
UNIVERZITA KARLOV A V PRAZE 

FAKULTA FILOZOFICKÁ 

ÚST A V FILOSOFIE A RELIGIONISTIKY 

OBOR FILOZOFIE 

Diplomová práce 

MAURICE DRURY A LUDWIG WITTGENSTEIN 

Nástin problému aplikace Wittgensteinovy metody na psychologii a 
psychiatrii 

Tereza Schmoranz 

Vedoucí práce: prof. Jaroslav Peregrin 

2008 



f' I' · l ;-i j 

I 
*2551178440* 

Filozofická fakulta 
Unive~zity Ka~lovy v P~aze 



Prohlášení: 

"Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně 
a použila, alespoň pokud jsem si vědoma, výhradně citovaných 

o ll pramenu. 

Praha, 20. srpna 2008 



Poděkování 

Ráda bych poděkovala v první řadě panu profesoru Peregrinovi za 
podnětné připomínky a za čas, který této práci včetně přiloženého 
překladu věnoval. 

Můj velký dík dále patří magistru Ondřeji Beranovi za přehlédnutí 
překladu a jeho pečlivou korekturu, slečně Aleně Rosolové za podporu 
psychickou i odbornou a paní Gabriele Ptitz za laskavé svolení 
k reprintu fotografie jejího výtvarného díla "Die Gefahr der Worte". 

V neposlední řadě bych ráda poděkovala svému muži Michalovi za 
trpělivost a pochopení. 



Gabriele Piitz "Die Gefahr der Worte" 

Obrázek je použit se svolením autorky. 



Obsah 

Kapitola 1. Drury, Wittgenstein a otázka formy filosofického díla 

Kapitola 2. Východiska Druryho díla 

Kapitola 3. Wittgensteinova (anti)filosofická metoda 

3.1 Objasňování a vysvětlování 

3.2 Knihovníkův řád 

3.3 Filosofie duševního klidu 

3.4 Terapie neboli" tlustá čára" (Wittgensteinova metoda v praxi) 

Kapitola 4. Duševní patologie a racionální blud 

4.1 Jazykové omyly a jejich etická dimenze 

4.1.1 Omyl pickwickovského smyslu 
4.1.2 Omyl Moliérova lékaře 
4.1.3 Omyl alchymistův 
4.1.4 Omyl Van Helmontova stromu 
4.1.5 Omyl pohřešovaného hrocha 
4.1.6 Kde končí otázky 

4.2 Psychiatrie na scestí. Past vědeckosti. 

4.2.1 Pojmová práce v psychiatrii 
4.2.2 Mechanická a intuitivní terapie 

4.3 Psychopatologie filosofie 

4.3.1 Filosofie jako obsedantní psychóza 
4.3.2 Filosofie po filosofii aneb zrod ženského myšlení 

Kapitola 5. Otázka významu Druryho díla pro současnou psychiatrň 

Závěr 

Příloha 
Maurice Drury: Náboženství a duševní nemoc (zkrácený překlad 5. kapitoly knihy 
Úskalí slov) 
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Ano, došel jsem opravdového duševnfho klidu. Vfm, že moje metoda je správná. Můj 
otec měl obchodmno ducha a já mám také obchodnzno ducha: chtěl bych, aby se má 
filosofie podobala obchodován{- něco vytvořit, s něčfm zúčtovat. 1 

Často se bojfm šl1enstvf ... 2 
Ludwig Wittgenstein 

Alchymysti minulých stoletf hledali nejen zlato, ale i kámen mudrců, elixfr života, 
věčné mládf. Byli dvojzno druhu, jedni zahřfvali různé hmoty ve svých křivulfch a druzf 
filosofovali, prováděli tzv. symbolickou alchymii vedoud k magii slav. 
S úsměvem hledfme dnes na tuto kapitolu kulturnfch dějin, nutno však říci, že modernf 
psychiatrie pracuje podobně, neboť kromě režimové léčby, fysioterapie (. .. )aj. užfvá 
látky chemické, to je jedna jejf část -farmakoterapie, a druhá je léčen{ slovem, tj. 
psychoterapie. Slovy lze i bez magie poranit, zabft, ale lze také povzbudit, zachránit, 
vyléčit. Pozor na slova! 

Vladimfr Vondráček, 1970 

Maurice O'Connor Drury3 jméno známé výlučně specialistům na život a dílo 
rakouského filosofa Ludwiga Wittgensteina, je tajemnou postavou dokonce i v 
rámci vlastního wittgensteinovského bádání, neboť příběh o Druryho 
filosofickém postoji - postoji, jenž Ray Monk nazval Wittgensteinovi myšlenkově 
nejvěrnějším mezi všemi jeho žáky4 - dodnes překvapivě zůstává zcela na okraji 
zájmu odborníků. Nebudeme se zde pokoušet dopátrat se důvodů, pro které 
nenašlo tak zajímavé téma v celém wittgensteinovském "průmyslu'' téměř 
žádné uplatnění, nicméně je více než pravděpodobné, že již sám Drury částečně 
tyto důvody předvídal, když ve své knize Úskalf slov (The Danger ofWords, 1973) 
vyslovil obavu, že zřejmě nezaujme ani filosofy, pro něž je kniha příliš triviální, 
ani své kolegy psychiatry, pro něž je naopak příliš filosofická. Patrně právě z 
těchto důvodů nebylo Druryho dílo dosud zevrubněji komentováno, zdá se 
totiž, že skutečně není dostatečně "technické" pro odborníky ani dostatečně 
"zpopularizovatelné" pro popularizátory. Druryho texty zkrátka zůstávají viset 
ve vzduchoprázdnu průniku mezi psychiatrií a seriózním wittgensteinovským 
bádáním, čímž ovšem zároveň otevírají platformu pro zatím netematizovanou 
problematiku. 
Namítat, že Ludwig Wittgenstein o psychiatrii ve svém díle nepojednával a že 
je proto bezpředmětné zabývat se zmíněným spojením by bylo jistě neuvážené 

1 CwW, 110. "Yes, I have reached a real resting place. I know my method is right. My father was a 
businessman and I am a business man: I want my philosophy to be businesslike, to get something 
done, to get something settled." 

2 RP,45. 
3 1907- 1976. 

4 Monk, 264. " ... though much neglected, it is perhaps, in its tone and its concerns, the most 
truly Wittgensteinian work published by any of Wittgenstein's students". 
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vzhledem k tomu, že Wittgenstein se prokazatelně o téma duševní nemoci 
s náruživostí jemu vlastní zajímal (patrně také proto, že měl podle všeho 

k duševní nemoci osobně blízko5) a to dokonce do té míry, že zvažoval časově 
náročné studium medicíny, aby se mohl sám stát psychiatrem. Tuto svou touhu 
realizoval alespoň prostřednictvím oddaného žáka Druryho, kterému studium 
medicíny se specializací na psychiatrii nadšeně schvaloval a s pomocí přátel 
dokonce zařídil jeho financování. Drury k Wittgensteinově radosti studium 
úspěšně dokončil a po celý život se profesi psychiatra velmi pilně věnoval. 

Leckomu by v tuto chvíli mohla přijít na mysl otázka, jaká vlastně byla povaha 
přátelství na první pohled náročného a geniálního učitele a jeho zdánlivě příliš 
snadno ovlivnitelného a průměrného žáka. Při bližším zkoumání zjistíme, že 
Maurice Drury ve skutečnosti zosobňoval naplnění více Wittgensteinových 
tužeb, jež zaneprázdněný myslitel sám nebyl s to uskutečnit. Kromě 
psychiatrické praxe zde bylo Druryho pevné náboženské přesvědčení, jeho 
neotřesitelná křesťanská víra, jíž Wittgenstein podle vlastních slov nebyl 
schopen, alespoň dotud, dokud měl s maximální intenzitou pracovat na svých 

filosofických projektech.6 V neposlední řadě tu byl Druryho prostý a pokorný 
způsob uvažování a dále jeho morální integrita, která z něj pravděpodobně ve 
Wittgensteinových očích činila daleko "čistšího" člověka, než jakým se cítil být 
on sám. 
Na druhou stranu je jisté, že Maurice Drury neměl natolik výjimečné filosofické 
nadání, aby dokázal Wittgensteina uspokojit jako partner při debatě o 
filosofických otázkách. Drury sice vystudoval v Cambridge filosofii ale, jak již 
bylo řečeno, byl především člověkem silně nábožensky orientovaným. Po 
studiích se dokonce chtěl stát knězem, což mu ovšem Wittgenstein okamžitě 
vymluvil. Nejčastějším předmětem společných debat Wittgensteina a Druryho 
nebyla tedy ani tolik filosofie jako spíše náboženské problémy a zejména pak 
problémy křesťanské víry. 
Ze společných rozhovorů se zachovaly Druryho pečlivě vedené záznamy 
Conversations with Wittgenstein a Some Notes on Conversations with Wittgenstein, 
jež jsou vedle Rozličných poznámek (Vermischte Bemerkungen) a korespondence s 
Paulem Engelmannem nejdůležitějším a nejobsažnějším svědectvím o 
Wittgensteinově postoji ke křesťanství a k náboženství vůbec a z toho důvodu 
bývají také poměrně hojně citovány. Pro badatele tedy Maurice Drury prozatím 
stále zůstává výlučně zapisovatelem Wittgensteinových myšlenek, přičemž jeho 
spisy dosud slouží téměř výhradně jako spolehlivý a poměrně obsáhlý zdroj 
citací Wittgensteinových slov popřípadě střípků z jeho života. 
Cílem této práce je představit Druryho odkaz v poněkud jiném světle, lj. 
představit jej jako autora, jenž dokázal pozoruhodným způsobem a při tom 

5 Patrně trpěl maniodepresivní psychózou a příležitostně i bludy. O Wittgensteinovi se také 
diskutuje ve spojitosti s diagnózou Aspergerova syndromu. O Wittgensteinových potížích 
více viz. Hayesova úvodní studie k Druryho knize Úskalí slov. 

6 viz. Malcolm, 22-23. 
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s obrovskou lehkostí aplikovat Wittgensteinovu filosofickou metodu spolu se 
základními motivy jeho myšlení na oblast psychiatrie, tj. oblast, jíž se 
Wittgenstein ve svých spisech nikdy detailně nezabýval, ačkoli se o ní jinak 
zcela nepochybně zajímal. Abychom dokázali zodpovědně zhodnotit Druryho 
přínos ať už v užším smyslu, tj. pro studium Wittgensteinovy filosofie anebo 
v širším smyslu, tj. pro psychiatrii, filosofii a jejich vzájemnou komunikaci, 
budeme se muset věnovat nejen zevrubnému zkoumání Druryho textů, ale také 
studiu Wittgensteinova myšlenkového odkazu, zejména pak jeho originální 
filosofické metody. 
Vnímáme-li Wittgensteinovu filosofii prizmatem Druryho textů je nám, jako 
bychom otevírali novou kapitolu wittgensteinovských bádání. Do centra 
pozornosti se najednou dostávají (zdánlivě okrajová) témata náboženství a 
duševní nemoci, možnost aplikace Wittgensteinovy metody napříč 
disciplínami, kontinuita Wittgensteinova myšlení atd. Jedním z našich hlavních 
úkolů bude přivést tuto ne zcela běžnou interpretační podobu Wittgensteinovy 
filosofie, tak jak ji konstruoval Maurice Drury, k nové aktivitě. 

Než přistoupíme k vlastnímu zkoumání shrňme si, o co se tedy budeme na 
následujících stránkách pokoušet. Hlavní cíle práce jsou: 

1. Zprostředkování Druryho díla nejen českým wittgensteinovským 
badatelům, ale také širší odborné veřejnosti z řad psychologů, psychiatrů a 
teoretiků vědy.7 

2. Kritický rozbor hlavních Druryho tezí a způsobů, jimiž se do nich promítly 
názory Wittgensteinovy a dále konfrontace postojů prezentovaných v knize 
Úskalí slov s názory Wittgensteinovými. 

3. Vyznačení nového pole bádání na pomezí psychiatrie a filosofie 
reprezentované zde Wittgensteinovou originální koncepcí filosofie jako 
terapie a jako konkrétní činnosti s etickým zaměřením. 

7 Delší výňatky z Druryho spisů v českém překladu jsou zahrnuty do příloh, kratší úryvky 
se objevují přímo v textu. 
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Kapitola 1. 
Drury, Wittgenstein a otázka formy filosofického díla 

Jak obtížné mi připadá vidět to, co mi leží před očimafB 
Ludwig Wittgenstein 

Dříve než se pokusíme rozebrat základní témata Druryho poutavé knihy, 
zastavíme se na chvíli u otázky, pro koho jsou úvahy v ní obsažené původně 
určeny a jakým způsobem může být kniha přínosná pro filosofii a psychiatrii. 
Podle vlastních autorových slov vznikla Úskalí slov z jediného důvodu, totiž 
proto, aby podala svědectví o vlivu velkého myslitele Ludwiga Wittgensteina 
na myšlení jednoho z jeho žáků. Pokud by tento žák neměl sám co říci 9, pak by 
se pro sekundární studium takového díla nenašlo zřejmě rozumné 
opodstatnění, jelikož by se jednalo buď o osobní vzpomínky (např. Ludwig 
Wittgenstein: A Memoir od Normana Malcolma) nebo o pokus o filosofický 
komentář k Wittgensteinovu dílu (např. Wittgenstein: A Religious Point OfView? 
opět od Mormana Malcolma). Kniha Maurice Druryho však nespadá do žádné 
z těchto kategorií. Drury naštěstí měl díky Wittgensteinově intervenci odkud 
čerpat, jelikož krom toho, že byl žákem geniálního filosofa, jenž, jak se říká, 
dvakrát obrátil směr disciplíny, byl navíc také činorodým psychiatrem, lékařem 
a vědcem. Z toho důvodu se domnívám, že předkládaná práce není nějakou 
terciární literaturou, že není komentářem ke komentáři, ale že se naopak věnuje 
interpretaci originálního díla, a to přesto, že žánr textu by nás mohl svádět, 
abychom si mysleli opak. 
Co se týče žánru, je jisté, že Úskalí slov skutečně nemůže být vydáváno za 
"profesionální" filosofickou práci (přinejmenším pokud ji hodnotíme kritérii 
filosofů 20.stol), což mezi jinými zdůrazňoval například autor dobové recenze 
DeAngelis, který tuto skutečnost chápe jako závažný nedostatek diskutovaného 

díla.10 Není příliš jasné, proč se tento způsob "kritiky" neustále omílá kdykoli, 
kdy se o Druryho knize mluví či píše. I při méně pozorném čtení si totiž nelze 
nevšimnout, co na konci předmluvy Drury o povaze své knihy a jejím 
případného přínosu předesílá: 

Obávám se, že mé úvahy jsou nejspíš přiliš metafyzické, než aby mohly zaujmout 
některé z mých kolegů zaneprázdněných dennodenními starostmi duševně nemocných a 
že téma těchto úvah je pň1iš omezené a nedostatečné, než aby mohlo zajímat filosofy. 
V žádném případě jsem v nich nezamýšlel podat komentář k Wittgensteinově filosofii, 
ovšem v současné době, kdy se Wittgensteinovu dilu přikládá stále větší význam, mohou 
snad být tyto úvahy alespoň okrajově předmětem zájmu jako ilustrace toho, jak 
Wittgenstein ovlivnil jednoho ze svých žáků. K tomu je však třeba dodat, že 
Wittgenstein po celý svůj život trpěl pochybností, zda jeho vliv (zejména na současnou 

8 RP, 34. Poznámka je z roku 1940. 
9 Což by se dalo očekávat zejména pokud by byl tento žák sám akademickým filosofem 

stejně jako jím byl tak trochu proti svému přesvědčení Wittgenstein. 

