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Abstrakt 

 

Tato diplomová práce se zabývá moţným propojením literární teorie Wolfganga Isera s 

analytickou filosofií jazyka. Zatímco analytický obrat k jazyku představím jen stručně, hlavní 

náplní práce bude prozkoumat dvě protikladné koncepce jazyka a interpretace v rámci pozdní 

analytické filosofie. Budu se věnovat diskuzi Michaela Dummetta s Donaldem Davidsonem 

ohledně role konvencí a otázek po jejich nepostradatelnosti pro jazykovou komunikaci. 

Zatímco však spolu tito autoři souhlasí v tom, ţe vliv společnosti na lidské myšlení je zásadně 

neredukovatelný, velmi se liší co do svého přesvědčení o nezbytnosti koncepce pravidel 

inherentních jazykové praxi společnosti. Mým cílem je obhájit Davidsonovu teorii 

interpretace proti Dummettovým námitkám, a pak přejít k rozboru Iserovy vlastní teorie čtení. 

Zejména mi půjde o to ukázat, ţe se Iserovo pojetí literárnosti zakládá na Dummettovo 

filosofických předpokladech. V závěru chci hlavně zváţit, zdali Iserovo vysvětlení rozdílu 

mezi literaturou a běţnou řečí, potaţmo dokumentem, obstojí proti Davidsonově výzvě 

Iserovu pojetí jazykové praxe. A zejména, zdali nám Davidsonova filosofie jazyka nemůţe 

poskytnout alternativní přístup k tomu, jak chápat estetický dopad některých textů. 
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Abstract 

 

This diploma thesis is concerned with possible connection between literary theory of 

Wolfgang Iser and analytic philosophy of language. First of all I introduce analytic linguistic 

turn in general but the main part of thesis is dedicated to two opposite conceptions of 

language and interpretaton within the latter period of analytical movement. I want to explore 

Michael Dummett’s and Donald Davidson’s dispute over the role of conventions and 

questions about their indispensability in linguistic communication.Whereas their own 

opinions converge in view of the fact that influence of society on human thought is radically 

irreducible, there is great difference between their beliefs in the necessity of conception of 

rules inherent in social linguistic practice. My aim is to vindicate Davidson’s theory of 

interpretation against Dummett’s objections and then continue to discussing Iser’s own theory 

of reading. Particularly I try to demonstrate that Iser’s concept of literariness is based on 

Dummett’s philosophical assumptions. In closing the main interest will be to reconsider if 

Iser’s explanation of difference between literature and ordinary speech or document stands up 

to Davidson’s challenge of Iser’s entire treatment of linguistic practice. And, namely, if 

Davidson‘ philosophy of language can provide an alternative approach to aesthetic impact of 

some texts. 
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Úvod 

 

Práce nese název Mýtus literárního a já bych nejdřív ze všeho chtěla osvětlit, proč jsem 

zvolila výraz mýtus a jak tento název s obsahem práce souvisí. Při tomto označení jsem 

vycházela z analytické filosofie, které je věnována nejrozsáhlejší část předkládané práce, 

jakoţto výraznému filosofickému hnutí v anglofonním prostředí dvacátého století. To si 

kladlo otázky zejména po povaze lidského jazyka a jeho vztahu k poznání – přičemţ v tomto 

kontextu se se slovem mýtus pracovalo poměrně hojně (jak ještě uvidíme.) Takové příměry se 

vztahovaly zejména k myšlenkovému obratu uvnitř analytické filosofie, pročeţ představitelé 

její pozdní fáze tímto označením častovali některé představy svých filosofických oponentů a 

předchůdců. Jak známo, ve dvacátém století postupně ve filosofii a příbuzných oborech 

narůstalo to, co bychom mohli nazvat historickým vědomím. Tedy myšlenka, v historii 

západního myšlení nikoli neznámá, ţe lidstvo je s veškerým svým stavem bádání 

nevyhnutelně vázáno na vlastní sociokulturní kontext. Právě s opouštěním názoru o 

kumulativním a teleologickém rázu veškerých poznatků, které by sérií pokusů a omylů mohly 

vést k absolutní pravdě, dostává i označení mýtus svůj vlastní status. Pokud tedy analytičtí 

filosofové mluvili o mýtu tam, kde odmítali cizí filosofická stanoviska, vyjadřovali prostě 

potřebu nově se vymezit vůči předpokladům, jeţ máme sklon přijímat jako přirozeně platné, 

aţ nezpochybnitelné. A nastolit své vlastní, stejně historicky poplatné. 

U zrodu tématu mé práce stál záměr zkoumat filosofické předpoklady jedné literárně 

estetické teorie. Konkrétně jsem si vybrala Wolfganga Isera a jeho řešení problematiky 

„literárního“ – tedy otázky, v čem spočívá uměleckost těch textů, kterým říkáme literatura. 

Přičemţ po povaze uměleckého textu se chci ptát jakoţto po vztahu literárního jazyka k 

jazykovým uţitím, které za literární nepovaţujeme: ať se jedná o řeč v běţné komunikaci, 

novinové články či nákupní seznamy. Součástí mého záměru je nejen představit Iserovo pojetí 

literatury, ale pouţít jej jako vzor, jak literární teorie můţe stavět na jistém filosofickém 

pozadí a díky němu tvořit vlastní mýtus. Mým cílem je tedy rozebrat, o jaké předpoklady se 

opírá Iserovo vlastní vysvětlení specifičnosti literárních textů a jak konkrétně jej formují. 

Domnívám se, ţe tak se jasněji ukáţe, jaké další moţnosti se nám pro vysvětlování literárnosti 

ještě naskýtají. 

Budeme se věnovat analytické filosofii proto, ţe sám Iser s ní rovněţ explicitně pracoval. 

Mým cílem je prokázat, ţe jistá východiska ohledně povahy jazykové interpretace, 

vyplývající z analytické filosofie jazyka, jsou na literární teorii aplikovatelná. Obzvláště jsem 

se zaměřila na dva protikladné způsoby, jak na jazyk z pohledu pozdně analytické filosofie 
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nahlíţet. Důvodem pro to je, ţe se pokusím Iserovo vysvětlení literárnosti přiřadit k jednomu 

z nich, abych měla moţnost samotné Iserovy filosofické předpoklady konfrontovat s těmi 

konkurenčními. A uvaţovat, zdali by se tyto konkurenční předpoklady o povaze jazyka 

nemohly stát stejně věrohodnou alternativou k Iserovu projektu. Ovšem měla bych zdůraznit, 

ţe mým úmyslem je soustředit se právě na prokázání aplikovatelnosti analytické filosofie na 

ty otázky literární teorie, nikoli uţ provést přímou aplikaci, kterou by byl vlastní návrh na 

vysvětlení, co literárnost je. Byť cíl mé práce není takto ambiciózní, domnívám se, ţe je 

uţitečné pokusit se na některé tendence literární teorie nahlédnout pohledem analytické 

filosofie jazyka a poukázat, jaké moţné alternativy by se z tohoto úhlu pohledu pro 

ţivotaschopnou koncepci literárnosti nabízely. 

Z hlediska argumentace odpovídá následnost částí práce postupu od nejširšího a 

nejobecnějšího pohledu na jazyk k nejúţeji zaměřenému, literárně-teoretickému rámci, který 

si předcházející obecnější rozbor logicky vyţaduje. Od předmětu vztahování se lidských 

společenství prostřednictvím jazyka k nejazykové skutečnosti, který nastolilo jiţ zkoumání v 

počátcích analytické filosofie jazyka, se dostaneme k jednomu z hlavních motivů bádání 

pozdní analytické filosofie, totiţ otázce role společnosti v konstituování významu během 

komunikace jedinců. A nakonec zohledníme, jakou podobu má samotná Iserova literární 

teorie vzhledem ke svému zasazení do předcházejících úvah. 

Tematicky je tak práce rozdělena do tří kapitol. Poněvadţ se snaţím prokázat přínos témat 

analytické filosofie pro estetiku, je největší část věnována právě otázkám po povaze jazykové 

komunikace a interpretace v analytické filosofii. Tato myšlenková tradice však prodělávala 

značné proměny a to je třeba mít stále na zřeteli. Ačkoli jsem si tak vybrala v podstatě velmi 

úzce zaměřenou debatu, která proběhla mezi Donaldem Davidsonem a Michaelem 

Dummettem, nemůţeme s jejím rozborem začít, aniţ bychom ji zasadili do širšího 

filosofického kontextu. První kapitola má proto slouţit jako stručný úvod do problematiky 

analytické filosofie jazyka, poukazující zejména na přerod a vývoj uvnitř tohoto 

myšlenkového proudu samotného. Je věnována stručnému představení první fáze tzv. obratu k 

jazyku, o kterém hovořím jako o empiristické filosofii jazyka, a jejímu přerodu k pozdním 

fázím: za pomoci konfrontace Bertranda Russella s Wilfriedem Sellarsem. 

V druhé kapitole se zaměříme na teorie interpretace a jazykové komunikace dvou pozdně 

analytických filosofů, Donalda Davidsona a Michaela Dummetta, kteří se sice shodně 

vymezují vůči empiristicky orientovaným představám o jazyce, ale přesto se zajímavě 

střetávají ve svých pojetích jazykové interakce. Právě tento spor vyzdvihl zásadní problém, 

kterým je vztah společnosti, jazyka a konkrétní řečové praxe jedinců a který oba autoři řeší po 
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svém. Cílem celé druhé kapitoly je však obhájit teoretickou konzistenci a smysluplnost právě 

Davidsonova projektu, který se Dummett za pomoci filosofie Ludwiga Wittgensteina snaţil 

zpochybnit. Pokud se mi podaří představit plausibilnost Davidsonovy koncepce jazyka, bude 

moţné zohlednit jeho vlastní pochyby nad důsledky, které s sebou vysvětlení jazyka u jeho 

oponentů nese. Zejména Davidsonovy pochyby nad tím, zdali Dummettův výklad role, jakou 

hraje při osvojování jazyka společnost, nemá za následek přílišnou represivitu osobnosti 

jednotlivce, jiţ by mohl ve své vlastní řeči rozvíjet.  

Právě prizmatem této diskuze se bude zajímavé podívat na témata literární teorie: proč je 

estetická zkušenost provokována některými texty a jinými nikoli? Jak a díky čemu na nás 

jazyk literatury působí – oproti obyčejnému rozhovoru? Ve třetí kapitole tak budu chtít 

ukázat, ţe Iserovo pojetí literárnosti můţeme provázat s těmi filosofickými předpoklady 

jazykové praxe, na jakých stavěl i Dummett. Pro tyto účely jsem do práce zařadila polemiku 

mezi Iserem a Stanley Fishem. Jedná se o to, ţe debata, která mezi oběma autory proběhla, se 

týkala spíše těch otázek, které budeme probírat uţ (ovšem nejen) v první kapitole. Tím chci 

říci, ţe Fish a Iser se zabývali otázkou, nakolik pozice jednoho či druhého spočívá na 

empiristických základech, přičemţ nakonec nedospěli k ţádnému plodnému závěru. Na tomto 

příkladu bych chtěla prokázat, ţe přenášení sporu mezi empiristy a jejich pozdně analytickými 

oponenty na Iserovu literární teorii je méně produktivní, neţ nahlíţet na ni z hlediska sporu 

mezi Dummettem a Davidsonem. 

A jelikoţ celá má práce směřuje k tomu potvrdit relevanci, závaţnost a nosnost právě 

Davidsonovy teorie jazyka, v závěru se pokusím podrobit Iserův mýtus otázkám, které před 

něj staví Davidson. Tedy rozklíčovat v Iserově teorii čtení ty moţné důsledky dummettova 

pojetí jazyka, s nimiţ Davidson nesouhlasí. Nechci však Isera přímo kritizovat – chci provést 

rozbor jeho textů takovým způsobem, aby se tyto důsledky pokud moţno vyjevily samy. Jsem 

toho názoru, ţe je-li pro Isera estetická zkušenost při čtení literatury zásadním hájemstvím pro 

vyvolávání čtenářovy sebereflexe, je to v jeho pojetí moţné pouze na úkor pozice, do níţ je 

stavěno ono takzvaně obyčejné mluvení či dokument. Naproti tomu představím Davidsonovu 

filosofii jako návrh, jak by snad bylo moţné připsat literatuře stejnou míru působivosti, aniţ 

by proto byla obdobná reflexivita zapovězena účastníkům dialogu: a ţe naopak právě z ní 

literatura vychází. Cílem je tedy postavit Davidsonovo řešení vedle Iserova, abychom mohli 

nahlédnout, jaký vliv předpoklady o povaze jazykového média na vysvětlení literárnosti mají, 

a jaké moţnosti se nám při jejich ohledávání či změně ještě naskýtají. 
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I. kapitola 

1. Korespondenční teorie významu 

 

Francis Bacon: „Klamy, které vnucují se rozumu slovy, jsou dvojího druhu. Jsou to totiž buď 

jména věcí, které nejsou […]; nebo jsou to jména věcí, které jsou, ale jména popletená a špatně 

vymezená a nerozvážně i nepřiměřeně z věcí abstrahovaná […] a nedají se převésti na jeden 

konstantní význam.“
1
 

John Locke: „[…] často se stává, že lidé, i kdyby se chtěli přimět k pozornému zvažování, 

zaměřují často své myšlenky spíše na slova než na věci. Ba co víc, poněvadž mnohá ze slov člověk 

zvládne dříve, než pozná ideje, jež jsou jimi zastoupeny, mnozí lidé, nejen děti, ale i dospělí, 

vyslovují čtená slova nejinak než papoušci, a to jen proto, že se těm zvukům naučili a zvykli si na 

ně.“
2
 

 

Jako první začneme u analytické filosofie jazyka, která po svém navázala na témata, jeţ se 

v novověku začala objevovat ve filosofii empirismu, za jejíhoţ zakladatele se povaţuje právě 

Francis Bacon. Budu-li tak v celé práci uţívat pro počáteční fáze analytické filosofie zejména 

první poloviny dvacátého století souhrnného přízviska „empiristické“, je to proto, jak napsal 

Alfred Ayer, ţe tato filosofie sdílí s empirismem názor, který se snaţil kritizovat scholastickou 

metafyziku odkazováním základů myšlení na smyslovou zkušenost.
3
 Ovšem nesmíme si 

představovat, ţe toto (a ostatně kterékoli) hnutí bylo unifikované.  Jen ve Vídeňském krouţku 

můţeme najít bohaté spory mezi zastánci koherenčních teorií (Carnap, Neurath) s 

korespondenčními teoriemi (Schlick, Hempel).
4
 Největší část této práce je však věnována 

pozdní analytické filosofii, jeţ prodělala od svých předchůdců značný názorový posun. Ani to 

však neznamená, ţe by se v pozdní analytické filosofii neobjevovaly ţádné pokusy dřívější 

myšlenky svých učitelů hájit
5
 nebo je po svém způsobu dále rozvíjet.

6
 V druhé kapitole si 

alespoň na několika málo vybraných myslitelích ukáţeme, v jakých otázkách se spolu pozdní 

analytici neshodovali, ačkoli spolu sdíleli mnoho východisek, která byla naopak v rozporu s 

                                                 
1
 Bacon, Francis. Nové organon. Praha: Česká akademie věd a umění, 1922, s. 60. 

2
 Locke, John Esej o lidském chápání. Praha: Oikoymenh, 2012, s. 421. 

3
 Ayer, Alfred J. „A priori,“ in: Co je analytický výrok? ed. J. Peregrin a S. Sousedík. Praha: Oikoymenh, 1995, s. 

45.  
4
 Davidson, Donald. „Empirický obsah,“ in: Subjektivita, intersubjektivita, objektivita. Praha: Filosofia, 2004, s. 

193. 
5
  Viz Strawson P. F., Grice H. P.. „Na obranu dogmatu,“ in: in: Co je analytický výrok? ed. J. Peregrin a S. 

Sousedík. Praha: Oikoymenh, 1995, s. 101 – 115. 
6
 V dalších částech narazíme napříkad na H. Putnama, a i kdyţ jde jinak velmi sofistikovanou verzi realismu a 

alternativu ke quinovsko-davidsonovskému projektu, nebude mu věnován vlastní prostor. Putnam, Hilary. 

„Otázka realismu,“ in: Obrat k jazyku: druhé kolo: (jazyk, myšlení a svět v názorech postanalytických filosofů), 

uspořádal J.Peregrin, Praha: Filosofia, 1998, s. 177 – 192. Nebo téţ diskuze o realismu a relativismu ve výboru: 

Co po metafyzice? ed.J.Peregrin. Bratislava: Archa, 1997. 
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dřívější analytickou filosofií. 

Abychom však vůbec chápali, v jakém rámci se naše hlavní téma pohybuje, je třeba 

alespoň stručně ukázat, jak takové empiristické pojetí jazyka můţe vypadat. Pro směřování 

úvah v druhé kapitole postačí, představím-li krátce některé myšlenky empiristické filosofie. 

Vybrala jsem jednoho z čelních představitelů korespondenční teorie významu Bertranda 

Russella – který se sám vymezoval kupříkladu jak proti Fregovi (jenţ bývá povaţován za 

zakladatele tohoto hnutí),
7
 tak proti oněm konkurenčním koherenčním, ale i pragmatickým 

teoriím.
8
 V této úvodní kapitole chci tedy Russellovu filosofii pouţít jako výchozí bod, o nějţ 

se pak budou moci opřít v dalších částech, kde se rovněţ ukáţou některé ze stěţejních 

námitek, které proti empirismu byly pozdější analytickou filosofií vznášeny. Russell 

příznačně vystihl analytický obrat k jazyku, který si nekladl menší cíl neţ očistit objektivitu 

poznání přinejmenším od psychologismu a transcendentalismu devatenáctého století,
9
 kdyţ 

napsal, ţe při opatrném bádání můţeme vlastnosti a strukturu světa vyvodit z vlastností 

jazyka.
10

 Filosofie tak můţe poslouţit pokroku ve vědách, bude-li při zkoumání vztahů 

výroků a událostí, které způsobují, ţe jsou výroky tvrzeny, odstraňovat vágnost setrvávající ve 

vědeckých hypotézách.
11

 Zřejmě zcela zásadní jak pro empirismus, tak právě pro jeho kritiku 

v dílech pozdějších analytických filosofů, jsou premisy týkající se poznání ve vztahu člověka 

ke světu za pomoci smyslového vnímání. Neţ se tedy podle Russella můţeme zeptat, jak se 

realita stává evidencí našich teorií, jak vůbec porovnávat jevy se svými slovy,
12

 je třeba si 

ujasnit, jak tuto realitu vnímáme, poněvadţ bez toho k ní nemůţeme mít ţádný přístup. 

