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Abstrakt 

Tato práce popisuje pohled Richarda Rortyho na postmetafyzický politický 

liberalismus. Po krátkém představení autora se text věnuje jeho základním tezím v 

pohledu na podstatu pravdy a roli filosofie představeným ve Filosofii a zrcadle přírody, 

které jsou východisky pro jeho další názory. Posléze se zabývá zejména Rortyho dílem 

Nahodilost, ironie, solidarita a snaží se prezentovat její části, které jsou pro téma práce 

relevantní. V poslední části text blíže rozebírá vybraná témata, rozvádí je do širších 

souvislostí a snaží se Rortyho texty srovnávat s jinou odbornou literaturou. Těmito 

vybranými tématy jsou problém Rortyho dělení na soukromou a veřejnou sféru, téma 

postmetafyzického liberalismu, relativismus a etnocentrismus.  

 

 

Abstract 

This thesis describes Richard Rorty's view of postmetaphysical political liberalism. 

After briefly introducing the author, the text deals with his opinions on truth and role of 

philosophy as they were stated in Philosophy and the Mirror of Nature and which form 

the foundations for his subsequent views. Further, the thesis addresses Rorty's 

Contingency, Irony, Solidarity and attempts to present the parts relevant to its topic. In 

the last part, several selected topics are discussed in broader context and an attempt is 

made to compare Rorty's texts with those of other authors. These selected topics are 

Rorty's public-private distinction, postmetaphysical liberalism, relativism and 

ethnocentrism. 
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Název práce: 

Politický liberalismus Richarda Rortyho, jeho filosofické základy a relevantní odborná 

polemika 

 

Téma práce: 

Předmětem práce je filosofické dílo Richarda Rortyho a polemika, kterou tento autor svými 

knihami vyvolal. Vzhledem ke značnému rozsahu jeho díla je potřeba zkoumanou oblast úžeji vymezit 

– zajímat se budu převážně o jeho neopragmatický pohled na pravdu a z něj odvozenou politickou 

filosofii, obhajující demokracii a liberalismus jako prostředky, které nejlépe umožní autonomii 

jednotlivce a jeho sebetvorbu a zároveň jsou účinné při redukci lidského utrpení na co nejnižší míru. 

Vzhledem k oboru studia autora této práce by se měla její většina týkat politických implikací 

Rortyho filosofie, jistý prostor ovšem budu věnovat také diskusi o ryze filosofických tématech, a to 

jak pro jejich zajímavost, tak i pro význam ve struktuře Rortyho filosofie. 

Kvůli jisté nekonvenčnosti je Rortyho dílo předmětem kritiky z mnoha různých stran, přičemž 

podstatou diskusí jsou mnohdy základní současné problémy politického myšlení i filosofie obecně. Ve 

své práci budu čerpat převážně z přímé kritiky Rortyho, pocházející od soudobých autorů, ovšem 

pokusím se některé jeho koncepty srovnat i se staršími filosofy a najít i paralely i rozdíly mezi jejich 

pohledy (např. Schopenhauer a soucit jako základ morálky). Své místo v práci budou mít mimo jiné 

spor o esenciální povahu jazyka, nařčení Rortyho z relativismu nebo možné důsledky jeho politické 

filosofie v praxi (problémy popírání Holocaustu či přizpůsobení politického systému pluralitě 

životních názorů, resp. "posledních slovníků"). 

 

Zdůvodnění výběru tématu: 

Rorty si svými knihami získal pověst kontroverzního a originálního myslitele, který čerpá z 

americké i kontinentální filosofie a nabízí na obě tyto tradice svérázné pohledy. Zajímavá je na něm 

rovněž snaha vztáhnout svou filosofii na politickou sféru a nabídnout svou vlastní teorii demokracie, 

kteréžto úsilí odpovídá jeho ideálu veřejně se angažujícího intelektuála. Přes poměrně silnou kritiku 

představují jeho knihy zajímavou a myšlenky podněcující četbu, často nabízející možná řešení 

problémů současných společností. 

 

Cíle, výzkumné otázky a hypotéza práce: 

Kromě zištných cílů v podobě diplomu a akademické slávy by autor rád vystihl podstatu 

Rortyho myšlenek a jejich význam pro současnou politickou filosofii. Hlavní výzkumnou otázkou je 

udržitelnost jeho filosofie a míra její využitelnosti v politické praxi, jednotlivým tématům, tezím a 

antitezím se pak budou věnovat dílčí výzkumné otázky, zaměřené opět na jejich podstatu a argumenty 
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Projekt bakalářské práce 



 
 

 
 

pro i proti nim. Další kladenou otázkou je Rortyho vliv na ostatní myslitele a perspektiva jeho filosofie 

ve 21. století. 

 

Metodologický rámec: 

V práci bude využita komparativní metoda. Objekty komparace budou jednotlivé Rortyho teze a 

jim odpovídající argumenty jeho zastánců i kritiků, cílem srovnávání je zasadit zkoumaná tvrzení do 

širšího kontextu a získat tak odpovědi na výzkumné otázky. 

 

Předpokládaná osnova práce: 

Úvod 

V úvodu se budu krátce zabývat důvody, pro které jsem si zvolil právě toto téma, a určím, čím a 

v jakém pořadí se budu konkrétně zabývat. Dojde zde také k nástinu struktury práce a hlavních 

pokládaných otázek. 

  

1. Vývoj Rortyho coby filosofa 

Tato část se pokusí postihnout, z jakých filosofických kořenů Rorty vyrostl a jak se dále jeho 

názory proměňovaly. Stručně se bude věnovat i jeho životu a osobnosti. 

 

2. Filosofické základy Rortyho politického myšlení 

V tomto bodě je mým cílem výklad Rortyho pragmatického pohledu na epistemologii a pojem 

pravdy v podobě, v jaké ho formuluje v knize Filosofie a zrcadlo přírody a v první části 

Nahodilosti, ironie a solidarity. Prostor dostanou i kritici jeho postoje a následně Rortyho 

odpovědi na jejich námitky. 

 

3. Rortyho politické myšlení 

Zde popíši, k jakým závěrům pro politickou praxi dovádí Rortyho jeho předchozí názory a na 

jakých dalších premisách tyto závěry stojí. Objasním pojem "liberálního ironika" i výhody, 

které lze z tohoto úhlu pohledu spatřovat v demokracii. Dále srovnám Rortyho koncept s jinými 

mysliteli, např. s Habermasem, který k podobnému stanovisku dospěl z poněkud jiných pozic, 

načež blíže popíši podstatu daných podobností a rozdílů. 

 

4. Současnost a budoucnost Rortyho filosofie 

V poslední části se budu věnovat Rortyho vlivu na jiné filosofy a vyhlídkám jeho filosofie do 

budoucna, opíraje se o odbornou literaturu i o závěry a domněnky plynoucí z předkládané práce. 



 
 

 
 

 

Závěr 

V závěru budou shrnuty nejdůležitější Rortyho myšlenky a navazující argumenty kritiky, rovněž 

budou uvedeny finální odpovědi na výzkumné otázky. 
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Úvod 

Tento text se, jak je již patrné z názvu, věnuje myšlenkám amerického filosofa 

Richarda Rortyho. Toto téma jsem si zvolil jednak díky zájmu, který u mě vyvolalo 

přečtení Rortyho knihy Nahodilost, ironie, solidarita, také ovšem kvůli relativní 

neznámosti či přehlížení Rortyho v českém prostředí, způsobeným možná jeho 

americkým původem, postojem vůči roli filosofie či škatulkou postmoderního myslitele. 

Hlavním cílem této práce je představit Rortyho pohled na liberalismus, jeho 

filosofické základy a rozvést některá témata, jichž se jeho myšlení dotýká. Tomu 

odpovídá i struktura práce. Nejprve se věnuji krátkému představení Rortyho osobnosti, 

načež přecházím k Filosofii a zrcadlu přírody, kterážto kniha položila "filosofické" 

základy pro další rozvíjení jeho úvah. Vzhledem ke své nízké erudici v oblasti filosofie 

se příliš nevěnuji možné kritice Rortyho pojetí pravdy a jiných otázek. Na toto téma 

bylo nicméně napsáno mnoho prací a případné zájemce lze odkázat na množství 

anglicky psaných knih i článků, čelné místo mezi nimi zřejmě zaujímá publikace Rorty 

a jeho kritici. 

Ve své třetí části se text konečně začíná zabývat Rortyho politickým 

liberalismem, čerpaje převážně z Nahodilosti, ironie, solidarity. Po této části pak 

následuje podrobnější zpracování některých zvolených témat, a to na základě textů 

Richarda Rortyho i jiných autorů. V závěru se pak celou práci snažím shrnout a 

poukázat na její nejzajímavější aspekty. 

Práce se v první řadě pokouší srozumitelně představit podstatu Rortyho 

politického myšlení a jistých souvisejících témat – podle obsahu je patrné, že se zaměří 

na otázku relativismu, etnocentrismu, liberalismu bez opory v metafyzice a konečně na 

Rortyho dělení na soukromé a veřejné chování. Text formátu bakalářské práce si jen 

těžko může dávat za cíl ucelenou a radikální kritiku Rortyho myšlenek, rozhodně však 

budu pokoušet poukázat na problematické body, blíže nahlédnout pozadí jejich 

spornosti a snad i v některých aspektech Rortyho formulace zpřesnit či lehce korigovat. 
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1. Richard Rorty – stručné představení 

Richard Rorty se narodil roku 1931 v New Yorku a vyrůstal v levicově 

smýšlející antistalinistické rodině. Již v 15 letech začal kvůli nudě zažívané na střední 

škole chodit na přednášky Chicagské univerzity, kde tou dobou působil Leo Strauss. 

Kvůli údajné neschopnosti stát se věřícím člověkem se po četbě Platóna rozhodl hledat 

pravdu prostřednictvím studia filosofie. Vzhledem ke krutostem spáchaným během 

druhé světové války a silné emigraci evropských akademiků do USA byla na katedře 

filosofie jednoznačně preferována metafyzická hlediska oproti tradičnímu americkému 

pragmatismu, neužitečnému k popisu a odsouzení nacistického režimu, což mělo na 

Rortyho jistý vliv. Po získání magisterského titulu odešel na doktorská studia na Yale. 

V průběhu své akademické kariéry (během níž učil mimo jiné na univerzitách v 

Princetonu, Virginii a Stanfordu) byl Rorty nejdříve po řadu let zařaditelný do školy 

analytické filosofie, věnoval jí svou doktorskou práci a napsal úvodník ke sborníku s 

názvem Obrat k jazyku. Pro stručné nastínění uveďme dva hlavní rysy klasické 

analytické filosofie, jimiž jsou scientismus (důraz na roli filosofie jako pomocné 

disciplíny přírodních věd) a odpor k metafyzice (coby konstrukcím postrádajícím 

objektivní základy). Dalším specifickým rysem, odlišujícím ji od podobného 

Descartova racionalismu a Comteova pozitivismu, byl takzvaný obrat k jazyku, tedy 

důraz na znaky jako prostředky uchopování světa.
1
 

Postupně se od analytické filosofie začal odklánět směrem k americkému 

pragmatismu, zejména právě k myšlenkám Johna Deweyho. Bylo tomu tak kvůli 

dlouhotrvajícím pochybám o možnosti dobrat se v diskusi dále než ke střetu navzájem 

neslučitelných základních principů obou stran nebo, v případě sledování kritéria 

koherence našich tvrzení, kvůli spíše rétorické než filosofické nutnosti použít dostatečné 

množství různých sofistikovaných rozlišení pro odražení možných protiargumentů.
2
 

Tento postupný zvrat v jeho myšlení (patrný v esejích z let 1972-80, později 

vydaných ve sborníku Důsledky pragmatismu) vyvrcholil ve Filosofii a zrcadlu přírody 

(1979), kde podrobil kritice západní filosofickou tradicí a připravil si půdu pro další 

úvahy. Pokud jde o pozdější Rortyho vztah k paradigmatu analytické filosofie, pokládá 

                                                           
1 Peregrin, Jaroslav. Richarda Rortyho cesta k postmodernismu. Filosofický časopis. 1994, vol. XXLII, č. 3. s. 381-385 
2 Rorty, Richard. Trotsky and the Wild Orchids. 1992. Dostupný z WWW <http://www.philosophy.uncc.edu/mleldrid/cmt/rrtwo.html> 
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filosofické problémy za pevně spojené s naším jazykem, respektive jazyk v konkrétních 

situacích považuje za jejich zdroj. Přes tento analytický pohled na jazyk jako způsob 

myšlení a komunikace nicméně nevidí filosofii jako sémantiku, tedy zkoumající 

význam slov a věřící v to, že dokáže změnou jazyka lépe popsat podstatu jevů.
3
 

Nahodilost, ironie, solidarita (1989) představuje konečně Rortyho osobitý pokus 

vyřešit svou filosofií dosud nezodpovězené otázky týkající se etiky a politiky. Obsah 

této publikace je pro tuto práci nejvýznamnější, zabývá se jí celá třetí kapitola a 

vztahuje se k ní i většina dalších připojených komentářů. Její vydání následovala po 

dvou letech sbírka esejů z 80. let nazvaná Objektivita, relativismus a pravda, která 

ukazuje postupný posun od otázek jazyka a epistemologie spíše ke společensko-

politickým problémům. 

Po svém útoku na analytickou filosofii (a filosofii obecně) byl i pro svůj rostoucí 

zájem o evropské myslitele jako Nietzsche, Derrida, Foucalt či Lyotard zařazen do 

vágní kategorie postmodernistů, proti čemuž se nijak neohrazoval. Svůj zájem o tyto 

autory potvrdil další knihou, Esejemi o Heideggerovi a ostatních, kde se soustředí 

zejména na dílo Martina Heideggera a Jacquese Derridy. 

Kromě několika dalších sbírek kratších textů byl ještě spoluautorem knihy o 

budoucnosti náboženství a autorem publikace Achieving Our Country (1997), věnované 

vývoji americké politické levice ve dvacátém století. Rorty v ní analyzuje příčiny 

tehdejší slabé aktivity levicových intelektuálů ve veřejné diskusi a pokouší se je 

mobilizovat k opuštění odtažitého teoretizování (podobně jako Foucalt jsou podle něj 

přísnými kritiky, nenabízejícími žádné alternativy) ve prospěch angažovanější a 

progresivnější role. Jejich cílem by nemělo být bědování nad stavem společnosti, ale 

úsilí o dosažení ideálů, které jsou s vizí americké demokracie spojeny. Jako vzory 

společensky aktivních levicových intelektuálů nabízí Walta Whitmana a svůj 

pragmatický vzor Johna Deweyho. 