10 DeAngelis W.J., recenze, 450. 
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filosofii) nemůže více uškodit než prospět.1 1 

Pokud bychom chtěli hodnotit přínos Druryho díla, je třeba brát výše citované 
varování v potaz. Hodnotit něco, co nechce být originálním a vybroušeným 
filosofickým spisem jako by to takový spis být měl je očividně pomýlené. Pokud 
očekáváme, jak to činí doboví recenzenti De Angelis a Cioffi, že zde budou 
všechny teze podloženy brilantní argumentací a že všechny závěry budou 
prokazatelně vyplývat z premis, dočkáme se pochopitelně velkého zklamání. 
Neodvážila bych se však tvrdit, že myšlenky představované v knize Úskalí slov 
jsou tím pádem" philosophically pedestrian", tj. z filosofického hlediska plytké, 
jak se domnívá DeAngelis, který zároveň tvrdí, že jsou to myšlenky přesto 
zajímavé a daly by se dle jeho názoru nejlépe využít jako inspirace k úvahám 
jiných filosofů. Vzhledem k tomu, že toto je, alespoň pokud je mi známo, 
nejobvyklejší způsob, jakým se filosofické myšlenky včetně těch "nejhlubších" 
používají, nezdá se, že by rozlišení zajímavé a inspirativní versus filosoficky 
neplytké mohlo mít v tomto případě nějaký "hlubší" smysl. Drury je psychiatr a 
nikoli filosof a jako filosofa sám sebe nikde neprezentuje, v jeho spisech se však 
nesporně filosofické problémy přinejmenším odrážejí a to způsobem, který by 
dle mého názoru Wittgenstein Drurymu schvaloval. Jistě by kritizoval mnohé 
nedostatky, ale jako celek a z hlediska metodologického se Druryho Úskalí slov 
Wittgensteinovým zásadám nezpronevěřují. 
Co se týče otázky filosofické hloubky a filosofické plytkosti, kterou kniha Úskalí 
slov ve čtenáři s filosofickým vzděláním pravidelně vyvolává, jde o antinomii, o 
níž podle Druryho často mluvíval sám Wittgenstein. Mezi hluboké filosofy řadil 
například Berkleyho a Kanta a mezi plytké řadil Schopenhauera, z jehož díla 
prokazatelně čerpal v Traktátu.12 Dále nesmíme zapomínat, že ani vlastní 
Wittgensteinovo dílo neodpovídalo z hlediska žánru a formy žádné v dané 
době uznávané konvenci. Vrcholně excentrický Traktát by, jak známo, nevydal 
jediný vydavatel, pokud by v něm nebyla zahrnuta předmluva slavného a 
uznávaného Wittgensteinova učitele Bertranda Russella, který podle 
Wittgensteina Traktát vůbec nepochopil. A toho, kolik filosofů-akademiků ještě 
dnes alespoň vskrytu pohrdá "albem" Wittgensteinových Zkoumání, se snad 
lépe ani nedomýšlet. 
Je však zcela přirozené, že revolučně novou filosofii není možno dělat 
tradičními prostředky. Z toho důvodu nemohlo ani Wittgensteinovo dílo 

11 DoW, xiv. "I jear that these papers may be too metaphysical to be oj interest to my colleagues 
occupied with the day-to-day problems oj mental illness; and their topic too circumscribed and limited 
to interst philosophers. they are certainly not intednded as in any sense a commentary oj 
Wittgenstein's philosophy, but with the increasing importance that is now being given to his 
writingsthey may posses a peripheral interest as an illustration ojhis injluence on one particular 
pupil. But than it must be added that all his lije Wittgenstein was very dubious as to whether his 
injluence on others (and on contemporary philosophy) was not more harmful than beneficial." 

12 viz. NoC, 80. To, jestli někdo vyjádřil něco filosoficky závažného by se však dle 
Wittgensteina jistě nemohlo odvíjet od toho, jakou formou to vyjádřil. 
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odpovídat formálním požadavkům až dosud kladených na filosofická 
pojednání. I v tomto ohledu,~· co se týče formy, byl tedy Drury oddaným 
žákem svého učitele. Této tezi se v následující kapitole ještě pokusíme 

poskytnout oporu. 

6 



Drury a Wittgenstein: Nástin problému aplikace Wittgensteinovy metody na psychologii a psychiatrii 

Kapitola 2. 
Východiska Druryho díla 

Kniha Úskalí slov 13 je souborem pěti statí, původně přednášek pronesených v 
lékařském klubu. Drury zde poměrně originálním způsobem pracuje s 
některými svými oblíbenými tématy z Wittgensteinova Traktátu v rámci řešení 
problémů, jež se mu jeví jako významné pro každodenní praxi psychiatrické 
péče. Jako hlavní zdroj inspirace svých úvah zmiňuje tři hlavní motivy z 
Traktátu, jež považuje za základní kameny Wittgensteinova myšlení a 
upozorňuje, že tyto myšlenky zůstaly platné v celém Wittgensteinově díle. Toto 
své tvrzení dokládá výrokem, který Wittgenstein pronesl k Drurymu při 
jednom z mnoha společných hovorů odehrávajících se v Dublinu v době, kdy 
Wittgenstein "tvrdě pracoval na rukopisu Zkoumání". Rozhovor se týkal vývoje 
Wittgensteinova myšlení a onen výrok údajně zněl doslova takto: "Moje 
nejdůležitější myšlenky ke mně přišly v životě velice brzy."14 

Mezi tyto myšlenky Drury řadil i tři traktátovské "teze", které v předmluvě 
připodobnil k šipkám, jež se mu vryly do mysli a jednou provždy určily směr 
jeho uvažování: 

1. Vše, co se dá říci, dá se říci jasně. 
2. Filosofie poukazuje k tomu, co nemůže být řečeno tím, že jasně vymezuje to, co 
řečeno být může. 
3. Nepochybně existují věci, jež se nedají vyslovit. Tyto věci se ukazují. Jsou tím, co 
označujeme jako mystično. 

Nyní se podívejme na to, jak se tyto myšlenkové "šipky" konkrétně odrážejí ve 
vlastních Druryho textech. 

Ad 1. Vše, co se dá říci, dá se říci jasně. 

Drury se pod vlivem Traktátu zabývá analýzou chování vyvěrajícího ze zneužití 
nebo nedostatečně obezřetného použití jazyka, tj. z takového používání jazyka, 
při němž nebyl všem užitým výrazům dán určitý význam. Primární však pro 
něj není tento kritický rozbor samotný. Jak se pokusíme níže ukázat, to, o co 
Drurymu jde především, jsou etické důsledky nesprávného jazykového chování 
nikoli samo toto chování. Pokud tedy Drury aplikuje traktátovské myšlenky na 
psychiatrii a její odborný jazyk, nečiní tak proto, že by si psychiatrii vybral 
prostě jako sobě nejbližší příklad, ale proto, že zde chce říci něco podstatného 
právě o psychiatrii a jejích ožehavých jazykovo-etických problémech. 

Ad 2. Filosofie poukazuje k tomu, co nemůže být řečeno tím, že jasně vymezuje to, co 
řečeno být může. 

13 Routledge and Kegan Paul, 1973. 
14 DoW, ix. "My fundamental ideas came to me very early in lije." 
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Jestliže Drury provádí to, co je podle Wittgensteina jediným úkolem filosofa, 
totiž kritickou analýzu jazyka, vždy tím míří někam dál, k něčemu, co rozbor 
možných omylů přesahuje, totiž do sféry etických otázek, s raným 
Wittgensteinem řečeno do sféry mystična. Na tomto rysu Druryho díla se ale 
jasně ukazuje, že nejde Oak by se mohlo na první pohled zdát) pouze o 
trivializovanou aplikací Wittgensteinova požadavku jazykové analýzy na 
psychiatrii. Hlavní motiv knihy naznačený v samotném jejím názvu, tj. 
poukazování na různá úskalí slov, je pozoruhodně věrnou aplikací 
Wittgensteinových myšlenek právě proto, že toto poukazování je u Druryho 
také vždy a především pevně spjato s problémy etického charakteru. Jazyková 
analýza má ve Wittgensteinově pojetí vždy ještě další dimenzi, o kterou právě a 
především jde a která se nedá vyslovit, nýbrž pouze nepřímo ukázat (ať už 
smysluplnými větami básně nebo nesmyslnými větami Traktátu). V této striktně 
vzato nevyslovitelné a vědecky nepostižitelné dimenzi se neustále řeší problém, 
zda to, co je považováno za normální není ve skutečnosti patologické, zda to, co 
je považováno za racionální, není ve skutečnosti v područí temné magie a zda 
to, co vypadá jako vědecký problém není ve skutečnosti problém ryze etický, 
atd. 

Ad 3. Nepochybně existují věci, jež se nedají vyslovit. Tyto věci se ukazují. Jsou tím, co 
označujeme jako mystično. 

Traktátovské motivace, jež se později staly také motivacemi Zkoumání, jsou, jak 
se alespoň domníváme, v Druryho díle aplikovány velmi sofistikovaným 
způsobem: Drury se očividně pokouší o jasné vymezení toho, co lze v 
psychiatrii a o psychiatrii říkat, aby tím poukázal k tomu, co nemůže být řečeno 
a pro co již nemá smysl hledat vysvětlení. Vposledku se u Druryho stejně jako u 
Wittgensteina odkazuje k tomu, u čeho řeč končí, o čem se nedá mluvit a co se 
dá možná nanejvýš nějak "ukazovat". Z těchto důvodu se nám zdá zcela 
oprávněné výše zmíněné Monkovo tvrzení, že Úskalí slov je ze všech prací 
publikovaných Wittgensteinovými žáky Wittgensteinově filosofii nejvěrnější. 
Jde totiž o kongeniální aplikaci Wittgensteinových stěžejních myšlenkových 
postupů, jež vyústily do koncepce radikálně nové filosofické metody: 
Wittgensteinův styl filosofování- maximálně poctivý a prostý a zároveň 
minimálně zjednodušující- se v Druryho díle důsledně manifestuje a kniha 
Úskalí slov proto může mimo jiné dobře posloužit také jako čtivý úvod do 
Wittgensteinova myšlení. 

Jak jsme se pokusili obhájit, Drury dokázal tři výše uvedené motivy-"šipky" 
žádoucím způsobem propojit a ukázat tak jednu z perspektivních možností, jak 
prakticky uplatnit Wittgensteinův myšlenkový odkaz v jeho původnosti. 
Wittgenstein se tak prostřednictvím Druryho skutečně stává "byznysmenem" a 
dokonce do jisté míry také psychiatrem, jak ještě uvidíme, neboť pro tento obor 
se alespoň v Druryho podání jeví být Wittgensteinova metoda nebývale 
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příhodná. 15 Jak uvádí Drury v Conversations, Wittgenstein sám měl pocit, že 
právě pro toto odvětví lékařtví by mohl mít zvláštní nadání16

. Otázkou je, zda 
by ještě v dnešní době nemohla aplikace Wittgensteinova myšlenkového 
odkazu na obecnou psychiatrii otevřít tomuto specifickému oboru zcela nové 
obzory. Prozatím nám musí postačit samotné nastínění tohoto důležitého 
problému, neboť naším hlavním cílem je zhodnocení průkopnického přínosu 
díla Maurice Druryho. Avšak ještě dříve než se podíváme na to, jak úspěšně či 
neúspěšně se nakonec Drurymu podařilo uplatnit v psychiatrii 
wittgensteinovskou metodu, měli bychom se zamyslet nad následujícími 
dvěma otázkami: 
(1) co to znamená inspirovat se Wittgensteinovou metodou a jak vlastně tato 
metoda funguje a (2) jaké problémy mohou vzniknout, když se tuto metodu 
pokusíme přenést z oblasti filosofie do oblasti s nárokem na vědeckou 
objektivitu, jakou je například psychiatrie. 

15 Nabízí se otázka, zda by aplikace Wittgensteinova myšlenkového odkazu na současnou 
obecnou psychiatrii nemohla tomuto specifickému oboru otevřít nové obzory. K této důležité 
otázce se ještě vrátíme, prozatím nám ovšem musí postačit samotné nastínění tohoto 
problému. 
16 CwW, 136. "He felt that he might have a special talent for this branch of medicine." 
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Kapitola 3. 
Wittgensteinova (anti)filosofická metoda 

Člověk se zdravým rozumem když čte starší filosofy si říká- naprosto oprávněně -,Holý 
nesmysl'. Když naslouchá mně, řfká si- opět oprávněně- ,Nic než otřepané truismy'. 
Takto se proměnila podoba filosofie. 

Ludwig Wittgenstein 

V této kapitole se zaměříme na to, co sám Wittgenstein považoval za největší 
přínos svého filosofování, tj. pokusíme se popsat, v čem spočívá jeho filosofická 
metoda 17. Ukážeme si, jak tato metoda funguje, jakými způsoby ji lze aplikovat 
a poukážeme také na její radikální novost ve vztahu k předchozí filosofické 
tradici. Vzhledem k tomu, že sám Wittgenstein připodobnil zavedení vlastní 
metody k momentu, kdy se "z alchymie vyvinula chemie"18 a popsal je jako 
"obrat ve vývoji filosofie srovnatelný s obratem, ke kterému došlo když Galileo 
vynalezl dynamiku"19, není divu, že právě filosofická metoda dodnes poutá 
Wittgensteinovy příznivce k jeho filosofii patrně nejsilněji. 
To platí také v případě Maurice Druryho, který se neinspiroval ani tak 
jednotlivými výsledky, k nimž Wittgenstein dospěl na svých náročných 
duchovních cestách, Qež se často vyznačují takovou strmostí, že jsou pro 
běžného smrtelníka takřka neschůdné,) nýbrž téměř výhradně 
Wittgensteinovým "stylem chůze". Druryho dílo je vskutku kongeniální 
ilustrací toho, že Wittgensteinův krok je překvapivě lehký a dá se s výhodou 
použít pro zdolání cest všech stupňů náročnosti. 
Wittgensteinův metodologický aparát má několik stěžejních postupů: popis, , 
třídění, cílení na objasňujte{ přehled (Ůbersicht) a cílení na jasnost, jež je účelem 
sama pro sebe. Dále je pak pro tento aparát příznačná nepřítomnost dedukce a 
vysvětlování. Všechny tyto postupy a cíle mají společného jmenovatele a tím je 
"terapeutický" charakter, přičemž platí, že podmínkou možnosti terapie 
filosofického myšlení je terapie sebe sama. Níže si jednotlivé postupy detailněji 
rozebereme, abychom mohli lépe zhodnotit, do jaké míry uplatňuje tyto 
postupy Drury ve svém díle. 

3.1 Objasňování a vysvětlování 

Filosofie ... nic nevysvětluje ani nevyvozuje. 2o 

Filosofie nesm{ žádným způsobem porušovat skutečný způsob použití řeči, může ho tedy 
nakonec jen popisovat. Neboť nemůže podat ani jeho zdůvodněn{. Nechává všechno tak, 

17 Jak uvádí Hacker (str.147), pro Wittgensteina nebylo ani tak podstatné, "zda jsou jeho 
výsledky pravdivé či nepravdivé, nýbrž to, že došlo k založení nové metody". 

18 Hacker, 147. 
19 Hacker, 147. " .. . Wittgenstein declared that with the emergengence ojhis new style oj 

philosophizing there was a ,kin k' in the evolu tion oj philosophy comparable to that which occured 
when Galileo invented dynamics." 

20 FZ, §126. "Die Philosophie ... erkliirt und jolgert nichts." 
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jak to je. 21 

V první řadě je třeba říci, že podle Wittgensteina má filosofie objasňovat (clarify), 
ale nikdy vysvětlovat (explain). Znamená to, že má přinášet na světlo něco, co 
máme již vždy před očima, něco, co jsme pouze z nepozornosti přehlédli. 
Vysvětlení, jak napovídá prefix "ex" v anglickém "explanation" i prefix" vy" 
v českém "vysvětlovat", je na rozdíl od objasnění vytahováním něčeho skrytého, 
co před očima nebylo a co jsme teprve nějak odhalili. Právě takové činnosti se 
však při filosofování musíme podle Wittgensteina uvarovat. Ovšem zbavit se 
železného zvyku či dokonce "nemoci" intelektu, spočívající v touze po 
vysvětlování bývá zpravidla velmi obtížné a proto je třeba podstoupit určitou 
"terapii". 
Pokud mluvíme o Wittgensteinově metodě, máme tím vlastně na mysli jisté 
"terapeutické postupy" ne nepodobné psychoterapeutickým postupům, k nimž 
Wittgenstein svou metodu také výslovně přirovnával. Tyto postupy mají sloužit 
především k dosažení dvou základních cílů, jež jsou podmínkou možnosti 
smysluplné filosofické činnosti: 

1. oproštění se od touhy po absolutně platném vysvětlení, 
2. oproštění se od posedlosti myšlenkou pokroku. 

Filosof po Wittgensteinovi musí podobně jako psychoterapeut nejdříve uzdravit 
sám sebe, musí se sám oprostit od výše uvedených "neurotických" projevů, než 
bude moci provádět slušně svoji práci,~- než bude schopen provést "objasňující 
přehlédnutí" (Ubersicht) extrémně složitého myšlenkového/jazykového terénu. 

Jak ale může vůbec někdo něco objasnit aniž by vysvětloval? 

3.2 Knihovníkův řád 

Chceme do našeho vědění o způsobu používání řeči zavést řád ... jeden z mnoha řádů; 
nikoli řád v absolutním smyslu. Za tímto účelem budeme vždy znovu vyzvedávat 
rozdíly, u nichž naše obvyklé řečové formy způsobí, že je přehlédneme.22 

Ludwig Wittgenstein 

Abychom mohli něco objasnit, musíme být nejprve schopni detailně to popsat. 

21 FZ, §124. "Die Philosophie darf den tatsiichlichen Gebrauch der Sprache in keiner Weise antasten, 
sie kann ihn am Ende also nur beschreiben. Denn sie kann ihn auch nicht begriinden. Sie liiflt alles, 
wie es ist." 