Uvaţujeme tedy člověka s plně vyvinutým smyslovým aparátem, díky němuţ vnímá 

časoprostorové prostředí, které ho obklopuje. Čistý vjem věcí a událostí, který mu smysly 

zprostředkovávají, nemá sám o sobě kognitivní status, jejţ má naproti tomu počitek.
13

 Ten je 

kognitivním právě proto, ţe se neskládá jen ze smyslového jádra, ale poněvadţ v sobě 

zahrnuje i přesvědčení (zejména očekávání) získaná zákonem návyku – tzn. tím, ţe se 

přítomný vjem spojuje s dalšími k podobnému či totoţnému objektu přidruţenými 

zkušenostmi, které jsem zakoušel v minulosti (např. vidím-li zepředu krávu, očekávám, ţe 

                                                 
7
 Viz Russell, Bertrand. „On Denoting,“ in: Mind. Vol. 14, No. 56, 1905, s. 479 – 493. 

8
 Russell, Bertrand. Zkoumání o smyslu a pravdivosti. Praha: Academia, 1975, s. 310. 

9
 Rorty, Richard. Filozofie a zrcadlo přírody. Praha: Academia, 2012, s. 156. 

10
 Russell, Bertrand. Zkoumání o smyslu a pravdivosti. Praha: Academia, 1975, s. 362. 

11
 Tamtéţ, s. 341 – 342. Vágnost je věcí nedostatečné přesnosti a pravdivosti – obvykle se z formulace takových 

výroků nedá přesně rozhodnout, zda jsou pravdivé nebo nepravdivé. Einsteinovu teorii tak Russell vidí jako 

zpřesnění vágních míst teorie Newtonovy. 
12

 Tamtéţ, s. 71. 
13

 Tamtéţ, s. 144. 
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bude trojdimenzionální).
14

 Přesvědčeními a očekáváními doplněný vjem zakládá úplnou 

perceptivní zkušenost; a ačkoli se naše poznání smysluplně kumuluje aţ ke komplexním 

teoriím, tato zkušenost je základní jednotkou předjazykového vědění.
15

 Právě otázka, zda je či 

není takové nejazykové vědění moţné, má v analytické filosofii jazyka výsadní postavení. 

Nejprve se podíváme na to, jaké důsledky má pro Russella kladná odpověď, abychom ji 

nakonec konfrontovali s opačným názorem. 

Jedním ze způsobů, jak na tento spor nahlíţet, je vidět tyto protikladné pozice jako 

atomistické a holistické. Russell nazval svoji filosofii logický atomismem, který ukazuje 

poznání jako proces, v němţ se veškeré teorie konstruují z jistých základních kamenů, bez 

nichţ se stavba, má-li být solidní, nemůţe obejít. Na úplném počátku pro Russella stojí 

mimojazykové zkušenosti, které odráţí fakt, ţe ve světě se vyskytují objektivní podobnosti a 

pravidelnosti, objekty obývající svůj kus časoprostoru spadávající do tříd a druhů.
16

 Učení se 

jazyku probíhá postupně tím, ţe jedinec je nucen asociovat k jednotlivým zkušenostem, 

rozlišitelným počitkům určitého druhu, jednotlivá slova. Slovům, jimţ se učíme nejdříve, 

protoţe odpovídají jasným výsekům vnímaného časoprostoru, říká Russell objektová slova. 

Tato objektová slova („kráva“) tak mohou stát sama o sobě a můţeme se jim učit izolovaně 

(na rozdíl od předloţek apod., jimţ se učíme později, navíc aţ díky dalším osvojeným 

slovům) a na začátku výlučně v přítomnosti objektu, aby v nás probudil náleţitou perceptivní 

zkušenost.
17

 Tento druh objektu dává slovu jeho význam, je tudíţ jasné, ţe význam 

objektových slov závisí na struktuře světa zprostředkované naší myslí, nikoli na ostatních 

slovech či jeho výskytu ve větách.
18

 Je nicméně nutné, aby si dítě samo uvědomilo, poněvadţ 

se učí skrze vlastní privátní vztah k objektům, ţe egocentričnost (indexikalita) není skutečnou 

součástí významů slov. Ve vyvinutém uţívání jazyka mluvčí ví, ţe objektová slova nejsou 

egocentrická, nemají význam jen pro jediného mluvčího při konkrétní příleţitosti.
19

 Má-li ţák 

jiţ vytvořenou asociaci mezi slovem „kráva“ a skutečnou krávou, pak kaţdý výskyt krav, 

jejichţ podobnost dítě rozpoznává (nemusí tak činit vědomě, důleţité je podle Russella jen to, 

aby tato podobnost skutečně existovala), kauzálně vyvolává podobné verbální projevy 

„kráva!“ za kaţdé takové situace.
20

 

Přitom je důleţité, ţe vnos jazyka přináší do hry novou kvalitu – totiţ pravdivost.
21

 

                                                 
14

 Russell, Bertrand. Zkoumání o smyslu a pravdivosti. Praha: Academia, 1975, s. 145. 
15

 Tamtéţ, s. 72. 
16

 Tamtéţ, s. 144. 
17

 Tamtéţ, s. 48. 
18

 Tamtéţ, s. 51. 
19

 Tamtéţ, s. 150. 
20

 Tamtéţ, s. 82. 
21

 Tamtéţ, s. 75. 
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Samotná objektová slova jsou tvrzením, které se nedá vysvětlit jinak, neţ tautologicky; tj. 

pouze odkazem na mimojazykovou evidenci.
22

 Potvrzujeme-li je smyslovým počitkem, ten je 

sám dále nevyvratitelným
23

 (ne ţe bychom nemohli mít mylná zdání, tzn. mít perceptivní 

zkušenost krávy, i kdyţ před námi ţádná není; avšak z principu se tato perceptivní zkušenost 

můţe zaloţit jen na tom, ţe v minulosti jsme se obvykle setkali s krávou opravdovou
24

). Slova 

tu jsou přirozeně proto, abychom je mohli dále skládat do vět, přičemţ existuje základní typ 

vět: zkušenostní či základní výroky, které, pouţíváme-li slov adekvátně, přímo vyjadřují 

přítomnou zkušenost, jíţ jsou co do pravdivosti bezprostředně verifikovatelné.
25

 Jinak řečeno, 

tyto výroky vyjadřují jistá smyslová data, takţe druhá osoba můţe jejich význam poznat 

rovněţ skrze smysly, aniţ by se tento význam musel jakkoli vyvozovat z ostatních vět.
26

 Jsou 

to tudíţ výroky zákládající právě v tom smyslu, ţe se vztahují k poznání, ke kterému 

nedospíváme na základě logických inferencí z jiných výroků (jediný poţadavek tkví v tom, ţe 

musí mít takovou logickou formu, aby si základní výroky vzájemně neprotiřečily).
27

 

Tyto zkušenostní výroky jsou základními rovněţ proto, ţe jsou podkladem pro všechno 

další empirické poznání. Člověk můţe podle Russella z jediného jevu získat poznání, které 

vyjádří ve větách.
28

 Jejich interpretace je nezávislá na teorii,
29

 ovšem samy tuto teorii a ostatní 

poznání dovolují. Přirozeně člověk nemůţe poznávat vše pouze přímo, avšak kompoziční 

povaha atomismu, který skládá větší teoretické jednotky empirického poznání vţdy z 

jasnějších a epistemologicky primárnějších,
30

 říká, ţe teorie a veřejně předávané poznání mezi 

členy společnosti jsou konstrukcí a abstrakcí ze sumy soukromých poznatků.
 31

 Nemůţeme 

sice očekávat, ţe se autor učebnic na vlastní kůţi přesvědčil o všech faktech, o nichţ se nás 

snaţí poučit, nicméně spoléhá při přebírání a předávání poznatků na vědce, kteří experimenty 

provedli v osobní zkušenosti (a ta je v posledku co do své role neeliminovatelná.) Mohu tak 

pravdivost vět ověřovat na základě jejich vztahu k faktům nebo vztahu k jiným větám,
32

 ale 

kaţdá taková věta by měla být (jinak by bylo dobré ji z jazyka odstranit) verifikovatelná co do 

                                                 
22

 Ta Russell, Bertrand. Zkoumání o smyslu a pravdivosti. Praha: Academia, 1975, s. 49. 
23

 Tamtéţ, s. 161. 
24

 Tamtéţ, s. 144. 
25

 Tamtéţ, s. 78. 
26

 Tamtéţ, s. 80. 
27

 Tamtéţ, s. 161. Přirozeně, ţe člověk, má-li osvojené základy jazyka, dovede vyvozovat poznatky jen z 

verbálních promluv druhého, ale tato schopnost, právě coby odvozená, nás nyní tolik nezajímá. 
28

 Tamtéţ, s. 160. 
29

 Tamtéţ, s. 148. 
30

 Nemůţe nám to nepřipomenout Descartovo zakladatelské dílo; ať uţ platí, ţe si z jeho směřování vzala více 

racionalistická tradice, jeho argument o nedělitelnosti mysli mimo jiné podloţil „metafyziku přítomnosti“ pro 

sebeevidentní, sobě přítomný poznávající subjekt. A ta je určující i pro empiriky. Descartes, René. „Část pátá – 

Řád otázek přírodních,“ in: Rozprava o metodě. Praha: Svoboda, 1992, s. 32 – 43. 
31

 Russell, Bertrand. Zkoumání o smyslu a pravdivosti. Praha: Academia, 1975, s. 166. 
32

 Tamtéţ, s. 236. 
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svého vztahu k základním výrokům.
33

 Jak říká ve svém raném filosofickém období 

Wittgenstein; pokud by svět neměl substanci, pak by pravdivost vět musela záviset pouze na 

pravdivosti jiných vět – ale bez vztahu korespondence jazyka a světa by v posledku nemělo 

smysl o pravdivosti (jakoţto korespondenci) našeho obrazu světa vůbec mluvit.
34

  

Výše nastíněná a příbuzná pojetí se dočkala zejména v druhé polovině 20. století kritiky, 

kdy se analytická filosofie pokusila revidovat sama sebe co do zkoumání vztahu jazyka a 

skutečnosti. Nicméně cíl měli tito filosofové společný a to najít základ našeho poznávání. 

Russell měl za to, ţe naše dezinterpretace a spory v soudech mají co dočinění s neadekvátním 

nakládáním s jazykem a chybně vystavěnými teoriemi. I kdyţ jsou naše běţná slova s 

teoriemi neodlučně spjatá, nebylo by podle Russella nemoţné vytvořit umělý jazyk bez teorie, 

stejně jako odstranit z čistých dat to, co do nich zanesla naše interpretace.
35

 Naději na to, ţe 

naše poznání nalezne pevné a objektivní základy, vidí Russell v čistých datech a v neverbální 

evidenci, kterou nám poskytuje vnímání:
36

 onu dále neprokazatelnou bázi, z níţ je třeba vyjít. 

Vidíme, ţe tuto důvěru v empirickou metodu sdílel s Baconem či Lockem. Naproti tomu 

myšlení navazující zejména na Wittgensteina, Sellarse a Quina se snaţilo rozvíjet myšlenku, 

ţe neodůvodnitelný základ vědění nemáme hledat vně jazyka, který je navíc zásadně 

společenským jevem, tj. významy mu nedodává výlučně interní vlastnictví jedince. Ještě se 

k těmto otázkám vrátíme v debatě o soukromém jazyce v druhé kapitole; nicméně vzhledem 

k tomu, ţe ta je sama jiţ úzce zaměřená na filosofii Donalda Davidsona, nastíním zde alespoň 

hrubé obrysy onoho „druhého obratu k jazyku“ v druhé polovině dvacátého století. 

Například Wittgenstein, který svou první (a vlastně za jeho ţivota jedinou vydanou) knihu 

věnoval právě Russellovi, je známý tím, ţe přehodnocoval vlastní filosofické tendence a 

zároveň ve svých dílech načrtl zárodky mnoha témat, kterým se věnovali jeho následovníci a 

které byly vskutku zásadní povahy. Protoţe bude Wittgensteinova filosofie jedním ze 

stěţejních témat pro druhou kapitolu, budu na jeho myšlenky odkazovat a postupně je rozvíjet 

aţ v té. Ostatně ihned v prvním paragrafu Filosofických zkoumání
37

najdeme náznak většiny 

jeho nejdůleţitějších myšlenek a zároveň kritiku takového pojetí jazyka, jaké nám poskytl i 

Russell. Wittgestein si především nemyslel, ţe by nás přirozený jazyk potřeboval očišťovat. 

Aneb jak to delikátně shrnul v jednom ze svých paragrafů: „[…] jako kdyby bylo zapotřebí 

logika, aby ten lidem konečně ukázal, jak vypadá správná věta.“
38

 Navíc je pro Russella 

                                                 
33

 Russell, Bertrand. Zkoumání o smyslu a pravdivosti. Praha: Academia, 1975, s. 313. 
34

 Wittgenstein, Ludwig. Tractatus logico-philosophicus. Bratislava: Kalligram, 2003, s. 13. 
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 Russell, Bertrand. Zkoumání o smyslu a pravdivosti. Praha: Academia, 1975, s. 148. 
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 Tamtéţ, s. 161 – 162. 
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 Wittgenstein, Ludwig. Filosofická zkoumání. Praha: Filosofický Ústav AV ČR, 1993, s. 13 – 14. 
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příznačné, ţe učení se jazyku přikládá aţ druhotnou důleţitost. Zásadní je, abychom měli 

slova k čemu asociovat, a ono zásadní něco je předjazykové poznání, které se v primitivní 

podobě objevuje dokonce u zvířat a nemluvňat.
39

 Wittgenstein říká, ţe taková představa 

vlastně počítá s tím, ţe dítě má jistě primitivní avšak přesto vnitřní „jazyk“ myšlení, přičemţ 

naší řeči se učí asi tak, jako se my učíme cizímu jazyku, který ještě neznáme.
40

 

To je poměrně problematický náhled a samy dějiny filosofie nás poučily o tom, ţe se 

empirista stěţí můţe vyhnout skeptikovým pochybám. Kdyţ to Donald Davidson, jehoţ si na 

úvod propůjčím, shrnuje, spatřuje potíţ empirismu v tom, ţe se pokouší dát rovnítko mezi 

vnímání (která mají i batolata i zvířata) a poznání (které podle Davidsona vyţaduje jazykovou 

konceptualizaci). Abychom však v empiristické teorii mohli vytvořit spojení smyslových 

vjemů s přesvědčeními, máme dvě moţnosti. Za prvé, vjem a přesvědčení (čili poznání) 

můţeme ztotoţnit. Pokud však obsah našeho poznatku nijak nepřesahuje obsah vjemu, píše 

Davidson, není jasné, jak by se z něj dalo cokoli o vnějším světě odvodit.
41

 Zvířata zajisté 

také „induktivně“ kumulují své zkušenosti, kategorizují různé jevy (často i předzkušenostně, 

př. dědičně fixovaná koordinační schémata), a dají se různě vytrénovat, jako holubi k hraní 

ping pongu. Sotva kdo však nakonec tvrdí, ţe by tito tvorové reflexivně uvaţovali o světě, ve 

smyslu logických závěrů. Nemůţe však přece jít pouze o kvantitativní přerod k vyšším 

ţivočichům, poněvadţ některé moderní technologie zřejmě dovedou syntetizovat ohromné 

mnoţství informací a najít v nich vzorce, který by v nich průměrný člověk našel jen stěţí. A 

přesto se ani průměrnému člověku stroj co do vědomí nemůţe přiblíţit. A o kvalitativním 

skoku v této verzi není řeč. 

Anebo tu tedy za druhé rozdíl mezi vnímáním a souzením je. Ovšem jakmile tento krok 

učiníme a poznání od vnímání odloučíme, je podle Davidsona těţké mezi nimi ono spojení 

opět nalézt (tzn. odůvodnit). Poněvadţ má-li vjem odůvodňovat má přesvědčení, zřejmě si ho 

musím být vědom – ale být si vědom svého vjemu, to znamená mít opět nějaké přesvědčení.
42

 

Jak by potom vjem sám mohl zdůvodnit přesvědčení, ţe jej skutečně vnímám a nejen ţe se mi 

zdá, ţe jej vnímám? Nebo ţe většina vět, které povaţuji za pravdivé, jsou ve skutečnosti 

nepravdivé?
43

 Naše myšlenky by pak mohly být stejné jako nyní, i kdyby na nás někdo 

prováděl pokus s mozkem v kádi.
44

 Co se toho totiţ týče, i kdyby byly bývaly vjemy skutečně 
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zakládaly mé přesvědčení o tom, ţe já je skutečně mám, stále to nic nevypovídá o mých 

přesvědčeních o existenci vnějšího světa a druhých bytostí.
 45

 Jakmile empirismus jednou 

uzavře bytost do sebe sama, uţ nesvede zlom mezi jedincem a druhou myslí i světem zacelit. 