Specifickou publikací je sborník Rorty a jeho kritici (2000), kam vybraní autoři 

zaslali své komentáře k Rortyho myšlenkám a všem se pak dostalo jeho odpovědi. 

Příspěvky napsali např. J. Habermas, H. Putnam či D. Davidson, přičemž rozsah jejich 

témat je velmi široký. Mnoho z těchto autorů bylo v jeho knihách přímo citováno, pro 

Rortyho jsou příznačné časté odkazy na díla jiných autorů a jejich interpretace občas 

                                                           
3 Peregrin, Jaroslav. Richarda Rortyho cesta k postmodernismu, s. 384 
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bývá předmětem sporu. V jednom rozhovoru Rorty dokonce uvedl, že neměl žádné 

vlastní originální myšlenky a spíše u sebe spatřuje talent pro skládání mozaik z útržků 

jednotlivých autorů (talent for bricolage).
4
 

Když Rorty v červnu 2007 zemřel, množství napsaných nekrologů označovalo 

jeho dílo za invenční, neotřelé, smělé nebo kontroverzní. Zmiňují jeho průkopnickou 

roli v kombinování americké a kontinentální filosofie, úctyhodný rozsah témat jeho 

publikační činnosti v novinách a časopisech, snahy ovlivňovat veřejnou diskusi či 

humanistické postoje. Habermas ve svém textu pro Süddeutsche Zeitung vyzdvihl mimo 

jiné kreativitu, s jakou v rozličných diskusích dokázal nabízet nové perspektivy, 

koncepty a slovníky.
5
 

 

2. Filosofie a zrcadlo přírody 

Již Rortyho první významná publikace, Filosofie a zrcadlo přírody (dále v textu 

i poznámkách FZP), způsobila svým radikálním vymezením se vůči západní filosofické 

tradici jisté pozdvižení. Název knihy může napovědět, že jejím hlavním tématem je 

kritika pojetí lidské mysli jako zrcadla přírody, jinak řečeno představa poznání jako více 

či méně přesných odrazů skutečnosti v naší mysli, kterážto představa je důsledkem 

vývoje moderní epistemologie. Následující stručné shrnutí nemá za cíl prezentaci a 

rozbor všech Rortyho argumentů, nýbrž pouze poskytnout dostatečný náhled, který 

umožní pochopení pozdějších, pro politickou filosofii relevantních myšlenek. 

Rorty identifikuje v naší filosofické tradici trendy a úvahy, jejichž kombinace 

vedla právě k představě toho, že poznání (epistémé) nám umožňuje existence jisté 

"skelné podstaty" (glassy essence), prostřednictvím které lidé vytváří ve své mysli 

odrazy skutečnosti. Toto zrcadlení je tak přesné, jak moc ony odrazy odpovídají realitě, 

filosofie pak v tomto pojetí funguje jako prostředek k leštění našich zrcadel, respektive 

zpřesňování daných reprezentací ve vztahu ke skutečné podobě světa.
6
 

Ve zkratce Rorty tvrdí, že současná epistemologie a její problémy se vyvíjely od 

Descartese a jeho konceptu svět zrcadlící mysli přes Locka, Kanta, Fregeho či 

                                                           
4 Knobe, Joshua. A Talent for Bricolage: An Interview with Richard Rorty. The Dualist, 2, 1995, pp. 56-71; dostupný z WWW < 

http://pantheon.yale.edu/~jk762/rorty.html> 
5 Habermas, Jürgen. Philosopher, Poet and Friend. Süddeutsche Zeitung, 11. června 2007; dostupný z WWW < 

http://www.signandsight.com/features/1386.html> 
6 Rorty, Richard. Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton: Princeton University Press, 1979. s. 37-45 
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Wittgensteina až k současné analytické filosofii, aniž by ovšem tato nauka dokázala na 

své otázky poskytnout uspokojivou odpověď a posunout se dál přes neustálé omílání 

svých základních problémů. V Rortyho očích je nynější podoba epistemologie 

důsledkem postupného vývoje metafor, ve kterých nejdříve pravdivost našich postojů 

určovala konfrontace s jejich objektem, dále se pak objevilo úsilí zlepšit fungování 

zrcadla naší mysli pro větší kvalitu reprezentací, což vedlo ke hledání takového druhu 

reprezentací, jejichž pravdivost by byla nezpochybnitelná – tyto reprezentace by se staly 

nástroji dokonalého porozumění světu a vyřešení všech sporů.
7
 Jejich hledání se stalo 

cílem teorie poznání (epistemologie), nárok na interpretační monopol v této oblasti pak 

měl zaručit filosofii funkci základního kamene kultury, disciplíny dohlížející na 

správnost ostatních. FZP je přitom jak kritikou epistemologie, tak i takového pojetí 

filosofie coby nadřazené ostatním akademickým oborům.
8
 

V Rortyho terminologii je zmíněná problematičnost epistemologie důsledkem 

používání specifického slovníku, tedy přístupu k řešení problémů a používaného 

pojmového aparátu. Pokud nebudeme používat distinkce typu descartovského zrcadla 

mysli, cíle ani metody epistemologie vůbec nepochopíme. Z jeho pohledu se bez těchto 

otázek můžeme obejít, nemusí být (donekonečna) řešeny a nepředstavují pro něj 

skutečný problém. 

FZP se dále soustředí na fakt, že v USA v padesátých letech proti dominantnímu 

reprezentacionalismu vystoupili Wilfrid Sellars a Willard Quine, kteří se snažili ukázat, 

jak by filosofie mohla postupovat při opuštění konfrontačního srovnávání objektů s 

jejich obrazy. Každý ve svých dílech napadal jiné základní koncepty analytické 

filosofie, podle Rortyho se ale jejich klíčový argument dá shrnout pod termín 

epistemologický behaviorismus. Rorty uvádí, že tento termín by bylo možné nahradit 

pojmem pragmatismus, který ale považuje za zprofanovaný.
9
 Přesto tuto výhradu je 

hned o něco jasnější, jakým směrem se bude argumentace ubírat.  

Obsah pojmu epistemologický behaviorismus lze nejlépe vyjasnit jeho 

negativním vymezením vůči epistemologii. Nejedná se o koncept, který by se pro 

posouzení pravdivosti lidského poznání snažil navrhnout jiné kategorie než jsou ty, 

které používá epistemologie. Místo toho poukazují Quine a Sellars na marnost takového 

                                                           
7 tamtéž, s. 125-127 
8 tamtéž, s. 155-165 
9 tamtéž, s. 173-182 
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počínání, kdy se při vytváření imaginárních konstrukcí, majících za cíl vysvětlit 

možnost přesného poznání a vyhnout se tak epistemologickému skepticismu, zastavíme 

na mrtvém bodě. 

Místo hledání základů pravdy navrhuje epistemologický behaviorismus 

posuzovat pravdivost a racionalitu podle toho, co je ve společnosti možné bez větších 

problémů tvrdit. Podle Sellarse není v praxi reakce třetí osoby na vyslovený výrok 

ovlivněna tím, do  jaké kategorie by ho nejspíše zařadila analytická filosofie (zda se 

jedná o privilegovanou reprezentaci či nikoli), nýbrž pouze tím, zda máme důvod o jeho 

pravdivosti pochybovat. Rorty tento přístup označuje za holistický, neboť při něm 

dochází k poměřování daného tvrzení se zbytkem toho, co o předmětné věci lze v 

daném společenství říct. Nezpochybnitelnou pravdou je tedy podle Quina v takovém 

paradigmatu to, k čemu neexistuje žádná rozumná alternativa, jež by nás přivedla k 

pochybám.
10

 Epistemologický předpoklad existence stálé podstaty věcí (esence) je v 

takovém pojetí opuštěn, konfrontace tvrzení s realitou nahrazena konverzací o nich. 

Koncept epistemologického behaviorismu pracuje s jinou, poněkud méně 

vznešenou definicí pravdy než epistemologie – místo objektivního měřítka shody s 

realitou se pravda stává něčím, čemu je dobré věřit na základě konverzace a společenské 

praxe. V jistém smyslu se dá i hovořit o obrácení tradičního epistemologického vztahu 

pravdy jako pramene toho, co můžeme tvrdit, opačným směrem. Rorty také spíše než 

pojem pravda chce v tomto schématu produkty diskuse označovat jako justified beliefs, 

ospravedlněná přesvědčení. 

Takové pojetí pravdy zároveň znamená sesazení filosofie z piedestalu arbitra 

sporů a držitelky nadřazených metod zkoumání na úroveň ostatních věd, kdy může 

filosofie přispívat k hledání pravdy stejnou měrou jako třeba literární kritika, přičemž 

rozhodnou roli bude sehrávat přitažlivost a přesvědčivost jejích metafor. Dotčení 

filosofové s tím zřejmě nebudou souhlasit, Rorty ale pragmaticky tvrdí, že důležitější 

než hledat hodnoty je řešit společenské problémy – v tomto kontextu tedy možnost 

docházet ke konkrétním závěrům, které lze v daném okamžiku označit za pravdivé. 

K tomuto pojetí filosofie Rorty v pozdějších textech citoval Milana Kunderu: 

"Moudrost románu je odlišná od moudrosti filosofie. Román není zrozen z ducha teorie, 

ale z ducha humoru. Jedním z velkých selhání Evropy je, že nikdy nepochopila 

                                                           
10 Rorty, Richard. FZP, s. 173-176 
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nejevropštější z umění – román; ani jeho ducha, ani jeho velkou moudrost a objevy, ani 

svébytnost jeho historie. Umění inspirované božským smíchem přirozeně neslouží 

ideologickým jistotám, ale popírá je. Tak jako Penelope rozplétá přes noc tkaninu, 

kterou teologové, filosofové a učení muži utkali předcházejícího dne."  Román je z 

tohoto pohledu "demokratičtějším" žánrem než takový typ filosofie, který dává 

absolutní odpovědi.
11

 

Budoucnost filosofie je tak podle Rortyho v disciplínách jako je hermeneutika, 

která se nesnaží najít esenci diskutovaných věcí, ale jednoduše dosáhnout shody či 

alespoň přiblížení v dialogu stran, které jsou schopny vstoupit do slovníku protistrany. 

Takový přístup umožňuje člověku získávat nové popisy ze špatně srozumitelných cizích 

slovníků a má povznášející funkci – člověk se jeho prostřednictvím stává lepším, 

dokonalejším.
12

 

Rorty v otázce hermeneutiky čerpá z Gadamera, zmiňuje například koncept 

historií ovlivněného vědomí (wirkungsgeschichtliches Bewußtsein), kdy nás ve věci 

zajímá více než přesná podoba světa a jeho historie spíše to, co se nám na nich zdá 

zajímavé a využitelné. Za to, že platónský projekt povznesení se skrze znalost pravdy 

nevidíme jako výlučný, ale jako jeden z více možných, vděčíme podle Gadamera 

Heideggerovi. Ještě dál ohledně objektivní pravdy zašel Sartre, jenž lpění na ní 

považuje za jistý druh úniku před sebetvorbou, za pokus najít sám sebe ve vnější 

danosti.
13

 

Rorty označuje objektivní pravdu pronásledující filosofy, kteří v západní 

filosofické tradici převládají, za provozovatele systematické filosofie. Je pro ni typické 

právě úsilí přizpůsobit společnost a kulturu soudobým představám o racionalitě a 

poznávacím procesu, jednotným představám, které by posloužily jako východisko pro 

hodnocení lidské činnosti. V protikladu k těmto myslitelům vidí pak Rorty malou 

skupinu jejich oponentů (Kierkegaard, James, Dewey, pozdní Heidegger a 

Wittgenstein), která má i přes možnou bezrozpornost a dokonalost převládajícího 

paradigmatu tendenci být k němu skeptická, ať už na základě historického vědomí toho, 

že podobných triumfů rozumu zažilo už lidstvo mnoho, či kvůli relativistickému 

přesvědčení o pluralitě možných popisů světa. Jejich filosofii nazývá povznášející 

                                                           
11 Kwiek, Marek. Rorty's Elective Affinities. The New Pragmatism and Postmodern Thought. Poznaň: WN IF UAM, 1996. s. 33-34 
12 Rorty, Richard. FZP, s. 357-358 
13 tamtéž, s. 360 - 361 
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(edifying philosophy). Tito nepřijímají většinové pojetí filosofie a je pro ně typický 

právě konverzační (hermeneutický) přístup, snaha obohatit a rozšířit dominantní 

filosofický diskurz o jiné perspektivy.
14

 Z jejich hlediska je konformita v této oblasti 

kapitulací před tíživou pluralitou a vzdáním se možnosti individuálního příspěvku k 

probíhající konverzaci, do úvah tak vstupuje rozměr lidství a seberealizace.
15

 V těchto 

věcech nicméně Rorty již výrazně předjímá myšlenky dále rozvíjené v Nahodilosti, 

ironii, solidaritě. 

Podobný přístup k  pravdě je v hermeneutice vskutku k nalezení, jak se můžeme 

přesvědčit kupříkladu v Ricoeurově eseji Dějiny filosofie a jednota pravdy. Ricoeur zde 

v analýze toho, čím přesně se zabývají dějiny filosofie (soustředí se na skepticismus, 

pramenící z množství navzájem protiřečících si filosofií, nárokujících si pravdivost), 

dochází k takovému pojetí pravdy, které se místo jejího vlastnictví nějakou konkrétní 

filosofií přiklání k intersubjektivnímu pohledu - pravda má být "výrazem spolubytí 

filosofů"
16

, minulé filosofie v dialogu se současnými mění svůj obsah a všechny se 

navzájem ovlivňují. Přesněji řečeno se nejedná o dialog přímý, neboť ten není mnohdy 

pro různé rozdíly uskutečnitelný, ale o jisté souznění, vyplývající z různých filosofií, 

vyjadřujících se k jednomu a témuž bytí. Z hlediska dějin filosofie je tedy podle 

Ricoeura pravda otevřeným prostředím, které naplňuje stále pokračující dialog. 