22 FZ, §132. "Wir wollen in unserm Wissen vom Gebrauch der Sprache eine Ordnung 
herstellen ... eine von vielen moglichen Ordnungen; nicht die Ordnung. Wir werden zu di esem 
Zweck immer wieder Unterscheidungen hervorheben, die unsre gewohnlichen Sprachformen leicht 
iibersehen lassen. Dadurch kann es den Anschein gewinnen, als siihen wir es als unsre Aufgabe an, 
die Sprache zu reformieren." 
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Teprve ve chvíli, kdy jsme něco přesně popsali, můžeme se pokusit zavést do 
popsaných fenoménů jistý řád. Zavádění řádu ve filosofii si je možno představit 
pomocí Wittgensteinova přirovnání k uspořádávání knih v knihovně.23 

Způsobů, jak srovnat knihy, se nabízí pochopitelně více než jeden, nabízí se jich 
dokonce celá řada. To platí podle pluralističtějšího a, jak říká Richard Rorty, 
"pragmatičtějšího" pozdního Wittgensteina i pro metodologii filosofickou: 
"Neexistuje jedna metoda filosofie, ale existují zajisté různé metody 
představující cosi jako různé terapie" 24, píše Wittgenstein ve Zkoumáních. 

Motivace "knihovnické" činnosti je jasná: chceme zpřehlednit knihovnu za 
účelem jejího efektivního užívání, respektive chceme zpřehlednit gramatiku za 
účelem efektivního užívání jazyka. Ve filosofii se naše situace podobá tak 
trochu situaci knihovníka, který má za úkol uspořádat obrovskou starou 
knihovnu, v níž jsou knihy - pojmy řazeny bez jednotného systému. Každému 
je zřejmé, že uspořádání těchto knih je bez ohledu na vysokou náročnost takové 
činnosti jistě proveditelné, ovšem, a to již nemusí být na první pohled patrné 
"taková reforma" nakonec není vlastním úkolem filosofa. Úkolem filosofa, 
pokud bychom se měli přidržet analogie s knihovnou, je totiž především 
rozpoznat knihy pravé od prázdných atrap, lj. najít to, co bychom mohli nazvat 
"podstatnými rozdíly". Ve Zkoumáních Wittgenstein píše: 

Taková reforma pro určité praktické účely ... je zajisté možná. Ale to nejsou ty případy, 
s kterými my máme co dělat. Matoucí nejasnosti vznikají, aby se tak řeklo, když řeč běží 
naprázdno, nikoli když pracuje.2s 

3.3 Filosofie duševního klidu 

Filosofický problém tedy podle Wittgensteina vzniká tehdy, když "řeč má 
prázdniny" a jde vlastně o určitý druh nedorozumění. Objasňující přehled, 
Wittgensteinův "Úbersicht" má proto primárně negativní úlohu, jak ukazuje 
Hacker, protože jeho hlavním důsledkem je "eliminace takových nedorozumění, 
které zapříčiňují filosofickou komplikaci"26. Řád, jenž chce Wittgenstein nastolit 
má především zamezit vzniku filosofických potíží - stavění "domečků z karet", 
jak říká Hacker, jež často vypadají nesmírně poutavě a důležitě. Filosofie po 
Wittgensteinovi na rozdíl od předchozí filosofické tradice "nechává vše tak, jak 
to je"27 a zásadně nic neobjevuje ani nevylepšuje. 

23 Hacker, 151. Přirovnání se objevuje v Modré a hnědé knize. 
24 FZ, §133. "Es gibt nicht eine Methode der Philosoplzie, wolzl aber gibt es Metlzoden, gleiclzsam 

verschiedene Therapien." 
25 FZ, §132. "So eine Reform for bestimmte praktisclze Zwecke, die Verbesserung unserer 

Terminologie zur Vermeidung von Mifiverstiindnissen im praktisclzen Gebrauclz, ist wohl moglich. 
Aber das sind nicht die Fiille, mít denen wir es zu tun lzaben. Die Verwirrungen, die uns 
besclziiftigen, entstelzen gleichsam, wenn die Sprache leerliiuft, niclzt wenn sie arbeitet." 

26 Hacker, 154. " .. . the elimination oj tlzose misunderstandings tlzat give rise to philosophical 
perplexity." 

27 FZ, §124. "Sie liifit alles, wie es ist." 
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Ve Wittgensteinově díle se tedy stále setkáváme se dvěma různými momenty, 
jež spolu do značné míry souvisejí, přičemž je jasné, že Wittgensteinovi jde 
především o druhý z nich: (1) se snahou o zpřehlednění jazyka (uspořádání 
knihovny) a (2) se snahou o rozlišení smysluplných vět od vět beze smyslu, tj. 
rozlišení smysluplnosti od zdání smysluplnosti (rozpoznání pojmových atrap). 
Rozlišení zdánlivého od pravého smyslu je pak možno považovat za ústřední 
motiv jak pozdního tak raného Wittgensteinova díla28, přičemž rozdíl mezi 
raným a pozdním pojetím tkví zejména v tom, že v Traktátu je toto rozlišení 
závislé na stavu faktů ve světě, zatímco ve Zkoumáních je závislé pouze na 
kontextu jazykové hry a jejích specifických pravidlech. 
Peter Hacker popisuje motiv rozlišování zdání smyslu a pravého smyslu velice 
výstižně freudovským jazykem, totiž jako rozdíllatentn{ho (latent) a zjevneno 
(patent) nesmyslu. Úkolem post-wittgensteinovského filosofa-terapeuta je podle 
Hackerova výkladu ukázat "potlačený nesmysl jako explicitní nesmysl"29 a to 
prostřednictvím precizní až pedantské analýzy struktury pojmů, které 
používáme. Pokud se nám podaří, jak žádá Wittgenstein, manifestovat 
skutečnou strukturu pojmů, dojdeme k jakémusi "prozření" (doslova ,pře
zření', Ubersicht) a pochopíme, že to, co vypadalo jako skutečný problém byl 
pouhý přelud a zlomíme tak kouzlo, jímž řečeno s Wittgensteinem jazyk 
začaroval náš intelekt. Pak teprve můžeme léčit ony slavné boule, které jsme 
pod vlivem omamného kouzla utržili a můžeme tak ztišit všechny filosofické 
spory. Skrze tuto askezi ducha teprve dojdeme duševního klidu ne zcela 
nepodobného pokoji duše, po němž prahnou například některé východní 
nauky. 
Tento zklidňující a v zásadě především negativní charakter post
wittgensteinovské filosofie nicméně působí tak trochu jako gól na vlastní 
branku, neboť filosofie po Wittgensteinovi již nepřipouští filosofický problém a 
s ním spojené filosofické spory. Zároveň však tato filosofie (přinejmenším 
z hlediska svých přívrženců) naplňuje původním způsobem zvláštní poslání 
filosofie, jež spočívá a vždy spočívalo v boření iluzí a sebeklamů: 

Význam noveno způsobu filosofování tkví v odstranění iluzí, v uzdravení filosofického 
myšlení ze šz1enství, které jej sužuje.30 

Léčba "šílenství", jež pronásleduje filosofii již od samého počátku, šílenství 
zoufalé touhy po absolutním vysvětlení a fanatické víry v pokrok, jde zároveň 
proti filosofickému myšlení a zároveň je jeho vlastním nejzralejším projevem. 
Otázka, zda Wittgenstein sám byl tohoto šílenství zcela prost je v zásadě 

28 Důraz na rozdíl zdánlivý-skutečný bývá někdy v interpretacích Wittgensteinovy filosofie 
zcela opomíjen, ačkoli jde o podstatnou a neodmyslitelnou složku jeho myšlení. 
Wittgenstein není post-moderní filosof právě v tom smyslu, že jej zajímá objasnění 
skutečné struktury, o jejíž existenci nepochybuje. 

29 Hacker, 154-155. 
30 Hacker, 155. "The importance of philosaphizing in the new way lies in disillusionment, in curing 

philosophical thought of the madness which besets it." 
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nedůležitá. Peter Hacker například poukazuje na to, že v jistém smyslu se 
neduhu touhy po vysvětlení dokonce ani sám Wittgenstein úplně zbavit 
nedokázal: "Odhalování pojmových vztahů, jež až dosud nebyly jasně 
artikulovány je, i přesto, že jsou tyto vztahy nedílnou součástí naší jazykové 
praxe, stejně legitimním významem slova ,vysvětlovat' jako kterýkoli jiný 
význam," píše Hacker. Domnívám se, že výše provedené rozlišení mezi 
objasňováním a vysvětlováním by snad mohlo sloužit jako obrana i proti této 
Hackerově kritické poznámce. 
Ať už Wittgenstein byl a nebo nebyl (se svou nepopiratelnou psychiatrickou 
anamnézou) dokonale filosoficky zdravý, nic to nezmění na tom, že jeho odkaz je 
pro současnou filosofii bohužel stále stejně aktuální jako byl v době vydání 
Filosofických zkoumání. Wittgensteinova terapeutická filosofie zůstala ze 
zcela pochopitelných důvodů mrtvým ramenem současného filosofického 
myšlení vyznačujícího se intelektuální ješitností, již Wittgenstein tolik nenáviděl 
na sobě stejně jako na ostatních. 

3.4 Terapie neboli "tlustá čára11 (Wittgensteinova metoda v praxi) 

Nyní se konečně podívejme, jak by ideálně vypadala činnost post
wittgensteinovských filosofů v praxi. Paul Johnston v knize Wittgenstein and 
Moral Philosophy uvádí, že to, co filosof po Wittgensteinovi prakticky činí je 
"obezřetné popisování vztahů mezi pojmy" a dodává, že tento popis je (1) ne
deduktivní, (2) neobsahuje žádné důkazy a (3) spěje k jasnosti31 · Všimněme si, že 
v těchto třech bodech se Wittgensteinova metodologie ostře vymezuje vůči 
metodologii vědecké.32 K uvedeným Johnstonovým bodům je třeba dodat, že 
Wittgensteinovský popis se vždy týká výhradně běžného jazyka. Je to totiž 
právě nedostatečně reflektované užívání každodenních pojmů, z nějž mohou 
vznikat filosofické problémy, jakési boule rozumu. Tyto boule chce Wittgenstein 
postupně odstraňovat, jak píše Johnston, "prostřednictvím předvedení toho, co 
již víme v utříděné podobě" 33. 

Pokud bychom chtěli shrnout, v čem spočívá Wittgensteinův metodologický 
postup, můžeme jej popsat v několika základních krocích a následně jej 
interpretovat jako kruh na způsob hermeneutického kruhu, jehož počátečním i 
konečným bodem je výše již několikrát zmíněná myšlenka terapie: (1) Terapie
nejdříve musí filosof sám sebe vyléčit z obsese pokrokem a vysvětlováním; (2) 
Popis -je třeba detailně popsat rozdz1y mezi jednotlivými pojmy běžného jazyka, 
s nímž filosofie (na rozdíl od vědy) pracuje; (3) Třídění- filosof systematizuje 
určitým způsobem to, co popsal a vyřazuje nesmyslné pojmy, aby mohl lépe 
přehlédnout celý složitý terén, který před ním leží, (4) Objasňující přehled 
(pozitivní aspekt) -docílí tak filosofické jasnosti, zprostředkuje zření skutečné 
struktury pojmů. (5) Terapie (negativní aspekt)- konec tradiční filosofie, všechny 

31 Johnston, 2. 
32 Co se míní filosofickou jasností oproti jasnosti vědecké si vysvětlíme později. 

33 Johnston, 5. 
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filosofické problémy jsou odstraněny a jsou nyní objasněny jako 
pseudoproblémy, čímž je dosaženo "opravdového duševního klidu". 

O popisu a třídění jsem pojednali výše, otázkou však stále zůstává, jak si máme 
konkrétně představit filosofickou jasnost a proč je pro Wittgensteina tak důležitý 
právě motiv terapie. Maurice Drury se v Úskalí slov zajímavým způsobem 
s uplatněním wittgensteinovské metody dotkl obou těchto otázek a my se zde 
proto pokusíme jeho úvahy zprostředkovat. O problému filosofické jasnosti 
mluví Drury již v předmluvě, což mimo jiné znamená, že této otázce přisuzoval 
zásadní důležitost. Postupuje zde, jak jsme předeslali, zcela v souladu 
s Wittgensteinovou metodou, neboť "obezřetně popíše vztahy mezi pojmy" (1) 
jasnosti jako cíle, kterého se snažíme docílit pro něj samotný a (2) jasnosti jako 
něčeho, co má sloužit jako dílčí cíl pro další zpracování34. V prvním případě jde 
o jasnost filosofickou a v druhém případě o jasnost, o kterou usiluje věda. 
Uvedený rozdíl Drury ilustruje na příkladu, jenž čerpá ze svých vzpomínek na 
Wittgensteina: Wittgenstein žádal po jistou dobu Druryho, aby mu nahlas 
předčítal z Frazerovy knihy Zlatá ratolest (The Golden Bough), kde Frazer 
vysvětluje, že rituály a obřady vznikly z primitivních a chybných vědeckých 
domněnek. Drury píše. 
"Wittgenstein mi objasnil, že lidé, kteří tyto rituály prováděli naopak dosáhli již 
značných vědeckých úspěchů: zemědělství, zpracování kovu, stavitelství, atd., 
atd. a že obřady existovaly bok po boku těchto střízlivých postupů. Nešlo o 
nesprávné domněnky, ale o potřebu něco vyjádřit; tyto obřady představovaly 
jistou formu jazyka, jistou životní formu." 35 

Drury chce říci, že obřady stejně jako filosofická jasnost nevznikají z nějakého 
nedostatku, ale naopak jsou účely samy pro sebe. 
Filosofické jasnosti dosahujeme teprve tehdy, když si připustíme, že "za 
každou vědeckou konstrukcí stojí něco nevysvětlitelného"36. Již samotnou svou 
existencí zabraňuje filosofická jasnost vzniku a šíření "plané spekulace" a tvoří 
tlustou čáru za nesmyslnými debatami a bezpředmětnými otázkami typu "Proč 
je kos černý a ne třeba hnědý?" nebo "Co je to duše?". Tato jasnost je u Druryho 
nakonec představena jako zvláštní epifanie, náhlé prozření "prostřednictvím 
učinění tlusté čáry" za nesmyslem. 
Říci něco jasně tedy znamená" udělat za něčím, co vypadalo jako dlouhá a 
kontroverzní debata, tlustou čáru"37. A právě v tom spočívá terapeutická povaha 
a asketický ráz post-wittgensteinovské filosofie: je třeba uvarovat se nedůsledné 
či dokonce nepoctivé práce s pojmy, jež by pro svou volnost mohly vyvolávat 
zdání důležitosti a zamotávat nám tak hlavu do nepřehlednosti své gramatiky, 
~- do pravidel svého použití. 
Tento wittgensteinovský požadavek asketického přístupu je výstižně popsán i 
v následující pasáži z Filosofických zkoumání: 

34 DoW, x, parafráze. 
35 DoW, x, parafráze. 
36 DoW, xii, "Philosophical clarity then arises when we see that behind every scientific construction 

there lies the inexplicable." 
37 DoW, xiii, "bringing what looked like a long and controversial discussion to a full-stop". 
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Zde je těžké neztratit hlavu - vidět, že musíme zůstat u věcí každodennz1w myšlení, a 
nedostat se na ono scestí, kde se zdá, jako bychom museli popisovat nejjemnější skutečnosti, 
které přitom se svými prostředky vůbec popsat nemůžeme. Je nám, jako bychom měli uvést 
prsty do pořádku potrhanou pavučinu. 

Pokusili jsme se ukázat, jak funguje Wittgensteinova metoda. Nyní nám však 
zbývá zodpovědět i druhou otázku, již jsme si položili na konci druhé kapitoly, 
lj. otázku, jaké problémy mohou vzniknout, když se Wittgensteinovu metodu 
pokusíme přenést z oblasti filosofie do oblasti s nárokem na vědeckou 
objektivitu, jakou je například psychiatrie. Jak již víme, otázka vztahu 
wittgensteinovské filosofie a k psychiatrii a vztahu psychiatrie k exaktní vědě je 
leitmotivem celé Druryho knihy, podívejme se tedy, jak se s ní Drury 
vypořádal. 
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Kapitola 4. 
Duševní patologie a racionální blud 

4.1 Jazykové omyly a jejich etická dimenze 

Rozvoj světové psychiatrie bude bržděn do té doby, než se podaří vytvořit mezinárodní 
terminologii, jako ji mají botanici, chemici nebo anatomové. 