Seberozsáhlejší karteziánská introspekce vlastního obsahu mysli nemůţe nikomu zaručit, ţe 

je jeho poznání světa mimo něj pravdivé.
46

 Dokud budeme trvat na tom, míní Davidson, ţe 

vnější stimuly nejsou kauzálními a nezbytnými příčinami pro naše přesvědčení, ale budeme je 

povaţovat za důvody, za epistemologický základ, nemůţeme se skeptických pochyb zbavit.
47

 

Tento názor však rekapituluje argumenty, jeţ přivedli na scénu myslitelé jako Wittgenstein, 

Quine či Wilfrid Sellars ve svém textu Empirismus a filosofie mysli.
48

 Ten v polovině 

padesátých let označil empiristickou představu, ţe by osvojování a formování konceptů bylo 

fundováno neinferenční znalostí, za mýtus daného a naturalistický klam.
49

 Jinak řečeno, 

takový klam spočívá v názoru, ţe by neinferenční obsahy (ať jsou to smyslová data nebo třeba 

propozice) měly autoritu sebe-autentizujících stavů, jeţ by dále (v principu dodatečně) 

umoţňovaly nadstrukturu jazyka.
50

 Sellars se jal důmyslně podvracet tuto empiristickou 

představu tím, ţe poukazoval na její logické inkonzistence. Tak zejména není jasné, jak můţe 

partikulární, individuální vjem vţdy konkrétní, jedinečné entity přinášet znalost, která je 

obecná?
51

 Podle Sellarse se tady empirismus snaţí udrţet dvě protichůdné teze: člověk vnímá 

červenou barvu a ví, ţe je červená, aniţ by si musel osvojovat způsob, jak vnímat své 

smyslové obsahy.  Na druhou stranu ale i podle empiriků klasifikování, zahrnutí červené pod 

jisté univerzálie a komparativní soudy, vyţaduje učení. I kdyţ se empirismus snaţí skloubit 

oba postuláty tím, ţe jedna znalost zakládá druhou znalost, Sellarsovi se to zdá neudrţitelné.
52

 

Ukazuje to právě na analýze zdání. Tedy případů, kdy buďto objekt je červený, anebo 

červeně pouze vypadá (např. v jistém osvětlení), ba případů, kdy se mi zdá, ţe jakýsi červený 

objekt vidím: a ve skutečnosti tu není ţádný.
53

 Máme snad, ptá se Sellars, tu samou 

smyslovou impresi červenosti ve všech výše jmenovaných případech?
54

 V Sellarsově případu 
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183. 
48

 Sellars, Wilfrid: „Empiricism and the Philosophy of Mind,“ in: Science, Perception and Reality. London: 

Routlege & Kegan Paul, 1963, s. 127 – 196. 
49

 Tamtéţ, s. 131. 
50

 Tamtéţ, s. 167. 
51

 Tamtéţ, s. 129. 
52

 Tamtéţ, s. 132. 
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 Tamtéţ, s. 151. 
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 Tamtéţ, s. 150. Následuje samozřejmě celý katalog skeptických otázek. Kupříkladu: A proč nevnímáme určitěji 

– tedy konkrétnější odstíny červené, copak věci mohou mít pouze obecný vzhled? (Tamtéţ, s. 146.) Nebo si v 
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‚být versus vypadat červeně‘ hraje roli hlavně argument, ţe se dá jen obtíţně vysvětlit logická 

nezávislost faktů na sobě navzájem. Znát tento rozdíl vyţaduje, aby jedinec věděl, ţe objekty 

mívají jisté charakteristiky, a aby měl koncept červené (nejen vjem, jaký má i nemluvně, které 

vidí barevně, ale neví, jak se červená liší od oranţové, stejně jako to nerozlišují některé 

národy, pro něţ jsou tyto dvě jedinou barvou, totiţ jedním konceptem, jedním jménem). A 

taky aby vnímající člověk věděl, ţe předmět je skutečně červený jen tehdy, jeví-li se červeně 

za normálních podmínek. Nestačí, aby se v těchto podmínkách nacházel, takţe by mu 

poskytly objektivní poznání, ţe předmět je ve skutečnosti červený – ale aby rovněţ věděl, ţe 

toto jsou normální podmínky.
55

 Pročeţ obsah pojmu o normálních podmínkách se opět 

zakládá na vymezení proti dalším pojmům a tak dále. Z těchto úvah krystalizuje holistické 

pojetí jazyka a poznání: nemůţeme mít ani jediný koncept, nemáme-li spoustu dalších.
56

  

Podle Sellarse a dalších analytických filosofů nemůţeme postupně sbírat jasně ohraničené 

koncepty jeden po druhém, podle různých předem daných vlastností věcí dávajících se nám v 

naší zkušenosti, dokud jich nemáme dostatek pro tvoření vět.  K holistické perspektivě se 

přidruţuje snad nejzásadnější protiempirstická námitka vůbec a tou je otázka normativity. 

Pokud uvaţujeme, ţe individuum si myšlení a poznání formuje pouze soukromě, není v jeho 

vědomí nic, co by prokazovalo, ţe vidí červenou, a ne jen ţe mu to tak připadá. Natoţ jak by 

to mohl srovnávat s ostatními soukromými počitky druhých lidí. Co se týče návrhu, ţe naše 

paměť je tím nástrojem pro kumulativní a induktivní charakter poznání, tzn., ţe rozeznáváme 

normální podmínky pro vnímání červené, protoţe přítomnou situaci srovnáváme s minulými a 

podobnými, Quine namítá, ţe naše vzpomínky nejsou vyrytou stopou do minulosti 

upadajících počitků, které stále upevňují vlastní autoritu sebeevidence, ale minulých 

konceptualizací
57

– které nám ostatně dovolují vzpomínky za podobné povaţovat. To vše 

předpokládá jazykovou komunikaci. 

                                                                                                                                                         
duchu jsme vědomi nejrůznějších stupňů barev, jen jsme pro ně nevymysleli dostatečná označení (a proč ne)? 

Takto se ptá i Wittgenstein: co má spolu tmavě a světle modrá společného? A odpovídá si: právě ono slovo 

„modrá“ – jiná kultura by z nich mohla učinit bez problémů barvy dvě (Wittgenstein, Ludwig. Modrá a Hnedá 

kniha: prípravné štúdie k Filozofickým skúmaniam. Bratislava: Kalligram, 2002, s. 203.) Další typ otázek můţe 

být: a kdy se rozkládání obecnin na jednoduché prvky zastaví, kdy si je člověk jist, ţe se uţ jeho smyslový vjem 

úplně jednoduchý, takţe jej nelze vysvětlit jinak neţ tautologicky, jak říká Russell? To přirozeně záleţí na tom, 

odpovídá Wittgenstein, jak se pojem sloţenosti chápe, tudíţ nemá se smysl o něm dohadovat mimo rámec určité 

řeči; a jelikoţ se empirista ptá na původní prvky vztahu smyslové zkušenosti a světa, nikoli na jazyk, měli 

bychom tyto filosofické otázky odmítnout (Wittgenstein, Ludwig. Filosofická zkoumání. Praha: Filosofický 

Ústav AV ČR, 1993, s. 35 – 36.) A nakonec, i kdybych byl schopen vnímat určité bezprostřední zkušenosti jako 

nějakého druhu, který je následně pojmenován, jak si mohu být jist, ţe druzí k těm samým výrazům připojují 

stejný druh zkušeností? (Sellars, Wilfrid: „Empiricism and the Philosophy of Mind,“ in: Science, Perception and 

Reality. London: Routlege & Kegan Paul, 1963, s. 157.) 
55

 Tamtéţ, s. 147 – 148. 
56

 Tamtéţ, s. 148. 
57

 Quine, W. V. O Word and Object. Cambridge: Technology Press of the Massachusetts Institute of Technology, 

1960, s. 3. 
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Sellarsův psychologický nominalismus tudíţ tvrdí, ţe veškeré poznávání (a to druhů, 

podobností, jednotlivin i obecnin, vlastních pocitů apod.) je záleţitostí osvojení si jazyka.
58

 To 

znamená, ţe původní, empiristický obrázek je převrácen vzhůru nohama. Není tomu tak, ţe 

bychom měli pojmy, protoţe jsme si povšimli určitých podobných rysů u vícera objektů, ale 

všímáme si jich proto, ţe na ně aplikujeme tento koncept.
59

 Je zásadní chyba připisovat dítěti 

vědění, tj. stejný logický prostor, který má i dospělý; ţádné neinferenční, na jazyce nezávislé 

poznání neexistuje.
60

 Dítě si schopnost myslet osvojuje aţ s jazykem.
61

 To neznamená, ţe 

nedovede vnímat červenou barvu, diferencovaně na ni reagovat, ale povědomí o pojmu 

červené zkrátka nemá, stejně jako krocan, kterého prý červenou vyprovokujete k reakci snáze, 

neţ barvou černou. Kdyţ se pes spustí do vody za gumovou kachnou, my z naší perspektivy 

můţeme mít dojem, ţe se spletl a ţe jakoby chybně vyhodnotil svůj smyslový vjem. Avšak 

jeho jednání nevedlo pravdivé či nepravdivé „přesvědčení“: bez jazyka o chybě a 

nepravdivosti reakce nemůţe být řeč.
62

 

To, co dítě od psa nakonec odliší, je právě to, ţe ho dospělý konceptu chyby naučí při 

osvojování si řeči (v další kapitole ještě uvidíme, jak to probíhá). Pokud význam není relací, 

svázáním jazykové entity s nejazykovou,
63

 dítě se nesnaţí propojit ve svém duševním 

skladišti správný obsah s poţadovaným výrazem. Na místo toho si pochopení vlastních 

vnitřních stavů, které ztratily status sebeevidentní autority,
64

 osvojuje z intersubjektivního 

uţívání jazyka.
65

 Kdyţ se celou situaci snaţil shrnout Robert Brandom, došel k bonmotu, ţe 

veškeré problémy empiristů tkvěly v tom, ţe smíchali dohromady kauzální a konceptuální 

otázky.
66

 Jakmile člověk začne mluvit, můţe soudit neboli něco tvrdit; a něco tvrdit znamená 

brát na sebe závazek ve hře vyţadování a dávání důvodů.
67

 Z námitek proti empirismu 

vyplývá, ţe otázka, zdali různí lidé mají nebo nemají při uţívání veřejného jazyka stejné 

soukromé vnitřní proţitky, je vposledku vzhledem k moţnosti jazykové komunikace lhostejná 
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Routlege & Kegan Paul, 1963, s. 160. 
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 Tamtéţ, s. 176. 
60

 Tamtéţ, s. 162. 
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 Tamtéţ, s. 188. 
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 Viz diskuzi na toto téma Davidson, Donald. „Ţivočichové rozumní,“ in: Subjektivita, intersubjektivita, 

objektivita. Praha: Filosofia, 2004, s. 117 – 127. 
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(jak například Wittgenstein ukazuje svou úvahou o „brouku v krabičce“).
68

 

Ze stanoviska, které zaujala pozdní analytická filosofie, se zkrátka nemá příliš cenu trápit 

skeptickou otázkou, zda náhodou nevidíte červenou jinak, neţ jak ji vidí druzí. Z čistě 

praktického hlediska totiţ nemá tápání, zda mají zvířata duši či nikoli, ţádný dopad na to, 

jestli spolu budou majitel a jeho mazlíček schopni kooperovat. A se vzájemným 

dorozumíváním lidí je to stejné: mluvíme o těch samých věcech tehdy, dávají-li nám 

promluvy a jednání druhého smysl tak, abychom se byli schopni dohodnout, vidět druhého 

jako bytost jednající na základě motivů, které v celkovém pohledu na situaci chápeme, a 

dokázali spolu nakonec dobře vycházet. K tomu nepotřebujeme uvaţovat o ţádných 

totoţných idejích, počitcích či významech coby odrazech objektivní, na jazyce nezávislé 

struktury světa v našich rozdílných vţdy subjektivních myslích. A na to, jak podle pozdních 

analytických filosofů proces komunikace probíhá a co jej umoţňuje, se zaměříme v 

následující kapitole. 

                                                 
68

 Wittgenstein, Ludwig. Filosofická zkoumání. Praha: Filosofický Ústav AV ČR, 1993, s. 125. Wittgenstein si 

představuje, co by se stalo, kdyby kaţdý vlastnil krabičku, která by obsahovala cosi, co lidé nazývají „brouk“, 

ačkoli by se druzí o tom, co má kaţdý ve své krabičce, či zda vůbec něco, nikdy nedozvěděli. Pokud by tato 

okolnost nezabránila pouţívání slova „brouk“, pak by bylo zřejmé, ţe toto slovo nijak na obsazích krabiček 

nezávisí. 
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II. kapitola 

2. Teorie interpretace Donalda Davidsona 

 

Tato kapitola se bude věnovat otázce běţné jazykové komunikace, protoţe právě na 

promýšlení naší jazykové praxe se dobře ukazují témata charakteristická pro pozdně 

analytickou filosofii jazyka, která se rozvíjela jako odpověď na předcházející „empiristickou“ 

tradici. Zodpovědná je za to především myšlenka, ţe právě mezilidská komunikace je zdrojem 

racionality, poznání a myšlení vůbec, na níţ se autoři, jimţ se zde budeme věnovat, víceméně 

shodli. Ovšem nikoli jiţ v přesném vypracování tohoto vhledu. Ačkoli se zde objeví vícero 

jmen, rámec pro debatu, kterou zde chci prezentovat, budou tvořit zejména úvahy Donalda 

Davidsona, Michaela Dummetta a Ludwiga Wittgensteina. Referenčním bodem pro nás bude 

Davidsonův článek Hezký zmatek epitafů
69

 z roku 1986, v němţ některé kontroverzní teze 

(zřejmě nejčastěji citovaná je pasáţ o neexistenci jazyka) vyvolaly velmi plodnou debatu, 

která se dotkla těch nejdůleţitějších otázek o fungování jazyka: na čem se zakládá naše 

vzájemné rozumění či poznání; jakou roli hraje v jazyce svět a jakou společnost; jaký je 

význam učení se jazyku; a v neposlední řadě, co způsobuje proměny našich slovníků i 

světonázorů. 

V první části kapitoly nejprve představím všechny argumenty z výše zmiňovaného 

Davidsonova článku, které se týkají otázek interpretace. To nám poskytne jasnější představu o 

tom, proti jakým pojetím se Davidson vymezuje a jakou alternativu sám nabízí. Druhá část se 

pak zaměří na rozpory, potíţe a nesrovnalosti v Davidsonově textu, na něţ nás upozorňuje 

Michael Dummett, který Davidsonem kritizované pojetí jazyka a komunikace obhajoval. 

Jelikoţ Dummett své čtenáře po vzoru Iana Hackinga, který rovněţ na Davidsonův článek 

zareagoval, vybízí, aby srovnali Davidsonovu koncepci s Wittgensteinovou, pokusíme se tuto 

výzvu vzít váţně. Zatímco se tedy závěr druhé části bude zabývat otázkou, nakolik 

Wittgensteinovo učení skutečně zpochybňuje věrohodnost Davidsonova projektu, třetí část by 

měla být pokusem tento projekt hájit. Davidsonovu pozici v celé debatě doplníme o širší 

pohled na její předpoklady týkající se lidského myšlení a komunikace, které lze odhalit v 

dalších Davidsonových textech, a zváţíme, zdali jsou s Wittgensteinovými názory skutečně 

neslučitelné. Závěrečným krokem tohoto tematického úseku by měl být návrat na začátek a 

zhodnocení toho, co nám Davidsonovo myšlení nabízí a zda jsou jeho názory navzdory 
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 Davidson, Donald. „A Nice Derangement of Epitaphs,“ in: The Essential Davidson. Oxford: Clarendon Press, 

2006, s. 251 – 265. V českém překladu se přirozeně ztratil smysl názvu jakoţto příkladu malapropismu 

(záměnou za „a nice arrangement of epithets“). 
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Dummettově kritice udrţitelné. Čtvrtá a poslední část je věnovaná metaforám; nejenţe podle 

mého mínění tvoří logické vyústění Davidsonových úvah o povaze řeči a rozumění, ale 

zároveň toto téma propojuje obecnější úvahy o jazyce s estetickou problematikou, totiţ 

s otázkou po povaze literatury. Té se budeme věnovat ve třetí kapitole této práce. 

 

2.1 O malapropismech 

Abychom si však dopředu mohli udělat obrázek o tom, čeho se bude naše debata týkat, 

načrtněme si stručně její kontext. Především je nutné zdůraznit, ţe v textu Hezký zmatek 

epitafů šlo Davidsonovi o kritiku zcela určité filosofické koncepce jazyka rozšířené v 

analytické filosofii, a nikoli o popření existence jazyka a jazykové komunikace jako takové. 

Davidson tuto koncepci rozebírá jako představu jazyka coby „jasně definované sdílené 

struktury, kterou si jazykoví uţivatelé osvojují, a pak aplikují na jednotlivé případy.“
70

 

Schopnost tímto jazykem mluvit je pak vysvětlována odkazem na jazykovou kompetenci 

mluvčích, jiţ Davidson sugestivně popsal jako osvojení si jistého interpretačního nástroje, 

který je schopný vyrobit význam pro libovolnou promluvu jakéhokoli mluvčího dané 

jazykové komunity.
71

 V tomto článku se tak vůbec nejedná o to, zda fakticky mluvíme jazyky 

jako je čeština či čínština, ale o otázku, nakolik je nám taková filosofická koncepce uţitečná, 

co vše dokáţe vysvětlit. Právě o to, zda se dá podobná představa jazyka smysluplně vyuţít a 

jak ji máme chápat, je veden spor mezi Davidsonem na jedné straně a Dummettem a 

Hackingem na druhé. 

Zajímavé však je, ţe se Davidson rozhodl zmíněné pojetí jazyka zpochybnit rozborem 

interpretace jazykových odchylek či chyb a ukázat tak, ţe pro vysvětlení těchto jevů není 

teorie lingvistické kompetence vhodná a ţe odhalují její omezení. Davidson naopak navrhuje, 

abychom právě na rozboru porozumění odchylkám v uţívání jazykových výrazů zaloţili 

vysvětlení, jak funguje rozumění v běţných případech. Právě na postoji k jazykovým chybám 

se ukazuje, ţe Davidson a Dummett kladou kaţdý důraz na jiný aspekt celého problému. 

Dummett chápe případ jazykové chyby jako individuální nesprávnou aplikaci, která musí být 

vysvětlitelná na základě toho, co slova pro členy lingvistické komunity běţně znamenají. 

Davidson to vidí jinak: skutečnost, ţe si obvykle při konverzaci vystačíme se zaţitými 

stereotypy, ještě nevysvětluje moţnost porozumění neočekávanému, s nímţ se můţeme setkat 

kdykoli. Davidson se tak zdaleka vyhýbá názoru, ţe bychom mohli omezit schopnost 

vytváření nových jazyků na pouhé přiřazování nových výrazů starým významům (relikt mýtu 
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muzea
72

). Připustíme-li moţnost odstupňovaného rozlišení mezi tím, co Rorty nazývá 

souměřitelným a nesouměřitelným diskurzem, tj. mezi tím, kdy se nám interpretaci promluvy 

podaří zařadit do rámce zaţitých pravidel vytvořených na základě dostatečně dlouho trvající 

praxe, a promluvou, pro jejíţ interpretaci ještě nemáme ţádná kritéria,
73

 pak musíme 

vysvětlit, jak je zejména druhá schopnost interpretace moţná. Tato motivace snad vedla 

Davidsona i k promýšlení povahy metafor, kterým se budeme věnovat na samém konci této 

kapitoly. 