Na závěr této kapitoly shrňme Rortyho pohled na filosofii - rolí filosofie nemá 

být sjednocení všeho pod jeden závazný (protože pravdivý) názor, nýbrž boj proti 

pokusům o podobnou monopolizaci. Od hledání konečné pravdy se filosofie přesouvá k 

tomu, že se spolu s ostatními úvahami, které ve společnosti probíhají (v literatuře, 

tisku…), podílí na vytváření pravdy skrze konverzaci. 

Dodejme ještě, že svůj výrok o hermeneutice jako nástupkyni epistemologie 

Rorty později korigoval a uvedl, že hermeneutiku neměl zmiňovat a spíše měl napsat, že 

místo epistemologie máme zkrátka začít přemýšlet jiným, zajímavějším způsobem.
17

 V 

citovaném rozhovoru sice již nic bližšího neuvedl, jeho další dílo ale nabízí možné 

odpovědi. 

  

                                                           
14 Rorty, Richard. FZP, s. 366 - 368 
15 tamtéž, s. 376 
16 Ricoeur, Paul. Život, pravda, symbol. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1993. s. 65 
17 Knobe, A Talent for Bricolage: An Interview with Richard Rorty .1995 
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3. Nahodilost, ironie, solidarita 

Důsledky svých závěrů o podmíněnosti pravdy kontextem našeho jazykového 

společenství se Rorty dále zabývá v knize Nahodilost, ironie, solidarita (dále NIS). 

Vzhledem k neexistenci absolutní pravdy (resp. nepopírá přímo její existenci, ale 

účelnost snahy se k ní dopracovat, a snaží se ukázat, jak se bez ní obejít) se zde autor 

zabývá tím, jak lze svět uchopovat ve vzniklé názorové pluralitě. Toto dílo je v Rortyho 

bibliografii také přechodem od analytické filosofie a filosofie jazyka (a jejich kritiky) k 

politickému myšlení, celá kniha je vlastně utopickým popisem společnosti, která by 

fungovala na základě jeho úvah.  

Bylo by dobré zdůraznit, že vzhledem ke kontextu jeho uvažování nelze tento 

Rortyho projekt vnímat jako předložení absolutního ideálu, nýbrž pouze jeho osobního 

pohledu na podobu ideální společnosti (přesněji jejímu popisu), i když se Rorty 

pochopitelně tento popis snaží prezentovat jako nejlepší možný. Ideální povaha díla je 

patrná i z Rortyho eseje Trocký a divoké orchideje, kde za dvě hlavní témata svého 

uvažování už od středoškolských let označil osobní svobodu a sociální spravedlnost a 

solidaritu. NIS můžeme vnímat jako jeho návrh řešení problému zdánlivé neslučitelnosti 

osobních preferencí a morální odpovědnosti vůči ostatním lidem.
18

 

Osobní svoboda individua je obsahem činnosti zvané ironie (autonomního 

popisování světa), hodnota spravedlnosti je pak reprezentována Rortyho liberální 

solidaritou (definici liberalismu převzal od Judith Shklar, v jejímž pojetí jsou liberálové 

lidé, kteří považují krutost za to nejhorší, čeho se lidé vůči sobě dopouštějí)
19

. Pokusem 

o sloučení obou těchto hodnot je jeho ideál liberálního ironika, tedy člověka, který se v 

osobní sféře oddává ironickému posuzování svých přesvědčení (má přitom plnou 

svobodu v oblasti sebetvorby a pohledu na svět), ve veřejném životě se ovšem chová 

jako soucitný liberál. Tento koncept nicméně nemá smysl rozebírat předtím, než 

představím základní myšlenky uvedené v NIS. 

 

 

 

                                                           
18 Lior Erez. Critiques of the Public-Private Distinction in Rorty's Political Thought . University College London. Dostupný z WWW 

<http://ucl.academia.edu/LiorErez/Papers/1103437/Critiques_of_the_Public -Private_Distinction_in_Rortys_Political_Thought > 
19 Rorty, Richard. Nahodilost, ironie, solidarita. Praha: Knižnice filosofických textů, Pedagogická fakulta UK, 1996, s. XIII 

http://ucl.academia.edu/LiorErez/Papers/1103437/Critiques_of_the_Public-Private_Distinction_in_Rortys_Political_Thought
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3.1 Nahodilost jazyka, vědomí a liberálního společenství 

V první část knihy s názvem Nahodilost se Rorty věnuje svému pohledu na 

pojem pravdy a jeho implikacím pro jednotlivce i pro celou společnost. Ještě před 

bližším popisem je dobré připomenout, že Rorty ze své pozice, jak bude brzy vidno, 

nemůže vyvrátit názory, proti kterým se vymezuje, neboť pro něj v zásadě představují 

jeden z mnoha možných způsobů, jak nahlížet realitu. Místo toho vychází stejně jako již 

ve FZP z předpokladu, že slovník používaný těmito paradigmaty je neproduktivní a že 

jeho přístup umožňuje lepší řešení přidružených problémů. 

Pro další Rortyho úvahy je klíčové jeho tvrzení, že lidský slovník je skrz naskrz 

nahodilý. Ve věci nahodilosti jazyka čerpá Rorty zejména z Donalda Davidsona, 

amerického myslitele, který podle něj tuto otázku nejvíc rozvedl. Od jazyka pak 

postupuje přes lidskou osobnost až ke společnosti, přičemž spatřování nahodilosti na 

každé z těchto úrovní ho vede k širším závěrům ohledně ironie a solidarity, které budou 

předmětem práce v dalších sekcích.  

 

3.1.1 Jazyk 

V souladu s tím, co napsal ve FZP, považuje Rorty pravdivost nikoli za vlastnost 

přiřaditelnou světu, nýbrž jen námi formulovaným větám. Již ve FZP uvažoval tak, že 

nic nemá svou vlastní vnitřní přirozenost, a pravdu tedy nelze objevit žádným 

proniknutím k podstatě věcí. Naopak, pravda je vytvářena lidmi, kteří jsou tvůrci jazyků 

(slovníků), jimiž je svět uchopován. Ústřední role jazyka je z tohoto popisu navýsost 

patrná. 

Jazyk ovšem nemůže v souladu s klasickým analyticko-filosofickým přístupem 

plnit funkci prostředníka mezi naším vědomím a skutečností, protože v takovém případě 

se stává jen pouhým prodloužením já a celý obrat k jazyku je tím v podstatě odsouzen k 

řešení stejných problémů jako předchozí přístup klasické epistemologie. 

Místo role zprostředkovatele přikládá Davidson jazyku funkci nástroje, jehož 

prostřednictvím můžeme svět popisovat, přirovnává ho k metafoře, která nemá žádnou 

vlastnost jako správnost nebo přesnost. Slovníků, stejně jako nástrojů, se k popisu světa 

přitom nabízí celá řada.
20

 Problém volby mezi dostupnými slovníky v takové situaci, 

                                                           
20 Rorty, Richard. NIS, s. 15-21 
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kdy neuznáváme existenci žádné podstaty, k níž by mohl ten který slovník pronikat a 

přibližovat nás směrem k nalezení konečné pravdy, je v Rortyho díle řešen pragmaticky 

– volbu musíme vykonávat na základě toho, který z nich vyhodnotíme jako 

nejvhodnější, nejlépe plnící svou funkci. 

K tématu volby mezi slovníky Rorty často volí příklady s tematikou změn ve 

vědeckých paradigmatech, inspirované Kuhnovým dílem. Pokud Newtonova mechanika 

nahradila v naší společnosti aristotelovskou fyziku, nestalo se tak kvůli její větší 

pravdivosti, ale díky schopnosti lépe vysvětlit okolní svět a dění v něm (umožňovala 

nám s jí popisovaným světem dělat víc než její předchůdkyně). Podobně historie idejí či 

umění je sledem po sobě jdoucích metafor, které postupně vycházely z užívání vlivem 

jejich vytlačování novými, lépe přijímanými slovníky. Protože věda nemá v tomto 

pojetí k čemu směřovat, neschopna dospět ke konečnému slovníku je odsouzena k 

věčné polemice mezi různými popisy, kdy ke změnám mezi nimi bude docházet více 

méně nahodile, na základě "darwinistického souboje". Impulsem pro takovou změnu je 

povšimnutí si toho, že více našich slovníků je navzájem v rozporu, což vede k pokusům 

o vytvoření nového slovníku, který by ono pnutí postrádal. Pokud se ukáže jako vhodný 

nástroj a bude ostatními přijat, bude používán až do chvíle, než se opět někomu podaří 

nabídnout lepší alternativu.
21

 

Taková podoba našeho jazyka (a přeneseně i kultury), určená nespočetným 

množstvím změn, které byly iniciovány, vytvořeny a prosazeny uvedeným způsobem, je 

právě tím, co Rorty nazývá nahodilostí. Uznání nahodilosti jako základu našeho jazyka, 

osobnosti i společnosti je podle Rortyho prvotním předpokladem k tomu, abychom 

přestali hledat absolutní hodnoty, podstatu fenoménů či konečný cíl filosofického 

bádání a byli schopni uvažovat v jím navrhovaném duchu. 

 

3.1.2 Osobnost 

Pokud lidé (lépe řečeno ironici, o tomto pojmu níže) nemohou transcendovat 

poznáním a žitím neexistující absolutní pravdy, logicky se nabízí ptát se po smyslu 

života v takovém pojetí. Rorty pro tyto účely nabízí své interpretace Nietzscheho a 

Freuda, ve věci naší osobnosti stejně užitečné jako Davidson v případě jazyka.  

                                                           
21 Rorty, Richard. NIS. s. 21-22 
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Nietzsche je zde inspirací díky svému perspektivismu, v jeho filosofii má 

ústřední místo autentický člověk, plně si vědomý původu všech svých přesvědčení, 

jednoduše řečeno člověk, který sám sebe stvořil. Originalita a autenticita jsou hlavními 

měřítky úspěšného života, přičemž vytvoření takového popisu je svým způsobem aktem 

přijetí vlastní nahodilosti a jejím potvrzením.
22

 

Freuda lze také interpretovat v podobném duchu, jeho psychoanalýza totiž klade 

důraz na nahodilosti, které ovlivnily vývoj naší osobnosti. Naše morálka, reakce, 

hodnoty, obavy i touhy jsou veskrze iracionální, ovlivněné dobou, předchozí výchovou 

a zkušenostmi. Člověk se primárně snaží se s těmito nahodilostmi vypořádat, tedy 

uvědomit si je a osvobodit se od nich. Oba autoři tak přijímají nahodilost jako 

východisko pro naše životy a jejich popisy.
23

 

Freud ovšem na rozdíl od Nietzscheho nevynáší žádné soudy. V Nietzscheho 

psaní o primátu vůle a srdce nad rozumem viděl Heidegger převrácený platonismus, 

pokus vyměnit jedny absolutní hodnoty za jiné. Freud naopak vidí ten či onen postoj 

jako možné varianty s jistými výhodami a nevýhodami.
24

 Lépe se tak hodí k Rortyho 

projektu, kde mají všechny slovníky stejnou hodnotu, jsou si rovny a kritériem pro 

jejich výběr je jen jejich momentální užitečnost. 

K lepšímu pochopení vztahu seberealizace a psychoanalýzy slouží citace 

literárního teoretika Lea Bersaniho – "Psychoanalytická teorie učinila pojem fantazie 

tak naprosto problematickým, že bychom již neměli být schopni pokládat rozdíl mezi 

uměním a životem za samozřejmý".
25

 Lidská identita může stát v podstatě na čemkoli, 

záleží jen na tom, jaké metafory pro popis své nahodilosti ten který člověk používá. 

Jakákoli drobnost, z pohledu ostatních nepostřehnutelná, nepatrná nebo i odporná, může 

pro jednoho být klíčová, hlavním objektem jeho fantazie, základním kamenem 

osobnosti. 

V kontextu společnosti se pak dá říci, že pociťovaný rozdíl mezi těmito 

osobními metaforami závisí na dobovém kontextu, kdy určitým způsobem vhodné a 

                                                           
22 Rorty, Richard. NIS. s. 31-33 
23 tamtéž, s. 33-37 
24 tamtéž, s. 37-40 
25 tamtéž, s. 40 
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aktuální popisy přinesou svým původcům punc geniality, zatímco ty dobově 

nekompatibilní jsou označeny za obsesi či perverzi.
26

 

Z hlediska liberála jako je Rorty má Freud oproti Nietzschemu přijatelnější také 

v přístupu k lidem, kdy psychoanalýza oproti Nietzscheho elitismu přiznává tvořivé 

vědomí a fantazii nutnou k sebetvorbě každému člověku a ne jen hrstce silných mužů. 

Rorty k tomu uvádí citát amerického intelektuála Philipa Rieffa: "Freud demokratizoval 

genialitu tím, že tvůrčí podvědomí dal  každému". 

Šance najisto opřít svůj život o vytvořený slovník je ovšem stejná jako šance na 

nalezení konečného slovníku, tedy nulová. Každý slovník je neustále vystavován 

novým výzvám a ve vztahu k nim se adekvátně proměňuje. Člověk vědomý si své 

nahodilosti se tak vlastně nikdy necítí úplným, neustále k něčemu upravuje své postoje 

a snaží se učinit svou existenci co nejvíce svou. 