Vladimír Vondráček, 1970 

Bylo by zřejmě dosti zajímavé zevrubněji prostudovat paralely mezi názory 
jedné z největších osobností české psychiatrie, profesora Vladimíra Vondráčka a 
názory Maurice Druryho. Například v Úvahách psychologicko psychiatrických 
psaných kolem roku 1970 Vondráček často pojednává o problémech 
psychiatrické vědy, o nichž přibližně v té samé době přednáší a píše také 
Maurice Drury. Ve výše citovaných pasážích říká Vondráček vlastně totéž, 
pouze jinými slovy, co píše Drury v první kapitole své knihy nazvané Slova a 
jazykové prohřešky (Words and Transgressions). Zde se Drury věnuje kritické 
analýze nejčastějších jazykových pochybení, které se citelně promítají do 
psychiatrické praxe. Drury rozlišil pět typů těchto omylů a dal jim vtipné a 
zároveň výstižné názvy: omyl alchymistův, omyl Moliérova lékaře, omyl Van 
Helmontova stromu, omyl pohřešovaného hrocha a omyl pickwickovského 
smyslu. Protože jde o názornou ukázku použití wittgensteinovské metody na 
jazyk psychiatrie a vědy vůbec, posusíme se níže ve stručnosti představit, co se 
za těmito enigmatickými názvy skrývá. 

4.1.1 Omyl pickwickovského smyslu 

Podívejme se nejprve na poslední jmenovaný prohřešek, tj. omyl 
"pickwickovského smyslu. Pod tímto názvem se v Druryho podání skrývá 
používání jistých výrazů především výrazů s hanlivými konotacemi v jiném 
než běžném smyslu. Drury uvádí příklad slova "alkoholismus", které psychiatři 
na rozdíl od pacientů používají nikoli ve významu odsudku čili jako morální 
kategorii, ale jako odborné označení jistého chování. Pochopitelně nelze počítat 
s tím, že pokud o pacientovi lékař hovoří jako o alkoholikovi, pacient si ihned 
jasně uvědomí, že to lékař myslí pouze v jakémsi "pickwickovském" smyslu. A 
to je právě etický aspekt tohoto zdánlivě čistě jazykového prohřešku. 
Drury upozorňuje, že pokud se tento omyl pokusíme napravit tím, že odborné 
slovo, jež má v běžné řeči hanlivé konotace, nahradíme jiným- například 
pokud namísto výrazu "hysterický" začneme užívat výrazu "funkční", 
neurazíme sice již pacienta, nicméně octneme se v bludném kruhu. Dopouštíme 
se tak totiž obdobného omylu, tentokrát konkrétně tzv. omylu Moliérova 
lékaře. 
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4.1.2 Omyl Moliérova lékaře 

Užití výrazu "funkční" na místo výrazu "hysterický" nebo na místo výrazu 
"depresivní" ve skutečnosti pouze" předstírá, že objasňuje učeným opisem 
stav, jemuž dodnes nerozumí ani lékaři ani pacienti."38 Problém pacienta se 
přirozeně ještě nijak neřeší tím, že jeho nemoc odborně označíme. Odborné 
označení sice vyvolává v pacientovi dojem, že lékař jeho situaci rozumí 
přinejmenším lépe než on sám, ovšem toto zdání bývá často naprosto klamné. 
A co je horší, tento nebezpečný dojem si nezřídka osvojí i samotný lékař. A to je 
právě onen moment, jak upozorňuje Drury, kdy lékař-vědec začne vnímat něco, 
co bylo pouhou domněnkou či hypotézou jako potvrzenou realitu. Pseudo
vědecká poloha samozřejmě nesvědčí ničemu a nejméně pak psychiatrii. Drury 
k tomu dodává: "Nemám pocit, že by pacienti na psychiatrii zvlášť oceňovali 
nádech vševědoucnosti a všemocnosti. Mnohem častěji se zdá, že jediné, co 
skutečně potřebují je, aby jim někdo pozorně naslouchal a viditelně se snažil být 
nápomocen."39 

Když jsem tuto práci konzultovala s profesorem Peregrinem, poslal mi 
ilustrativní příklad omylu Moliérova lékaře, který se shodou okolností týkal 
pojmu "larvované deprese", o němž se v této souvislosti zmíňuje i Maurice 
Drury. Dovolím si tuto hezkou anekdotu odcitovat, neboť velmi přesně 
vystihuje, co má Drury na mysli: 

Jeden můj kamarád trpěl nevysvětlitelnými bolestmi, a tak se nakonec dostal na 
psychiatrii. Tam mu řekli, že na takové bolesti mohou někdy zabírat antidepresiva a že 
to může být 'larvovaná deprese' .Antidepresiva mu tedy napsali a současně ho poslali 
k nějaké psychoterapeutce. Ta s ním začala jeho problémy probírat a on se ptal, kam to 
probíraní povede, zda-li k nějaké efektivnější terapii. Odpovědí bylo, že to asi ne, 
nicméně, že když najdou zdroj jeho potíží, bude to užitečné. S tím nemohl než souhlasit. 
Po několika návštěvách u té paní se jí zeptal, zda má pocit, že se toho zdroje dobírá a ona 
mu sdělila, ze to vypadá na tu 'larvovanou depresi'. On se tedy zeptal, co tedy ten výraz 
'larvovaná deprese' vlastně znamená. Tím ji očividně vyvedl z míry, ale nakonec z ní 
dostal odpověď, že 'larvovaná deprese' znamená potíže, které nevypadají jako deprese, 
ale zabírají na ně antidepresiva ... 

Drury nakonec přichází s velmi prostým návrhem, jak omylu Moliérova lékaře 
předcházet: "Moudré pravidlo nás učí, abychom si čas od času zkusili zapsat 
jednoduchým jazykem přesný význam některého z opisných pojmenování, jež 
jsme si zvykli používat.40 Je pozoruhodné, jak utopická se představa lékaře 

38 DoW, 21. " ... it pretends to explain by a learned circumlocution a condition which to date neither 
doctors nor patiens understand". 

39 DoW, 21. "I am not convinced that in psychiatry an air oj omniscience ar omnipotence is 
appreciated by the patient; more often all that is required is a concerned listening and an obvious 
attempt to do something helpful." 
40 DoW, 5. "It is a wise rule from time to time to farce oneself to write down in simple language the 
precise meaning oj any involved circumlocution we have become in the habit oj using." 
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řídícího se tímto doporučením, v dnešní době snad více než kdy jindy, musí 
jevit. 

4.1.3 Omyl alchymistův 

Další jazykový omyl, před nímž Drury varuje, je omyl alchymistův. Jak bylo 
zmíněno výše, stejně jako profesor Vondráček také Drury si v půlce 70. let 
stěžoval na nesystematičnost pojmenování duševních nemocí a přirovnával 
tento stav psychiatrie ke stavu, v němž se nacházela chemie dokud Lavoisier 
nezavedl jednotné systematické názvosloví, lj. ke stavu, kdy chemie byla ještě 
spíše alchymií (odtud název diskutovaného omylu). Pro psychiatrii, jejíž 
termíny se podobají daleko více termínům alchymistickým než termínům 
moderní vědy, má tento nedostatek, jak tvrdí Drury, závažné důsledky. 
Nesystematická nomenklatura vyvolává nebezpečný dojem, že její klasifikace 
jsou vyčerpávající a úplné.41 Drury upozorňuje, že je až "příliš snadné začít se 
přít o to, jestli je pacient schizofrenní nebo jestli trpí spíše endogenní depresí, 
když ze všeho, co víme, je zřejmé, že by mohl trpět oběma chorobami zároveň a 
nebo také žádnou z nich, nýbrž úplně jinou chorobou, pro kterou nemáme 
v současnosti vhodné pojmenování"42 . 

Tímto příkladem Drury poukazuje na palčivý problém psychiatrie, totiž že jsme 
v psychiatrii některým pojmům nedali jasný význam. Činí tedy přesně to, co 
Wittgenstein požadoval od filosofů a co v Traktátu dokonce označil za jedinou 
"správnou metodu filosofie" 43 . Abychom však mohli lépe ukázat důležitost 
Druryho příkladu, budeme muset učinit krátkou odbočku a podívat se alespoň 
stručně na Druryho inspirační zdroj, lj. na Wittgensteinův Traktát. 
V Traktátu je jazyk představen jako ostře ohraničený uzavřený systém. 
Struktura jazykového systému nutně odráží strukturu světa; jazyk a svět mají 
tedy společnou "logickou formu". Předpokládá se, že tuto strukturu musíme 
být schopni v jednotlivých větách odhalovat a to prostřednictvím 
odpovídajícího logického aparátu, jenž nám umožní" vysvlékat" myšlenky 
přestrojené jazykem. Věty, jež strukturu světa nevykazují, lj. v nichž se 
nezrcadlí žádné existující stavy věcí a u nichž nemůže být řeč o pravdivosti 
nebo nepravdivosti, nutně postrádají smysl a stojí tedy přísně vzato mimo 
jazyk. Stejně jako tyto věty nemohou být součástí jazyka, nemůže smysl světa 
(který na rozdíl od věcí ve světě není nahodilý) být součástí světa: "Der Sínn der 
Welt muss ausserhalb íhrer líegen "44. Ony věty beze smyslu, které jsme z jazyka 
vyřadili, mohou však podle Wittgensteina za určitých okolností něco 
podstatného ukazovat. To, co tyto věty (pojmové písmo, metajazyk, věty etiky a 

41 DoW, 5, parafráze. 
42 DoW, 3-4. " .. . it is only too easy to get involved in a controversy as to whetehr this patient is a 

schizophrenic ar a case of endogenous depression, when for all we know he might be both at the 
same time; ar neither, but some other disease for which we havent at present any no convenient 
name". 

43 TLP, 6.53 "wenn ein anderer etwas Metaphysisches sagen wol te, ihm nachzuweisen, dass er 
gewissen Zeichen in Seinen Siitzen keine Bedeutung gegeben hat". 

44 TLP, 6.41. 
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estetiky) ukazují je právě podstata jazyka/ světa. Podstatné (logická struktura, 
smysl světa, povaha jazyka, mystično, atd.) lze podle Traktátu pouze a jen 
ukazovat45. 

Tento zvláštní obrázek jazyka jako ostře ohraničeného celku smysluplných vět, 
jež můžeme při troše šikovnosti vždy rozložit na základní logické komponenty 
Wittgenstein jak známo nakonec zcela opustil a přiklonil se k představě jazyka 
jako souboru nekonečného množství řečových praktik, jako činnosti, která se 
děje ve světě. Ve známé pasáži z Filosofických zkoumání Wittgenstein přirovnává 
jazyk ke starému městu, v němž můžeme nalézt "spleť uliček a náměstí, starých 
a nových domů, a domů s přístavbami z různých dob; a to vše obklopeno 
množstvím nových předměstí s novými a pravidelnými ulicemi a 
s uniformními domy"46 . Taková představa města, které se neustále rozrůstá a 
mění a to nejen na periferiích tvořených nově vznikajícími výrazy (mezi něž 
kdysi patřilo také Lavoisierovo chemické názvosloví) ale i v samotném svém 
centru, je vlastně představou živého organismu - otevřeného systému 
s autopoietickým charakterem. 

Vraťme se nyní k Druryho výše citovanému příkladu. Na tomto příkladu Drury 
ukazuje, že mít nebo nemít pro něco (vhodné) pojmenování může někdy nést 
naprosto zásadní důležitost. To platí zejména o vědě, jejíž terminologie by 
neměla být arbitrární ale systematická, lj. měla by zrcadlit skutečné vztahy. Tato 
myšlenka se u Druryho opírá o Traktát, kde se postuluje, že smysluplné věty 
zejména věty přírodních věd (lj. všechny pravdivé věty47), nesmějí obsahovat 
výrazy, jimž by nebyl dán konkrétní význam. Logická forma smysluplných vět 
musí totiž vždy odpovídat logické formě faktů ve světě. O psychiatrii (stejně 
jako o filosofii) bychom proto v souladu s touto traktátovskou představou 
mohli říci, že obsahuje velké množství smyslu-prostých vět. 

4.1.4 Omyl Van Helmontova stromu 

Další z omylů, který si Drury bere na mušku, je omyl Van Helmontova stromu 
pojmenovaný podle slavného chemika, jenž se proslavil mimo jiné i svým 
experimentem, jehož výsledky byly sice nevývratné, avšak zároveň naprosto 
absurdní: Van Helmont s vysokou přesností zvážil určité množství půdy, do 
které pak zasadil sazenici. Tuto sazenici zaléval každý den destilovanou vodou, 

45 viz. TLP 4.1212 "Was gezeigt werden kann, kann nicht gesagt werden." "Co lze ukázat, nelze 
říci." Říci zde znamená pravdivě nebo nepravdivě o něčem vypovídat, neznamená to však 
"vyjádřit jazykem". Podle Wittgensteina existují nejméně dva typy ukazování. Jeden ze 
dvou typů ukazování vyjadřuje smysluplnými větami, ~např. poezie. Viz kniha Raye 
Monka How to Read Wittgenstein. 

46 FZ, §18. "Unsere Sprache kann man ansehen als eine alte Stadt: Ein Gewinkel von Giisschen und 
Pliitzen, alten und neuen Hiiusern, und Hiiusern mit Zubauten aus verschiedenen Zeiten; und dies 
umgeben von einer Menge neuer Vororte mít geraden und regelmiissigen Strassen und mit 
einformigen Hiiusern." 

47 Hacker, 23. 
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přičemž zajistil, aby byl povrh půdy vždy dokonale chráněn před jinými 
látkami, které by na něj mohly napadat. Po jisté době, kdy již rostlina přerostla 
svůj květináč, zvážil Van Helmont půdu znovu a zjistil, že neztratila nic ze své 
původní hmotnosti. Z toho vyvodil, že rostlina je až do posledního lístku 
utvořena výhradně z vody. Jak píše Drury, bylo to v době, kdy se vědcům o 
něčem takovém jako je oxid uhličitý nebo fotosyntéza ani nesnilo. Jelikož 
psychiatrie na tom není ve srovnání s chemií v době Van Helmonta o nic lépe, je 
podle Druryho naprosto pomýlené zaštiťovat se v experimentální psychiatrii 
testem na slepo: 

" ... zdá se mi, že psychiatrie stále pracuje s přaiš mnoha neznámými, než aby pro ni byl 
test na slepo zárukou a než aby se dal v psychiatrii vůbec používat. A to zde mluvím 
pouze o logice věci a nikoli o etických aspektech toho, když se lékaři záměrně udržují 
v nevědomosti a nezajímají se o to, jakou léčbu jejich pacienti podstupují." 48 

Drury v této souvislosti vybízí své kolegy k tomu, aby svou ambici jednou 
provždy něco prokázat vyměnili za obezřetné pozorování i zdánlivě 
nepodstatných fenoménů. Za současného stavu poznání nemůže v psychiatrii o 
účinnosti určité léčebné metody rozhodnout pouze nějaký experiment. Tato 
účinnost se podle Druryho může osvědčit až dlouhodobým užívání v praxi
metoda buďto přežije nebo se jednoduše přestane používat. 
V této Druryho úvaze můžeme opět sledovat důležitý wittgensteinovský motiv: 
V psychiatrii stejně jako ve filosofii jde nakonec o to vidět, co máme již před 
očima- začít si všímat věcí, které jsou před námi a my je přesto nevnímáme. 
Pozorovat těžko postřehnutelné rozdíly a následně je stavět na světlo, třídit a 
interpretovat. Omyl Van Helmontova stromu je další Druryho lekcí, ve snaze 
ukázat, že psychiatrie si s obecností a povšechností vědy nikdy nevystačí a 
vystačit nemůže. 