Na začátku Davidsonova článku Hezký zmatek epitafů, jenţ se zabývá výkladem chápání 

malapropismů,
74

 se autor táţe, jak je moţné, aby se dva lidé pouţívající řeč vůbec 

dorozuměli.  Zřejmě nejrozumnější odpověď, kterou budeme očekávat, je, ţe posluchač i 

mluvčí sdílejí nějakou „teorii“, jeţ umoţňuje artikulaci sémantických, syntaktických a 

inferenčních vztahů, a tudíţ umoţňuje oběma vytvářet a interpretovat doslovné významy vět 

shodným způsobem. Davidson přitom nepopírá, ţe to v určitém smyslu musí být správná 

odpověď; důleţité je však v jakém.
75

 Nezdůrazňuje to náhodou, poněvadţ, jak sám přiznává, i 

on sám byl svými dřívějšími texty zodpovědný za filosoficky pomýlené chápání jazyka.
76

 

 Jak tedy Davidson kritizovanou koncepci jazyka a lingvistické kompetence analyzuje? V 

těchto náhledech je doslovný význam 1. systematický, 2. sdílený a 3. ovládaný naučenými 

konvencemi či pravidly.
77

 Jinak řečeno, účastníci komunikace spolu sdílejí metodu 

interpretace, jeţ zahrnuje znalosti sémantických vlastností a funkcí slov, stejně jako 

strukturování vět, a tato konvenční metoda, kterou si mluvčí musejí při učení osvojit, zakládá 

jejich lingvistickou kompetenci pro interpretování libovolného mnoţství vět. 

Očividné nesnáze působí takové teorii jazykové jevy jako přeřeknutí, zkomoleniny, 

neologismy či malapropismy, a to zejména s ohledem na třetí bod. Podle Davidsona není totiţ 

jasné, jak se dokáţeme dobrat porozumění našemu standardy porušujícímu mluvčímu na 

základě této promluvě předcházející znalosti pravidel. Pokud tato pravidla mají generovat 

standardní významy promluv za normálních podmínek, pak se jejich dosahu kaţdé podobné 
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neobvyklé uţití jazyka vymyká. Je nasnadě, ţe ačkoli i malapropismům můţeme docela dobře 

rozumět, nespadá jejich interpretace pod výše popsanou lingvistickou kompetenci. Aby tento 

problém Davidson vyřešil, předkládá vlastní vysvětlení toho, jak rozumíme jazykovým 

chybám. Abychom jej adekvátně ocenili, budeme se muset v dalším textu obrátit i k dalším 

Davidsonovým textům. Davidson totiţ připouští, ţe body 1 a 2 můţeme v rozumných mezích 

modifikovat tak, aby zahrnuly případy malapropismů. Nikoli však bod 3. Neţ se podíváme na 

ucelenější kritiku třetího bodu jakoţto kritiku jazyka coby struktury ovládané konvencemi a 

pravidly, která pro nás bude nejdůleţitější, zaměříme se na alternativní rozvinutí prvních dvou 

bodů. Tím si zároveň vytvoříme předpoklady pro další práci, poněvadţ tyto první dva body v 

upravené verzi by podle Davidsona měly samy zcela postačovat k vysvětlení úspěšné 

jazykové komunikace. 

 

2.1.1 Bod první: radikální interpretace 

Za první poţadavek pro moţnost vzájemného porozumění účastníků dialogu Davidson 

určil systematičnost; tím má v podstatě na mysli schopnost najít v naší řeči syntakticko-

sémantickou strukturu, která by nám umoţnila odkrýt významy pro nekonečné mnoţství vět, 

jeţ jsme nikdy předtím neslyšeli. Metodu interpretace, kterou Davidson navrhuje, nazývá 

radikální interpretací, poněvadţ se snaţí najít skutečné předpoklady a vodítka pro posluchače, 

který nemá o významech promluv druhého mluvčího ţádné předběţné ponětí. Davidsonova 

filosofie jazyka je spojována s teoriemi pravdy a ani my se neobejdeme bez toho, abychom si 

přiblíţili Davidsonův návrh spojit v teorii interpretace základní, nedefinovatelný pojem 

pravdivosti a pojem jazykového významu. Vzhledem k tomu, ţe bod druhý a potaţmo i další 

filosofické otázky, jimiţ se budeme zabývat, s teorií radikální interpretace počítají, budu se jí 

věnovat trochu obšírněji. 

Náš autor pro metodu interpretace libovolného počtu vět navrhl upravenou verzi Tarského 

teorie pravdy
78

 a zkombinoval ji s konceptem radikálního překladu svého učitele Quina, který 

je pro Davidsona klíčový; proto se pozastavíme nejprve u něj, neţ přejdeme k podobě 

Davidsonova vlastního projektu. Quine navrhnul holistickou teorii jazyka coby alternativu 

atomistickému „mýtu muzea,“ tedy představě, jak to vystihl jiţ Wittgenstein, ţe slova 

získávají své významy, jako kdyby se tabulky se jmény přiřazovaly k jiţ hotovým (se 
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Sellarsem řečeno „daným“) objektům.
79

 Takové empiristické stanovisko počítá s určitostí (a 

určitelností) významů,
80

 proti níţ postavil Quine svou slavnou tezi o neurčitosti překladu a 

nevymezitelnosti reference (k tomu detailněji v dalším textu). Pojem radikálního překladu má 

vystihovat situaci, kdy se dostáváme do kontaktu s kulturou, s níţ jsme se doposud nikdy 

nedostali do styku, a jazyk jejích příslušníků nevykazuje ţádné podobnosti se zvukovou 

podobou slov našeho jazyka, ani neexistují ţádné pokusy o překlad.
81

 Jedním z důvodů, proč 

je dobré takový hypotetický případ zvaţovat, je ten, ţe se analogicky s ním dá uvaţovat i o 

tom, jak se vůbec učíme mateřskému jazyku. Ačkoli osvojování cizího jazyka se nutně liší od 

osvojování mateřštiny, podle Quina i Davidsona je dítě odkázáno na v podstatě shodná 

vodítka, na jaká je odkázán i překladatel z radikálně cizího jazyka – svět a chování druhého.
82

  

Quine tak pro svého radikálního překladatele musel najít opěrný bod, který by překladatel 

mohl mít k dispozici i tehdy, nemůţe-li vycházet z ţádného předchůdného porozumění 

významům slov jazyka, kterým hovoří jeho protějšek. A tím je (opět v souladu s 

Wittgensteinovým přesvědčením)
83

 souhlas a nesouhlas s tvrzením jistých vět projevující se v 

chování domorodce. Pro překladatele je nejsnazší začít u reakcí na veřejně dostupné stimuly
84

 

ze světa, kdy se snaţí spárovat domorodcovy projevy souhlasu s jistými větami ve chvílích, 

kdy by sám souhlasil se svou vlastní zkusmou překladatelskou větou. Překladatel tak nakonec 

postupně buduje analytické hypotézy, které musí být připraven revidovat;
85

 a s ohledem na 

neustálé přepřádání vztahů identit částí a celku (popis takové metody nalezneme například i u 

amerických pragmatistů, tak na kontinentu vešla pod názvem hermeneutický kruh)
86

 vytváří 

překladovou příručku. Překladatel při tom musí uplatňovat na promluvy domorodce svoji 

vlastní formální strukturu jazyka a snaţit se svoji a domorodcovu logiku synchronizovat pod 

principem vstřícnosti. To znamená, ţe vycházejí-li nám z našeho překladu domorodcovy 

promluvy jako rozporné nebo se zdá, ţe má mluvčí podle našich měřítek značně iracionální 
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představy o světě, budeme nejprve uvaţovat o tom, ţe chyba vznikla na straně našeho 

překladu.
87

 

Význam, musíme-li o něm mluvit, je tak pouze tím, co domorodcova věta sdílí se svým 

překladem;
88

a jelikoţ nezvaţujeme korespondenci vět se světem nebo vnitřními entitami, 

jediným kritériem správnosti překladové příručky se stává schopnost vzájemné domluvy. 

Takový úspěch v komunikaci je posuzován snadností konverzace,
89

 tedy schopností do jisté 

míry předvídat domorodcovo chování.  Tím se postupně sniţuje počet překvapení v tom, proč 

mluvčí uţívá svých vět v jistých situacích, a v tom, jak reaguje na věty překladatele, alespoň 

natolik, aby spolu oba aktéři komunikace mohli spokojeně vyjít.
90

 Pak by ale mělo být 

zřejmě, ţe není moţné na základě behaviorální evidence určit jednou provţdy jedinou 

překladovou příručku; neurčitost spočívá v tom, ţe různé verze překladu mohou stejně dobře 

vysvětlovat domorodcovo verbální i neverbální chování, a přesto být, s pomocí logických 

kompenzačních opatření, odlišné (i co do pravdivostních hodnot.)
91

 Nemáme-li dle našeho 

názoru na překlad některé fráze vhodné slovo v našem jazyce, vykompenzujeme to, co by se v 

překladu mohlo ztratit, zbylými formálními prostředky jazykové struktury.
92

 Pokud bychom 

naopak setrvali v korespondenční teorii pravdy, kdy svět sám potvrzuje či vyvrací náš jazyk, 

pak by jedna z těchto překladových příruček musela být chybná.
93

Podle Davidsona Quine 

sám upadl do jistých potíţí,
94

 ale ty pro naši debatu nejsou natolik důleţité, podívejme se 
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proto přímo na Davidsonovu teorii radikální interpretace. 

Davidson převzal svými předchůdci rozvíjenou představu popírající atomistické pojetí 

jazyka, totiţ přesvědčení, ţe nelze podat vysvětlení pro slova, dokud jej nepodáme pro věty.
95

 

Zároveň souhlasil i s myšlenkou o neurčitosti překladu.
96

 Věty ani slova nemohou mít jediný 

připsatelný význam, stejně jako přesvědčení objekt,
97

 natoţ ţe by byly určitelné přímo něčím 

vně jazyka.
98

 Přejímá rovněţ Quinův postřeh, ţe pokud chceme rozumět přesvědčením a 

významům (a odlišovat je od sebe), musíme pro ně najít evidenci, která znalost ani jednoho 

nevyţaduje, a to je okolnostmi vzbuzovaný ne/souhlas s větami.
99

 Nicméně Quinovo hledání 

metody překladu Davidsonovi nestačilo; ačkoli Quine upozorňoval, ţe se problémy překladu 

přenáší i na náš vlastní jazyk, nenabídl nám pro domácí jazyk teorii interpretace. Posun, který 

Davidson radikální interpretací učinil, byl ten, ţe k syntaktickému pojmu překladu přidal 

sémantickou teorii pravdy i pro vlastní jazyk,
100

 tj. pro podmínky, kdy je objektový jazyk 

totoţný s metajazykem (tzv. diskvotační teorie pravdy).
101

 

K tomu Davidson vyuţil Tarského teorii, která byla ve své době zásadní rekonceptualizací 

na poli logiky a se zabývala a zpřesnila právě takové pojmy jako bylo logické vyplývání, 

pravda apod.. Teorie pravdy je pro Tarského úspěšná tehdy, vytváří-li v metajazyce T-věty 

(„Pes má čtyři nohy“ je pravda pouze a jen tehdy, kdyţ pes má čtyři nohy) pro všechny věty 

objektového jazyka. Nicméně je tu potíţ s tím, ţe takových T-vět můţeme evidentně vytvořit 

nekonečné mnoţství a ţádná jednotlivá T-věta tak není definicí pravdy pro celý jazyk.
102

 Aby 

si z této potíţe vypomohl, došel Tarski k závěru, ţe musíme povaţovat za logicky 

uchopitelnou strukturu celého jazyka. Teoreticky by nám mělo postačit, pokud najdeme 

nedefinované termíny (základní tvrzení), plus pravidla inference, které dovolují skládat jiţ 

definované a sloţené termíny a věty.
103

 Tarski pak musí vysvětlit, na základě jakých 
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podmínek mohou být základní logické tvrzeny bez důkazů (inferencí). Kvůli tomu Tarski 

zavedl sémantický pojem splňování – a sémantický proto, ţe spojuje výrazy s objekty ve 

světě.
104

 Nakonec tak došel k tomu, ţe pravda je vlastností základních vět potud, pokud se 

svou strukturou korespondují s existujícím stavem věcí reality.
105

 Ovšem potíţ je, ţe takto 

zcela specifikovatelnými jazyky jsou pouze jazyky formální (pro ně by pak bylo moţné 

pravdu definovat – navíc by pro rozvoj empirických věd bylo přirozeně ţádoucí takový jazyk 

sestavit), poněvadţ naše přirozené jazyky kaţdodenní mluvy trpí přílišnou vágností.
106

 

Navzdory tedy tomu, ţe měl být pro Tarského pojem splňování nápomocným pojmem pro 

vysvětlení pravdy, ukázalo se, píše Peregrin, ţe v Tarského korespondenční teorii je primární 

spojení slov a věcí, pravda druhotná.
107

 Kromě toho, ţe pro Davidsona není přijatelná 

myšlenka, ţe bychom měli moţnost porovnávat strukturu vět s realitou, ještě je tu potíţ, která 

se objevila i u Quinova radikálního překladu. Počítá se zde s tím, ţe T-věty jsou pravdivé pro 

objektový jazyk, pokud vykládané věty mají význam dříve, neţ pro ně teorii 

zkonstruujeme.
108

 Tarského i Quinova metoda tak jiţ překlad vět dopředu předpokládá.
109

 

Davidson proto posloupnost Tarského argumentace obrací.
110

 Místo aby bral porozumění 

významům za hotové a z nich vydefinoval pravdu, spoléhá se na všeobecné chápání konceptu 

pravdy, aby na něm rozvíjel interpretaci významů a obsahů přesvědčení.
111

 Davidson pravdu 

bere jako nedefinovatelný a primitivní pojem,
112

 tedy jako pojem, který je základní proto, 

abychom vůbec mohli něco objektivně tvrdit (musíme se být schopni mýlit), a s nímţ se 

seznamujeme přímo při učení jazyku a praxi. Koncept pravdy tedy musí v nejzákladnější 

podobě chápat kaţdý mluvčí a na jeho základě pak lze odvozovat teorii významů a 

přesvědčení.  

Proto Davidson rovněţ upouští od Tarského pokusu pravdu definovat; podle Davidsona 

tento pokus nakonec ukázal, ţe to nelze. A tak tomu má být – pokud nechceme vystupovat 

vně jazyka a doufat, ţe nám realita pomůţe dourčit významy slov, nemáme k dispozici víc, 

neţ nám nabídl Quine: totiţ souhlasný či nesouhlasný postoj k celým větám, tj. k jejich 
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pravdivosti. Ten se stává evidencí pro teprve následnou teorii jazykových významů a 

zastávaných přesvědčení. Davidson pak se zřetelem k tomuto odmítá i Tarského důraz na 

formální jazyky (tj. bez přítomnosti indexikálních prvků
113

). Pokud struktura vět nezrcadlí 

nezávislou podstatu světa, následkem je rovněţ to, ţe nemá smysl uvaţovat o absolutní 

pravdě.  Pravdivost vět závisí na tom, zda je někdo za pravdivé v daných podmínkách 

povaţuje; pravdivostních hodnot tak nabývají pouze konkrétní řečové promluvy, nikoli věty 

jako typy.
114

 Davidson tak moţnost teorie pravdy svázal na rozdíl od Tarského s jazyky 

přirozenými, pročeţ T-věty upravil tak, aby zahrnuly vztah ke konkrétnímu mluvčímu, času a 

místu, případně posluchači. Interpretova teorie pravdy, píše Davidson, sice odhaluje důleţitou 

sémantickou strukturu pro potenciálně nepřeberné mnoţství mluvčího vět, avšak není ţádnou 

univerzální metodou interpretace,
115

 která by platila pro kaţdou výpověď kaţdého mluvčího 

jednou provţdy. Utvořená teorie pravdy nepředurčuje, jak pokračovat u nového případu.
116

 

Avšak aby teorie pravdy poslouţila jako teorie interpretace, musí splnit tři podmínky. Za 

prvé tu je holistické kritérium. Neurčitost interpretace a nevymezitelnost reference, které 

vyplývají z postupu od celku k částem, nám připomínají, ţe ţádná jednotlivá T-věta nám sama 

o významu ještě nic neřekne: musíme jich mít doopravdy mnoho.
117

 Tudíţ stavíme-li na nich 

interpretaci, snaţíme se (pod principem vstřícnosti) to, co připíšeme na vrub významům a co 

přesvědčením, vzájemně vyvaţovat s ohledem na zachovávání konzistence celku.
118

 Za druhé, 

kritérium formální. Zatímco slov je konečný počet, to, co umoţňuje jazyku být skutečně 

jazykem (tvořit nekonečné mnoţství vět) a nalézt vztahy mezi jednotlivými částmi, je logická 

struktura vět – od funkčních spojek aţ ke kvantifikaci.
119

 A za třetí je to empirické kritérium, 

tedy ohled na podmínky, za nichţ T-věta můţe být testována jako pravdivá.
120

 Tyto podmínky 

se vztahují k času a místu společnému mluvčímu a jeho interpretovi; oba dva se tak snaţí najít 
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společnou příčinu, která by vzbudila oboustranný souhlas s danou větou, a maximalizovat tak 

shodu v náhledu na to, co je jejich společným světem a jak se o něm domluvit. Podle 

Davidsona tato tři kritéria naprosto postačují pro to, aby omezila škálu v situaci moţných 

interpretací, takţe před námi problémy o neurčitosti v praktickém ţivotě vůbec 

nevyvstávají.
121

 Neurčitost naše porozumění nijak neohroţuje;  spíše poukazuje na to, ţe 

některé rozdíly zkrátka nejsou důleţité a ţe výklad řeči musíme brát v úvahu vţdy s celkovou 

interpretací lidského jednání vůbec: tj. interpretace je úspěšná, povaţujeme-li se navzájem za 

bytosti obdařené rozumem, byť s vlastní logikou, kterou druhá strana můţe a nemusí 

schvalovat, a proto se přinejmenším dorozumět.
122

  

Ještě se k těmto otázkám budeme vracet, avšak pro naše současné účely tento krátký 

exkurz postačí. Vyplývá z něj rovněţ, jak bylo nastíněno v první kapitole, ţe pokud 

přesvědčení povaţujeme spíše za jisté dispozice k jednání při různých okolnostech,
123

 nikoli 

za autonomní mentální entity, nemá smysl se filosoficky trápit s teorií reference, 

korespondence a vizí jazyka jakoţto reprezentace, „[…] protoţe uţ nám nezbudou ţádné 

objekty, kterých by se tato problematika mohla týkat.“
124

 Podle Davidsona můţe být 

interpretace promluv testována nikoli korespondencí, leč jedině v prolnutí s teorií jednání, 

tedy tak, jako Quine navrhuje v Hledání pravdy, ţe nám pomáhá přivést řád v porozumění 

chování druhého.
125

 

 

2.1.2 Bod druhý: předběţné a průběţné teorie 

Teze o neurčitosti interpretace nám tedy ukázala, ţe vzhledem k evidenci, kterou posluchač 

má, můţe interpretovat mluvčího vzájemně odlišnými způsoby tak, aby mu přesto 

rovnoměrně poskytly schopnost rozumět jednání svého protějšku a tak s ním úspěšně 

komunikovat. To vyţaduje, aby interpret vţdy bral v úvahu celou sadu okolností a aby 

interpretaci promluv vyvaţoval teorií o zastávaných přesvědčeních svého mluvčího,
126

 s 

ohledem na vnější prostředí a pravdivostní podmínky vět. To však znamená, ţe do určitého 
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okamţiku promluvy nemůţe mít teorii pravdy a z ní vycházející interpretaci pro jakéhokoli 

mluvčího zaručenou (i kdyţ jistě ji můţeme mít připravenou; bylo by nesmyslné se domnívat, 

ţe člověk nemá ţádná podpůrná očekávání, a rovněţ ţe většina z nich se nenaplní). Teorie 

mluvčího a posluchače se zkrátka musí shodovat aţ poté, co byla kaţdá další věta vyřčena.
127

 

A kvůli tomuto důleţitému faktu, ţe představy o (pro nás) standardních významech slouţí 

pouze jako výchozí bod, leč vzájemné porozumění nám dopředu negarantují, je radikální 

interpretace mnohem častějším jevem, neţ se běţně soudí.
128

 Ústřední otázkou bodu číslo dva 

se tak stává to, co ve skutečnosti musíme sdílet, abychom spolu mohli úspěšně hovořit, zvlášť 

zohledníme-li případy neobvyklých jazykových pouţití. 