 

3.1.3 Liberální společenství 

Stejně jako v předchozích dvou částech, i nyní navrhuje Rorty liberálním 

společnostem pro politické a etické problémy nahradit dosavadní slovník osvícenského 

liberalismu slovníkem novým, přičemž upozorňuje na současnou bezvýchodnost 

liberalismu (tomuto tématu se budu obšírněji věnovat níže v samostatné kapitole). V 

jejím novém slovníku mají místo výrazů jako jsou "racionalita" a "pravda" dominovat 

například "metafora" či "sebetvorba".
27

 

Jako uznali svou nahodilost jednotlivci, má ji přijmout i společnost jako taková – 

stejně jako ostatní formy společenského uspořádání je i současná liberální demokracie 

nahodilá. Legitimita liberální společnosti se podle toho nevyvozuje z předpokladu 

existence lidských práv a nutnosti jejich ochrany, z teorie společenské smlouvy nebo z 

jiného metafyzického základu, ale z toho, že její existence je přijímána ve veřejném 

diskurzu jako správná a užitečná. Místo jednoho ideálního cíle, odvozeného ze svého  

filosofického založení, by měla liberální společnost určovat své hodnoty v naprosto 

otevřené diskusi, kde je možné prezentovat všechny možné slovníky a pohledy na věc, 

ukazovat jejich silné stránky a volit mezi nimi.
28

 Opět tedy pravda není hlubokou 

                                                           
26 Rorty, Richard. NIS, s. 42 
27 tamtéž, s. 49 
28 tamtéž, s. 50-58 
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hodnotou, které se můžeme dobrat úvahami, ale konsenzuálním výsledkem diskusí mezi 

lidmi.  

Ačkoli nelze vhodnost liberální demokracie opřít o argument pravdivosti jejích 

hodnot, je možné podle Rortyho v její prospěch říci to, že historicky se jedná o zatím 

nejúspěšnější společenský model pro ochranu možnosti lidí vytvářet své originální 

slovníky.
29

 V pojetí epistemologického behaviorismu se ovšem momentálně pravdivé 

hodnoty neurčují podle metafyzických předpokladů, nýbrž v otevřené komunikaci 

svobodných lidí, z čehož vyplývá, že Rorty nepostuluje konečnost liberálně-

demokratického modelu, pouze ho momentálně pokládá za nejefektivnější pro jím 

předkládané cíle. I při vědomí dočasnosti svých postojů za nimi liberálové stojí, neboť 

jsou tím nejlepším, čím v dané době k popisu světa disponují. 

V souvislosti s Rortyho pojetím pravdy se často hovoří o jisté formě 

etnocentrismu, kdy nám sice závěry dosažené uvnitř našeho společenství připadají 

absolutně platné, snadno se však můžeme dostat do situace, kdy tento kontext opustíme 

a zjistíme, že jiná společenství používají odlišný slovník, jehož nekompatibilita s tím 

naším neumožňuje diskusi ani dosažení konsenzu. Rortyho etnocentrismus a jeho 

implikace jsou zajímavým tématem, kterému se ovšem v NIS příliš prostoru nedostává. 

Proto mu bude věnována pozornost v samostatné kapitole níže. 

 

3.2 Ironie 

Ironikem se člověk stává právě na základě přijetí své nahodilosti. Pokud si 

uvědomuje tuto povahu svého tzv. posledního slovníku (souboru slov, jakým nahlíží na 

svůj život, odůvodňuje své názory a činy; poslední proto, že při jeho případném 

vyvrácení již nelze nijak argumentovat pro své názory), jakožto i slovníků ostatních lidí, 

dokáže se k němu vždy stavět kriticky a prostřednictvím hermeneutické filosofie odolat 

pokusům metafyziků (protiklad ironika) o prezentaci jejich teorií coby slovníku, ke 

kterému by lidstvo mělo směřovat. 

Ironik je kritický nejen vůči absolutní povaze některých slovníků, ale obecně 

vůči všem slovníkům včetně toho svého. Neustále hledá lepší popis (deskripci) reality 

než je ten, který v dané době používá. Je potřeba poukázat na fakt, že takový proces 

                                                           
29 Peerenboom, Randall. Limits od Irony: Rorty and the China Challenge. Philosophy East and West, 2000, Vol. 50, č. 1, s. 59 
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redeskripce neprobíhá a ani nemůže probíhat srovnáváním daného popisu s tím, jak 

odpovídá skutečné podobě světa, neboť svět můžeme uchopit jen skrze jeho popis 

jistými znaky a žádný neutrální prostor pro to neexistuje – nový popis hodnotíme ze své 

současné partikulární pozice.
30

 Stejně tak neporovnává ironik tento popis s nějakými 

absolutními hodnotami, neb v ně nevěří. Vždy tedy v procesu redeskripce jde o 

srovnávání dvou nebo více popisů světa mezi sebou, ze kterých si pak ironik 

pragmaticky vybírá ten, který mu umožňuje se s vnímanou skutečností co nejlépe 

vyrovnat. 

V tomto kontextu je třeba vzpomenout si na Rortyho sesazení filosofie naroveň 

literatury či jiných oblastí lidské činnosti, nabízejících popisy reality – pro ironika není 

důležitý původ jeho metafor, nýbrž pouze jejich funkčnost, stejnou funkci pro něj plní 

básně, vědecké studie a filosofie. Filosofii tak ve skutečnosti od beletrie odlišuje 

zejména její vzájemná provázanost, fakt, že její pisatelé čtou svá díla a navzájem na 

sebe reagují.
31

 Filosof lépe než jiní rozumí svým kolegům, neboť zná historii jejich 

oboru a rozumí používané terminologii, jeho odbornost ale není pro ironii nikterak 

hodnotnější než politologova nebo antropologova. 

Největším cílem ironika není po vzoru metafyziků dosažení absolutní pravdy, 

ale podle Rortyho usilují především o co největší autonomii při tvorbě svého vlastního 

slovníku, což jim umožňuje žít podle toho, co oni sami považují za pravdivé. Myšlení 

ironiků spočívá ve vytvoření své vlastní nahodilosti, slovníku nezávislého na jiných 

slovnících – jde jim tím pádem o prostor, kde mohou projevovat svá autonomní já.
32

 

Pouze jejich osobní úvahy jim mohou zaručit soukromou dokonalost a nalezení 

vhodných odpovědí na své otázky, k popisům získaným socializací se staví 

podezřívavě, obávajíce se toho, že uvízli ve špatném jazyku. Proto je pro ironiky 

důležitá četba knih, umožňuje jim totiž konfrontovat své postoje s neobvyklými a 

bizarními slovníky, dovedenými spisovateli často do co nejširších důsledků. 

Jestliže má literatura pro ironika takovou úlohu, zmiňuje dále Rorty vzrůstající 

roli literární kritiky (v jeho pojetí spíše kritiky kulturní, kvůli širokému obsahu výrazu 

literatura – vše, co se dotýká morální reflexe), kde kritik nepodává výklad díla, ale staví 

je a jejich postavy do kontextu jiných knih, čímž nabízí jejich nový popis. Cílem kritika 

                                                           
30 Rorty, Richard. NIS, s. 80 
31 tamtéž, s. 151 
32 tamtéž, s. 107-108 
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je tedy (z pozice člověka obeznámeného s množstvím slovníků) dodávat zajímavé 

příspěvky do dialogu slovníků.
33

 K této "spisovatelské" terminologii je také dobré 

doplnit, že Rortyho ideálem je na poli ironie tzv. silný básník – termín pochází od 

amerického literárního kritika Harolda Blooma a označuje takové básníky, kteří se 

osvobozují od vlivu jejich předchůdců a dosahují svého specifického básnického 

vyjadřování. 

Ve své utopii Rorty netrvá na tom, že všichni její obyvatelé budou ironiky ve 

smyslu výše napsaného, tedy lidé aktivně vyhledávající nové popisy, čtoucí knihy a 

naslouchající kritikům – takovou roli budou mít pouze intelektuálové, kteří k 

podobnému chování z podstaty inklinují. Méně intelektuálně založení lidé sice nebudou 

aktivními ironiky, na základě zdravého rozumu ale přijmou nominalismus a 

historismus, tedy si uvědomí svou nahodilost. Své názory nebudou zvyklí obhajovat 

jejich opřením o absolutní principy, ale požadováním předložení rozumných 

alternativních návrhů.
34

 

Pro ironickou praxi je dále relevantní tzv. Schumpeterovo kritérium, tedy citát 

použitý mimo jiné i I. Berlinem v jeho Čtyřech esejích o svobodě – "Uznat relativnost 

svých přesvědčení a přesto za nimi neotřesitelně stát je to, co odlišuje civilizovaného 

člověka od barbara."
35

 Přes vědomí jejich křehkosti a přechodnosti se lidé svých 

přesvědčení drží - nepropadají existenciální úzkosti, ale zkrátka žijí tak, jak nejlépe 

momentálně mohou. 

Pokud jde o fungování ironické redeskripce v praxi, v literatuře je vhodných 

příkladů více, jako jejich zástupce lze stručně poreferovat o známém anglickém románu 

Rodinné sídlo, který byl s Rortyho idejemi srovnán v článku Briana Maye 

Neoliberalism in Rorty and Forster. Článek se soustředí na vývoj hlavní hrdinky knihy 

jménem Margaret, jejíž pohled na život (poslední slovník) je vystaven rostoucímu tlaku, 

vrcholícímu tragickou událostí, k níž děj postupně směřuje. Onou událostí je 

zjednodušeně řečeno fakt, že syn Margaretina manžela je uvězněn za neúmyslné zabití 

chudého a nemocného milence její těhotné sestry – nevšední množství osobních a 

rodinných tragédií, dotýkajících se prakticky všech postav, vyvolává v Margaret velmi 

silný pocit marnosti a malosti lidství, odporující jejím dosavadním liberálním názorům. 

                                                           
33 Rorty, Richard. NIS, s. 88-91 
34 tamtéž, s. 97 
35 tamtéž, s. 51 
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Vědomí nedostatečnosti jejího posledního slovníku ji vede k jeho přehodnocení a 

adekvátní redeskripci toho, co se stalo – události okolo nešťastného úmrtí začne vnímat 

podobně jako děj antické tragédie, což jim v jejích očích dodá tolik postrádanou 

důstojnost a rovněž jistý smysl.
36

 Jelikož její dosavadní slovník přestal uspokojivě 

popisovat realitu, Margaret neváhá a vyhledává jiný. Bylo by teoreticky možné nesnažit 

se s novými okolnostmi vyrovnat a přijmout je takové, jaké se zprvu zdají být (bídné, 

vyvolávající zoufalství), i tehdy by nicméně byl Margaretin liberální slovník nahrazen 

jinou interpretací, ovšem mnohem temnější a bezvýchodnější. Tolik tedy k praktické 

podobě redeskripce. 

 

3.3 Solidarita a pojem liberálního ironika 

Pokud byla ironie prostředkem k dosažení autentického popisu sama sebe a tedy 

seberealizace a dosažení osobní svobody, reprezentuje solidarita v Rortyho koncepci 

sociální spravedlnost, naše liberální povinnosti ke společnosti a ostatním lidem. 

 

3.3.1 Základ solidarity 

Prvním problémem, kterému je třeba se věnovat, je samotné odůvodnění pocitu 

solidarity v kontextu Rortyho díla. Pokud vylučuje existenci dané vnitřní přirozenosti 

věcí, která by mohla bát odhalena, musí stejně tak odmítat i koncepty společné lidské 

přirozenosti, jimiž se ve většině případů vědomí solidarity zakládá – pojmy jako "nadání 

rozumem", "společné lidství" nebo "spoluviníci před bohem" jsou nepoužitelné.  

Solidarita tak nemůže být objevena, mohla ale být v průběhu dějin mezi lidmi 

vytvořena. Pro tento účel od Sellarse přebírá jeho pojetí morálky jako "we-intentions" 

(volně myšlení-my), odvozující existenci morálních závazků z našeho vnímání 

příslušného člověka. Pokud se s ním dokážeme na nějaké pro nás relevantní úrovni 

zařadit do stejné kategorie (Ital, fanoušek Bayernu Mnichov, dělník, matka), tedy se s 

ním lépe ztotožnit, plynou z takového členství v každé kategorii závazky s 

intersubjektivní platností, kdy se řídí konsenzem mezi členy příslušné skupiny. Důležitý 

přitom není jen obsah "my", ale i množiny "oni" – k těm je naopak snazší být krutý.
37

 

                                                           
36 May, Brian. Neoliberalism in Rorty. Twentieth Century Literature. 1993, vol. 39, č. 2, s. 185-207 
37 Rorty, Richard. NIS, s. 210-217 



19 
 

 
 

Pojetí we-intentions má tedy dvě funkce – šířka naší schopnosti identifikace s 

druhými určuje rozsah námi pociťované solidarity, názory v rámci těchto komunit my 

jsou pak rozhodující pro podobu konkrétního vnímaného závazku. Čím širšího pojetí my 

dosáhneme, tím méně krutosti se budeme jako jednotlivci i jako společnost dopouštět. 

 

3.3.2 Liberální ironik 

Liberální ironik jako ideální představitel Rortyho společnosti v sobě spojuje 

ironii a solidaritu – je ironikem, který přijal slovník liberalismu. Přijal nahodilost a 

křehkost sebe i svého slovníku, jím vyznávaný liberalismus není aplikován dogmaticky, 

ale s vědomím toho, že může být za jistých okolností vyměněn za jiný nástroj – zde se 

uplatní Schumpeterovo kritérium. Větší vhled do pojmu liberálního ironika umožňuje 

Rortyho pohled na Habermase a Foucalta, z nichž prvního označuje za neironizujícího 

liberála a druhého za neliberálního ironika. 

Habermas je svými názory na současné západní společnosti liberálem a se svým 

konceptem diskurzivní demokracie se dokonce v některých aspektech přibližuje 

Rortyho názorům na způsob nacházení toho, co společnost bude považovat za pravdivé. 

Jeho neironičnost spočívá v tom, že se svým přístupem snaží obhájit osvícenské nároky 

na univerzalitu dosažených závěrů, proces racionální komunikace pokládá za 

konvergentní, směřující k jednomu cíli, nezbavuje se potřeby dávat jí transcendentní 

obsah. Pokud by se tohoto postoje rozhodl vzdát, začal hájit liberalismus z pozice přijetí 

jeho nahodilosti a přestal pokládat zachování jeho osvícenských základů za jeho nutnou 

podmínku, stal by se liberálním ironikem.
38

 

Foucalt je v Rortyho interpretaci myslitelem, jenž sice přijal nahodilost, avšak 

odmítá soudobou liberální společnost, která z jeho úhlu pohledu lidský život nijak 

nezlepšila, pouze vyměnila dosavadní formy útlaku jedince za jiné – lidská svoboda je 

omezována umrtvujícím konzumerismem, demokratická společnost je společností 

průměrnosti, s nedůvěrou až opovržením pohlížející na odlišnosti. Rorty si na 

Foucaltovi cení jeho schopnosti na tyto nové hrozby upozorňovat, je ale přesvědčen o 

tom, že liberální společnost je ve výsledku lepší než byly její předchůdkyně a že sama 

disponuje institucemi, jež mohou těmto novým problémům čelit. Foucalt by se zřejmě 

stal liberálním ironikem, pokud by pro své snahy o osvobození člověka od vlivu 

                                                           
38 Rorty, Richard. NIS, s. 73-76 
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společnosti chtěl použít liberální instituce, resp. pokud by se smířil s jejich existencí i 

kvalitou a úsilí o autonomii by omezil na soukromí každého člověka.
39

 Právě takové 

omezení ironie je výrazným rysem liberálního ironika. 