4.1.5 Omyl pohřešovaného hrocha 

Omyl, jež nám ještě zbývá představit, byl pojmenován podle slavné 
Wittgensteinovy debaty s Bertrandem Russellem, jež se týkala problému 
smysluplnosti propozic. Dovolte mi zde odcitovat Druryho text, který v tomto 
případě skutečně nepotřebuje komentář: 

Wittgenstein ilustroval svou myšlenku následujícím příkladem. Dejme tomu, že bych 
řekl , V tomto pokoji je nyní hroch, ale nikdo ho nevidí, nikdo ho neslyší, nikdo ho necítí 
a nikdo se ho nemůže dotknout; řekl jsem teď, pokud vezmeme v potaz všechny tyto 
předběžné podmínky, vůbec něco smysluplného?' Jistě že ne, nebo( propozice, která 
nemůže být ani popřena ani verifikována nemá ve vědeckém jazyce žádné uplatnění. 
(. . .)Moderní věda je plná pohřešovaných hrochů. Máme tendenci zamilovávat se do 

48 DoW, 11. " .. . it seems clear to me that psychiatry is stili dealing with too many unknowns for the 
method of the double blind trial to be either saje or applicable. I speak here only of the logic 
involved, and say nothing of the ethical aspect doctors deliberately allowing themselves to be in 
ignorance of the treatment their patients are receiving." 
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hypotéz, a tak, když fakta začnou mluvit v jejich neprospěch, vymyslíme si dodatečnou 
hypotézu, abychom zachránili tu první, a tento proces pokračuje, aniž bychom si to 
uvědomovali, až do té chvile, kdy se původní hypotéza zakotví tak, že je již nevývratná. 
Právě tím ji však bohužel připravíme o její původní smysl. 49 

4.1.6 Kde končí otázky 

Výše uvedené Druryho příklady z psychiatrie jsou, jak jsme viděli, vlastně 
příklady jazykových prohřešků, jakých se podle Wittgensteina nejčastěji 
dopouštějí filosofové, jejichž problémy není možno považovat za nesprávné, 
nýbrž za nesmyslné. Jak jsme uvedli výše, spor o to, zda nějakou nemoc 
klasifikovat spíše jako schizofrenii nebo spíše jako endogenní depresi nás 
očividně zavádí do slepé uličky, neboť pacientovi by samozřejmě nijak 
nepomohlo, ani to, kdyby byl tento spor nakrásně rozhodnut: 

Cítíme, že i kdyby byly zodpovězeny všechny možné vědecké otázky, nebyly by naše 
životní problémy vůbec dotčeny. Jistě by už pak nebyly žádné otázky; a právě to je 
odpověď. 5° 

V první větě tohoto citátu vyslovuje Wittgenstein názor, že o těch 
nejdůležitějších věcech v našem životě se nedá dělat věda. Psychiatrie (stejně 
jako každá filosofie kladoucí si nárok na vědeckost) se však do značné míry o 
něco podobného pokouší. Právě z toho důvodu má Druryho dílo jako aplikace 
Wittgensteinových myšlenek obrovský přínos jak pro filosofii tak pro 
psychiatrii a psychologii. Tato radikální myšlenka, totiž že to, co je skutečně 
důležité(~. etické otázky) zůstává nutně vědeckým jazykem nedotčeno, je zde 
učiněna manifestní. 
V druhé větě citátu se pak opět ozývá charakteristický ztišující či terapeutický 
záměr Wittgensteinova myšlení: Pokud by byly zodpovězeny všechny vědecké 
otázky, vše by ztichlo, neboť jazyk by v takovém případě již nebyl mocen se 
ptát. To nejdůležitější v našem životě zůstává podle Traktátu nikoli pouze 
mimo vědecký jazyk, ale i mimo jazyk jako takový. 

49 DoW, 16. ll We are inclined to fall in love with a hypothesis, and so when facts begin to tel against 
it, we invent a subsidiary hypothesis to save the face of the first, and this process continues until 
without realising it aur first hypothesis become so secure as to be irrefutable. But alas, in doing just 
this we have at the same time deprived it of all significance. ll 

50 TLP, 6.52. IIWir fiihlen, dass, selbst wenn alle moglichen wissenschaftlichen Fragen beantwortet 
sind, unsere Lebensprobleme noch gar nicht beriihrt sind. Freilich bleibt dann eben keine Frage 
mehr; und eben dies ist die Antwort. ll 
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4.2 Psychiatrie na scestí. Past vědeckosti. 

Dej svým pacientům najevo, že mají vždy dost času na to, aby si s tebou pohovořili. 
Ludwig Wittgenstein 

Naznačili jsme, že psychiatrie přísně vzato není a nebude vědou, dokud jasně 
nevymezí významy termínů, jež používá k pojmenování jednotlivých nemocí. 
Ovšem potíž je v tom, že i kdyby a právě kdyby se psychiatrie vědou v přísném 
slova smyslu stala, to důležité jí přesto a právě proto zůstane nutně skryto. Jak 
říká Drury, experimentálně podložená vědecká teze nikdy neodhalí nic 
z mystična lidské duše, protože to, co je skutečně zajímavé, je pouze jedinečnost 
této konkrétní osoby. A v tomto bodě, tj. v bodě singularity, často 
vysvětlení končí. Co tedy psychiatrii zbývá, když ani "zvědečtění" ji trn z paty 
nevytrhne? 

4.2.1 Pojmová práce v psychiatrii 

V poslední kapitole Úskalí slov nazvané Šílenství a náboženství Drury trvá na 
tom, že psychiatrům nezbývá nic jiného, než léčit podle svého nejlepšího 
vědomí a svědomí a použít k tomu všechny dostupné prostředky pro utišení 
trýzně pacienta. Jedním dechem ale dodává, že se psychiatři zároveň musí 
smířit s tím, že budou nezřídka nuceni činit tak takřka naslepo, tj. bez 
dostatečných znalostí o tom, jak přesně ta která léčebná metoda nebo ten který 
lék funguje. 51 Tak se při četbě poslední kapitoly Druryho knihy ve čtenáři 
postupně upevňuje představa, že psychiatr koná dobře svou profesi pouze 
tehdy, když si právě tuto skutečnost nezastírá. Psychiatr nesmí být ješitný. To 
nejlepší, co může psychiatr činit je pokoušet se být dobrým pozorovatelem 
rozdílů mezi různými fenomény, s nimiž se setkává a následně tyto fenomény 
třídit a objasňovat. Takto druryovsky pojatý ideální psychiatr velmi nápadně 
připomíná wittgensteinovského filosofa-terapeuta, popsaného výše. 

Možností, jak aplikovat post-wittgensteinovský způsob filosofování na 
psychiatrii Drury nicméně naznačuje mnohem více: Stejně jako ve filosofii může 
docházet k násilné práci s pojmy, jež jsou svévolně vytrženy z kontextu běžné 
řeči, v níž byly až dosud výhradně užívány, psychiatrické léčení může někdy 
přerůst v násilné ovlivňování duchovního života člověka, který vnímá jinak a 
často pouze daleko citlivěji, než většina populace. Jak opakovaně zdůrazňuje 

51 "Ale co potom ony mechanické metody léčby, o kterých jsem se zmiňoval na začátku? 
Nejsou snad, phnejmenším v některých případech, hrubým zásahem do něčeho, co má 
být ponecháno Boží moudrosti? Jednáme vždy správně, když je užíváme? 
Nepochybně ano. Lékař, který se snaží prodlužit život a ztišit bolest umírajících nijak 
neubírá smrti na vznešenosti a významnosti. Lékař, který se pokouší zkrátit a zmírnit 
utrpení duševně nemocných, nijak nezlehčuje lekci, již nám šílenství uštědřuje." (DoW, 
137.) 
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Drury, v psychiatrii je rozhodování, zda nasadit elektrokonvulzní léčbu, 
rozhodováním nejen odborným, lj. vědeckým, ale může mít zároveň charakter 
etického rozhodování. Etické problémy psychiatrie mají ovšem nakonec 
nejčastěji podobu otázky primárně filosofické, totiž otázky, co je psychická 
nemoc a jak ji lze vymezit (např. oproti náboženskému vytržení), lj. ptají se 
vlastně po rozsahu pojmu duševní patologie. Zde se činnost psychiatra a post
wittgensteinovského filosofa zřetelně prolíná - téměř dokonalé zvládnutí práce 
s pojmy se žádá od obou z nich. 
Nabízí se otázka, jak by hranici pojmu duševní patologie vymezil Wittgenstein. 
Kde jinde bychom měli hledat klíč k odpovědi než u Maurice Druryho. 

Dočteme-li knihu Úskalí slov až do konce, zjistíme, že nám Drury žádnou 
uspokojivou odpověď nakonec nenabídne. Čeká nás naopak poněkud trpké 
rozuzlení: "Onen rozdz1, jehož hledáním jsme strávili tolik času, byl pouhým přeludem 
(will-o' -the-wisp ), píše Drury v závěru poslední kapitoly .52 Po této větě sice ještě 
následuje zdůvodnění oprávněnosti psychiatrické péče a existence psychických 
onemocnění jako součásti Božího plánu, nicméně je zřejmé, že celá Druryho 
úvaha zde fakticky končí. Tato věta je tlustou čarou za dlouhou nesmyslnou 
debatou, jejíž nesmyslnost nebyla zjevná na první pohled ale až na druhý. 
Drury zde dle svých možností provedl "objasňující přehled" vztahů mezi 
pojmem duševní nemoci a pojmem náboženství, aby na tuto nesmyslnost 
poukázal: Rozdíl, kterého jsme se zuby nehty drželi, se přímo před našima 
očima rozplynul. 

Will-o' -the wisp, slovo užité v tomto kontextu Drurym, je anglické označení pro 
přelud, šálení a také bludičku. Nejen rozdíl mezi patologií a normalitou, ale i 
samotná psychická nemoc se často zdá být pouhým přeludem, zdáním, které 
klame a zastírá něco zcela prozaického. To však z psychické nemoci ještě nečiní 
něco, co existuje jen zdánlivě. Psychiatři nepracují se zdáním, ale s tvrdou 
realitou lidského utrpení, ovšem přeludy jsou jejich denním chlebem
rozlišování, vymezování, odkrývání a objasňování- to jsou pro psychiatra ty 
nejdůležitější a nejnáročnější pracovní úkony. 
V práci psychiatra nejde ani tak o přelud existence jako o přelud rozdílu -
rozdílu mezi nemocným a zdravým, mezi skutečným a smyšleným, mezi 
světem jednoho člověka a světem jiného člověka. Tyto rozdíly jsou předmětem 
zájmu filosofů nejčastěji z hlediska obecného a předmětem zájmu psychiatrů 
především z hlediska singulárního. Singulární hledisko však není možné ve 
vědě a obecné hledisko se často drží na povrchu slov, jimiž se snadno nechá 
svést z cesty. Psychiatrie a filosofie jsou svorně vystaveny šalbě slov. V těchto 
dvou oborech jde o pohyb na tenkém ledě, při kterém není nic tak obvyklého 
jako boule, "které rozum utržil při svém narážení na hranici řeči" 53 

52 DoW, 136. "That distinction we spent so much time looking for was nothing but a will-o'-the
wisp." 

53 FZ, § 119. "Die Ergebnisse der Philosophie sind die Entdeckung irgendeines schlichten Unsinns 
und Beulen, die sich der Verstand beim Anrennen an die Grenze der Sprache gelzolt hat." 
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4.2.2 Mechanická a intuitivní terapie 

Jak bylo již řečeno, Drury ukazuje, že úskalí psychiatrie je v první řadě úskalím 
slov a opakuje tak Wittgensteinovu traktátovskou myšlenku o nesmyslnosti 
filosofických problémů. Psychiatrie nejistě tápe a léčí často pouze to, co je na 
první pohled patrné, totiž symptomy -je to totiž to jediné, čeho se může pevně 
přidržet. Elektrokonvulzní terapie, psychofarmaka a další mechanické léčebné 
postupy jsou natolik drastickými zásahy do lidského organismu, že pod jejich 
vlivem nezřídka vymizí i ta sféra lidské osobnosti, v níž byl zakotven původní 
problém, jenž příznaky způsoboval. Drury si uvědomuje, že takový postup 
proto nemusí být vždy pro pacienta optimální a poukazuje i na to, že psychické 
a fyzické zdraví vůbec není pro člověka "nejvyšším dobrem". Uvádí mimo jiné 
příklad ze své praxe, kdy se vyvaroval vysoce účinné mechanické léčby a to, jak 
tvrdí, k jednoznačnému prospěchu pacienta54. Takové rozhodnutí však nemůže 
být zdůvodněno experimentální psychiatrií, ale pouze eticky a intuitivně. Je 
tomu tak, protože experimentální psychiatrie(~. v Druryho pojetí psychologie 
typu B) se zabývá výhradně studiem univerzálních typů. Kromě psychologie 
typu B tu však podle Druryho je ještě jiná psychologie, psychologie typu A, jež 
přináší "hluboký vhled do lidské duše". Opravdovými psychology tudíž podle 
Druryho nejsou vědci a lékaři, ale geniální spisovatelé, historici a životopisci, 
kteří prokáží schopnost vhledu do individuální povahy. Toto svébytné odvětví 
psychologie nemůže být podle Druryho nikdy nahrazeno vědou: 

Rád bych zdůraznil, že ať už udělala psychologie B jakýkoli pokrok, ... nemůže nikdy 
nahradit psychologii A jako její exaktnější, vědečtější a efektivnější obdoba. 55 

Úspěchu by dle Druryho bylo naopak dosaženo ve chvíli, kdy by psychologie 
typu B byla ochotna začít přejímat to, co vykonala psychologie A. 56 

Drury ukazuje, že od rozlišení dvou typů psychologie je už jen krůček 
k pochopení pomýlenosti obecné představy, že "na každý problém existuje 
určitá vědecká teorie a určití odborníci, kteří jsou schopni poskytnout 
požadovanou odpověď." 57 Zde se jasně demonstruje Druryho 
wittgensteinovské přesvědčení, že na určité otázky nemá smysl hledat 
odpověď. 

V následující kapitole se podíváme na Wittgensteina jako na psychiatrického 

54 Jde o případ pana O. popsaný v kapitole Náboženství a šz1enství. 
55 DoW, 43. "So I wish to state emphatically that Psychology B, whatever progress it makes ... will 

never replace Psychology A, as a more accurate, a more scientiific, a more efficient discipline." 
56 Obdobným způsobem by snad po wittgensteinovsku bylo možno popsat dva druhy 
filosofie: Filosofie A dělající si nároky na vědeckost a filosofie B jako terapie filosofie typu 
A. 

57 DoW, 43-44. ". .. that for every problem there is some particular science and some particular expert 
who can provide a necessary answer in a book" 
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pacienta a jako na psychiatra filosofů v jedné osobě a budeme se zabývat 
rozdílem mezi šílenstvím a náboženstvím a šílenstvím a filosofií, tj. ukážeme si 
něco jako aplikaci Druryho problémů na filosofii. Za tímto účelem se nejprve 
zaměříme na poslední kapitolu Druryho knihy výmluvně nazvanou Náboženství 
a duševní nemoc. 

4.3 Psychopatologie filosofie. Blud jako případ dvojznačnosti. 

Přechod mezi duševním zdravím a duševní nemocí je u některých stavů plynulý.58 

Vladimír Vondráček 

Symptomy projevující se u duševně nemocných by nás nikdy neme1y přestat přivádět 
k údivu. Kdybych zešl1el, to, čeho bych se nejvíc děsil by byl Váš střízlivý přístup. Že by 
Vám mé bludy měly připadat jako něco zcela samozřejmého. 

Náboženství jako šílenství je šl1enství z bezbožnosti. 59 

Ludwig Wittgenstein 

Kapitola Náboženství a duševní nemoc pojednávající o rozdílu nebo lépe řečeno 
absenci rozdílu mezi náboženským vytržením a duševním onemocněním má 
v Druryho knize zvláštní postavení.60 John Hayes ji považuje za nejzajímavější z 
pěti statí obsažených v knize a dodává, že také Wittgensteinův žák a Druryho 
přítel, filosof Rush Rhees, se kterým si Drury čile dopisoval, ji cenil nejvýše. 
Téma je zajímavé, neboť psychická nemoc skutečně až překvapivě často bere na 
sebe podobu náboženského bludu, tj. pacient vychovaný v judaisticko
křesťanské kultuře se např. domnívá, že je Panenka Maria nebo Ježíš, bere na 
sebe veškeré zlo světa apod. Potíž je v tom, že náboženské zanícení se naopak 
může někdy navenek jevit jako projev duševní choroby. Rozlišit tyto dva 
případy se Drurymu zdá nakonec téměř nemožné- žádný "reálný" rozdíl se 
zde totiž v posledku nedá vystopovat. Rozdíl mezi náboženským zanícením a 
šílenstvím tedy Drury považuje za pouhý přelud. 