 S čím interpret vstupuje do konverzace se známým či neznámým mluvčím (rozdíl bude 

pouze v mnoţství dostupné evidenční podpory pro interpretaci)? To, co si posluchač utváří 

předtím, neţ mluvčí začne hovořit, nazývá Davidson předběţnou teorií (prior theory). 

Posluchač tak vychází z veškeré dostupné evidence, ať jiţ jde o znalost osobní historie jeho 

protějšku, ostatních promluv, rozpoloţení, sociálního statusu, prostředí setkání apod., přičemţ 

pod tlakem nových informací, které se vynořují z pozorování lingvistického i nelingvistického 

chování mluvčího, tuto teorii mění a upravuje.
129

 Obecně se naše interpretační metody řídí 

zejména základními principy koherence a korespondence:
130

 coţ znamená pouze to, ţe se 

snaţíme naši interpretaci promluv druhého srovnat se společným světem, o němţ je řeč, a 

rovněţ zachovat konzistenci interpretované promluvy s ostatními větami a přesvědčeními 

mluvčího.
131

 To jsou věci, které činí předběţnou teorii konkrétní vůči jednotlivým mluvčím, 

jak uţ to Davidson ostatně deklaroval u svých T-vět pro přirozené jazyky (a jejich 

neredukovatelně indexikálními elementy
132

). Obdobně je tomu na straně mluvčího, ten 

samozřejmě mluví vţdy s ohledem na to, jakého interpreta má před sebou, a vytváří si pro něj 

taktéţ své předběţné teorie. 
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Davidson tak nepopírá, ţe máme dobré důvody pro zobecňování z našich dosavadních 

úspěšných interpretací, takţe se dá říct, ţe jiţ máme připravenou celou řadu strategií pro 

různé potenciální mluvčí (Quine by to viděl tak, ţe kde to lze, uplatňujeme homofonní 

překlad), nicméně to neznamená, ţe nás další promluva od sebevíce známého mluvčího 

nemůţe dostat zpátky do pozice radikálního interpreta. Pokud okomentuje mluvčí naše 

gramatické dovednosti větou „na ten dům si najdi svatebního pracanta,“ můţe nás tím 

překvapit;
133

 mluví jednoduše v rozporu s našimi očekáváními utvořenými na základě 

různorodých dosavadních zkušeností s jinými mluvčími i nejazykovými skutečnostmi. Jak 

posluchač zjistí, ţe mluvčí slovem svatební míní slovo stavební? Zřejmě mu k tomu nepostačí 

pouze předběţná teorie (ţe slovo svatební se většinou míří na svatby a obvykle se neuţívá na 

případy rozestavěných staveb), kterou měl ještě před tím, neţ jeho úsilí porozumět bylo 

přibrzděno nečekanou dohrou promluvy jeho protějšku. To však nemá znamenat, ţe 

předběţné teorie nejsou nutné a dosavadní znalosti posluchače zanedbatelné, ale ţe samy 

nemohou neobvyklý případ pokrýt. Je evidentní, ţe posluchač své teorie o tom, jaký význam 

slova v ústech mluvčího mohou mít, bude muset zpětně revidovat. 

Nic na tom nezmění ani případ homofonických interpretací (tj. ţe slovem svatební se přeci 

jen míní svatební: „Na ten dům si najdi svatebního pracanta. Ţenská by tě donutila uklidit ten 

nepořádek.“) či fakt, ţe obvykle jsou naše konvencionalizované strategie, jak se vypořádat s 

promluvami našich bliţních, víceméně stabilní a postačující. Někteří Davidsonovi oponenti 

působí dojmem, jako by Davidson v zásadě naznačoval, ţe konvence, zvyky, standardizované 

a automatizované postupy jsou irelevantní a nehrají ţádnou roli, o čemţ však docela 

pochybuji. Samozřejmě, organismy obecně si dobře vyvíjejí adaptivní strategie automatizace, 

vedeny zákonem zachování energie, pro efektivnější vyrovnávání se se svým ţivotním 

prostředím. Není důvod myslet si, ţe se v tomto ohledu jazykové chování lidí dramaticky 

odlišuje. Davidson to nikterak nepopírá, pouze mu připadá zajímavější jiná věc: schopnost 

člověka přizpůsobit se nečekaným podmínkám v jazykové komunikaci a to proto, ţe tato 

schopnost je tou, která se automatizuje.  

Ptali jsme se tedy, co musí dva mluvčí sdílet, aby spolu mohli úspěšně komunikovat. 

Odpověď, zní, ţe předběţnou teorii nikoli – to znamená nikoli nezbytně. Navíc teorie 

jazykové kompetence, kterou Davidson kritizuje, hledá něco sdíleného, co by mohlo být 

nazýváno jazykem: k tomu mají předběţné teorie daleko téţ z toho důvodu, ţe různí interpreti 
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mají odlišné předběţné teorie pro rozličné mluvčí.
134

 Navíc to, co si jednotliví lidé do 

konverzace přinášejí, bude rozdílné uţ jen podle způsobů, jakými si osvojili jazyk, v jakém se 

pohybují prostředí, jakou mají jazykovou zásobu a tak dále. Jelikoţ mluvčí v průběhu řeči 

dávají svým posluchačům neustále další vodítka (či je záměrně odkládají pro vyhrocení 

pointy, udělání vtipu, v případě textu pro estetickou libost z imaginativní práce aj.), jsou 

situace, kdy do určitého bodu nemůţe posluchač slova svého mluvčího interpretovat prostě 

správně;  kdy ještě nemá k dispozici všechny relevantní informace.
135

 Stejně tak, zdůrazňuje 

Davidson, po modifikaci předběţné teorie nemáme principiálně ţádnou lepší teorii pro příští 

příleţitost (zůstane zase pouze předběţnou) – neznalý, psychotický, vtipkující, anebo 

kupříkladu jiným dialektem mluvící člověk nás vţdy můţe dostat na začátek hledání po 

významu promluvy. Z toho důvodu předběţná teorie, kterou si mluvčí utváří předem, jakkoli 

můţe být klíčovým pozadím, které je nutné pro rozvinutí adekvátního chápání slov a vět v 

dané situaci, nemůţe být vším, co interpret potřebuje.
136

 

Přeci jen je však zjevné, ţe někde ke shodě mezi mluvčím a jeho posluchačem dojít musí, 

protoţe, jak říká Davidson, chování můţeme povaţovat za jazykové jen tam, kde dochází k 

porozumění významům.
137

A pokud jsme vyloučili, ţe lidé musí sdílet předběţné teorie, pak 

snahou účastníků v procesu hovoru je přepřádat předchůdná očekávání a vyměňovat si 

interpretační klíče tak, aby dosáhli konvergence u svých výsledných teorií o tom, co promluva 

znamenala – tyto teorie Davidson nazývá prozatímními (passing theory). Jde tudíţ o snahu co 

nejvíce maximalizovat shodu v teorii mluvčího o tom, co zamýšlí, aby slova znamenala pro 

posluchače, a posluchačovy teorie o tom, co slova v ústech mluvčího skutečně znamenají.
138

 

Kdyţ se ale vrátíme k původnímu problému, jímţ byla kombinace třetího bodu s 

předchozími dvěma, povaţuje Davidson v právě načrtnuté perspektivě za očividné, ţe zatímco 

předběţné teorie nemusí být sdílené a nejsou postačující, aby se vyrovnaly s byť jediným 

malapropismem,
139

  pak ani prozatímní teorie nemohou odpovídat lingvistické kompetenci 

tak, aby splnily poţadavek být ovládány konvencemi. Jde bez mála o to, ţe v kritizovaných 
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pojetích jazyka slouţila veřejná, systematická a naučená lingvistická kompetence vedená 

sdílenými pravidly či konvencemi ku generování doslovných významů pro standardní uţití 

jazykových výrazů. Ovšem odchylka od normálního uţívání nemusí zabránit našemu 

porozumění, pokud se shodneme na interpretaci, i kdyţ je jiná neţ standardní. Taková 

prozatímní teorie tak dovoluje interpretovi připsat promluvě význam, který je v daném 

kontextu doslovný, ať je pomíjivý a nestandardní jakkoli.
140

 Prozatímní teorie jsou natolik 

dočasné a situační, ţe by nedávala dobrý smysl představa, ţe by samy byly označeny za 

jazyk, jemuţ by se dalo naučit – a ţe by to bylo uţitečné.
 141

 V tomto ohledu se to má stejně 

jako s otázkou, zdali se můţeme naučit tomu, jak vytvářet nové (např. vědecké) teorie;
142

 

nikdo nepopírá, ţe by v tom nehrály roli dosavadní osvojené zkušenosti a znalosti; také však 

štěstí, shoda okolností aj.
143

 Tím Davidson znovu také podtrhuje svoji tezi z práce O samotné 

myšlence pojmového schématu, ţe bychom měli opustit představu pevné hranice mezi 

poznáváním jazyka a poznáváním světa obecně (a mezi analytickými a syntetickými 

větami).
144

 

A právě v tomto kontextu je třeba chápat Davidsonův výrok, ţe „[…] neexistuje ţádná 

taková věc jako jazyk, pokud se jazykem míní to, co si jako jazyk mnoho filosofů a 

jazykovědců představovalo.“
145

 Ostatně budeme-li příliš trvat na představě jazyka jako 

struktury nadřazené jednotlivcům, kteří z ní těţí při jednotlivých aplikacích, hrozí nám, ţe 

marginalizujeme jazyk a významy jako konkrétní způsob jednání a uţívání. Ian Hacking v 

článku Parodie konverzace
146

 je toho názoru, ţe davidsonovské odmítnutí jazyka coby 

samostatné sjednocené entity můţeme sloučit s Wittgensteinovou myšlenkou o pouhé 

mnohosti různě pospojovaných jazykových her.
147

 On si však myslí, ţe je k tomu nutné 

oslabit Davidsonovo trvání na holismu – poţadujeme-li zamítnutí totálního jazyka, pak 

bychom neměli trvat na jediném holistickém celku, ale povolit jeho rozpad na mnoho celků 

menších.
148

 Hacking následně argumentuje příkladem, který bychom si mohli zobecnit, o tom, 

ţe nemůţeme mít vyčerpávající teorii jediného člověka, který sám není nikdy úplný, takţe 
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máme k dispozici spíše různé náhledy, které podle situace propojujeme a rozpojujeme.
149

 

Přiznám se, ţe této námitce ne zcela rozumím, poněvadţ si myslím, ţe Hacking prostě 

zaměnil myšlenku holismu o celku jakoţto principu usouvztaţňování částí, za myšlenku o 

úplnosti či kompletnosti, celku jako entitě.
150

 

 

2.1.3 Bod třetí: konvence 

Jako poslední a nejproblematičtější bod nám zůstal pojem konvencí coby společenských 

pravidel, které si jedinec musí osvojit vrůstáním do jazyka, aby s jejich pomocí mohl úspěšně 

komunikovat s druhými lidmi. Davidson se pravidlům a konvencím věnoval samostatně v 

článku Komunikace a konvence
151

 a Druhá osoba,
152

 kde stvrzuje svoje stanovisko: konvence 

a pravidla nejsou nutnou ani postačující podmínkou pro úspěšnou jazykovou komunikaci. 

Právě o přijetí či odmítnutí zakládající role konvencí se rozhořel spor mezi Dummettem s 

Hackingem a Davidsonem. 

Jelikoţ jsme se přiblíţili právě k oné diskuzi, která proběhla mezi zmíněnými třemi 

filosofy, je nyní nezbytné připravit si pro ni půdu. A to především kvůli nikterak triviálním 

potíţím týkajícím se terminologie našich tří myslitelů. Nejprve je třeba říct, ţe kdyţ se 

Davidson baví o konvencích, staví je na roveň pravidlům, a rovněţ k nim přiřazuje i termíny 

jako pravidelnost, instituce, návyky či sdílená praxe.
153

 Nejsem si však jistá, jestli někde 

precizněji objasnil, co si přesně pod pojmem konvence představuje, krom toho, ţe ve věci 

pravidel či konvencí se samozřejmě jedná o spojení významů s výrazy.  Na jednom místě 

navrhuje, ţe kdyţ uţ se o pravidlech bavíme, obvykle míníme něco na způsob filologických 
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zobecněných popisů naší skutečné praxe, nebo předpisy, jimiţ se máme řídit.
154

 V tom 

případě, ptá se Davidson, o jaké předpisy se přesně jedná, a kdo a jakým právem je určuje?
155

 

Nejlépe se asi Davidsonovo pojetí ukazuje na příkladu (který následuje argumentaci 

Chomského,
156

 u nějţ se toto chápání pravidel vyjevuje ještě výrazněji), kdyţ říká, ţe dva 

nenásledují stejná pravidla, pokud jeden mluví italsky a druhý mu odpovídá ve španělštině (a 

přesto se dorozumí).
157

 

Myslím, ţe z toho můţeme dovodit, ţe Davidson pravidlo, konvenci apod. vidí jako jistý 

typ osvojitelného nástroje, který bychom měli mít všichni stejný a který nás navádí k tomu, 

jak spojit jeden z potenciálně nekonečného počtu konkrétních případů uţití výrazů se jediným 

uţitím, jejţ společenská praxe ustavila jako standardní, a tak moci promluvě připsat její 

veřejný doslovný význam.
158

 Naproti tomu Sellars nás upozorňuje na to, ţe pravidelnosti 

jazykového chování nikdy nejsou následováním pravidel „typu mělo-by-se-dělat.“
159

 Chtěla 

bych ukázat, ţe právě takto se nicméně Davidson k pravidlům a konvencím staví, tedy jako k 

jistému druhu předpisů, vnějšího tlaku na uniformitu významů jedinečných promluv; a proto 

k nim má své výhrady. Naopak jeho oponenti chápou pravidla docela jinak, přičemţ dochází k 

značným filosofickým potíţím. Abychom se vůbec mohli pokoušet tyto nesnáze rozplést, 

zavedu vlastní terminologické rozlišení. Nejprve se budu věnovat kritice třetího bodu a řeč 

bude právě o konvencích a pravidlech ve výše nastíněném smyslu jakoţto určitých předem 

sdílených „instrukcích“ mezi členy jazykové komunity. V další části, kde se budu věnovat 

Dummettově kritice a propojení Davidsona s Wittgensteinem, ukáţu, jak wittgensteinovská 

pravidla chápe Dummett s Hackingem. A nakonec při obhajobě Davidsonova pohledu na 

jazykové uţívání budu uţívat ještě pojmu pravidelnost, coby odlišného od pravidel, kterým se 

věnujeme nyní, a který bude muset být náleţitě rozebrán, aby bylo moţno vůbec uvaţovat o 

tom, nakolik Wittgensteinovo pojetí protiřečí či nikoli. 

Vraťme se zpět k nedořešené otázce třetího bodu; zatímco první dva poţadavky 

(systematičnosti, kterou poskytuje radikální interpretace, a sdílení prozatímních interpretací) 

upravuje Davidson tak, aby zcela postačovaly pro jeho vysvětlení jazykové komunikace, 

odmítá postulát lingvistické kompetence, která by zakládala schopnost uţívání jazyka na 
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ovládání veřejných konvencí či pravidel. V Komunikaci a konvenci Davidson dospívá k tomu, 

ţe následování konvencí srovnává s konformitou jedince ku společnosti: míní tím, ţe přijetím 

podmínky o konvencích vyţadujeme, aby stejná slova v ústech různých lidí měla stejné 

významy,
160

 coţ vytváří ony normální situace pro dialog. Nicméně my jsme viděli, ţe podle 

Davidsona interpret dokáţe při dostatečné podpoře interpretačních klíčů připsat promluvě 

mluvčího její doslovný, i kdyţ nestandardní, význam.
161

 Shoda v prozatímních teoriích, které 

jediné je u Davidsona třeba pro úspěch komunikace a připsání významu, se objevuje aţ po 

aktu promluvy. Není nutné a leckdy ani moţné mít pravidla pro konvergenci těchto mluvčího 

a posluchačových teorií předem.
162

 Navíc má-li mít učení pravidlům nějaký význam, musí být 

aplikovatelné tak, aby vytvořilo mezilidskou shodu v připisování významů v průběhu času, 

nikoli pouhou shodu v okamţiku,
163

jako tomu u prozatímních teorií bývá. 