 

3.3.3 Dělení na soukromé a veřejné 

Když Rorty vysvětlil své pojetí solidarity i liberálního ironika a dříve také 

označil liberální společnost za momentálně nejlepší prostředí pro ironii, může se 

konečně věnovat vztahu ironie a solidarity (svobody a spravedlnosti), tedy jeho 

centrálnímu politicko-filosofickému problému. V kontextu jeho díla nabývá tento 

problém formu buď zasahování státu do osobních záležitostí ironiků, nebo naopak 

prolamování  ironie do veřejné oblasti, jak již bylo naznačeno u Foucalta a jeho apelu na 

institucionalizaci lidské autonomie. 

V prvním případě je řešením pro zajištění ochrany ironiků v zásadě ctění 

klasických liberálních zásad, Rorty v této souvislosti vzpomíná Millův požadavek 

zachování jisté sféry osobní autonomie, kterou si každý člověk může uspořádat podle 

svého – velikost této sféry je úměrná tomu, nakolik společnost vyvažuje tento svůj cíl s 

druhou sledovanou metou, kterou je minimalizace lidského utrpení.
40

 

Druhý případ je vážnější a nutí Rortyho k zavedení rozdělení mezi soukromým a 

veřejným chováním liberálních ironiků. Rorty upozorňuje na fakt, že ironie má ničivý 

potenciál, pokud ji uplatňujeme vůči ostatním lidem (k tomu víc v dalších odstavcích). 

V jeho pojetí ovšem ve vztahu k ostatním (veřejná dimenze) u liberálního ironika 

nedominuje ironie jako ve věcech sebeutváření, nýbrž právě liberální solidarita a soucit, 

které jsou nástroji odstraňování krutosti.  

Liberální ironici mají přes svou nezávislost ve věci sebetvorby dva důvody, proč 

na toto dělení přistupují – zaprvé jim samotným nabízí narušenou autonomii pro jejich 

vlastní ironii, hlavně jim ovšem jejich liberalismus říká, že bez ohledu na používané 

slovníky mají lidé společnou schopnost cítit bolest, která může být způsobena také 

ponížením, plynoucím z ironického popisu jejich dosavadního posledního slovníku jako 

naivního, vadného apod.
41

 Slovy Rortyho: "Většina lidí nechce být nově popisována. 

Chtějí být bráni tak, jak sami sobě rozumějí – bráni vážně přesně tak, jací jsou a přesně 
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tak, jak mluví. Ironik jim říká, že jazyk, kterým mluví, je k dispozici jemu a jemu 

podobným. Na tomto tvrzení je něco potenciálně velmi krutého. Nejsnáze lze totiž lidem 

způsobit trvalou bolest, ponížíme-li je tím, že se věci, které pokládali za nejdůležitější, 

ukážou jako marné, zastaralé a bezmocné."
42

 

Zmínku o destruktivním potenciálu ironie doprovází Rorty zajímavým 

srovnáním s metafyzikou, která sice také dává na stůl nový poslední slovník, avšak 

zdaleka přitom nečelí takové míře odporu. Usuzuje, že tento odpor pramení z faktu, že 

ironie nijak nezvětšuje naše předpokládané přiblížení se skryté pravdě, na rozdíl od 

metafyzického přepisu tedy v podstatě nelze způsobené komplikace vyvážit slibem 

konečnosti.
43

 

Ironik, který je zároveň liberálem, se pochopitelně chce ponižování všeho druhu 

vyhnout, rozhodne se tedy svou ironii používat jen pro své osobní účely – sám pro sebe 

může druhé popisovat jakkoli, pro veřejné účely je však situace odlišná. Ironie není 

vhodná pro řešení otázek spadajících do veřejné sféry, kde je hlavním cílem právě 

redukce působené bolesti, a liberální společnosti většinou nijak zásadně neprospívá, 

proto liberální ironik vesměs nemá důvod své závěry prezentovat ostatním, zejména 

pokud cítí, že mohou někomu ublížit. Osobní a veřejné hodnoty si nemusí odpovídat, 

důležité je s ostatními jednat v souladu s hodnotami liberální demokracie. 
44

 

Jako příklad ironických autorů, kteří privatizovali svou ironii a dosáhli jí 

autonomie, uvádí NIS M. Prousta a J. Derridu. Proust v Rortyho interpretaci Hledání 

ztraceného času tímto románem dosahuje toho, že se úspěšně brání před autoritami, 

které by mu mohly vnutit cizí popis jeho osobnosti. Tím, že tyto lidi má za stejně 

nahodilé jako je on sám, jim bere jakoukoli autoritu, se kterou by se mu mohli snažit 

vnutit svůj pohled na věc. "Neustálou rekontextualizací všeho, co se vynoří v paměti"
45

 

tedy brání svou svobodu sebetvorby. Neobjevuje žádnou konečnou pravdu, ale přijetím 

své nahodilosti se dokázal sám oprostit od cizích vlivů a stvořit se co nejvíce podle 

svého. 

Podobné cíle podle Rortyho sleduje v jisté fázi svého díla také Derrida. K 

podobnému výsledku jako Proust se dopracovává svou knihou La Carte Postale, kde se 
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ovšem místo životních událostí vymezuje vůči autorům mnohých filosofických děl, 

která měla vliv na to, jak a o čem Derrida přemýšlí – zdědil jejich po staletí budované 

slovníky. Prezentuje tyto autory ve směšných až obskurních situacích a během svého 

líčení se zbavuje jejich popisů, jeho hravost je mu náhradou snahy uspořádat předchozí 

filosofy a vytvořit svůj vlastní postoj k jejich spisům. Absence jiné než literární hodnoty 

tohoto díla je projevem jeho nulových veřejných aspirací
46

, což je důležité jak pro 

liberální ironiky a jejich zábrany vůči působení bolesti, tak i pro ironii jako takovou. 

Trefně tento přístup k psaní vystihuje oproti tradičnějším dílům přirovnání k rozdílu 

mezi pojetím "lásky pro ni samotnou a lásky kvůli početí dětí".
47

 

U myslitelů, kteří svou ironii neprivatizovali, může dojít i k selhání celého jejich 

projektu. V této souvislosti uvádí Rorty Heideggera, který svému dílu po tzv. Kehre 

(obratu, cca od poloviny 30. let) přikládal celospolečenskou relevanci, domnívaje se, že 

jím adresované problémy jsou vlastní všem, kteří vyrostli v moderní Evropě, a že tyto 

tradiční filosofické otázky mají pro vývoj západní civilizace prvořadý význam. Rorty 

sice uznává velkou hodnotu jeho knih pro lidi, pohybující se v prostředí filosofie, nalézt 

ovšem z jeho partikulární pozice (stejně jako z pozice kohokoli jiného) odpovědi platné 

pro celou společnost je prakticky nemožné už proto, že její velká část si jím vnímané 

otázky ani neklade, uvažuje zkrátka v jiných slovnících.
48

 

Dále lze říci, že problémem ironické filosofie Heideggera či Nietzscheho je fakt, 

že místo svých osobních nahodilostí jako Proust se snaží popsat jistou soustavu 

slovníků (např. dějiny Bytí), jejímž prostřednictvím popisují cosi většího než jsou jejich 

osobní nahodilosti – tím podle Rortyho nejsou nominalisty v pravém slova smyslu. 

Zatímco Proustovi šlo o originalitu, ironickým teoretikům nestačí minulost znovu 

uchopit jiným způsobem, chtějí ji překonat a ukázat neaktuálnost svých předchůdců. 

Zde se nicméně často po odejmutí autority jejich vzorům sami staví do role konečného 

arbitra, jehož dílo již podobně překonáno být nemůže, což je svým způsobem návratem 

k metafyzice. Zatímco Proust jako romanopisec "byl docela spokojený s myšlenkou, že 

by se mohl stát prvkem v krásných vzorech jiných lidí",  filosofové často propadají 

dojmu konečnosti, danému méně partikulárním charakterem jejich děl.
49
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Privatizace ironie, čili vztažení jejích výsledků pouze ke své osobě, je tedy podle 

Rortyho prospěšným krokem jak pro ironika, tak pro společnost. Ambice ironiků popsat 

najednou soukromé i veřejné (nalézt univerzální slovník), se stejně jako metafyzické 

pokusy o totéž ukázaly jako bezvýchodné, jejich úplné odmítnutí ze strany ironiků by 

bylo možné pokládat za definitivní konec metafyziky. Odpovědí na Rortyho základní 

otázku, jak ji formuloval v Trockém a divokých orchidejích, je podle nastíněné úvahy 

právě nutnost takového dělení – osobní svobodu a sociální spravedlnost nelze v jejich 

plném rozsahu realizovat najednou, je to ale možné alespoň v podobě privátní ironie a 

veřejné solidarity.
50

 

 

3.3.4 Posilování liberální solidarity 

Obecně je Rorty skeptický k možnosti rozšíření solidarity na všechny lidi, to jest 

k zahrnutí celého lidstva do našeho okruhu my. Taková situace je pochopitelně ideálem, 

tvrzení o jejím dosažení však spíše považuje za pokrytectví a klamání sama sebe. Pokud 

je nicméně v Rortyho pojetí morální pokrok ekvivalentem rozšiřování Sellarsových we-

intentions, je potřeba se zmínit o tom, jak k podobnému procesu má docházet – roli 

hlavního nástroje tohoto rozšiřování solidarity má mít literatura. Podle liberálních 

metafyziků (např. výše zmíněný Habermas a jeho neironický liberalismus) je pro 

solidaritu klíčová její pravdivost, odvozená z příslušných absolutně pociťovaných 

hodnot, u liberálního ironika tuto roli přebírá znalost velkého počtu možných slovníků. 

Čím více jich zná, tím lépe je schopen pochopit jednání druhých, vidět za ním 

specifické projevy jejich lidství a jednat tak, aby jejich držitele zbytečně nezraňoval.  

Knihy, které ho v tomto ohledu zajímají, jsou buď ty, které umožňují uvědomit 

si společenskou situaci jiných lidí, nebo díla, jejichž cílem je ukázat nám, jakým vším 

jednáním lze druhé lidi zraňovat – právě tento druhý typ knih je relevantní pro dilema 

liberálního ironika, pro střet mezi úsilím o autonomii a touhou po redukci krutosti. Pro 

účely solidarity ve veřejné sféře jsou nám výše zmínění autoři jako třeba Proust k 

nepotřebě, coby příklady společensky užitečných tvůrců uvádí Rorty Nabokova a 

Orwella, kteří lidskou krutost staví do centra svého díla.
51
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Nabokov, o jehož dílo se Rorty silně zajímal a mimo jiné napsal předmluvu k 

jednomu z vydání Bledého ohně, se údajně svými nejlepšími knihami pokoušel 

prozkoumat svou obavu z toho, že umělecké nadání samo o sobě nezaručuje svému 

nositeli ctnost – strach získaný srovnáním se svým otcem, liberálním politikem, 

zastřeleným v berlínském exilu při pokusu zachránit svého stranického konkurenta před 

týmž osudem. Kritici Nabokovova přílišného estétství a vymezování se vůči 

"výchovné" literatuře ho přiměli napsat Lolitu a Bledý oheň, jejichž hlavními hrdiny 

jsou postavy nadaných jedinců, kteří velmi dobře rozumějí svým vlastním pohnutkám, k 

motivům a citům ostatních jsou však často nevšímaví až nechápaví. Tyto postavy, 

jmenovitě Humbert Humbert a Charles Kinbote, jsou vytvořeny jako prostředky 

prozkoumání Nabokovova strachu z toho, že by mohly i přes svou uměleckou genialitu 

být schopny krutosti a že se tedy ve svých dosavadních úvahách o tomto tématu mýlil – 

takový omyl by byl vážným problémem pro jeho poslední slovník. Napětí mezi tvůrčí 

schopností a solidaritou odkazuje na již zmíněné dilema liberálního ironika, samotný 

text o Nabokovovi představuje argument pro oddělení ironie od veřejného slovníku a 

obecněji pro větší opatrnost v jednání s druhými, jimž často ubližujeme, aniž si to vůbec 

uvědomujeme.
52

 

V části věnované Orwellovi si všímá jeho posledních dvou knih, 1984 a Farmy 

zvířat, respektive jejich společného tématu – popisu totalitních režimů. V tomto ohledu 

se jedná o popis krutosti společenské, snahu obhájit z pohledu solidarity liberální 

uspořádání před totalitarismem (NIS vyšla roku 1989). V případě 1984 také v poslední 

třetině knihy upozorňuje na změnu tématu, do popředí se místo života v Oceánii dostává 

postava O'Briena, stranického intelektuála, využívajícího své schopnosti pro Stranu a 

libujícího si v působení bolesti svým obětem, kterým nejdříve nabízí naději v možnou 

lepší budoucnost a sbližuje se s nimi, jen aby měl větší potěšení z toho, že je následně 

zlomí.
53

 V O'Brienových slovech, vyřčených během Winstonova mučení, spatřuje Rorty 

nejzávažnější obsah knihy – neudává pro Orwellem podávanou podobu společnosti 

důvody typu "taková je lidská přirozenost", nýbrž zkrátka konstatuje, "že se tak děje. 

Tvrdí, že se to prostě stalo, že věci dopadly takhle, a právě tak se stalo, že scénář již 
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nelze změnit.". 
54

 Tento postoj je příznačný pro Rortyho antiesencialismus a bude o něm 

pojednáno níže. 