4.3.1 Filosofie jako obsedantní psychóza 

Ludwig Wittgenstein problém vztahu náboženství a šílenství pravda nikde 
přímo netematizuje, zato se zabývá jiným přeludem rozdílu a to mezi šílenstvím a 
filosofováním. O filosofii na několika místech mluví Wittgenstein doslova jako 
o nemoci. Například James C. Edwards cituje ve své pozoruhodné knize The 
Authority of Language v kapitole nazvané Wittgenstein and the Scene of the 

58 UPP,51. 

59RP, 16. Poznámka je z roku 1931. 
60 Z toho důvodu zde také předkládáme zkrácený překlad právě této kapitoly, která zde 

slouží jako reprezentativní ukázka z Druryho díla. 
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Language Game několik Wittgensteinových zápisků z Nachlass a Deníků, kde se o 
této analogii zcela otevřeně pojednává. Nejradikálněji vyznívá následující citát z 
Nachlass: 

Filosofie je nemoc a my se pokoušíme zevrubně popsat její příznaky. Zdání vědeckosti. 61 

Pokud je infikován chorobností filosofických problémů, celý vztah k životu se 
podle Wittgensteina stává chorým, jak píše Edwards. "Údiv je nahrazen 
zvědavostí, svět jako tajemství se mění ve svět jako záhadu, Pathos přírody 
degeneruje v pověru, čin se mění v technologii. Pokrok se stává fetišem ... " 62 

Jsou to ambice filosofů nikoli nějaká inherentně zlá podstata jazyka, co 
zapříčinilo, že jsme se stali "zajatci svých vlastních gramatických pravidel". 
Edwards hodnotí tento Wittgensteinův postoj k svému ranému dílu a 
k filosofické tradici západní civilizace vůbec jako radikálně "anti-filosofický". 
Filosof, jak jej představuje Wittgenstein, je v zajetí přeludů nebo chceme-li 
bludů (a to psychiatricky interpretovatelných bludů), jež vznikají 
z traumatizované, v pravdě chorobné víry v pokrok. Tato "obsedantní 
psychóza" leží v základu celé evropské kultury. Jde o individuální i skupinové 
šílení, které Wittgenstein poprvé jako šz1ení odhaluje a relativizuje tak 
originálním způsobem rozdíl mezi racionalitou a duševní nemocí. Vypjatá 
racionalita filosofů je v novém světle odhalena jako zakuklená duševní nemoc, 
zatímco Wittgensteinovy "skutečné" bludy a psychické problémy se oproti 
téhle chorobnosti zdají být pouhou osobnostní zvláštností. Cílem pozdního 
Wittgensteina byla, jak píše Edwards, destrukce filosofie, což se nutně odráží v 
jeho zvláštním anti-filosofickém stylu. Terapie, jíž se Wittgenstein rozhodl 
filosofii poskytnout je zjevně terapií psychické choroby, jež se v lecčems podobá 
šílenství nábožensky zabarvenému, jak o něm pojednává Drury. Filosofie, jež 
má zdánlivě od náboženské iracionality velmi daleko je vlastně obdobou či 
dokonce snad náhražkou náboženství a to v tom smyslu, že v samotném jejím 
chorém srdci leží "naděje na vykoupení" a to" prostřednictvím úplné teoretické 
reprezentace". 63 

4.3.2 Filosofie po filosofii aneb zrod ženského myšlení 

Pokud s Wittgensteinem ve věci terapie filosofie souhlasíme, nutně se musíme 
vypořádat s otázkou, jak by měla vypadat "filosofie" po filosofii. Odpovíme si 
nejspíše, že bude vypadat zřejmě jako změť různorodých neškodných řečových 
her, jimiž se bude zabývat vždy jen malá hrstka nadšenců a bude i nadále 
ukotvena na akademické půdě, o níž se Wittgenstein nezřídka vyjadřoval 

61 Cit. in: Edwards J.C. The Autority of Language, 140: "Philosophizing i s an illness and we are 
tryi ng to describe minu tely its symptoms. Clinical appearance." 

62 Edwards, 140-141. "In the grip ofphilosophical theorizing, infected by what Wittgenstein calls 
, the sickness of philosophical problems,' one' s relationship to lije i s radically diseased: curiosity 
replaces wonder; the world as miracle becomes the world as riddle; the Pathos of na ture 
degenerates in to superstition; action becomes technology." 

63 Edwards, 142. 
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s velkým opovržením. Tak nějak filosofie skutečně v současné době vypadá. Její 
"odborné časopisy" obsahující" vědecké články" napodobují vědecká periodika 
s impakt faktorem. Také filosofii je možno považovat za "disciplínu" a jako 
taková se snaží, jelikož je k tomu nucena, držet krok s dobou, ~- účastnit se na 
pokroku. Nejen z tohoto důvodu je Wittgensteinova kritika právě v dnešní době 
vysoce aktuální. 

Wittgensteinův odkaz nás nutí k zamyšlení, jež bychom mohli zařadit do post
postmoderny, jak ji představil Derrida, totiž do myšlení ženského, které vystřídá 
falokratickou filosofickou tradici: "Žena, která myslí", ~- podle Derridy 
nástupkyně filosofa, se po wittgensteinovsku táže, zda se pro dospělého 
zdravého člověka může filosofie stát náplní života. Zdá se, že filosofování se 
v zásadě věnují lidé trojího druhu: adolescenti, hebefrenní osobnosti a geniální 
psychotici či neurotici. Ti první filosofii opouští ve chvíli, kdy dozrají, ti druzí 
na ní paratizují často po celý život a ti třetí píší její dějiny. "Žena, která myslí" 
touží v první řadě po ztišení filosofických sporů, jež vnímá jako projev mužské 
pýchy, případně jako projev pošetilého mužského "koníčkaření". Filosof jí 
připadá tak trochu jako kutil, který tráví celé dny v garáži ve snaze vyrobit lustr 
z pneumatiky a který si odmítá připustit, že takový lustr by si nikdo doma 
nepověsil. Pokud je hypotetická post-postmoderna vůbec kde anticipována, pak 
nejspíše ve Wittgensteinově anti-filosofii. 
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Kapitola 5. 
Otázka významu Druryho díla pro současnou psychiatrii 

Jsem přesvědčena, že kdyby měl Ludwig Wittgenstein možnost přečíst si 
Druryho Úskalí slov, zhodnotil by tuto knihu přinejmenším stejně souhlasně 
jako kdysi zhodnotil jeden z příspěvků mladého Druryho, nikoli ještě 
zkušeného psychiatra, nýbrž zatím pouze studenta filosofie v Cambridge. 
Wittgenstein tehdy po vyslechnutí Druryho filosofické práce nazvané Are there 
degrees of clarity?, přednesené původně v Moral Science Club, řekl: 

Vlastně se mi to docela Ubí. Děláš to, na čem pracuji já. Pokoušíš se ukázat, jak 
používáme slova ve skutečném životě.64 

Drury si však dokázal wittgensteinovskou metodu nejen osvojit, ale dokázal ji 
také s prospěchem aplikovat ve své psychiatrické praxi. Řekli jsme, že tato 
striktně popisná nededuktivní metoda spěje k jasnosti pojmů, přičemž cíl této 
metody má být především etický: dosažená explicitně vyjádřená jasnost má ztišit 
spory filosofů, zamezit ideologizaci slov a vposledku přinést "opravdový 
duševní klid". Duševní klid však přepokládá, že si připustíme, že jisté otázky 
jsou nejen nesmyslné ale navíc nutně nezodpověditelné, ~-že jsou mimo sféru 
vědeckého bádání. V Úskalí slov Drury tuto důležitou Wittgensteinovu 
myšlenku, totiž že etika (neboli to "nejdůležitější v našem životě") nemůže 
podléhat vědeckému vysvětlení, demonstruje na patrně nejvhodnějším ze všech 
příkladů, ~- na psychiatrii -vědecké disciplíně, která na hranici vysvětlitelného 
balancuje téměř nepřetržitě. Wittgensteinova metoda, jak víme, ovšem není 
metodou vědeckou- je alternativou vědeckých metod a nikoli jejich nápodobou 
Gako je tomu například v případě husserlovské fenomenologie). Dalo by se tedy 
dokonce říci, že u Wittgensteina jde o filosofickou metod u par excellence. 65 

Může však za tohoto předpokladu mít vůbec nějaký smysl pokoušet se uplatnit 
wittgensteinovskou metodologii v disciplíně, která si klade nárok na vědeckost? 
A máme důvod domnívat se, že právě "injekce wittgensteinovštiny" 66 je tím, co 
psychiatrie potřebuje nejvíce? Nemůže být náhodou Wittgensteinův vliv na 
psychiatrii nakonec více škodlivý než prospěšný?67 

Maurice Drury odůvodnil svůj názor, že" wittgensteinovština" je v psychiatrii 

64 CwW, 115. "You know, I rather like it. You are doing the sort of thing I am working at., trying 
to see how in actual liJe we use words." 

65 Vzpomeneme-li si na další filosofické metody (např. na fenomenologickou metodu u 
Husserla) zjistíme, že se od Wittgensteinovy metody liší zejména svým nárokem na 
vědeckost. 

66 Výraz vypůjčený od profesora Jaroslava Peregrina. 
67 Tuto otázku si často kladl sám Wittgenstein ve spojitosti s filosofií. 
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více než potřebná v následující pasáži, již si zde dovolím odcitovat v plné délce: 

Během posledních třiceti let jsme se zabývali výzkumem toho, do jaké míry mohou být 
/duševní/ poruchy léčeny čistě fyzikálními postupy (postupy, jejichž použití nicméně 
vyžaduje trpělivost a výklad). Domnívám se však, že úspěšnost těchto metod může pro 
ty, kdo je aplikují, představovat jisté nebezpečí. Ať už bude v léčbě duševních 
onemocnění v budoucnu dosaženo jakýchkoli pokroků, a( už se psychiatrie přiblíží 
obecnému lékařství sebevíc, neměli bychom nikdy zapomínat, že duševní nemoc je a 
vždy bude opředena jistým tajemstvím, jež ji odlišuje od všech chorob tělesných. Každý 
psychiatrický pacient je sám o sobě jedinečnou nevysvětlitelnou záhadou a my bychom 
ho měli vždy takto vnímat. Rozklad osobnosti s sebou nese něco daleko více 
znepokojivého a daleko více záhadne1w než kterákoli nemoc tělesná. 68 

V této pasáži i v textu, který následuje, Drury jasně prezentuje přesvědčení, že 
duševní nemoc není něco analogického k nemoci fyzické, ale něco radikálně 
odlišného. Jistě, Drury je ,staromódní' dualista. Povšimněme si ale, že již 
samotná existence vědního oboru, jakým je" psychiatrie", dualismus duše a těla 
neoddiskutovatelně předpokládá a to i přesto, že tento obor fakticky vznikl až 
na přelomu 20. století. Z toho je zřejmé, že dualismů může být více druhů. 
Můžeme říci, že Drury je dualista, protože odděluje tělesná onemocnění od 
onemocnění duševních a vidí je jako nějak podstatně odlišná. 
Na druhou stranu by se stejně dobře dalo říci, že dualistická je současná 
psychiatrie, neboť předpokládá, že duše je postihována nemocemi obdobným 
způsobem jako tělo. 69 Podle současných poznatků platí, že duševní onemocnění 
obvykle mají určitý fyziologický základ a jsou proto přinejmenším potenciálně 
fyziologicky, lj. mechanicky, léčitelná. Představu duše při tom podržuje 
současná medicína jako něco prozatímního, co se má již brzy stát pouhým 
anachronismem a s čím se s postupem vývoje doufá již brzy rozloučit. To však 
znamená, že se kolem tohoto pojmu otáčí jako kolem své osy a je jasné, že 
dokud bude celostní pohled našemu způsobu myšlení cizí, bude nutně cizí také 
naší medicíně. 
Pokud věříme, že nemoc ducha je obdobou nemoci těla, etický problém s jejím 
"léčením" již nemusíme řešit. Nikdo nás jako odborníky nemůže žalovat. 
Pacientům pravidelně podáváme léky a ostatní se již vyřeší samo. Před tím se 
nás Drury se svým staromilským dualismem pokusil, zatím bohužel neúspěšně, 
varovat. V Náboženství a šílenství opakovaně vyzývá své kolegy, aby si sami 

68 DoW, 89. "We have been discovering these last thirty years to wlzat extend these disorders can 
be cured by purely physical methods oj treatment (methods which require, however, patience and 
explanation in their application). But I think the very success oj these metlwds are to some degree a 
danger to those who employ them. Whatever advances are made in the juture regarding the 
treatment oj mental illness, however close the work oj a psychiatrist becomes to that oj a general 
physician, we should never jorget that there is, and always will be, a mystery about mental ill
health which makes it different from any disease oj the body. Every mentally ill patient is an 
individua[ enigma, and we should always think oj him as such. There is something more disturbing 
and puzzling in a dissolution oj the personality than in any bodily disease. " 

69 Zde parafrázuji myšlenku profesora Peregrina. 
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představili, jaké by to bylo, kdyby se jednoho dne probudili a zjistili, že je 
postihla duševní nemoc. Drury se snaží ukázat, že tato představa se (na rozdíl 
od představy tělesné nemoci) natolik vymyká naší běžné zkušenosti, že jí 
nejsme schopni myslet, pokud nevynaložíme zvláštní úsilí. Většina psychiatrů 
si podle Druryho takovou představu raději nikdy nepřipustí. 
Wittgenstein onen pocit vyjádřil se sobě vlastní ledovou přesností: 

"To, čeho bych se bál nejvíc, kdybych zešz1el, by byl váš střízlivý přístup, že by jste 
považovali za zcela samozřejmé to, že trpím bludy. "70 

Pro psychiatra by dle Druryho mělo být závazné, aby se pokusil dát svým 
pacientům vždy najevo, že chápe obtížnost jejich situace, ~- že chápe, že tato 
situace není v žádném případě srovnatelná se situací někoho, kdo onemocněl 
tělesně. 71 Jde o nelehký úkol, neboť "zprostředkování tohoto porozumění není 

ob • d d h'"72 vu ec Je no uc e . 

70 DoW, 90. "What I should fear ifi became mad would be your common-sense attitude, that you 
would seem to take it as a matter of course that I was suffering from delusions." 

71 DoW, 90, parafráze. 
72 DoW, 90. " ... to communicate such an understanding is not easy". 
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Závěr 

Pokusili jsme se představit zde Druryho dílo jako vskutku kongeniální ilustraci 
aplikace Wittgensteinovy metody, spočívající zejména v popisu a vyjasnění 
struktury pojmů běžného jazyka, na obor psychiatrie, pro který se tato metoda 
jeví jako zvlášť přínosná. Pokud se toto nepodařilo ukázat jasně, pochybení a 
nedostatečnost lze hledat pouze na straně předkládané práce, nikoli na straně 
Druryho díla. 
Dále jsme se pokusili poukázat na základní motivy vlastního Wittgensteinova 
myšlení, jež s Druryho tématem přímo či nepřímo souvisejí, přičemž jsme se 
soustředili zejména na paralely mezi filosofickou a 
psychologickou/psychiatrickou terapií. V polemice se současnou podobou 
akademické filosofie a klinické psychiatrie jsme po vzoru Maurice Druryho 
zdůraznili originalitu Wittgensteinovy metodologické koncepce, jež nebyla 
dosud patřičným způsobem doceněna. 
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Resumé 

Předkládaná práce chce pro českou odbornou veřejnost doslova "objevit" dílo 
nemalé závažnosti jak pro obor filosofie, tak pro bádání na pomezí filosofie a 
psychiatrie. Prostřednictvím kritického rozboru aplikace Wittgensteinovy 
filosofické metody na problémy psychiatrie chce práce přispět jednak k 
lepšímu pochopení vztahů mezi uvedenými obory a jednak k usnadnění jejich 
vzájemné interakce. 