V kaţdém případě, v souladu s předcházející linií argumentace Davidson opakuje, ţe je 

naprosto beze vší pochyby, ţe řeč s konvencemi nějak souvisí – proto se tedy ptejme, jaká 

přesně je jejich role. Konkrétně: nejsou-li konvence nezbytnou podmínkou pro interpretaci, 

nedala by se jejich role chápat jako pouze společností nabízená pomůcka usnadňující ţivot?
164

 

Pokud na tuto perspektivu přistoupíme, pak můţeme říci, ţe to, co je na jazyku konvenčního, 

se projevuje pouze jako často se vyskytující záměrné vyuţívání stejných způsobů mluvy – 

způsobů, které sdílíme s našimi blízkými. Konvence nám šetří čas a energii, abychom 

nemuseli namáhavě rozvíjet jednotlivé teorie pro kaţdého mluvčího, se kterým se můţeme 

setkat; prostě jimi rutinně řídíme naše očekávání, ţe jedna z našich mnoha interpretačních 

strategií bude fungovat i v dalším případě, u dalšího mluvčího; dokud nás nepřekvapí.
165

 A tak 

i kdyţ se v praxi bez konvencí neobejdeme a pomáhají nám nedocenitelným způsobem, 

Davidson převrací předpoklady tak, ţe konvence nejsou nutné pro existenci jazyka, ale sama 

schopnost vzájemného porozumění je podmínkou pro to, abychom mohli mít konvence.
166

 

Doslovné významy slov (jako u malapropismů) zkrátka operují i v situacích, kdy uţití slov 

není standardní, a tak tu pro předem dané konvence není místo.
167

 A přesto přeci zcela zjevně 

dokáţeme coby radikální interpreti rozumět slovům, která jsme nikdy předtím neslyšeli, nebo 
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jsme je neslyšeli ve spojení s tím významem, který jim náš mluvčí dává.
168

 A tak i v případě, 

kdy náš blízký známý doposud mluvil takzvaně podle pravidel a šel interpretovat natolik 

automaticky, ţe by většina posluchačů daný proces ani interpretací nenazvala, nemůţeme 

vědět, jak bude pokračovat, a tak ani jakým mluví jazykem, „[…] neboť ta otázka se netýká 

minulosti, ale budoucnosti.“
169

 

Kdyţ se pokusíme zrekapitulovat závěr textu Hezký zmatek epitafů, pak nám Davidson 

říká: jistěţe mluvíme jazykem a v jistém smyslu ho ovládáme (kdo z nás o tom pochybuje?) 

Prozatímní teorie, které jsou v Davidsonově pojetí tím, co dovoluje vzájemné porozumění ať 

jedním či různými jazyky mluvícím osobám,
170

 nám dávají představu o tom, co to je jazykem 

mluvit, ale označit je ve striktním smyslu za jazyk, je bez uţitku, protoţe pak bychom od 

příleţitosti k příleţitosti měli jazyk nový.
171

 Avšak pokud jsme zamítli jednu koncepci jazyka 

(body 1 – 3 v původním znění), znamená to, ţe pojem jazyka je zbytečný? Mám dojem, ţe v 

Hezkém zmatku epitafů to vyznívá, jako by Davidson chtěl říci ano. Leč v o šest let starším 

článku Druhá osoba, vracejícím se k těmto tématům, poukazuje na to, ţe ačkoli nás v běţné 

snaze o chápání druhého koncept jazyka příliš nezajímá, zajímá nás z teoretických důvodů o 

to více; a to nejen v prostředí výzkumném, ale i pro praktické úvahy nad tím, jak popsat a 

vysvětlit řečové chování nás či našich souputníků.
172

 „Pojmy konvencí a pravidel, ani pojem 

jazyka nelze pouţít k tomu, aby opodstatnily nebo vysvětlily jazykové jednání; tyto pojmy 

mohou být přinejlepším jen nápomocny při popisu (tj.definování) jazykového jednání.“
173

 

Povaţovala jsem za uţitečné nejprve vyloţit, jak se staví Davidson k otázkám procesu 

interpretace, i kdyţ stále ještě před námi zůstávají mnohé nedořešené otázky či komplikace. 

Protoţe se při svých kritických výpadech vůči Davidsonovi v jejich explikaci Hacking i 

Dummett dobře zhostili své úlohy, obrátím nyní pozornost k nim. Rozhodla jsem se však 
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věnovat jen těm nejzávaţnějším a ostatní ponechávám stranou. Jde zejména o nařčení 

Davidsona ze solipsismu a také z toho, ţe nerespektuje Wittgensteinův argument proti 

soukromému jazyku. Podle Dummetta a Hackinga, pokud zavrhneme roli pravidel, jdeme i 

proti Wittgensteinovu důrazu na jazyk coby sociální praxi. Celý problém by se dal zahrnout 

pod otázku, jak by lidé mohli mít vůbec ponětí o chybě, kdyby neexistovaly nějaké 

společenské normy, to jest, kdyby nebyla ţádná společná kritéria správnosti, do kterých by se 

situace dialogu zasadila. Odkud by se však vzaly, pokud chceme tvrdit, ţe předběţné teorie, a 

prozatímní snad ještě více, jsou idiolektické? Mým záměrem v následující části bude ukázat, 

na čem se Dummettovy námitky zakládají, jaké pro ně podává argumenty, jak on sám 

interpretuje Wittgensteina, kterého ke kritice Davidsona vyuţívá, a poté toto vše konfrontovat 

s Davidsonovými názory z různých prací, aby bylo zřetelné, ţe i tehdy, nepodaří-li se nám 

Dummettovy výhrady zcela vyvrátit, stojí za zamyšlení, nakolik jsou ve skutečnosti 

oprávněné. 
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3. Sociální teorie významu: argument proti soukromému jazyku  

 

Tato část práce se bude zabývat námitkami Davidsonových oponentů a jejich vlastními 

návrhy alternativních vysvětlení. Jestliţe jej obviňují, ţe odmítá Wittgensteinův argument 

proti soukromému jazyku, budeme si muset ukázat, jak v jejich pojetí takový argument 

vypadá. Přestoţe autorem polemiky s moţností existence soukromého jazyka je Ludwig 

Wittgenstein, nebudu se prozatím přímo jím samostatně zabývat; na místo toho jej představím 

prostřednictvím vlivné interpretace Saula Kripka. A to především z toho důvodu, ţe Davidson 

právě Kripkovu interpretaci Wittgensteina chápal jako to pojetí, které jazykovou praxi 

 podmiňuje existencí jazykových konvencí. Zároveň Davidson Kripkeho interpretaci dává do 

souvislosti s Dummettovým vlastním pohledem na jazyk,
174

 coţ nám umoţní plynule přejít k 

Dummettovým výtkám adresovaným Davidsonovi, které, jak se pokusím ukázat, velmi 

instruktivně odhalují nejen nejzákladnější východiska Davidsonovy filosofie jazyka, ale i 

stěţejní otázky filosofie jazyka vůbec, jeţ by mohly být přínosné i pro estetiku a literární 

teorii, jak se pokusím ukázat ve třetí kapitole. 

Co se týče názoru, ţe Davidson nerespektuje argument proti soukromému jazyku, zřejmě 

jej v ostatních vzbudil hojným uţíváním slova soukromý (slovník, přesvědčení apod.), stejně 

jako výše zmiňovanými tezemi, které výstiţně shrnuje následující citace: „A tak zatímco 

můţe být pravda, ţe mluvení jazykem vyţaduje, aby existoval interpret, neplyne z toho ještě, 

ţe víc neţ jedna osoba musí mluvit stejným jazykem. To je příznivá okolnost, protoţe máme-

li být v otázce povahy jazyka přesní, pak je pravděpodobné, ţe ţádní dva lidé ve skutečnosti 

nemluví stejným jazykem.“
175

 Jedním z autorů, kteří se více zaměřili na vyznění druhé 

citované věty a méně zváţili dopad té první, byl Ian Hacking, jenţ došel k závěru, ţe 

Davidsonova filosofie má přeci jen něco společného se solipsismem. Solipsista má za to, ţe 

jazyk můţe existovat jedině jako soukromý jazyk jedné osoby; a tak i kdyţ toto není přímo 

Davidsonův závěr, nedá se podle Hackinga z jeho teorie komunikace vyvodit nic jiného, neţ 

ţe z jednoho soukromého jazyka učinil pouze prolnutí dvou soukromých jazyků – stačí však 

dva lidé pro vytvoření kritérií správnosti?
176

 Hacking předpokládá, ţe nikoli. Místo toho 

navrhuje, ţe můţeme vyuţít wittgensteinovských jazykových her v jejich mnohosti proti 

totalizujícímu pojetí jazyka tím, ţe bereme mluvčí jako účastníky jazykových komunit, 

jejichţ mluvčí vykazují v jazykovém chování shodné rysy, aniţ by tito mluvčí byli bez 

                                                 
174

 Davidson, Donald. „Druhá osoba,“ in: Subjektivita, intersubjektivita, objektivita. Praha: Filosofia, 2004, s. 138. 
175

 Tamtéţ, s. 136. 
176

 Hacking, Ian. „The Parody of Conversation.“ In: Truth and Interpretation. Perspectives on the philosophy of 

Donald Davidson, eds. Ernest LePore, New York: Basil Blackwell ltd., 1986, s. 458. 



40 

 

moţnosti zapojovat se do jiných komunit, a tak přijímat další závazky správnosti, které 

vyrůstají z něčeho sdíleného, společenského.
177

 

Trochu jinak laděné, na literární interpretaci zaměřené, kritiky jsme se dočkali od Richarda 

Shustermana.
178

 Ten sice svoji kritiku věnuje Rortymu, kterého ovšem neváhá spolu s 

Davidsonem, jehoţ bádání o malapropismech a metaforách je původcem Rortyho prohřešků, 

povaţovat za odpůrce argumentu proti soukromému jazyku. Aby tento fakt Rorty zmírnil, 

vyhýbá se (podle Shustermana) argumentu za pomoci rozlišení soukromého a veřejného 

pouţití jazyka.
179

 Shustermanovi jde sice o Rortyho zdůrazňování role soukromého čtení v 

literární kritice, ale jedná se o širší fenomén účelnosti takového soukromého jazyka, který je 

nutný pro utváření sebe sama. Rortyho záměrem je ukázat, ţe pouţívání zděděných 

jazykových her sice dovolí člověku strukturovat vlastní ţivot do příběhu (podmínka 

sebepoznání), ale selhává v určení osobitosti individua – jsme pro sebe jedineční pouze 

vyprávěním příběhu novým jazykem (sebepoznávání jako sebeutváření).
180

 Zmiňuji zde 

Shustermana proto, ţe si je vědom, ţe i pro Rortyho se soukromé uţívání jazyka musí 

nějakým způsobem vztahovat k veřejnému – na rozdíl od něj se však nedomnívám, ţe by to 

bylo snahou obcházet argument proti soukromému jazyku. 

Hackingovu připomínku, ţe se nezajímal o argument proti soukromému jazyku, napravil 

Davidson v souvislosti s probíraným tématem v jiţ zmiňovaném článku Druhá osoba (tím 

nechci tvrdit, ţe by jej neprobíral i na jiných místech). Davidson je ve skutečnosti toho 

názoru, ţe nic jako soukromý jazyk nemůţe existovat,
181

 takţe jsou jen dvě moţné alternativy, 

jak si celou situaci vyloţit. Buďto Davidson tvrdí jednu věc (ţe podporuje argument proti 

soukromému jazyku), ale nakonec ji svou teorií paradoxně popírá (coţ je, tuším, Hackingův 

názor), nebo se jen neshodne na podobě argumentu s jeho jinými verzemi, přičemţ jeho verze 

je i tak udrţitelná (coţ si myslím já). Co se samotného soukromého jazyka týče, postulát o 

jeho moţnosti je připisován právě empiristickým a atomistickým teoriím jazyka, proti kterým 

se obrátil Wittgenstein; v tomto ohledu jsou autoři jako Hacking, Dummett, Putnam, Burge či 

Kripke s Davidsonem na stejné lodi. Potíţ, která však mezi zmíněnými pojetími nastává, úzce 

souvisí právě s jejich vzájemným nesouhlasem ohledně nosnosti třetího bodu zaměřenému na 

konvence, jemuţ jsme se věnovali výše.  
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Tyto autory, kteří se s Davidsonem neshodnou na tom, jakou podobu má argument mít (a 

zdali je Davidsonova alternativa vůbec argumentem proti soukromému jazyku), spojuje snaha 

najít sdílenou půdu pro komunikaci, potaţmo interpretaci individuální jazykové odchylky. 

Zatímco oni ji nachází v konceptu jazykových komunit, Davidson jejich pojetí (v pozdějších 

textech) výslovně odmítá; a vzhledem k tomu, ţe oponenti ţádný jiný návrh, kde hledat 

sdílenou základnu jazykové komunikace u Davidsona nenachází, zdá se jim, ţe jeho svět je 

více či méně solipsistický, tvořený záblesky okamţitých shod partnerů v dialogu, kteří se 

schází a vzápětí opět rozchází. Hackinga, Kripka nebo Dummetta v jejich úsilí vedl záměr, 

který je bezpochyby opodstatněný, a to přiznat společnosti centrální roli ve veškerém 

dorozumívání, jednání a orientaci ve světě. Stěţí bychom si mohli myslet, ţe Davidson 

věnoval ve svých úvahách intersubjektivitě málo prostoru, a je třeba brát Hezký zmatek 

epitafů jako část v kontextu celé Davidsonovy filosofie, poněvadţ sám o sobě vskutku na 

poloţené výtky neodpovídá. Jak Davidson říká: „Je lehké splést se ohledně role společnosti v 

jazyce.“
182

 S trochou nadsázky můţeme dodat, ţe je rovněţ velmi lehké splést se ohledně role 

společnosti v Davidsonově filosofii. Jaká je tato role, a kde hledat společenské normy, od 

nichţ se jednotliví mluvčí mohou odchylovat a stejně si rozumět, a tím je posouvat, vyjde 

najevo v další části; ale předtím musíme vědět, na jaké otázky odpovídáme. Ukaţme si tedy 

na příkladu Saula Kripka, jak podle Davidsona můţe takový argument proti soukromému 

jazyku vypadat, pokud se snaţí zachovat třetí podmínku lingvistické kompetence. 

 

3.1 Kripkeho verze argumentu proti soukromému jazyku 

Nejprve by však bylo vhodné se alespoň stručně seznámit s názorem rozšířeným v 

empiristických teoriích, proti němuţ se naši filosofové vymezují. Kdyţ Alfred Ayer v článku 

Je možný soukromý jazyk?
183

 z roku 1952 rozebírá filosoficky poměrně hojně uţívaný případ 

Robinsona Crusoa,
184

 v souladu se svými empiristickými východisky zastává názor, ţe 
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soukromý jazyk moţný je; nevidí totiţ důvod, proč by Robinson nemohl vynalézt slova pro 

popisy svých počitků a na základě své paměti pak nerozpoznat, zda uţil výraz v konkrétní 

situaci jako zástupce pro ten správný mentální objekt.
185

 V případě klamavosti smyslů by sice 

v daném okamţiku chybu nerozpoznal (Robinson vyjekne „motýl!“, ale skvrna, jiţ by 

povaţoval za motýla, by ve skutečnosti byla chmýřím); leč retrospektivně (kdyţ se s chmýřím 

setká zblízka) ano. Nejvyšším a posledním odvolacím soudem vší verifikace tak zůstává 

paměť.
186

 Pokud se k Robinsonovi připojí Pátek, mohou se vzájemně opravovat, ale sociální 

kontrola není nutná. Svůj soukromý jazyk můţe Robinson Pátka naučit za pomoci ukazování, 

ale aby Pátek rozuměl slovům, která označují počitky, musí vědět, jaké to je onen počitek mít, 

tudíţ být ho schopen soukromě identifikovat a tím teprve verifikovat tvrzení, které jej 

popisuje.
187

 Jak jsme viděli v úvodu u Russella, empirismus odvozuje jak veřejné vědění, tak 

intersubjektivní shodu v jazykovém uţívání z nutných základů původní a soukromé sféry 

poznání.
 188

 

Jednou z nejsilnějších námitek, která se proti teoriím soukromého jazyka a myšlení 

objevila, se týkala otázek normativity, jiţ u empiristů zaručovala sebe-evidence soukromě 

vnímaných dat a jejich ukládání do paměti pro pozdější srovnávání. Kdyţ však Davidson píše 

o Kripkově knize Wittgenstein o pravidlech a soukromém jazyce: základní výklad,
189

 souhlasí 

s jeho interpretací v tom ohledu, ţe to byl právě Wittgenstein, kdo nám ukázal, ţe koncept 

chyby – tedy rozdíl mezi tím, kdy se někdo pouze domnívá, ţe následuje pravidlo, a tím, ţe 

ho skutečně následuje
190

 – není moţný bez sociálního prostředí a bez jazyka.
191

 Přistupme 

rovnou ke Kripkově rozboru, v němţ se pokusím poukázat na ty momenty, na které mířila 

Davidsonova kritika jiţ v článku o malapropismech. 

Kripke je toho názoru, ţe Wittgenstein ve svých Filosofických zkoumáních v taţení proti 
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moţnosti soukromého jazyka vyuţil skeptických argumentů.
192

 Skeptik totiţ pochybuje, zda 

ve světě či ve stavech mého vědomí a jeho historii existuje jakýkoli soběstačný fakt, který by 

mohl rozhodnout, co svými slovy míním – tedy ve Wittgensteinově terminologii, určit v 

souladu s jakým pravidlem svá slova uţívám.
193

 Kripke říká, ţe Wittgenstein tak dospěl ke 

skeptickému paradoxu nebo téţ k argumentu v podobě nekonečného regresu interpretací: 

nemohu podat výklad svého uţívání slov, aniţ by to nevyţadovalo výklad mého výkladu, a 

tak dále ad infīnītum. Pokud vţdy vyţadujeme pravidlo pro interpretaci pravidla, neexistuje 

ţádný samo-evidentní (tedy sám sebe interpretující) fakt, který by regres zastavil a stanovil, 

jak aplikovat pravidlo na nové případy.
194

  

To samozřejmě nevypadá moc příznivě pro naše zkoumání, jak se mohou lidé vzájemně 

dorozumět ve stále nových situacích, nemají-li upadnout do chaosu individuálních perspektiv 

a subjektivních významů. Dle Kripkeho s takovým paradoxem nic nezmůţeme, pokud 

setrváme u názoru, ţe pravdivost vět je věcí korespondence se světem, který by určoval 

kritéria pro jazykové významy. Wittgenstein proto vyměnil otázku po podmínkách pravdivosti 

(coby korespondence) za otázku podmínek tvrditelnosti.
195

 V Kripkeho pohledu 

Wittgensteinovo řešení paradoxu je skeptické (tj. neposkytuje přímé řešení odhaleného 

problému) a souhlasí s tím, ţe skutečně neexistuje fakt, který by konstituoval význam a 

rozhodnutelnost mého mínění jednou provţdy.
196

 Přeci jen se však jedná o řešení, poněvadţ 

ukazuje, jakou zásadní roli hraje společnost v našem uţívání jazyka. Nemohu následovat 

pravidlo soukromě, jelikoţ pak nelze na základě ţádného faktu rozhodnout, kdy ho následuji 

správně a kdy nikoli; významy mých promluv nejsou určeny mými soukromými mentálními 

počitky, ale vrůstáním do společnosti, protoţe pouze ta mi svou kontrolní funkcí dodává 

koncept chyby a určuje podmínky tvrditelnosti.
197

 

Ve společnosti tak vládne konsensus ohledně významu slov v individuálních případech. 