 

4. Kritika a rozšíření témat 

4.1 Otázka dělení na veřejnou a soukromou sféru 

Osobně nesdílím v plném rozsahu Rortyho přesvědčení o krutosti, obsažené v 

popisování ostatních lidí a napadání jejich posledního slovníku. Negativní účinek 

takové aktivity je nesporný u fyzického a psychického utrpení Orwellova Winstona, 

méně extrémní případy z každodenního života v liberální demokracii však Rortymu za 

pravdu jednoznačně nedávají. Neustále se pohybujeme v prostředí, kde si nelze 

neuvědomovat to, že naše jednání je předmětem reflexe druhých, přičemž jejich názory 

často vycítíme i přes jejich případnou snahu k nám přes své výhrady být vstřícní. Také 

jen elementární zájem o jisté zavedené slovníky, ať již o různá náboženství či politické 

ideologie, staví člověka před popisy jeho osoby, které v něm mohou vyvolávat pocity 

nedostatečnosti – zjednodušeně řečeno ateista ve vztahu k náboženské víře či sociálně 

slabí v podání libertarianismu. 

Veřejná sféra tedy podle mého není klidná a harmonická, ale spíše plná 

konfliktního potenciálu. Každý pochopitelně z toho plynoucí situace vnímá jinak a co 

pro jednoho představuje ponížení, může pro jiného být impulsem pro zdokonalování 

jeho slovníku a jeho případné změně. Pro ironiky jsou nové popisy zajisté vítanou 

záležitostí, sám Rorty ovšem upozorňuje, že většina obyvatel jeho utopie se ironii 

neoddává. I tito by nicméně mohli z titulu jimi zastávaného nominalismu a historismu 

snad alespoň základní míru společenského tlaku na svou identitu přivítat či minimálně 

vydržet. 

Tato krátká úvaha pochopitelně Rortyho nijak nevyvrací, sám ostatně nehovoří o 

odstranění krutosti, nýbrž pouze o její minimalizaci. Ve světle výše napsaného je ale 

možné zaměřit se na kritiku Rortyho dělení mezi soukromým a veřejným, jednomu z 

nejproblematičtějších bodů jeho knihy. 
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Přísná distinkce mezi nimi, kterou snad Rorty původně obhajoval, se brzy 

ukázala jako neudržitelná a i on později přistoupil k její reformulaci či vyjasnění, i 

kontext jeho díla ostatně spíše podporuje méně striktní dělení. Samotná oddělitelnost 

těchto sfér je problematická – veřejný jazyk ovlivňuje naši osobnost a zasahuje do 

našeho osobního slovníku, dalším sporným bodem je to, zda lze publikovat texty (jako 

např. Derrida La Carte Postale) a přitom trvat na tom, že tím nezasahujeme do 

veřejného.
55

 Dále by bylo možné hovořit o vnuceném omezení sebetvorby právě tímto 

ohledem na druhé, což by vedlo ke snížení počtu identit, které si ironici mohou pro sebe 

vytvořit – takový důsledek by byl pro Rortyho ovšem v kontextu jeho úvah těžko 

obhajitelný.
56

 

Rorty později v jednom z poskytnutých rozhovorů toto rozdělení označil za 

snahu učinit ho možným, ne ho předepsat jako povinnost, a upustil tedy od jeho 

přísného pojetí. Psal ho údajně jako obranu plurality našich cílů, které nechtěl nutně 

podřídit "platónskému" tlaku na jejich unifikaci a odstranění rozporů.
57

 Dodejme ještě 

citát z jeho přednášek o Spinozovi z roku 1997: "Jsme dobrými občany moderní, 

pluralistické a demokratické společnosti právě proto, že se nesnažíme všechny části 

našich životů skloubit dohromady."
58

  

Rozdělení by se v tomto volnějším pojetí uplatnilo na dva typy lidí. První z nich 

představují  neliberální ironici, kteří nechtějí přijmout cíl minimalizace krutosti a svou 

destruktivní ironii prezentují veřejně. Takové osoby navrhuje Rorty pro jejich naprostou 

odlišnost od soudobého diskurzu (toho, co společnost považuje za přijatelnou kritiku) 

nazývat "šílenými" – "netvrdíme, že Nietzsche a Loyola jsou šílení proto, že mají 

neobvyklé názory na jistá základní témata; tvrdíme to jen poté, co nám usilovné pokusy 

o výměnu politických názorů ukázaly, že se nikam nedostaneme."
59

 Tím, že se je 

společnost vědoma možnosti rozdělení, dokáže zmírnit jejich nebezpečnost a přitom je 

nechat rozvíjet jejich slovníky v soukromí. Bez nutnosti udávat konkrétní jména nebude 

jistě pro čtenáře problémem vybavit si nějakou osobnost veřejného života, která je pro 

svou extrémní rétoriku podobným způsobem diskvalifikována z diskuse a jejíž názory 

pro toto stigma (i přes jejich možnou přínosnost či alespoň hodnost zamyšlení) zapadají. 
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Druhou skupinou jsou právě liberální ironici, nacházející rozpor mezi ironií a 

solidaritou. Tuto problematiku již víceméně řešil text v kapitole Ironie, dodejme ještě, 

že možnost této distinkce pro ně znamená jak možnost přijetí rozdílu mezi osobním a 

veřejným, tak i varování před automatickým a neopatrným ztotožněním svých názorů s 

tím, co je prospěšné veřejnosti – o tom je vždy třeba nejdříve diskutovat a případně se 

smířit s nepřijetím svých myšlenek a jejich existencí jen jako svého osobního projektu. 

Takový postup měli podle Rortyho uplatnit právě Nietzsche nebo Heidegger.
60

 

Můžeme tedy shrnout konstatováním, že Rortyho distinkce mezi veřejným a 

soukromým není nějakým jeho diktátem všem lidem, nýbrž prostředkem, který při svém 

použití může vést ke snazšímu životu v liberální demokracii. Tato distinkce není 

takříkajíc přísná, jak bylo často jeho kritiky usuzováno, nýbrž flexibilní jak ve své 

podobě, tak i v uplatnění. 

 

4.2 Postmetafyzický liberalismus 

Rortyho specifický přístup k liberalismu je dobré vnímat ve spojitosti s kritikou 

osvícenského liberalismu, vycházející ze zdrojů, které shrnuli ve své Dialektice 

osvícenství Adorno a Horkheimer. Ve zkratce zde oba představitelé Frankfurtské školy 

popisují osvícenství ne jako osvobození se od tradičních mýtů a přijetí racionálních 

pravd, ale jako proces nahrazení jedněch mýtů druhými, podobně svazujícími. 

Osvícenské úsilí o podrobení si světa rozumem se obrací vůči jeho domněle racionálním 

hodnotám, jak autoři ukazují ve skvěle napsané části, věnované markýzi de Sade – 

rozum není nositelem hodnot, nýbrž jen nástrojem, který je snadné použít k věcem, 

které by humanisté označili za nemorální.
61

 Právě nemožnost na základě rozumu takové 

jednání odsoudit vedla např. Nietzscheho k napadání křesťansko-osvícenských hodnot, 

k faktickému dovršení osvícenství. 

Toto sebepopření osvícenství se od Nietzscheho dob stalo mnohem 

rozvinutějším a závažnějším a je jednou z hlavních hnacích sil tzv. postmodernismu. 

Rorty nárůst podobných tendencí komentuje v NIS tak, že stále přibývá ironizujících 

myslitelů, jejichž cílem je přehodnotit cizí mýty a dosáhnout tak své emancipace, i když 

si jsou vědomi toho, že jejich slovníky nejsou novými velkými pravdami, ale jen 

                                                           
60 Erez, Lior. Critiques of the Public-Private Distinction in Rorty's Political Thought. s. 15-16 
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dalšími nahodilostmi, byť jejich vlastními. Náplní jejich úsilí jsou přitom často útoky na 

nosné ideály západní (politické) filosofie, což si ohrožená společnost vykládá jako útok 

na ni samotnou. 

Založení liberalismu na něčem jiném než jsou hodnoty, podléhající rozkladné 

moci rozumu, tak do jisté míry vytváří jiný a potenciálně stabilnější zdroj jeho 

legitimizace. Nejedná se o jeho obhajobu jako konečného a nejlepšího řešení, neboť 

takové závěry jsou zcela v rukou veřejné debaty o podobě pravdy a dobra, v Rortyho 

utopii si ale zřejmě konec liberalismu můžeme představit jen jeho nahrazením takovou 

formou politického systému, která by ještě lépe umožnila realizaci osobní svobody ve 

spojitosti se solidaritou. 

Podle Rortyho byly osvícenské filosofické úvahy o nepopiratelné existenci 

lidských práv, dominantní roli rozumu či nezastavitelném pokroku lidstva kdysi pro 

liberalismus užitečné, nyní jsou ale spíše zdrojem problémů. Nemožnost opřít 

liberalismus o absolutně platné hodnoty přitom nemusí být v praxi příliš na škodu, 

neboť neschopnost obhájit jej ve veřejné diskusi proti většině sama o sobě znamená, že 

jeho změna je dříve či později nevyhnutelná. Pokud ostatní nepřijmou naše argumenty, 

je jedno, zda mluvíme o metafyzické nebo pragmatické legitimizaci liberalismu. Pokud 

je přijímají, na jejich podobě také příliš nesejde.  

Je ovšem možné namítat, že argumentace absolutními hodnotami je přitažlivější 

než ta pragmatická a má tedy větší přesvědčovací schopnost. Touto možností se Rorty 

zabývá již v textu NIS, kde se nejprve odvolává na podobné starší tvrzení o nutnosti 

náboženské víry pro stabilitu státu – podle něj se naopak ukázalo, že přizpůsobení 

institucí dobovému poklesu intenzity náboženského přesvědčení společnost ve výsledku 

posílilo.
62

 Z toho lze usuzovat, že pokud současné prameny liberální legitimity 

vysychají, je adekvátní reakcí se tomuto trendu pro zachování stability přizpůsobit. 

Pokud jde dále o přesvědčivost metafyzických argumentů, jako jejich ekvivalent podle 

Rortyho plně postačuje možnost si "vyprávět příběhy o tom, jak by se věci mohly zlepšit, 

a neviděli žádné nepřekonatelné překážky uskutečnění tohoto příběhu" – současné 

společnosti podle něj "závisejí na existenci dostatečně konkrétních, optimistických a 

přijatelných politických scénářů".
63

 Je zřejmě možné argumentovat absolutními 
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hodnotami, pokud je takovým argumentům dopřáváno sluchu, filosoficky jsou ale pro 

Rortyho pevnější právě ony pragmaticky založené scénáře. 

Rortyho snaha odsunout stranou metafyzické problémy tedy ústí v uznání 

nahodilosti hodnot a jejich ad hoc pragmatické ospravedlňování prostřednictvím 

společenské diskuse. K tomu dodávám jeden z nejznámějších Rortyho výroků: "Pravda 

je to, co vám projde u vašich současníků." Tato věta vyvolává otázky, kterým se budu 

věnovat níže. 

 

4.3 Relativismus 

Rortyho postoje k problematice pravdy mu často vysloužily obvinění z 

relativismu. V NIS tuto eventualitu sice zmiňuje, pojem "relativismus" nicméně 

považuje za natolik svázaný s paradigmatem jím kritizované systematické filosofie, že 

se proti podobné kritice ani nebrání – konstatuje jen, že se jedná o pojem ze starších 

slovníků, který pro něj již nemá význam. Jeho odmítnutí této námitky připomíná 

způsob, jakým se postmoderní teoretik mezinárodních vztahů James Der Derian brání 

proti Keohanově kritice neschopnosti postmodernismu vytvořit vlastní výzkumný 

program – bez nutnosti odpovědi odmítá celou tuto otázku, kterou považuje za 

"vnucování určité představy o podobě vědy".
64

 

Přes svou stručnost v NIS se k relativismu vyjádřil později a osobně považuji za 

prospěšné položit si v této práci několik otázek k tomuto tématu – zda je opravdu 

relativista a v čem tento fakt konkrétně spočívá, jakož i proč je taková skutečnost 

dostatečná k tomu, že její pouhé konstatování dokáže člověka v mnoha očích jako 

myslitele diskvalifikovat. 

Relativismus je velmi široký pojem, často uváděný s upřesňujícím přídavným 

jménem – morální, kulturní atd. Existují také různé jeho stupně, od slabších až po ty, 

které se samy vyvracejí (absolutní tvrzení, že vše je relativní). Tuto silnou formu Rorty 

zřejmě nezastává – připomínám, že jeho pragmatický přístup nevylučuje existenci 

absolutních pravd ani možnost jejich poznání, nicméně je podle něj prospěšnější přestat 

o nich hovořit a místo toho se věnovat obhajování svých názorů v diskusi – pro její 

relativně platné (intersubjektivní) výsledky místo pojmu pravda raději používá termín 
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justified beliefs. Pravda pro něj nemá hodnotu jako referenční hledisko různých tvrzení 

– zdrojem našich úvah o slovnících jsou zkrátka jiné slovníky. 

Další ze znaků relativismu, tedy přikládání stejné hodnoty všem postojům, Rorty 

zdánlivě nenaplňuje, není v něm ale úplně bez viny. Mezi jednotlivými slovníky nelze 

sice objektivně vybrat lepší či horší, v konkrétní situaci ale lze mezi slovníky volit na 

základě jejich schopnosti uspokojivě popsat a vysvětlit námi vnímané skutečnosti. 

Pragmatismus lze podle něj označit za relativistický v otázce metafyziky, tedy 

poskytování abstraktních základů našemu jednání, takový relativismus ale podle něj 

nutně neimplikuje relativismus v reálných problémech, kde pragmatismus dokáže mezi 

danými slovníky vybírat. Problém nicméně představuje fakt, že pragmatická kritéria pro 

výběr slovníků jsou založená na pojmu efektivity, který je sám o sobě relativní a závisí 

na osobních představách o racionalitě (k tomuto pragmatickému problému více v další 

kapitole). 