The aim oj this essay is to "discover" for the Czech scholarly public a work of 
considerable importance for both the field of philosophy and the domain established on 
the borderline between philosophy and psychiatry. In a critical analysis oj the 
application ofWi ttgenstein 's philosophical method to some of the delicate problems of 
psychiatry, this essay intends to contribute to a deeper insight into the relationship 
between these fields and also to facilitate their interaction. 
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Příloha 

Maurice Drury 
Náboženství a duševní nemoc 

(zkrácený překlad 5. kapitoly knihy Úskalí slov) 

V posledních třiceti letech zaznamenala psychiatrická praxe zásadní změny. V době, 
kdy jsem lékařství studoval, neexistovala ještě žádná forma léčby takzvaných 
hlavních typů psychóz - melancholie, mánie, schizofrenie, paranoie. Pacienti, trpící 
těmito nemocemi, byli umístěni v léčebnách a z hlediska jejich fyzického zdraví o ně 
bylo postaráno, avšak vlastní uzdravení muselo být ponecháno času a náhodě. 
Dokonce i u těch šťastnějších z nich se obvykle jednalo o záležitost měsíců či let. 
V současnosti máme pro každou z těchto poruch specifickou metodu léčby: 
omezování a izolace jsou hudbou minulosti a délka pobytu v ústavech se počítá spíše 
na týdny než na měsíce. 
K všeobecnému překvapení se ukázalo, že velká část těchto léčebných metod je 
fyzikální nebo chemické povahy a nezakládá se na hlubším porozumění psychickým 
procesům, jež způsobují pozorované příznaky. Skutečnost, že naše nálada a 
myšlenkové obsahy mohou být tak zásadním způsobem a ve velmi krátkém čase 
proměněny podáním několika tabletek či injekcí, případně uměle vyvolanou 
konvulzí, podle mého názoru vyvolává důležité filosofické a etické otázky. Těmito 
otázkami se však, pokud vím, nikdo adekvátně nezabývá. Myslím, že tato skutečnost 
má dva důvody. Psychiatři, kteří tyto metody používají, jsou do takové míry 
nadšení, že konečně dokážou svým pacientům efektivně pomoci, že již nemají ani čas 
ani chuť a často dokonce ani patřičné vzdělání k tomu, aby vznášeli otázky po 
prvotních příčinách a posledních účelech. Naopak ti, kteří v dialektickém myšlení 
vzděláni jsou, mají obvykle velmi málo příležitostí pozorovat, jak dramaticky tyto 
léčebné metody fungují. 
Jsem vám proto nesmírně vděčný za to, že s vámi zde mohu zmíněné problémy 
prodiskutovat. Myslím, že pro začátek bude nejvhodnější, seznámím-li vás 
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zevrubněji se čtyřmi případy pocházejícími ze záznamů nemocnice, kde působím. 
Rád bych zdůraznil, že první tři případy nejsou nijak zvlášť neobvyklé, a jsem si jist, 
že podobné případy by se mohly vyskytnout na kterékoli větší psychiatrické klinice. 
Čtvrtý případ neobvyklý je - ale zařadil jsem jej, neboť velmi přesně ilustruje jistý 
aspekt mého problému. 
První případ, který bych vám rád představil, je případ čtyřiapadesátiletého kněze. 
Říkejme mu otec A. Tento kněz se po několik let na přání svého nadřízeného věnoval 
vedení skupinových soustředění, tedy práci, pro kterou měl údajně velké vlohy. 
Několik měsíců před naším setkáním se u něj objevily úzkostné stavy týkající se jeho 
povolání - nedokázal již svá kázání prožívat a musel vést ostatní k tomu, aby věřili a 
dělali něco, v co on sám ztratil víru. Bohoslužby a denní modlitby byly pro otce A. 
obrovskou zátěží. Cítil, že se nikdy neměl stát knězem, že k tomuto úřadu nebyl 
povolán. Při návštěvě u svého bratra, šťastně ženatého muže obklopeného rodinou, 
měl dojem, že toto je způsob života, pro který byl předurčen. Navíc začal ztrácet na 
váze a velmi špatně spal, budíval se kolem třetí ráno a až do úsvitu jen ležel a trápil 
se svým duchovním stavem. Postupně se u něj vyvinul nepříjemný pocit napětí 
uvnitř žaludku. Nemohl jíst. Tyto příznaky ho vedly k myšlence či spíše naději na to, 
že onemocněl rakovinou, a že tedy brzy zemře. Navštívillékaře a ten jej poslal na 
pozorování do nemocnice. Po obvyklých rentgenových vyšetřeních a biochemických 
testech bylo otci řečeno, že u něj nebyla zjištěna žádná organická choroba. Tato 
informace ho však nijak nepotěšila. K případu byl přivolán psychiatr, který 
diagnostikoval involuční depresi a doporučil hospitalizaci v psychiatrické léčebně. 
Tak se tedy dostal otec A. do mé péče. Při našem prvním setkání se projevoval 
podrážděně a podezřívavě. Tvrdil, že jeho stav je stavem duchovním a že mu žádný 
doktor pomoci nemůže. Přivodil si jej sám a musí tedy nést svou vinu. Zaměřil jsem 
se nejprve na jeho nespavost a bolesti břicha a požádal jsem ho o svolení k léčbě 
těchto symptomů, přičemž jsem celou otázku jeho duchovního stavu nechal pro tuto 
chvíli stranou. Podrobil jsem ho takzvané elektrokonvulzní terapii, při níž se 
pacientovi podá anestetikum a následně se asi jednu sekundu nechá čelními laloky 
jeho mozku procházet elektrický proud o síle 150 voltů, což způsobí křeč podobnou 
epileptickému záchvatu, která trvá asi dvě minuty. Během 15 minut je pacient opět 
při plném vědomí. 
Po první terapii vymizela bolest břicha, pacient začal lépe jíst a snížila se také dávka 
farmak potřebná pro léčbu jeho nespavosti. Do týdne se otec sám od sebe přišel 
zeptat, zda by mohl opět sloužit mši. Po absolvování sedmi terapií tvrdil, že se již cítí 
výborně. Spal bez obtíží, aniž by užíval farmaka a přibral pět kilogramů. To 
podstatné však je, že zmizely také jeho duchovní problémy. Každé ráno sloužil mši a 
své denní modlitby četl opět s velkým zanícením. Cítil se připraven vrátit se do práce 
a vést soustředění jako dříve. A to teď také dělá. Jeho nadřízený byl pouze 
upozorněn, že je třeba dohlížet, aby se otci dostalo v pravidelných intervalech 
náležitého odpočinku. 
Jednoznačný případ správně léčené involuční melancholie, řekla by většina mých 
kolegů. Proč tedy tvrdím, že podněcuje důležité filosofické a etické otázky? 
Poslechněte si následující úryvek z autobiografie, jež byla napsána přibližně před sto 
lety mužem stejného věku jako byl otec A. 

Cítil jsem že se ve mně zlomilo něco, na čem závisel můj život, že už 
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nemám čeho bych se přidržel, že můj život z morálního hlediska skončil. 
Nepřekonatelná síla mě nutila, abych se nějak zbavil své existence. Nedá 
se říci, že jsem se chtěl zabít, protože ta síla, která mě odpoutávala od 
života byla daleko více pohlcující, daleko silnější a daleko obecnější než 
nějaká obyčejná touha. Byla to stejná síla, jaká mě dříve nutila žít, jenom 
namířená opačným směrem. Celé mé bytí toužilo odejít ze světa. 
Představte si spokojeného muže těšícího se dobrému zdraví, jak před 
sebou schovává provaz, aby se neoběsil a trámu v krovu pokoje, kde 
každou noc sám usíná; představte si, jak tento muž již nechodí raději na 
lov, aby nepodlehl tak snadno se nabízejícímu pokušení zabít se vlastní 
zbraní. 
Nevěděl jsem, co vlastně chci. Bál jsem se žití; chtěl jsem je opustit a přesto 
jsem stále toužil něco z něj získat. 
To vše se odehrávalo v době, kdy všechny vnější okolnosti nasvědčovaly 
tomu, že bych měl být dokonale šťastný. Měl jsem hodnou ženu, jež 
milovala mě a já ji, měl jsem hodné děti a veliký majetek, jenž se 
rozmnožoval, aniž bych musel vynaložit sebemenší úsilí.73 

Jsem si jist, že tak jako já vnímáte i vy podobnost mezi stavem mysli tohoto muže a 
stavem mysli otce A. Po shlédnutí několika set takových případů, jako byl případ 
otce A. vyléčených stejnými metodami, nemohu než předpokládat, že pokud by tyto 
metody byly k dispozici již v době, kdy byl napsán citovaný text, dvouleté utrpení 
tohoto muže by bylo skončeno ve stejně krátkém termínu. 
Ale bylo by správné tak učinit? 
Autorem citované autobiografické pasáže je totiž hrabě Lev Tolstoj. Pochází z knihy, 
již nazval Má konverze. Myšlenky a přesvědčení, které Tolstého vyvedly z utrpení, 
měly nakonec určit celý jeho další život i styl psaní. Tolstoj výslovně zmiňuje, že se 
těšil dobrému zdraví, a jsem přesvědčen, že tak jako otec A. odmítal by i on jakýkoli 
lékařský zákrok. 
Pokud se opět posuneme o něco dál do minulosti a čteme díla takových vůdčích 
duchovních osobností sedmnáctého a osmnáctého století, jakými byli Fénelon a De 
Caussade, zdá se, že občas psali v právě takovém rozpoložení, v jakém se octli otec 
A. nebo Tolstoj. Mluví o stavech vyprahlosti a vyschnutí, o ztrátě víry. Zde například 

líčí otec Gratry74, jak sám tento stav zakoušel: 

Ale snad ještě strašnější bylo, že žádná představa nebe mi nebyla 
přístupná. Již jsem nic podobného nedokázal chápat. Nebesa se mi 
nezdála dost dobrá. Byla pro mě jako vakuum, jako mytologické elysium, 
jako příbytek stínů méně skutečný než země. Nedokázal jsem spatřovat 
radost ani uspokojení v obývání tohoto příbytku. Štěstí, radost, láska, 
světlo, zalíbení, všechna tato slova byla nyní zbavena smyslu.75 

73 Přeloženo provizorně z anglického překlad u. 

74pozn.překl.: otec Gratry (Alphonse, narozen v Lille, 1805-1872), Drury má patrně z Jamesových 
Varieties oj Religious Experience doporučených Wittgensteinem. Možná četl zkrácenou verzi knihy 
přezdívanou "Jimmy". 

75 Provizorně přeloženo z anglického překlad u. 
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Ovšem zmínění duchovní vůdcové shodně učí, že podobné stavy, tyto temné noci 
ducha, jsou nevyhnutelnou fází duchovního zrání. Jsou sesílány Bohem a mají být 
přijímány ochotně a trpělivě; jsou důkazem toho, že duše překonala začátečnickou 
fázi praktické útěchy a je nyní vychovávána utrpením. 
Dnes to však vypadá tak, že psychiatr tyto stavy mysli neléčí velikostí své moudrosti 
a zkušenosti, nýbrž mechanickými a materialistickými nástroji: elektrickými stimuly 
mozku a psychofarmaky, jež ovlivňují biochemické procesy nervového systému. 
Taková léčba může být poskytnuta čerstvým absolventem, pro něhož je duchovní 
zápas pacienta něčím, co zcela přesahuje rámec jeho chápání. 
Právě z toho důvodu zde mluvím o filosofických a etických otázkách, které dle mého 
názoru takový případ vyvolává. Je vůbec možno odlišit šílenství od náboženského 
zanícení? Můžeme o jednom takovém případu říci: Jedná se o nemoc, tedy o 
záležitost pro psychiatra? A o jiném: Jedná se o duchovní zkušenost seslanou Bohem 
za účelem vzdělání duše a tedy o záležitost pro moudrého vůdce? 
Další případ, o kterém chci mluvit, je případ slečny B., třiačtyřicetileté hospodyně 
jistého katolického faráře ze západního Irska. Tato žena byla do léčebny přijata ve 
stavu exaltovaného nadšení. Dostalo se jí totiž osobního zjevení od "květinky", svaté 
Terezie z Lisieux, při návštěvě posvátné studny nacházející se nedaleko domova 
slečny B. Na obloze žena zahlédla světla, která k ní seslala zvláštní vzkaz. Bylo jí 
určeno, aby obrátila na víru všechny irské protestanty. Na oddělení se slečna B. vrhla 
ke dvěma nekatolickým pacientkám, aby jim kázala své poslání. Mladší sestry, které 
nosily růžovou uniformu, považovala za napůl komunistky a odmítala z jejich rukou 
přijímat jídlo a léky. Naprosto však nechtěla připustit, že by její zážitky byly 
důsledkem nemoci a nesouhlasila se svou hospitalizací na psychiatrii. 
Léčba se v jejím případě skládala z krátké elektrokovulzní terapie a podání vysokých 
dávek poměrně nové chemické látky, o níž se zjistilo, že dokáže velice rychle potlačit 
exaltované projevy tohoto druhu. Během tří týdnů bylo opět chování a řeč slečny B. 
zcela normální. Nikdy se sama k těmto svým zkušenostem nevracela a zdálo se, že ji 
zmínka o onom počínání přivádí spíše do rozpaků. Nikdy však nebyla ochotná 
připustit, že to vše byl pouze důsledek nemoci. Mohla chodit sama do města a do 
léčebny se vždy vracela v určenou dobu. Doufám, že teď někde v klidných vršcích 
hrabství Mayo připravuje otci Murphymu večeři. 
V naší době by málokdo váhal označit jednání této pacientky za duševní 
onemocnění. Farář, u kterého pracovala a který ji k nám přivezl, o tom každopádně 
vůbec nepochyboval. Nicméně v dřívějších časech a mezi prostým lidem by možná 
byla považována za někoho, komu se skutečně dostalo nebeského zjevení. Nám sice 
možná připadal její blud o sesterských uniformách poněkud úsměvný, ale 
poslechněte si toto: 

Pán mi zničehonic poručil, abych si rozvázal boty a zul si je. Neučinil jsem 
tak, protože to bylo v zimě, ale slovo Pána ve mně hořelo jako oheň a tak 
jsem si zul boty a podle příkazu jsem je dal pastýřům, kteří byli poblíž. Ti 
ubozí pastýři se třásli a byli nesmírně překvapeni. Pak jsem šel asi míli 
pěšky, až jsem došel do města, a jen co jsem do něj vstoupil, slovo Páně do 
mě opět vstoupilo a zvolalo: "Běda krvavému městu Lichfieldu!" Šel jsem 
tedy ulicemi a křičel jsem: "Běda krvavému městu Lichfieldu!" a nikdo se 
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mě nepokusil zarazit. Ale jak jsem tak šel s křikem ulicemi, zdálo se mi, že 
se jimi valí proud krve a tržiště že vypadá jako velké krvavé jezero. 
A nakonec ke mně přišli přátelé a dobří lidé a říkali: Běda Georgi, kdes 
nechal boty? Odpověděl jsem, že to není důležité. 

To byl George Fox, zakladatel quakerské Společnosti přátel. Šílenství nebo 
náboženské zanícení? 
Třetí případ, který chci zmínit, je tento: Strážníkovi C. bylo dvacet sedm let a 
pracoval u dublinské policie v motocyklové hlídce. Jednoho dne zahlédl strážníka s 
hrůzou jeho velitel, jak má motocykl opřený o zábradlí a sám klečí v modlitbě na 
chodníku. Ihned byl odvezen na psychiatrickou kliniku, kde zpočátku nevydal jediné 
slovo. Vypadalo to, že napjatě naslouchá něčemu, co k němu přichází od stropu z 
jednoho rohu místnosti. Pohyboval nehlasně rty jako by se modlil. Na oddělení 
později tvrdil, že mu hlas z nebes sdělil, že si ho Bůh vyvolil, aby odvedl všechny 
anglické vojáky z ulsterské provincie. Měl být jmenován velitelem vojska a po smrti 
měl být prohlášen za svatého. 
Léčba tohoto pacienta byla opět založena na podávání silného psychofarmaka a to 
jak orálně, tak injekčně. Neuplynulo ani šest týdnů a pacient byl ochoten připustit, že 
trpěl bludy, které se u něj objevily v důsledku nemoci. Po krátkém období 
rekonvalescence mohl znovu nastoupit do služby. 
Když Johanka z Arku přišla v roce 1429 do Vancouleurs, prohlásila, že jí hlasy 
svatého Michala a svaté Kateřiny přikázaly, aby vyhnala anglické vojsko 
z nejjasnějšího království francouzského. Robert de Baudricourt jí dal koně a zbroj a 
pak- všichni dobře víme, co bylo pak. Má otázka zní takto: V případě, že by měl 
Robert de Baudricourt k dispozici pořádnou dávku fenothiazinu, který by mohl 
Johance podat místo rytířské výzbroje, bývala by se Johanka spořádaně vrátila k 
pasení svého stádečka do rodného Domremy? 
Čtvrtý a poslední případ, se kterým Vás chci obeznámit, je následující. Tento případ 
jsem zaznamenal před více než patnácti lety, kdy většina metod léčby, jež nyní běžně 
používáme, ještě neexistovala. PanD., sedmašedesátiletý vysloužilý státní úředník, 
byl mužem velmi zbožným, jenž věnoval celá svá léta na odpočinku modlitbám a 
charitativní činnosti. Jeho žena však neměla pro něco, co sama považovala za jakousi 
chorobnou nábožnost, mnoho pochopení. Při jedné ranní mši vyslechl panD. tato 
slova čtená z Evangelia: ... jdiž a prodej statek svůj a rozdej chudým a budeš míti 
poklad v nebi, a poď, následuj mě?6 Tato slova mu zněla jako příkaz shůry. Bez 
váhání vyšel z kostela, u vchodu vysypal všechny peníze, které měl u sebe, do 
kasičky pro chudé a dal se na cestu do Lough Derg, slavného poutního místa v Irsku, 
vzdáleného 135 mil. 

Protože se nevrátil na snídani a celé dopoledne po něm nebylo ani vidu ani slechu, 
jeho manželka začala mít obavy a uvědomila policii. Muž byl nakonec ještě toho 
večera zadržen policistou v jedné malé vesničce asi 30 mil od Dublinu. Byl vyšetřen 
lékařem a dočasně umístěn do psychiatrické léčebny. Muž proti hospitalizaci nijak 
neprotestoval, jasně vylíčil, co se mu stalo, a přijal vše jakožto projev Boží vůle. Panu 
D. jsem nepředepsal žádnou léčbu kromě vydatné snídaně na lůžku, aby jeho 

76 Matouš 19.21, místo důležité pro Wittgensteina 
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vyhladovělé tělo opět zesílilo. Rozmlouváním s tímto mužem jsem se naučil víc, než 
on tím, že mi naslouchal. Zpočátku bylo obtížné přimět jeho ženu, aby jej vzala z 
léčebny domů. Byla totiž skálopevně přesvědčena, že její muž trpí poruchou, již 
nazývala náboženskou mánií. Nakonec ale po několika týdnech dala svolení k jeho 
propuštění. 