Podle Kripkeho je nutné tuto shodu chápat jako surový fakt, jako Wittgensteinovu formou 

ţivota: je společenskou praxí, následováním pravidla, které je slepé, uţ pro něj nelze podat 

ţádné další oprávnění.
198

 Zjednodušeně řečeno, dítě se učí jednat v souladu s pravidlem skrze 

osvojování si jazyka tak, ţe je školeno sériemi pokusů a omylů pod vedením povolaného 

jazykového mluvčího. Ten jej opravuje podle kritérií své jazykové komunity, opakováním 

                                                 
192

 Kripke, Saul. Wittgenstein on rules and private language: an elementary exposition. Cambridge (MA): Harvard 

University Press, 1982, s. 63. 
193

 Tamtéţ, s. 21. 
194

 Tamtéţ s. 43. 
195

 Tamtéţ, s. 74. 
196

 Tamtéţ, s. 69. 
197

 Tamtéţ, s. 89. 
198

 Tamtéţ, s. 87. 



44 

 

posiluje ty návyky dítěte, kterým se sám naučil jakoţto správným.
199

 Teprve kdyţ jedinec, pod 

dohledem svých jazykových soukmenovců, jedná v souladu s pravidly společnosti v 

dostatečném mnoţství případů, stává se sám plnohodnotným členem společnosti, který je 

způsobilý ke korekci sebe a druhých.
200

 Porozumění konceptům tak kompetentní mluvčí 

prokazuje zvládnutím praxe, avšak sociální kontrola probíhá neustále: „[…] pokud daný 

jedinec jiţ nevykazuje konformitu s tím, jak by za daných okolností jednala komunita, pak mu 

tento koncept komunita připisovat přestane.“
201

 

Rozhodující pro naši debatu je to, ţe Kripke rozšiřuje princip obdobný učení se jazyku i na 

dospělé jedince, takţe podle Davidsona vysvětluje následování pravidel ve smyslu uniformity 

a konformity (sám tato slova, která na něj uplatňuje Davidson, pouţívá)
202

 jedince se zbytkem 

společnosti. Následovat pravidla, píše Kripke, znamená, ţe jsou naše responze v souladu s 

responzemi ostatních členů právě naší jazykové komunity.
203

 A obráceně: selhání jedince 

uţívat jazyk způsobem, který komunita povaţuje za správný (malapropismus), dovoluje 

komunitě předpokládat, ţe nenásleduje její pravidla.
204

 Hlavní problém je pro Davidsona v 

tom, ţe Kripke zakládá moţnost normativity v tom, zda jedinec jedná či nejedná stejně, jak by 

jednali druzí,
205

 tedy v tom, ţe se kompetentní členové opravují navzájem vzhledem k 

standardům veřejnosti. Davidson si Kripkův pojem „následování pravidla“ představuje jako 

jistý typ zavazujícího společenského legalismu: jedinec je tu podřízen komunitě a aby dovedl 

svým slovům dát doslovný význam, musí pokračovat správně podle kritérií druhých. Jak je 

pak moţné, ptá se Davidson, ţe rodiče obvykle rozumějí, připisují doslovný význam, svým 

ţvatlajícím ratolestem, ačkoli ty ještě nevykazují ono konformní chování?
206

 

Kripkův návrh na to, jak Wittgensteinovy úvahy chápat, nám sice dodává tolik potřebný 

koncept normy, ale podle Davidsona je jednoduše zavádějící
207

 – a tuto výtku vůči Kripkovi 

vztahuje i na Putnama nebo Dummetta,
208

 přičemţ tuto trojici spojuje dohromady s jistou 

verzí sociálního externalismu; tj. myšlenky, ţe významy slov nejsou určovány pouze výbavou 

mentálního muzea jedince, ale intersubjektivitou, přičemţ ono sociálno odkazuje k apelu na 

jazykové komunity. Veškeré rozdíly v argumentech proti soukromému jazyku se pak nejlépe 
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ukazují na konkurenčních verzích Davidsonova a Dummettova externalismu. K těmto tenzím 

se navrátíme v třetí části kapitoly. Nejdříve si však projdeme Dummettovy námitky proti 

Davidsonovi a Dummettovu obhajobu své vlastní teorie významu; pro to by nám mělo 

postačit, co zatím o Davidsonově kritice konformismu jazykové praxe jako následování 

pravidel víme. 

Co se Kripkova či Putnamova projektu týče, jeho největší slabinu spatřuje Davidson v 

nerespektování autority první osoby.
209

 Ta znamená, ţe většinou vím (tj., mohu se ve svém 

záměru zmýlit), co svými slovy míním – a to na rozdíl od mého interpreta bez potřeby 

vnějších vodítek.
210

 Jak je s tímto postřehem v rozporu kauzální teorie reference
211

 spojená se 

sociálním externalismem, asi nejlépe vyjadřuje tolik omílané Putnamovo heslo, ţe významy 

nejsou v hlavě.
212

 Davidson se domnívá, ţe ve chvíli, kdy by v takovém scénáři mluvčí pouţil 

slovo chybně, nutně by to znamenalo, ţe má mylnou informaci o významu určeném 

komunitou, tedy i o svém vlastním přesvědčení, coţ by ovšem dále také znamenalo, ţe 

jednoduše neví, co si myslí.
213

 Nicméně mluvčí obvykle ví, jaký význam jeho promluva má, i 

kdyţ to není význam standardní; a pokud právě tento chtěl vyjádřit, uzná, ţe interpretace jeho 

vlastních slov byla chybná – ale nějak jim rozumět musel. Navíc to uznat nemusí: a můţeme 

ho automaticky vyobcovat z pole srozumitelné řeči jako pomateného? Myšlenka, ţe bychom 

neznali obsahy vlastní mysli, pokud bychom nebyli dostatečně obeznámeni se společenskými 

kritérii těchto obsahů, připadá Davidsonovi naprosto kontraintuitivní, aţ na hranici s fikcí. 

Tento Davidsonův návrh však dostane plnou váhu aţ tehdy, zváţíme-li i Dummettovo 

konkurenční stanovisko. Dummett rovněţ vyuţívá Wittgensteinovy filosofie, zastává podobu 

jazykové kompetence ve všech třech na začátku zmíněných bodech, a zejména polemizuje jiţ 

přímo s Davidsonem samotným. To nám poskytne cenný náhled do toho, jaký spor se můţe v 

rámci pozdně analytické filosofie objevit, abychom se později pokusili zváţit jeho potenciální 

dopad na zkoumání o povaze literatury. 

 

3.2 Dummettova sociální teorie významu 

3.2.1 Idiolekty 
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Dummett a Davidson byli dlouhodobými partnery v dialogu nad mnohými otázkami, jako 

například nad teorií pravdy, na jejíţ podobě se neshodli, ovšem sdíleli spolu kritický náhled 

na různé aspekty korespondenčních teorií významu. My se na tomto místě podíváme na to, 

jaké rozdíly je dělily v základních předpokladech pro vysvětlování jazyka, společenské praxe 

a komunikace. Jakmile budeme mít vhled do situace, zaměříme se na Dummettův článek 

Hezký zmatek epitafů: pár komentářů k Davidsonovi a Hackingovi,
214

 kde, jak název 

napovídá, Dummett podal soustředěnou kritiku Davidsonova rozboru jazykových odchylek. 

 Mám-li rozdíl v názorech mezi oběma autory co nejstručněji shrnout, pak dle Dummetta 

promluvy mají významy nezávisle na jednom, konkrétním mluvčím; nikoli však díky 

abstraktní struktuře odtrţené od uţívání jazyka vůbec, ale ve smyslu, ţe tyto významy patří 

celému společenství, k jazyku coby sociální praxi.
215

 Podle Davidsona je to právě tento typ 

argumentu, ţe doslovný význam nepotřebuje brát v potaz konkrétního mluvčího (tedy de facto 

konkrétní situaci), co podrývá autoritu první osoby.
216

 Jak jiţ víme, Davidson kritizovanou 

teorii jazykové kompetence formuloval svými podmínkami systematičnosti, sdílenosti a 

osvojitelnosti za pomoci veřejných konvencí či pravidel. Tvrdil pak, ţe taková představa v 

podstatě předpokládá, ţe ovládnutí jazyka se rovná ovládnutí interpretačního přístroje na 

výrobu a interpretaci libovolných promluv, protoţe kaţdé jednotlivé uţití můţe být srovnáno s 

tím standardním, jehoţ platnost určuje veřejnost. A Dummett říká: rozumět jazyku, to je něco 

jako mít jistou vnitřní výbavu (internalizovanou teorii významu), která lidem umoţňuje 

převádět své myšlenky do vět,
217

 kterým druzí rozumí právě proto, ţe je jazyk ovládán tou 

samou veřejnou teorií významu, k níţ se jednání jedinců zavazuje.
218

 

V případě jazykové chyby jde o individuální promluvu, kterou chápeme coby chybnou 

pouze proto, ţe její zvláštnost můţeme srovnat s tím, co je jazykovou komunitou pokládáno 

za správné.
219

 Toto srovnání, spojení jednotlivého uţití se standardním, je konvenční a 

Davidson nejenţe jeho nevyhnutelnost pro úspěšnou komunikaci odmítá,
220

 ještě tím podle 

Dummetta popírá myšlenku společného jazyka jako základu veškeré praxe jednotlivců. 
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Davidsonovo vysvětlení jazyka se naopak zakládá na primární roli jednotlivých idiolektů, 

čímţ podle Dummetta nedovede argument proti soukromému jazyku udrţet, zatímco podle 

Davidsona je zase upřednostnění nadindividuálního jazyka nepochopením společenského 

působení v mezilidské komunikaci.
221

 

Co se týče Dummettova hlediska, ilustrativní byla v tomto směru jeho dlouhodobá snaha 

sloučit Fregovu filosofii s vlastními cíli, poněvadţ v tomto jinak slibném projektu narazil na 

kritický bod: říká, ţe z Fregova myšlení vyplývá, ţe jazyk sám je vlastně protnutím velmi 

mnoha podobných idiolektů,
222

 a na jiném místě dodává, ţe stejný, chybný závěr učinil 

rovněţ Davidson
223

(ten skutečně napsal, ţe sociální teorie interpretace je jen konstrukcí z 

mnoţství soukromých struktur přesvědčení.)
224

 To pak ale musí znamenat, domnívá se 

Dummett (který adresuje úvahy Fregově filosofii, ale my je rozšíříme na Davidsona), ţe 

pokud dva lidé pouţívají stejné jméno různými způsoby (tj. s jinými významy), musí vlastně 

mluvit odlišnými jazyky.
225

 S tím by Davidson podle všeho opět souhlasil, podívejme se 

kupříkladu na jeho citaci: v kaţdé chvíli, kdy se snaţíme chápat jazykové, ale rovněţ 

nejazykové chování lidí v našem okolí, se nám objevují nové podněty ke zpracování a strictō 

sensū „[…] lze říci, ţe to jsou všechno případy učení se novému jazyku, protoţe kaţdý 

přírůstek do naší slovní zásoby nebo její změna zároveň činí jazyk jiným, novým. A 

zaměříme-li se na jemné detaily, pak nenajdeme ţádné dva totoţné idiolekty a shledáme, ţe 

ţádný jazyk nevydrţí delší dobu beze změn.“
226

 

Tento závěr je příspěvkem neurčitosti interpretace, podle níţ lze i na základě vší dostupné 

evidence vţdy s jednáním a promluvami mluvčího skloubit vícero moţných teorií pravdy. A 

není vůbec náhoda, ţe Kripke, Hacking či Dummett
227

 tuto tezi o neurčitosti odmítají, stejně 
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jako trvání na holismu, poněvadţ jedno s druhým těsně souvisí.
228

 Protoţe máme v 

neatomistickém pohledu nejprve k dispozici celek (dejme tomu mnoho situací, v nichţ mluvčí 

mají za pravdivé různé věty), identifikaci částí provádíme vzhledem k němu a k vzájemně se 

vyvaţující rovnováze částí, která taktéţ znamená, ţe se i celková teorie dynamicky proměňuje 

s dalšími přicházejícími informacemi. V takovém modelu nehraje nikterak roli srovnávání 

našeho poznání coby reprezentace s vnější realitou, ale pouze schopnost usouvztaţňovat a 

dávat jevům i chování ostatních bytostí význam tak, aby byly učiněny srozumitelnými. Abych 

však věděl, ţe rozumím, potřebuji s prostředím interagovat a s lidmi komunikovat. Davidson 

opakovaně demonstroval neškodnost neurčitosti interpretace s měřením vah v odlišných 

stupnicích. Za prvé, váha sama podobně jako význam není entita a za druhé, ať uţ měříme v 

Celsiích nebo Fahrenheitech, vychází nám sice zcela jiné údaje, avšak tím neohroţujeme 

invariant, kterého se týkají (a při tom nemá smysl se nezávisle na jazyku ptát, co tento 

invariant má být).
229

 Davidson Hackingovi adresuje vysvětlení, ţe je jednoduše chybou 

předpokládat, ţe by jedna promluva musela patřit k jedinému jazyku – pokud její různé 

interpretace vyváţíme vţdy odpovídající teorií zastávaných přesvědčení.
230

 Dummettovi to 

však jako vysvětlení nestačí. Odmítá, ţe by jeden samotný idiolekt mohl být jazykem: 

nemohu vysvětlit, čím idiolekt je, dokud nemám pojem jazyka coby sociálního fenoménu (v 

teorii i v praxi, samozřejmě).
231

 

Dummett si vypomáhá Putnamem (a částečně Kripkem), aby ukázal, ţe i tehdy, mýlíme-li 

se ve významu některých slov (nebo to děláme záměrně, obojí však stojí na stejném 

vysvětlení), jako kdyţ uţíváme označení „jilm“ pro strom jilmu sice velmi podobný, leč se 

jedná o habr, jsme ochotni připustit, ţe naše idiosynkratické vyjádření bylo chybné, zvlášť 

tvrdí-li nám to botanik. A to proto, ţe uznáváme, ţe významy slov nezávisí pouze na našich 

kusých zkušenostech a vědomostech, ale na znalostech všech členů společnosti jako celku, 

které spojuje jeden jazyk.
232

 Některá slova mají dokonce tak zvláštní status, ţe je s větší 

mírou jistoty uplatňují pouze odborníci („tachykardie“). Uznat to však ještě podle Dummetta 

neznamená, ţe nejsou spojeny s běţnou řečí a ţe jim laici nemohou porozumět; a to díky 
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tomu, ţe odborníci se účastní na všem přístupné teorii významu.
233

 Jedinci si navzájem 

rozumí i ve chvílích, kdy své promluvy musí chápat v neobvyklém smyslu, poněvadţ se 

všichni zavazují k společnému jazyku, jak je v té které době uţíván ve skutečné praxi celé 

komunity.
234

 Jen a pouze společnost stanovuje normy správnosti a v kaţdém řečovém chování 

jedince jsou tak implicitně obsaţena tatáţ pravidla. 

V Dummettově pojetí se teorie významu bezprostředně zakládá na vzájemném porozumění 

v návycích a praxi. Teorie významu tak není ţádnou reflektovanou teorií, je imanentní 

řečovému dorozumívání, je jeho reprezentací,
235

 kterou máme jiţ tehdy, kdyţ víme, co to pro 

slova mít významy znamená; tato teorie nám ukazuje, jak jazyk funguje jakoţto jazyk.
236

 

Jazyk je tak uskutečňovanou řečovou výměnou mezi členy komunity, na níţ bezprostředně 

participuje všeobecná teorie významu jako prvořádová teorie; a pak následují teorie 

druhořádové, tedy teorie o tom, jak který mluvčí (adekvátně či nikoli) uchopil (např.ve svém 

idiolektu) prvořádovou teorii významu.
237

 Rovněţ je Dummett toho názoru, ţe pravda 

přichází ke slovu spolu s významy,
238

 jinak řečeno, teorie pravdy je od rozumění odvozená. 