Některá obvinění z relativismu se zakládala na tom, že odmítl vypořádat se ve 

svých úvahách s Hitlerovým nacismem. Jeho odpověď ve článku Truth and Freedom si 

podle mého zaslouží citovat: "Vždy…jsem byl zmatený tím, co mělo být pokládáno za 

odpověď, která by Hitlera vyřídila. Bylo by to říci mu, že v nebi je bůh, který je na naší 

straně? Jak mu odpovíme, když bude pro takové tvrzení žádat důkazy? Bylo by to říci 

mu, že jeho názory nejsou slučitelné s konstrukcí společnosti, kde probíhá nezkreslená 

komunikace, a že umlčení jeho oponentů je v rozporu s předpoklady jeho vlastních 

komunikativních aktů? Co když Hitler odvětí, že vykládat pravdu jako produkt 

svobodných a otevřených střetů spíše než jako to, co vychází z genia předurčeného 

vůdce, staví tuto otázku proti němu?"
65

 

Podobně svůj odmítavý vztah k esencialismu formuloval i v úvodu do 

Consequences of Pragmatism touto větou: "Když přijde tajná policie, když násilníci 

poškozují nevinné, nelze jim říci nic ve smyslu "Uvnitř vás je něco, co zrazujete. I když 

ztělesňujete praktiky totalitní společnosti, která bude trvat navěky, za těmi praktikami je 

něco, co vás odsuzuje" "
66

 K tomuto tématu na stejném místě rovněž cituje Sartra: "Zítra 

po mé smrti se mohou určití lidé rozhodnout nastolit fašistický režim a ostatní mohou 
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být příliš zbabělí či slabí na to, aby jim v tom zabránili. V tu chvíli se fašismus stane 

pravdou člověka… Realita bude taková, jaká se člověk rozhodl, že je"
67

 

Z uvedeného by měl Rortyho postoj vyplývat poměrně jasně – není možné 

argumentačně dokázat nesprávnost konzistentních, byť z našeho pohledu nesprávných 

slovníků. Co je možné je usilovat o přesvědčení jejich majitelů o tom, že jiný slovník je 

lepší – Rorty nabídne nacistům redeskripci výhod liberální společnosti, koncentračních 

táborů a jejich psychopatického vůdce, čímž se je pokusí získat pro svůj slovník, nacisté 

se přitom stejně tak mohou snažit přesvědčit jeho. Místo abstraktních racionalizací 

našich přesvědčení zde dává důraz na praktický dialog slovníků. Rozum nemůže mezi 

dvěma koherentními slovníky sloužit jako rozhodčí, protože není prostředkem řešení 

mezikulturních sporů – dostatečně koherentní slovník bude vždy působit jako 

racionální, alespoň tedy pro své držitele. 

V tomto kontextu se lze vrátit k Rortyho vnímání Orwellova varování před 

možnou totalitní budoucností – jako liberála na ní Rortyho děsí, kromě zjevných výhrad 

vůči jejímu chování k lidem, právě její blízkost. "Pouhá" nahodilá změna společenského 

diskurzu může ovlivnit kulturu natolik, že přijde totalitní režim, který dokáže pohřbít 

jakékoli liberální myšlenky. Lidé v něm žijící a utváření budou mít zřejmě velké 

problémy s jeho racionálním odmítnutím, jednu z mála jejich nadějí by zřejmě 

představovali lidé jako Emanuel Goldstein a knihy typu Teorie a praxe oligarchického 

kolektivismu. 

Tyto Rortyho názory vyplývají z jeho antiesencialismu a pohledu na naše 

slovníky, které pro něj místo různě přesných reprezentací skutečnosti představují 

nástroje pro získání toho, co chceme. Z pohledu zastánců korespondenční teorie pravdy 

se zřejmě o relativismus jedná, Rorty na druhou stranu neříká, že všechny názory mají 

stejnou hodnotu (odvíjí se od jejich efektivnosti v praxi) a jsou nevyvratitelné (kritérium 

koherence), ale to, že jistá stanoviska nelze jednoznačně argumentačně prokázat držiteli 

jiného koherentního slovníku, pokud se nenechá přesvědčit o tom, že náš názor je lepší. 

Pokus někoho stigmatizovat jako relativistu, respektive již samotná možnost 

negativního dopadu tohoto označení, může poukazovat na stále silné tendence k 

vnímání filosofie či vědy obecně jako disciplín hledajících konečné odpovědi, absolutně 

platné pravdy, základy kultury. Relativisté mohou také psát přínosné texty, jejich dílo je 
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ale zřejmě vnímáno jako slabé a mnohotvárné, jako druhořadé, protože neukotvené v 

absolutnu. 

V případech střetu některých posledních slovníků dochází k nemožnosti vyřešení 

jejich konfliktu proto, že jsou mezi sebou neslučitelné a nenachází společnou půdu, na 

níž by se mohly utkat – příkladem takové debaty může být právě střet mezi relativisty a 

objektivisty. Rorty sám se nicméně nehlásí ani k jedné této kategorii, pokládá se za 

etnocentristu, což souvisí s jeho pojetím jazyka jako nástroje uchopování světa a 

nemožnosti z našeho jazyka vystoupit. Neexistence neutrálních kritérií pro posouzení 

platnosti našich tvrzení pro něj relativismus i objektivismus vylučuje, ve svých 

základech totiž s takovými kritérii operují, ať jde o posouzení relativní či absolutní 

platnosti. Ospravedlnění posledních slovníků je ovšem věcí etnocentrickou, na kterýžto 

pojem se dále zaměřím. 

 

4.4 Rorty, etnocentrismus a mezikulturní vztahy 

Implikace Rortyho díla pro oblast mezikulturních vztahů je veskrze zajímavé 

téma, týká se totiž nejširšího uplatnění jeho etnocentrismu. Dokud Rorty hovoří o svých 

myšlenkách v kontextu jeho ideální společnosti, není tento fakt příliš v centru 

pozornosti. V globálním kontextu se oproti tomu stává významným prvkem, který by 

měl určovat Rortyho názory na to, jakou politiku by měly státy vůči sobě uplatňovat i 

jak by se měli chovat lidé z různých kultur. Toto téma také částečně navazuje na 

předcházející kapitolu o relativismu, týká se totiž vztahů mezi mnoha koherentními 

slovníky. 

Na okraj lze říci že ve vztahu k ironii je uvědomění si plurality slovníků ve světě 

alternativou historického vědomí našich nahodilostí – není nutné pro pochopení 

nahodilosti našich slovníků studovat historii či nahlížet do budoucnosti a předpokládat 

změny, stačí se přesunout do jiného společenství a okamžitě si povšimneme rozdílů, 

pramenících z lišících se nahodilostí. 

Rorty je etnocentrický ve dvou významech – jednak svým obecným důrazem na 

roli našeho ethosu jako pro nás relevantního souboru nahodilostí a referenčního hlediska 

pro ospravedlňování našich tvrzení, ve druhém konkrétnějším významu pak jako svůj 
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osobní přístup k liberalismu, který tedy není odůvodněn jinak než jako konsenzus jeho 

kultury ve věci ideálního politického uspořádání. 

Jeho etnocentrický přístup k liberalismu je řešením problémů, vyplývajících z 

opuštění snah dát mu nějaké filosofické základy. Liberálové (zde osvícenští racionalisté, 

ne Rortyho ironici) si všímají toho, že jejich ideály nemají univerzální platnost a většina 

lidstva je nesdílí, což pro ně představuje složité dilema – buď arogantně a etnocentricky 

trvat na platnosti a racionalitě svých hodnot, nebo uznat jejich kulturní podmíněnost. 

Obě tyto pozice nicméně podkopávají své základy a jdou proti náplni osvícenského 

liberalismu. 

Rorty jim navrhuje, aby použili jeho formu etnocentrismu, jehož základem 

taktéž je trvat na svých hodnotách. Rozdíl spočívá v jejich nárokované platnosti, jak 

totiž bylo uvedeno výše, bez vazby na absolutní hodnoty se stávají závěry jednotlivých 

komunit, dosažené v konverzaci a praxi, platnými jen pro ně samotné. V tomto pojetí 

také racionalita a omezenost na jednu kulturu splývají. Omezená platnost ovšem 

neznamená rezignaci na prosazování těchto hodnot, stejně jako tomu bylo se slovníky 

ironiků. Pro liberály takové přijetí etnocentrismu neznamená zatuhnutí v jejich 

společenství, nadále se snaží rozšiřovat okruh kultur a menšin, s nimiž cítí solidaritu, 

čemuž přispívá i to, že se z filosofického hlediska nepovažují za nějakým způsobem 

nadřazené. Toto rozšiřování se projevuje ve společenských institucích, které jsou mu 

přizpůsobovány vzhledem k ideálu procedurální spravedlnosti, tedy že se všemi je v 

rámci obecně sdílených představ zacházeno stejně. 

Společnost složená z velkého množství komunit, potažmo dokonce společnost 

globální, by podle Rortyho udělala dobře, kdyby přijala procedurální liberalismus jako 

formu uspořádání, která umožňuje soužití více představ o dobrém životě. Taková 

společnost nemůže mít podobu Tönniesovy Gemeinschaft, může ale být společností 

občanskou. Rortyho svou vizi přirovnává ke "kuvajtskému tržišti" (Kuwaiti bazaar; 

termín si vypůjčil od Clifforda Geertze, který jeho pojetí etnocentrismu kritizoval), 

obklopenému množstvím malých příbytků jednotlivých komunit. Na tržišti jsou si 

všichni rovni a realizují tam své svobody, mezi svými pak cítí sounáležitost.
68

 V jistém 

smyslu se jedná o obdobu Rortyho dělení na soukromou a veřejnou sféru, i tam jsme si 
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mohli povšimnout omezení veřejně nepřijatelných myšlenek na soukromí, v tomto 

případě na užší komunitu. 

V této sekci bych dále rád ponechal stranou Rortyho doporučení etnocentrismu 

liberálům a zaměřil se spíše na jeho prosazování procedurálního liberalismu jako 

ideálního modelu pro společnost s různícími se představami dobrého života. Pro začátek 

uvádím citát, od něhož se pokusím odvíjet úvahu. Ve svém textu o etnocentrismu Rorty 

napsal, že "…člověk nemusí přijmout mnoho jiného ze západní kultury k tomu, aby 

shledával západní liberální ideál procedurální spravedlnosti atraktivní. Výhodou 

postmoderního liberalismu je, že si uvědomuje, že v prosazování tohoto ideálu není 

zástupcům jiných kultur doporučován filosofický názor, koncept lidské přirozenosti 

nebo smyslu lidského života. Vše, co bychom měli dělat, je poukázat na praktické 

výhody liberálních institucí v umožnění jednotlivcům a kulturám vycházet spolu bez 

narušování jejich soukromí, bez toho, aniž by se navzájem pletli do svých koncepcí 

dobra."
69

 

Podobné přijetí a fungování procedurálního liberalismu by snad bylo možné v 

utopii podobné té z NIS, při pohledu na realitu se ale zdá, že při této formulaci zvítězil 

Rorty-etnocentrický liberál nad Rortym-pragmatikem. Jeho přístup k této problematice 

se zdá stát na liberálním předpokladu toho, že pro společnost je (alespoň v současnosti) 

nejlepší hledat rovnováhu mezi osobní svobodou k sebeutváření a solidaritou – tomuto 

svému nahodilému cíli ostatně přizpůsobuje text NIS. Tento závěr se ovšem zřejmě 

vztahuje jen na společnosti "západní", jak by mohlo vyplynout z pragmatického pohledu 

na věc - společnosti s odlišnými nahodilostmi budou pravděpodobně sledovat jiné cíle a 

k jejich dosažení povedou jiné slovníky. Pragmatismus je konec konců se svými 

implikacemi nástrojem, dostávajícím obsah podle kontextu dané kultury, přičemž každá 

sleduje odlišné cíle a tomu odpovídá jiná podoba efektivních řešení jejich problémů. 

I postmoderní liberalismus prosazuje hodnoty, procedurální pojetí je na nich 

založené. Je pravda, že nejsou odvozené od abstraktních úvah a lze je dobře obhajovat 

jejich praktickou efektivností, stále je ale pravděpodobné, že západní pojetí nebude 

mnohými společnostmi přijato. Pro úplnost dodávám, že kromě poukazování na 

osvědčování se liberálního modelu v praxi může přesvědčování probíhat i 

prostřednictvím literatury, která místo na cizincům neznámé filosofické koncepty 
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apeluje na jejich emoce, jejichž prostřednictvím tak mohou snadněji pochopit cíle 

liberalismu ohledně snížení lidské krutosti a tím porozumět jeho výhodnosti.
70

  

Při pojetí pragmatismu jako nástroje či nádoby, kterou každá kultura naplňuje 

svými kritérii účelnosti, se nám komplikuje Rortyho představa o možnosti vybírat si 

mezi dostupnými slovníky na základě jejich schopnosti vysvětlit problémy. Nemusí se 

jednat o zásadní teoretický problém, je však zřejmé, že bude prakticky nemožné se nad 

tuto pluralitu relevantních slovníků povznést, a to minimálně v rozsahu vnitřně 

racionálních, koherentních slovníků. Pokud by tato překážka v mezikulturních diskusích 

platila absolutně, tedy pokud by byl každý uzavřen ve "svém" etnocentrismu, pak by 

Rorty uvízl v jakémsi etnocentrickém absolutním relativismu, kde by nebylo možné 

slovníky úspěšně konfrontovat. Proto zřejmě Rorty s nějakou mírou společného jazyka 

počítá - zde by právě mohl místo racionální diskuse pomoci jeho apel na sentimenty 

pomocí literatury o lidské krutosti a nutnosti její redukce, otázkou ovšem nadále 

zůstává, nakolik bude druhá strana vnímat liberální instituce jako ty pravé pro tento 

úkol. 

Z uvedeného vyplývají jisté komplikace pro doporučování liberalismu jinému 

kulturnímu okruhu. I přes použití těch nejlepších knih a poukazování na schopnost 

liberální společnosti zajistit soužití mnoha odlišných komunit mohou tyto argumenty 

narazit nejen na již zmíněné jiné cíle druhé strany diskuse, ale i na nezanedbatelnou 

kritiku liberální společnosti, zpochybňující její výsledky i v samotné oblasti sebetvorby 

a solidarity. Je možné je kritizovat (na příkladu USA) za velký počet násilných 

trestných činů (vraždy, znásilnění), velkou míru konzumerismu a materialismu, 

pokrytectví ve věci faktické rasové rovnosti, relativně velkou chudobu v poměru k HDP 

a příjmovou nerovnost, vyprázdnění lidské sexuality a intimity atd. O existenci a 

důvodech těchto skutečností se dá diskutovat, je ale patrné, že podobné znaky mohou 

mnoho lidí učinit vůči liberalismu minimálně ostražitými, pokud ne rovnou 

odmítavými.
71

 Přesto na tom, že Rorty tyto instituce prosazuje, není nic špatného, z jeho 

nahodilé pozice liberála se jedná o pochopitelný krok. Je ale třeba si uvědomit, že tento 

jeho ideál je v praxi jen těžko uskutečnitelný. 