Nyní se ale vraťme o nějakých šestnáct set let zpět, konkrétně do jednoho kostela v 
Alexandrii. K jinému muži se od oltáře donesou tatáž slova. A on bez rozmýšlení 
zamíří z kostela rovnou do pouště rozprostírající se kolem města Théb a zde také žije 
až do smrti v hrdinském odříkání. Brzy jej následují tisíce dalších, aby zde vytvořili 
společenství a nový životní řád. Takové jsou počátky křesťanského mnišství a také 
jeho budoucího významu pro evropské náboženství a kulturu. A tak Antonína 
svatořečili, zatímco pana D. umístili do ústavu. 
Šílenství nebo náboženské zanícení? 
Ale proč bych zde měl citovat Fénelona, George Foxe, Johanku z Arku nebo svatého 
Antonína? Domnívám se, že žádný psychiatr nemůže číst samo Písmo, aniž by občas 
nenarazil na něco, co se nápadně podobá slovům, která nedávno vyslechl na svém 
oddělení 

Aj v nepravosti zplozen jsem a v hříchu počala mě matka má.77 
Byla tato slova napsána člověkem trpícím depresí; a pomohla by takovému člověku 
dávka šokové terapie zaujmout optimističtější stanovisko k lidskému údělu? 

Činí nohy mé jako laní, a na vysokých místech mých postavuje mne. Cvičí 
ruce mé k boji, tak že lámi lučiště ocelivá rukama svýma. Honil jsem 
nepřátely své a zahladil jsem je, aniž jsem se navrátil, dokudž jsem jich 
nevyplénil.78 

Bylo toto psáno ve stavu manického záchvatu a bylo zde na místě podat sedativum? 
Chození mé i ležení mé ty obsahuješ, a všech mých cest svědom jsi. Než 
ještě mám na jazyku slovo, aj Hospodine, ty to všecko víš.79 

Na to, že jejich myšlenky může číst a ovládat nějaká vyšší moc si často stěžují 
schizofrenní pacienti. 
Prorok Ezechiel, nejvíce extatický a nejvíce vizionářský ze všech proroků, podal 
takový popis stavu katatonie s funkční afónií, že by jej bylo možno velmi dobře 
použit i v kterékoli standardní učebnici psychiatrie. 

Ty pak lehni a levý bok svůj, a vlož na něj nepravost domu Izraelského. 
Podle počtu dnů, v němž ležeti budeš na něm, poneseš nepravost jejich. A 
aj, dávám na tě provazy, abys se neobracel z boku jednoho na druhý, 
dokudž nevyplníš dnů obležení svého. 

A v jiných třech pasážích následují tato slova 
V ten den otevrou se ústa tvá při přítomnosti toho, kterýž ušel, i budeš 
mluviti, a nebudeš více němým.80 

V Novém Zákoně se objevuje znovu tentýž problém: 
I uslyšel jsem za sebou hlas veliký jako trouby an dí: a což vidíš piš do 

77 Žalm 51, pozn. pře kl. 
78 Samuel 22:35-38, pozn.překl. 
79 Žalm 139, pozn. překl. 
80 Ezechiel 24:27, pom.překl. 
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knihy.81 
Trpěl autor Zjevení halucinacemi? ,Pavle, ty jsi šílený,' prohlásil Festus, ,tvoje velké 
učení tě dovedlo k šílenství.' A neříkali snad farizejové, odborníci na náboženství, o 
našem Pánu ,Zdaliž my dobře nepravíme, že jsi ty Samaritán a ďábelství máš?'82 
A pak je tu ona podivná zpráva v evangeliu svatého Marka, již ostatní evangelisté 
vypouštějí: 

A slyšavše o tom příbuzní jeho, přišli, aby jej vzali; nebo pravili, že by se 
smyslem pominul.83 

Většina komentátorů se shoduje na tom, že jeho příbuznými zde jmenovanými 
se rozumí jeho matka a jeho bratři zmínění v předchozím verši. Takže je patrné, 
že náš problém se může týkat i těch z nás, kdo jsou nejvíce vyvoleni. 
Jsem si jist, že Vás nyní napadá mnoho různých způsobů, jak na tento problém 
odpovědět. Podívejme se teď společně na některé z těchto odpovědí a posuďme, zda 
nám budou připadat dostatečné. 
Jedna z odpovědí utne tento problém hned v zárodku. Podle Freuda zde žádný 
problém není. Nemůžeme rozlišovat mezi patologickým a náboženským stavem 
mysli, neboť žádný takový rozdíl neexistuje. Ve svých dílech Totem a Tabu, 
Budoucnost jedné iluze, a Mojžíš a monotheismus tvrdí, že každému, kdo je vyškolen 
v psychoanalýze, je jasné, že náboženská víra a praxe jsou kolektivní neurózou. 
Jistota, s níž jsou tyto domněnky předkládány, aniž by se opíraly o jakékoli vědecké 
důkazy, je tedy tatáž jistota, s níž paranoidní pacient lpí na systému svých bludů i 
přes veškeré důkazy, které jsou mu k dispozici. Přísnost, s níž jsou dodržovány 
náboženské rituály je tatáž jako přísnost, s níž pacient trpící obsedantními 
myšlenkami opakovaně vykonává své bezúčelné činnosti. 
Toto Freudovo jednoduché řešení považuji za zcela nepřijatelné. Freud nikdy 
nepochopil ústřední problém etiky. Z četby Freudova životopisu a osobní 
korespondence je zřejmé, že tento muž sám byl něčím víc, než byly jeho teorie. Měl 
silně vyvinutý smysl pro povinnost a uznával jisté absolutní hodnoty, z nichž 
nedokázal slevit. Vášnivá touha po pravdě, odvaha čelit neoblibě a nepřátelství, 
láska k umění a k přírodě, celoživotní oddanost ženě a dětem. 
( ... ) 
Freudovo řešení našeho problému je, alespoň pro mne, příliš jednostranné, než aby 
mohlo někoho uspokojit. Úplně totiž zanedbává jeden podstatný aspekt života, jenž 
je vlastním zdrojem diskutovaného problému- smysl pro povinnost. Kdy je správné 
přistupovat k někomu jako k duševně nemocnému a kdy je lepší nechat ho být a 
nezasahovat dotěrně do jeho duchovního růstu. 
( ... ) 
A opět, ani Jungovi se problém, který jsem zde vznesl, lj. problém kritéria rozlišování 
mezi šílenstvím a náboženským vytržením, jako problém nejeví. Duševní nemoc je 
náboženstvím, které samo sobě dosud nedokázalo porozumět. Je to vzpoura 
nevědomých potřeb a sil, jimž pacient neumožnil, aby nalezly svůj výraz v jeho 
životě. Tyto nevědomé potřeby nejsou sexuální, jak učí Freud, nýbrž náboženské: jde 
o tu stránku lidské přirozenosti, která kdysi našla své vyjádření v mýtech, kultech a 

81 Zjevení sv. Jana 1: 10-11, pozn. pře kl. 
82 Evangelium sv. Jana, 8:48, pozn překl. 
83 Evangelium sv. Marka, 3:21, pozn. překl. 
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symbolech. 
Musím uznat, že jako teoretické řešení se mi to zamlouvá. Potíž pro mě nastává, 
když se pokusím využít tuto teorii v praxi. Rád bych dokázal uzdravovat své 
pacienty pomocí rozhovoru, doporučení, moudré rady a prostřednictvím 
porozumění jejich duchovním potřebám. Podle mé zkušenosti však v případě 
závažných duševních onemocnění, takových, která končí v psychiatrických 
zařízeních, slovo ztrácí svou moc. Vezměme si jen první tři případy, které jsem vám 
popsal. Nevím, jak by někdo mohl otci A. vymluvit jeho depresi, přesvědčit slečnu 
B., že její vidění bylo pouhou halucinací, nebo dokázat strážníkovi C, že jeho poslání 
je blud. Na druhou stranu vím, že prostřednictvím metod fyzické léčby mohu 
přinejmenším obnovit jejich původní vyrovnanost a vrátit je zpět k jejich prospěšným 
povoláním. To, co zde s vámi probírám, jsou právě hranice těchto metod. Kdy 
máme říci "tento člověk je šílený, musíme učinit přítrž jeho bláznění" a kdy naopak 
říci "nedotýkejte se pomazaných mých a prorokům mým nečiňte nic zlého"84. 

(o o o) 
Jakmile se ve filosofii dostaneme do slepé uličky, v jaké jsme byli až dosud při 
společném hledání principu rozlišování mezi šílenstvím a náboženským vytržením, 
většinou je to důsledek toho, že hledáme špatný druh odpovědi. A to jsme dle mého 
názoru při našem zkoumání skutečně činili. To proto, že zde sedíme s ledovým 
odstupem a snažíme se tento problém rozřešit z čistě teoretického hlediska. Být oním 
nestranným, moudrým kritikem nazírajícím věc zvnějšku. Když jsme si tuto otázku 
položili, sebe sama a svůj způsob života jsme do ní vůbec nezahrnuli. Jistě můžeme 
mít mnoho odborníků a kritiků pro všechny obory přírodních i humanitních věd, 
jejich práce však nezabíhají do oblasti náboženské. V této oblasti není možno 
zaujmout nestranné a čistě teoretické stanovisko. Žádnému člověku na světě není 
dáno stát se čestným členem všech náboženství. 
Předpokládám, že většina hloubavějších lidí si někdy uvědomila, že dříve nebo 
později mohou onemocnět nějakou bolestivou nebo dokonce smrtelnou nemocí. Jistě 
také zvažovali, jak doufají, že se s takovým osudem smíří. Ovšem skutečně čelit 
možnosti duševní nemoci - to je zároveň příliš strašné a zároveň příliš mysteriózní, 
než aby to člověk dokázal přijmout. Že nás, vás nebo mě bude možná jednou nutno 
hospitalizovat v psychiatrické léčebně ve stavu melancholie nebo bláznivé mánie, v 
pomatení bludy nebo s halucinacemi -to je něco, co si jen stěží dokážeme představit. 
Rádi si říkáme, že náš intelekt, naše vůle nebo případně naše zbožnost by nás od 
takového osudu ochránili. Před nějakým časem jsem slyšel, jak jeden kněz kázal o 
tom, že současný dramatický nárůst počtu duševně nemocných je způsoben 
úpadkem víry. Nikdo, tvrdil kněz, kdo má pevnou víru, by se nikdy nemohl nervově 
zhroutit. Bohužel jeho premisy byly stejně nesprávné jako jeho závěr, neboť právě ty 
osobnostní vlastnosti, na které se nejvíce spoléháme a které považujeme za své 
jedinečné vlastnictví, tj. intelekt, vůle a zbožnost, ty všechny závisí na správném 
fungování nesmírně složitého a jemného neurohumorálního mechanismu, který se 
zcela vymyká naší kontrole. Drobné narušení endokrinní sekrece, zbytnění jisté cévní 
stěny, neschopnost určitého enzymu katalyzovat důležitou chemickou reakci a vše, v 
co jsme vkládali svou důvěru, je to tam. Naše duševní zdraví je vydáno na milost 

84 Žalm 105:15, pozn.překl. 
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molekule. 
Pokud se k těmto faktům postavíme skutečně čelem, celý problém, o kterém jsme zde 
hovořili se promění - zjišťujeme, že se naléhavě týká nás samých. Problém nyní netkví 
v otázce, jak můžeme jako vnější pozorovatelé rozlišovat mezi duševní nemocí a 
náboženským zanícením. Naše otázka zní, jak smířit existenci šílenství a věčně 
přítomnou hrozbu šílenství s naším náboženským přesvědčením a s tím, v co věříme. 
A pak už nebude tak obtížné nalézt odpověď. Jednou ze základních pouček 
křesťanské etiky je a vždy bylo, že největší nebezpečí pro člověka jako duchovní 
bytost nepochází z animální složky jeho přirozenosti, tj. ze strany vášní a chtíče nebo 
dokonce jejich perverzních forem, nýbrž že pochází právě z těch vlastností, které 
člověka od zvířat odlišují, totiž z intelektu a jeho schopností. Pýcha, egoismus, 
samolibost "Pane děkuji ti, že nejsem jako druzí". Jsou to právě tyto hříchy, které 
naprosto znehodnocují a ničí duši. 
( ... ) 
Velmi obvyklým předsudkem, jehož se lze jen obtížně zbavit, je představa, že 
duševní nemoc znamená degradaci celé osobnosti, že postižený je do určité míry 
méně než člověk. Mnoho lidí by se proto domnívalo, že pokud Tolstoj skutečně trpěl 
depresí, jeho protest proti celému našemu západnímu způsobu života by touto 
skutečností pozbyl do značné míry svého smyslu a vážnosti. A jestliže Johanka z 
Arku byla schizofrenní, nemohla zároveň být svatá. Toto jsou však předsudky. 
Duševní choroba může opravdu pacienta úplně vyřadit z běžného společenského 
života, nicméně ono děsivé osamění spojené s touto zkušeností jej možná přiměje 
lépe si uvědomit tajemství naší existence. 
Nedávno mě přivolali k případu pacientky, jež byla čerstvě přijata na kliniku a to již 
po páté. Když jsem k ní přišel, seděla vzpřímeně na posteli, četla Bibli a přitom jí po 
obličeji kanul proud slz. V duchu jsem si říkal, tato žena rozumí té knize lépe než já a 
lépe než mnohý učený teolog. "Nepotřebují zdraví lékaře, ale nemocní."85 
Před mnoha lety mě Ludwig Wittgenstein požádal, abych mu zařídil možnost 
promluvit si s některými duševně nemocnými pacienty. O jednom z nich, 
chronickém pacientovi, který byl úředně prohlášen za duševně chorého, prohlásil: 
Domnívám se, že tento muž je daleko bystřejší než kterýkoli z jeho lékařů. 
Jeden starý pohan řekl, "Quem deus vult perdere prius dementat." Možná bychom 
měli tento výrok pokřtít. "Ty, jež Bůh zamýšlí spasit, musí někdy nejdřív učinit 
šílenými." 
Každé umírání se může stát náboženskou zkušeností jak pro toho, kdo umírá, tak pro 
ty, kteří jej milovali a kteří u něj drží stráž. A každé duševní onemocnění se může stát 
náboženskou zkušeností pro toho, kdo je jím stižen, i pro ty, kteří ho milovali. A 
naopak každá náboženská víra a praxe, je-li hluboká a upřímná, je šílenstvím pro ty, 
kdo věří jen v sebe a ostatními opovrhují. Onen rozdíl, jehož hledáním jsme strávili 
tolik času, byl pouhým přeludem. 
Ale co potom ony mechanické metody léčby, o kterých jsem se zmiňoval na začátku? 
Nejsou snad, přinejmenším v některých případech, hrubým zásahem do něčeho, co 
má být ponecháno Boží moudrosti? Jednáme vždy správně, když je užíváme? 
Nepochybně ano. Lékař, který se snaží prodlužit život a ztišit bolest umírajících nijak 

85 Evangelium sv. Marka 2:17, pozn. překl. 
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neubírá smrti na vznešenosti a významnosti. Lékař, který se pokouší zkrátit a zmírnit 
utrpení duševně nemocných, nijak nezlehčuje lekci, již nám šílenství uštědřuje. 
Jestliže máme brát vážně učení vyznání víry, "skrze něhož vše vzniklo"86, pak 
musíme přijmout, že šílenství s veškerou hrůzou, která k němu patří, je stejně tak 
součástí Božího stvoření jako bacillus tuberkulózy nebo rakovinná buňka. Netušíme, 
k čemu tyto věci mají být, a kdybychom to tušili, nebyly by už tím, čím jsou. Činíme 
správně, když proti nim bojujeme s maximálním nasazením a všemi dostupnými 
zbraněmi. Neboť i tyto zbraně a toto naše nasazení jsou součástí Jeho stvoření. 
Nesmíme však nikdy zapomínat, že fyzické a duševní zdraví nejsou pro člověka 
absolutním dobrem. Je možno o ně přijít a přitom nepřijít o nic. Absolutní dobro, cíl a 
poslední účel naší existence leží v nebi, a nikoli zde na zemi, a všechny pozemské 
věci nás k němu pouze přibližují. 
A tak ke každému z nás, k nemocnému i ke zdravému, k šílenci i k příčetnému, k 
mladému a svěžímu i ke starému a nemohoucímu Bůh promlouvá těmito slovy, jimiž 
kdysi promlouval k svatému Augustinovi: 
Currite, ego feram, et ego perducam, et ibi ego feram.87 
Spějte, já vás povedu; doprovodím vás až k cíli a ještě tam vás povedu!88 

86 Nícejské vyznání. Pozn pře kl. 

87 Vyznání, kniha 6. Pozn. překl. 
88 Aurelius Augustinus Vyznání 6.XVI, překlad: Mikuláš Levý, Kalich, Praha 1999, str. 185. Pozn. 

pře kl. 
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