Nejde nicméně jen o obtíže s argumentací pro liberalismus, ale i s podporou 

jiných názorů. Randall Peerenboom ve svém článku Limits od Irony: Rorty and the 
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China Challenge ukazuje, jak mohou Číňané v Rortyho antiesencialistickém prostředí 

svůj neliberální systém obhájit jeho efektivností – jsou za tím specifické čínské 

podmínky, ve kterých získává komunistická strana legitimitu jako garant postupného 

zvyšování životní úrovně obyvatel a relativní stability země. Připočteme-li k tomu 

silnou čínskou kulturu, strach z demokracie a jisté antipatie vůči Západu, zdá se, že tato 

země se bude liberalismu ještě nějakou dobu vyhýbat, je totiž v rozporu s jejími 

zájmy.
72

 Kromě toho, že i ve svobodné diskusi by současný režim zřejmě podpořila 

většina společnosti, se tento model jeví jako nejlepší možný, či alespoň náklady na jeho 

změnu by byly příliš vysoké, spojené s nepředvídatelnými riziky, a je otázkou, zda by 

implementace liberální demokracie skutečně vedla k větší spokojenosti. Z pohledu 

pragmatika by tak Rorty měl čínský režim akceptovat, i když jako liberál k němu zřejmě 

bude mít výhrady.  

Peerenboom dále upozorňuje na výše zmíněný konflikt mezi Rortyho 

pragmatismem a liberálním etnocentrismem. Teze o největší užitečnosti liberalismu 

možná platí pro západní státy, tvrzení o jeho univerzální vhodnosti se ale již jeví jako 

příliš sebevědomé, nezakládající se na podrobnějších studiích a úvahách o jeho 

možných kontextech. Pokud neexistuje žádná lidská přirozenost, je takový kategorický 

předpoklad vskutku poněkud vratký. Příliš otevřené trvání na své etnocentrické pravdě 

pravděpodobně mezikulturnímu dialogu spíše uškodí, neboť pravděpodobně příliš 

nepřispěje k ochotě druhé strany diskutovat a hledat to, co nás spojuje a co se od sebe 

můžeme naučit.
73

 

Rorty se v tomto případě zřejmě nechává poněkud unést svým liberálním 

přesvědčením a zapomíná přitom na své pragmatické a ironické základy. Jde ovšem 

spíše o jeho osobní vybočení z rámce ironického liberalismu než o selhání samotného 

konceptu - podle toho by byl adekvátnější a konzistentnější větší důraz na nahodilost 

obou komunit, vzájemný respekt pro vyhnutí se ponižování a hledání dobrých prvků, 

použitelných pro zlepšení slovníků účastněných. Rortyho není nutné vnímat jako 

myslitele, který se přes pragmatické pojetí snaží všem kulturám vnutit liberalismus jako 

univerzální řešení, je lepší na něj nahlížet jako na liberála, který se upřímně snaží o 

prosazování svého stanoviska, při důsledném uplatnění svých přesvědčení je však 

schopen případné odlišnosti racionálně přijmout, i když s nimi nemusí vnitřně souhlasit. 
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5. Závěr 

Tato práce představila základní podobu Rortyho politického liberalismu. 

Nejprve byl pro jejich nezbytnost věnován nevelký prostor jeho filosofickým základům, 

po deskriptivní části pak následovalo rozšíření některých mnou vybraných témat. 

V oblasti Rortyho kritiky práce příliš nepřináší, největšími tématy jsou v tomto 

ohledu zřejmě nejasnosti ohledně jeho distinkce mezi soukromým a veřejným a také 

neodůvodněná preference liberalismu v mezikulturních stycích. Nepřítomnost 

podstatnější kritiky je dána jak její relativní složitostí (pro autora práce představuje 

tento text první setkání s Rortyho myšlením), tak spojením s americkou filosofií, které 

znamená nutnost prostudování množství nesnadno dostupné anglicky psané literatury. 

Kritická polemika se vede jak o filosofických základech Rortyho politického myšlení 

(kromě výše zmíněných publikací lze doporučit vyjádření Hilaryho Putnama či Donalda 

Davidsona), tak o jeho interpretacích autorů, jejichž dílo ve svých textech používá – 

jedná se zejména o jeho přístup k evropským myslitelům (Heidegger, Derrida; pojetí 

hermeneutiky). 

Dalšími kontroverzními tématy jsou Rortyho útok na roli filosofie a odmítnutí 

metafyziky. Postavení filosofie z hlediska producentky slovníků na roveň žurnalistice 

nebo beletrii (v jejich praktickém dopadu dokonce potenciálně až za ně) jistě mnoho 

filosofů nepotěší. Rortyho odmítnutí metafyziky pak není zejména v americké tradici 

ničím novým, přesto nadále ve spojení s Rortyho antiesencialismem vzbuzuje obavy z 

možnosti zneužití takové filosofie ve prospěch antihumanistických ideologií, kterým se 

bez metafyziky lze bránit jen obtížně. Přes jeho odmítání metafyziky lze i Rortymu 

některé takové tendence přiřknout, kupříkladu jeho základní úvahy o klíčové roli jazyka 

pro uchopování světa. 

Přes tyto kritické připomínky se domnívám, že Rortyho filosofické úvahy jsou 

přínosné a s jím navrženým systémem stojí za to se seznámit – jeho pragmatický přístup 

je v mnoha otázkách osvěžující a dokáže se poměrně obstojně vypořádat s různými 

problémy, i když spíše než o jejich konečné řešení se snaží je obejít, vyrovnat se s nimi 

(cope). Jeho antiesencialismus a pragmatismus jsou každopádně schopny dodat do 

většiny diskusí nové a zajímavé pohledy na věc. Osobně pokládám jeho myšlenky za 
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zvlášť hodné pozornosti v otázce mezikulturních vztahů a diskusí, přínosná by jistě byla 

také jejich podrobnější aplikace například na problematiku multikulturalismu a soužití 

více partikulárních skupin v jedné komunitě. 

O užitečného myslitele se jedná také z pohledu studentů sociálních věd, kteří se 

často setkávají s protikladnými koncepty, hodnotícími realitu z určitých normativních 

východisek, a při provádění výzkumu je nutné si některý z nich zkrátka zvolit a 

vycházet z něj. Takový přístup může vést i ke skepsi vůči vědě a nejasnostem ohledně 

hodnoty dosažených závěrů, Rorty ovšem nabízí jeden ze způsobů, jak se lze s 

podobnými problémy zkusit vypořádat. 

Pokud jde o Rortyho vliv na filosofii, lze usuzovat, že v blízké budoucnosti se 

začnou více projevovat akademici, které jeho knihy silně ovlivnily při studiích, a že se 

tedy jeho ideje stanou šířeji zastávanými a diskutovanými, zejména ve Spojených 

státech. Největší Rortyho zásluhou, která se též náležitě projeví, je zřejmě oživení 

amerického pragmatismu, svého času v zámoří vytlačeného analytickou filosofií, nyní 

opět studovaného a využívaného. 

Kdybychom na závěr chtěli stručně popsat Rortyho liberalismus, mohli bychom 

říct následující: jedná se o pragmaticky odůvodněný liberalismus, opírající se o to, že je 

ve společenské diskusi vnímán jako nejlepší dostupné uspořádání. Liberální ironici drží 

své úvahy (osobní projekty k dosažení autonomie) v soukromí, omezují svou ironii 

proto, aby jejím prostřednictvím nedopouštěli nechtěné krutosti. Liberálové se snaží 

zvětšovat různými způsoby (např. četbou knih) své porozumění cizím slovníkům a tím 

dosáhnout širšího obsahu jejich pojmu "my", což jim umožňuje chovat se k druhým se 

soucitem a pochopením. Předpokladem pro fungování takové společnosti je, že diskuse 

v jejím rámci je maximálně otevřená a její účastníci si uvědomují svou nahodilost, což 

jim umožňuje adekvátně upravovat své vlastní slovníky. Každý slovník je pro ně jedním 

ze způsobů, jakými lze popsat námi vnímaný svět, stejně jako je tato bakalářská práce 

mým popisem Rortyho politického liberalismu. 
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Summary 

        This thesis presented the basics of Rorty's political liberalism. It first addressed its 

necessary philosophical foundations, the descriptive part was then followed by elaborating on 

several selected topics. 

 The text does not heavily criticize Rorty, the most important critical points are raised 

in connection with the public-private distinction and Rorty's strong and unironic preference 

for liberalism in intercultural relations. This absence of more significant criticism is caused 

partly by its relative complexity, partly by its connection to American philosophy – to gain a 

better understanding of it would require having access to a significant amount of foreign 

literature. This criticism touches for example the very philosophical foundations of Rorty's 

political thought or his many interpretations of different thinkers such as Heidegger or 

Derrida. Other controversial topics are his rejection of metaphysics or attack on the role of 

philosophy. 

 Despite the possible criticism, Rorty's ideas are worth studying for their 

unconventional and inspiring nature. His approach to many philosophical problems is very 

straightforward and for social sciences students, it presents an interesting way to look at many 

(often confusing) different theoretical approaches used in their respective disciplines. His 

views are in my opinion especially remarkable when applied to intercultural relations and 

discussions, it would also be interesting to use them to assess the theoretical and practical 

problems of multiculturalism. 

As for Rorty's impact on philosophy, it should be expected that his ideas will become 

more influential in the close future as the scholars who were influenced by his writings during 

their studies will become more prominent in the academic field. His greatest achievement in 

this respect is probably his resurrection of American pragmatism and its introduction back 

into the American philosophical mainstream. 

 If we were to briefly describe the basics of Rorty's political liberalism, we might say 

the following: it is pragmatically justified by the society's discourse, where it is perceived as 

the best possible way how to do things. Liberal ironists keep their autonomy-seeking projects 

private, limiting their irony to avoid or minimize cruelty. The liberals are constantly and by 

various means (for example by reading books) attempting to expand their understanding for 

other people's vocabularies and broaden their perception of we-intentions, which enables them 
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to treat other people with compassion and empathy. It is important for a liberal society to 

discuss all matters as openly as possible and for its inhabitants to realize their own 

contingency, which makes them able to change their vocabularies when necessary. For them, 

each vocabulary is one of many ways how to describe the world, just as this thesis is my 

personal description of Rorty's political liberalism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 
 

6. Seznam použité literatury 

 

Monografie: 

ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. Dialektika osvícenství. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 

2009. 247 s. ISBN 978-80-7298-267-7.  

BARŠA, Pavel. Dialog teorií: Filosofická dilemata výzkumu mezinárodních vztahů. Praha: Slon, 

2009. 252 s. ISBN 978-80-7419-011-7 

KWIEK, Marek. Rorty's Elective Affinities. The New Pragmatism and Postmodern Thought. Poznaň: 

WN IF UAM, 1996. 302 s. ISBN 8370920268 

RICOEUR, Paul. Život, pravda, symbol. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1993. 

255 s. ISBN 80-85241-32-3 

RORTY, Richard. Consequences of Pragmatism. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994. 

237 s. ISBN 0-8166-1063-0 

RORTY, Richard. Nahodilost, ironie, solidarita. Praha: Knižnice filosofických textů, Pedagogická 

fakulta UK, 1996. 246 s. ISBN 80-86039-14-5 

RORTY, Richard. Objectivity, Relativism and Truth. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. 

226 s. ISBN 0521358779 

RORTY, Richard. Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton: Princeton University Press, 1979. 

401 s. ISBN 0-691-07236-1 

RORTY, Richard. Truth, Politics and Post Modernism (Spinoza Lectures). Amsterdam: Van Gorcum, 

1997. 52 s. ISBN 9023232798 

 

 

Periodická literatura: 

CONWAY, Daniel. Taking Irony Seriously: Rorty's Postmetaphysical Liberalism. American Literary 

History. 1991, vol. 3, č. 1, s. 198-208 

MAY, Brian. Neoliberalism in Rorty. Twentieth Century Literature. 1993, vol. 39, č. 2, s. 185-207 

PEERENBOOM, Randall. Limits od Irony: Rorty and the China Challenge. Philosophy East and 

West, 2000, Vol. 50, č. 1, s. 56-89 

PEREGRIN, Jaroslav. Richarda Rortyho cesta k postmodernismu. Filosofický časopis. 1994, vol. 

XXLII, č. 3, s. 381-402 

RORTY, Richard. Truth and Freedom: A Reply to Thomas McCarthy. Critical Inquiry. 1990, vol. 16, 

č. 3, s. 633-643  

TAGHAVI, Seyed Mohammad Ali. Rorty’s Approach to Cultural Difference: The Conflict 

between Solidarity and Procedural Liberalism. Culture, Theory & Critique. 2002, vol. 43, č. 2, s. 123-

138 

 

 



42 
 

 
 

Texty dostupné na internetu: 

EREZ, Lior. Critiques of the Public-Private Distinction in Rorty's Political Thought. University 

College London. Dostupný z WWW <http://ucl.academia.edu/LiorErez/Papers/1103437/Critiques_of_ 

the_Public-Private_Distinction_in_Rortys_Political_Thought > 

HABERMAS, Jürgen. Philosopher, Poet and Friend. Süddeutsche Zeitung, 11. června 2007; dostupný 

z WWW < http://www.signandsight.com/features/1386.html> 

KNOBE, Joshua. A Talent for Bricolage: An Interview with Richard Rorty. The Dualist, 2, 1995, s. 

56-71; dostupný z WWW < http://pantheon.yale.edu/~jk762/rorty.html> 

RORTY, Richard. Trotsky and the Wild Orchids. 1992. Dostupný z WWW 

<http://www.philosophy.uncc.edu/mleldrid/cmt/rrtwo.html> 