Proto Dummett tvrdí, ţe Davidsonova radikální interpretace pomocí T-vět nikterak 

nevysvětluje (jen popisuje), co naše rozumění konstituuje
239

– na rozdíl od teorie významu, 

kterou sama potřebuje. Rorty na to zareagoval poznámkou, ţe u Davidsona není význam 

ničím mysteriózním,
240

 co by potřebovalo vysvětlovat, a proto se nikdy o ţádnou 

dummettovskou teorii významu ani definici pravdy nesnaţil.
241

 Davidsonovými slovy: 
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„Dummett v kaţdém případě chápe výklad rozumění jazyku jako něco, co si vyţaduje popis 

toho, v čem spočívá uchopení významu výrazů. Nikdy jsem si nebyl jist, ţe této metafoře 

rozumím, a proto jsem se místo toho ptal, co by někomu stačilo znát, kdyby chtěl rozumět 

jakékoli promluvě mluvčího (má odpověď: teorii pravdy pro jazyk onoho mluvčího) […]“
242

 

Ovšem Dummett naráţí na to, ţe tak, jak Davidson vysvětluje komunikaci v případě 

malapropismů za pomocí předběţných a průběţných teorií, dostává se inter alia do problémů 

tím, ţe obě jsou zjevně druhořádovými teoriemi: a nemají-li se účastnit na sdíleném základě, 

hlásí se o slovo starý problém nekonečného regresu.
243

 Jednotlivý mluvčí se můţe odchýlit od 

standardu a posluchač ho můţe správně interpretovat tím, čemu Davidson říká průběţná 

teorie, ale moţnost obojího podle Dummetta vyţaduje jako vztaţný systém teorii významu, 

která na jednotlivcích a jejich idiolektech není závislá (leč naopak). Z Dummettova hlediska 

se tak na straně mluvčího, jenţ se třeba přeřekne nebo neumí dobře naši řeč, jedná o osobní 

neadekvátní uchopení teorie významu pro daný jazyk (toto uchopení by Dummmett zařadil 

mezi druhořádovou dlouhodobou teorii, která odpovídá Davidsonově předběţné teorii.) A na 

straně interpreta se vyskytuje moţnost pochopit neadekvátní výpovědi proto, ţe je můţe 

srovnat se standardním prototypem (vytváří si tak druhořádovou, krátkodobou, 

davidsonovskou prozatímní teorii, kterou jako nepravidelnou můţe chápat jen vřazením k 

obvyklým pravidelnostem, k dlouhodobým a taky prvořádovým teoriím).
244

 

Dummett si tudíţ nemyslí, ţe by se Davidsonovo vykládání interpretace malapropismů 

zcela minulo cílem, ale aby se dalo pouţít, musel by Davidson přiznat, ţe malapropismus je 

nesouladem v rámci obecné shody, tj. uznat především tuto shodu. Avšak pokud Davidson 

staví svoji filosofii jazyka právě na těchto výjimečných případech a odmítá, ţe jazyk je 

majetkem jazykové komunity, na němţ mluvčí participují, připravuje se o moţnost vysvětlení, 

proč jsou individuální případy malapropismů nestandardní a jak jejich význam určit.
245

 Tím, 

ţe z idiolektu dělá základ, nikoli osobní odchylku od veřejného jazyka, se jeho filosofie stává 

zkrátka nekoherentní.
246

 Dummett píše, ţe idiolekty jsou moţné tam, kde existují nějaké 

spojující principy se sdíleným pozadím jazyka, a Davidsonův problém je přesně ten, ţe nám 
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ţádné takové spojení nenabízí.
247

 Jediné moţné vysvětlení, jak dva lidé mohou sdílet jeden 

význam promluvy, je ekvivalence jejich vlastních ničím nespojených idiolektických teorií,
248

 

ale protoţe ta se nedá vykázat jinak neţ zase vzájemnou domluvou, je u Davidsona vlastně 

neprokazatelná: komunikace tak můţe sestávat jedině z dobré víry, ţe se tak děje – a to je dle 

Dummetta naprosto absurdní.
249

 

 

3.2.2 Dummett a Hacking o Wittgensteinovi 

Nyní si tyto postřehy propojíme dohromady s Wittgensteinovými vlastními úvahami. 

Dummett si vypomáhá argumentem proti soukromému jazyku právě proto, ţe myšlenka na 

komunikaci jako setkávání se potenciálně nekonečně mnoha idiolektů svých mluvčích notně 

připomíná solipsistickou vizi, s níţ se podle něj Wittgenstein úspěšně vypořádal. Jedno je 

jisté: námitky, které zde proti Davidsonovi Dummett vznáší, jsou skutečně zásadního 

charakteru, a otázka, zda na ně dovedou Davidsonovy texty odpovědět, rovněţ. Chci ukázat, 

ţe Davidsonova alternativa k Dummettově sociální teorii významu je udrţitelná i při dopadu 

Wittgensteinových vskutku pokrokových myšlenek. Nemám v úmyslu setřít rozdíly, které 

jsem se zde pokoušela představit, totiţ fakt, ţe Dummett zastává v bodech jedna aţ tři 

opodstatněnost lingvistické kompetence, zatímco Davidson si první a zejména druhý bod 

musel značně upravit, přičemţ třetí (podmínku konvencí) marginalizoval oproti prvním 

dvěma jako sice nedocenitelnou pomůcku poskytující mluvčím pohodlí, ale odmítl ji 

povaţovat za podmínku nepostradatelnou. Jiná věc však je, ţe se oba filosofové zřejmě minuli 

v tom, co pro jednoho a druhého následování pravidel vlastně znamená; natoţ pro 

Wittgensteina. Davidson, co se týče připisování různých tezí Wittgensteinovi, zůstal spíše 

nerozhodný a rozhodně opatrný. Svoje výtky směřoval raději na Kripkovu interpretaci,
250

 a 

pak vůči Dummettovi. Jak Wittgensteina chápe Dummett, to si musíme detailněji rozebrat. 

Impulsem pro Dummetta, aby zaloţil kritiku Davidsonova výkladu interpretace 

malapropismů na Wittgensteinově filosofii, byl článek Iana Hackinga. Hackingův zájem 

vzbudila následující obtíţ: povaţoval za naprosto neplausibilní Davidsonův posun od 

Quinova radikálního překladu, tedy situace, v níţ se nachází dva různými jazyky mluvící 

jedinci, k radikální interpretaci, která coby otázka „jakým jazykem druhý mluví?“ můţe 
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vyvstat v případě kterékoli konverzace. Hackingovi se to nezdá z prostého důvodu: zřídka 

(pokud vůbec někdy) se nám stává, ţe bychom byli v dialogu s druhým (natoţ dobře 

známým) člověkem na pochybách, zda mluví stejným jazykem.
251

 Jistě, jsem v případě 

jazykové chyby zmaten, ale znamená to, ţe nevím, jakým jazykem mluvčí mluví?
252

 Inu, je 

vţdy věc uváţení, jak široce ten který myslitel ještě v tom kterém případě daný pojem 

pouţíval. I kdyţ nechci umenšovat dalekosáhlé důsledky, které s sebou koncept radikální 

interpretace přináší, je přesto zřejmé, ţe pojem „různých“ jazyků tu myslí Davidson vcelku 

úzce, protoţe i jen nové slovo změní celý jazyk osoby, která si jej přisvojí.
253

 A naopak, na 

jiných místech Davidson uţívá pojem jazyka mnohem volněji: ihned rozpoznáme, pokud 

někdo mluví češtinou jako my, a to v nás automaticky vzbuzuje očekávání, ţe byl snad 

dotyčný vystaven podobnému jazykovému podmiňování a ţe tak bude moţné na jeho 

promluvu uplatnit jazykové konvence.
254

 

Na rozdíl od Hackinga se domnívám, ţe v této fázi argumentace je zbytečné dovolávat se 

Wittgensteina, a to proto, ţe je odůvodněné pochybovat, ţe by sám s takovým uţším 

vymezením „jazyka“ nesouhlasil. Viz Wittgensteinův příklad s promluvou „nesouvisející“ s 

okolnostmi: „Kdyţ naproti tomu někdo, za naprosto heterogenních okolností, a velmi 

přesvědčivým výrazem vykřikne „Dolů s ním!“ tak bychom mohli o těchto slovech (a jejich 

tónu) říci, ţe mají podobu, jejíţ pouţití je sice dobře známé, ţe zde ale ovšem není jasné, 

jakým jazykem dotyčný hovoří. Mohl bych svou rukou udělat pohyb, který by bylo nutné 

vykonat, kdybych měl v ruce pilku a řezal prkno; měli bychom ale právo pokládat tento 

pohyb mimo jakoukoli souvislost za řezání? (Vţdyť by to mohlo být také zcela něco 

jiného!)“
255

 Pokud nám tento odstavec nepřipomene neurčitost interpretace a nutnost ji 

empiricky, kontextuálně ukotvit, tak uţ zřejmě nic jiného. 

Zatímco se však podle mne na tomto místě ţádný zásadní rozpor mezi Wittgensteinem a 

Davidsonem neukazuje, na novou úroveň argumentace se dostaneme, začneme-li uvaţovat o 
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sporu v chápání společenské praxe. Davidson odmítá společenskou praxi jako nutnost pro 

jazyk do té míry, pokud si vynucuje sdílení a konformitu mluvení, pokud ji tedy svazujeme s 

pravidly.
256

 Dummett se však domnívá, jak jsme viděli výše, ţe Davidsonovy body jedna a 

dva vysvětlují fungování idiolektů, ale bez bodu tři jim odebíráme referenční rámec 

společného jazyka, v němţ se coby idiolekty mohou odlišovat. Pro Dummetta je moţnost 

společného jazyka nutně spojená s veřejnými pravidly a z toho vyplývá, a toto místo je 

potřeba zdůraznit, ţe odmítnout bod tři, odmítnout konvence, znamená odmítnout celou 

společenskou praxi.
257

 Tady nám však vyvstává diskrepance mezi dvěma pojetími pravidel. 

Kdyţ Davidson totiţ odpoví, ţe nějakou společenskou praxi komunikace doopravdy 

vyţaduje, jen ne tu řízenou pravidly,
258

 Dummett zareaguje předcházejícím argumentem, a 

začínáme se točit v bludném kruhu. Abychom do něj mohli vstoupit a rozplést jej, 

připomeňme si nejprve, ţe pro Davidsona jsou pravidla a konvence veřejným legalistickým 

prostředkem, jak udrţovat stejnost významů promluv mezi členy společnosti. Nyní se ale od 

této představy musíme na chvíli oprostit a vysvětlit si, jak pravidla chápe Dummett (a zřejmě 

Kripke), nikoli Davidson. 

Hacking i Dummett vyuţívají Wittgensteinovy myšlenky řečových her, kdy řeč spadá 

v jedno se svým pouţíváním, tedy činností a způsobem ţivota určité společnosti.
259

 

Připomeňme si toto vysvětlení. Významu slov mohu druhého naučit pouze tréninkem v jeho 

uţívání v určitých situacích, ukazuji mu ho na příkladech;
260

 a ţákovo pochopení se prokazuje 

pouze potud, pokud dostatečně často dovede pokračovat správně, tj. tak, jak bychom 

pokračovali my.
261

 Tudíţ ţák se stává kompetentním mluvčím ve chvíli, kdy dovede 

samostatně, typicky a pravidelně pokračovat, tzn. jednat a mluvit z našeho pohledu v souladu 

s pravidly. Jsme tedy všichni (podle doby a místa) naučeni chápat jazykové chování 

automaticky jako pravidelné, pokud ostatní mluví tak, „jak se to běţně dělá“: a to v silném 

smyslu slova víme, do toho jsme vrostli, nesouhlas v tom, zda se následovalo pravidla nebo 

ne, nevznikne – tomu Wittgenstein říká shoda společenské praxe či „ţivotní formy“.
262

 

Abychom se však vyhnuli deterministickému modelu, ţe tradice a zděděný jazyk jsou jednou 
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provţdy dány, načrtnuté pojetí neříká, ţe pravidla doopravdy určují, jak je aplikovat v 

budoucnosti; ale nám to tak připadá, poněvadţ my nemáme v tom, jak mluvíme, pocit volby, 

je to pro nás přirozené.
263

 

Tím se míní to, ţe způsob, jak mluvíme, tedy ţe jednáme jakoby v souladu s nějakým 

pravidlem, jiţ má svůj standardní výklad. Leč indeterminismus vyplývá právě z toho, ţe co se 

jednání týče, můţeme jej v principu interpretovat různými způsoby (neurčitost a paradox 

regresu interpretace), tj. vykládat v souladu s různými pravidly.
264

 To nám na jednu stranu 

dává pozitivní záruku budoucí proměny pohledu na svět, na druhu stranu si sám regres 

vyţaduje dno, o nějţ by se mohl zastavit: pod vším výkladem musí být uţívání, jednání, které 

dovoluje procesy interpretace, zdůvodňování a zpochybňování některých pravd, ale samo jiţ 

důvody nemůţe vyţadovat, je to oblast, kterou nemůţeme zpochybňovat.
265

 Asi jako kdyţ se 

naučíte ve svém verbálním i neverbálním chování počítat s tím, ţe máte ţaludek, ačkoli jste 

jej nikdy neviděli; a samozřejmě průkaznost, ţe ho váţně máte, pokud jste jej vidět mohli, je 

opět na stejné úrovni společenské víry, ţe právě toto se povaţuje za ten správný důvod
266

 – co 

kdyby zas po zašití břicha zmizel. Ţe se na některé věci jiţ nemá smysl vyptávat, pokud se 

chce naučit hrát danou jazykovou hru, se dítě od dospělého naučí.
267

 

Teď si to spojme s tím, jak těchto myšlenek uţívá Dummett proti Davidsonovi. Dummett 

vlastně tvrdí, ţe interpretace idiolektů a malapropismů nemůţe poslouţit za základ filosofie 

jazyka, poněvadţ tato interpretace, dejme tomu hledání konkrétní intence jednotlivého 

mluvčího, potřebuje společenské normy správného rozumění, od nichţ se jedinec odchyluje. 

Naše rozumění zaloţené na společenské shodě odráţí prvořádová teorie významu, kterou 

jednotlivec můţe uchopit neadekvátně, ale jeho odchylku lze odkazem na sdílenou praxi 

snadno opravit, tj. vysvětlit, interpretovat.
268

 Podle Dummetta tak nesmíme zapomínat na to, 

co si máme z Wittgensteina odnést především: „[…] existuje určité pojetí pravidla, které není 

výkladem; nýbrţ projevuje se při jednotlivých případech pouţití tím, čemu říkáme ‚řídit se 

pravidlem‘ a čemu říkáme ‚jednat v rozporu s ním‘.“
269

 

Dummetta zaujal Hackingův postřeh, ţe Davidsonova potíţ je v tom, jak pouţívá právě 

pojmu interpretace. Pokud pochopíme argument regresu interpretace, míní Dummett, pak 
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rozlišení mezi uchopováním pravidla skrze jednání a interpretací pravidla je zásadní: kdo 

rozumí nějaké větě, nemusí být schopen říct, jak jí rozumí, a tak tu neprobíhá v normálních 

případech vůbec ţádná interpretace.
270

 Ovládání jazyka (zejména je-li mluvčího mateřštinou) 

nemůţe sestávat pouze z explicitních znalostí pravidel – teorie významu je zabudována 

implicitně přímo v řeči jako společenském fenoménu.
271

 Za povšimnutí zde stojí ona otázka 

explicitnosti interpretace;  na tomto místě, dříve neţ se vrátíme k hlavní myšlence 

Dummettova argumentu, si dovolím krátkou odbočku, abychom předešli moţnému 

nedorozumění, které by se Dummettovi mohlo podařit vyvolat. 

Kdyţ totiţ Dummett prezentuje Davidsonovu pozici tímto způsobem, poněkud ji 

překrucuje. Davidson na mnoha místech deklaroval, ţe u svého chápání procesu interpretace 

nemá na mysli vědomé usuzování, úsilí či reflexi, a ve své odpovědi Dummettovi to znovu 

zopakoval.
272

 Dokonce i jazykové chyby opravujeme natolik automaticky a rychle, ţe si to 

prakticky neuvědomujeme, a jelikoţ nám značně pomáhá anticipace, mnohdy víme, co druhý 

chce říci mnohem dříve, neţ se k tomu dostane. Pokud však  není očekávání potvrzeno a 

interpret musí přehodnotit své chápání, a zvlášť pokud se jeho úsilí o významovou syntézu 

stane doopravdy vědomým, vychází na světlo zřetelněji, ţe tu nějaký přechod od vstupu k 

výstupu probíhá. Rozdíl je tu jen ten, ţe chyby a odchylky mívají zvláštní vysvětlení, zatímco 

správný postup můţeme prostě očekávat (a naše očekávání se na rozdíl od prvního případu 

potvrdí).
273

 Avšak ponechme to stranou, protoţe o fyziologické problémy zpracovávání 

informací se zde nejedná. 

Hlavní u Dummetta a Hackinga je, ţe budeme-li rozlišovat mezi rozuměním (tedy 

jednáním podle pravidel) a výkladem, interpretací, rozevírá se tu prostor mezi případy, které 

zvláštní vysvětlování nepotřebují a které ano. Výklad pravidel, odůvodňování, interpretace 

stojí na straně jedné a samy o sobě budou vţdy potřebovat další výklad, pokud je neukotvíme. 

Na straně druhé, máme alespoň dočasně stabilní návyky, sociální praxi a slepé jednání. Čili, 

jak to na situaci komunikace převádí Hacking: v běţných podmínkách, kdy je uţití řeči 

standardní, posluchač mluvčímu rozumí, aniţ by tu jakákoli interpretace byla nutná.
274

 V 

normálním případě mluvčí míní svými slovy to, co říká, a posluchač uţ tím, ţe slyší, 
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simultánně chápe.
275

 Interpretace je třeba pouze ve výjimečných případech (a proto jsou 

klasifikovány jako výjimky – do toho se řadí i případ Quinova homofonického překladu), a to 

proto, ţe posluchač hned pozná nepravidelnost a nestandardnost promluvy. Normální 

rozumění vypadá tak, ţe mluvčí a posluchač získávají významy přímo účastí na konverzaci a 

nemusí proto vytvářet interpretaci mluvčího soukromé intence, jak tvrdí Davidson.
276

 Na 

druhou stranu v oněch výjimečných případech (záměrné odchylky, nechtěné chyby apod.) je 

taková interpretace nezbytná.
277

 V těchto bodech Dummett za Hackingem věrně stojí, kdyţ 

přidává na účet radikální interpretace poznámku, ţe nemohu vyšetřovat všechny promluvy 

svého souseda za pomoci překladového manuálu tak, jak tomu činím u cizince.
278

 

Davidson však vůbec nesouhlasí s přehnaně úzkým pojetím interpretace, které mu oba 

autoři přisuzují. Podle něj Dummett naznačuje, jako kdyby radikální interpretace slov 

nabízela pouze jakási jiná slova (z levé části T-vět k pravé) a k významům se vůbec 

nedostala.
279

 Nicméně ani toto není Davidsonovo stanovisko, proto ostatně od konceptu 

radikálního překladu přešel k radikální interpretaci. Tím chci říct, ţe u Davidsona můţeme 

slovo „interpretovat“ nahradit slovem „rozumět“, jejţ Dummett upřednostňuje, a pak 

souhlasit s tím, ţe ne kaţdé rozumění vyţaduje překládání.
280

 Tím naše potíţ ale nezmizí, 

protoţe podle Davidsona sice jeho pojetí interpretace zahrnuje jak rozumění, tak vysvětlování 

výjimek, ale podle Dummetta na to nemá právo. Ergō tvrdit to můţe, ale tím, jak Davidson 

celou situaci řeší, si nakonec stejně protiřečí. 

Nevěnovala bych tomuto tématu tolik času, kdybych si myslela, ţe se Davidsonova 

filosofie v tomto směru nedá obhájit. A nyní se mi snad podaří vysvětlit, proč se domnívám, 

ţe u Dummettových výtek není vše v pořádku. Dummettova představa, ţe nemůţeme mít 

ponětí o pojmu výjimek, pokud nejsou odchylkou od něčeho, co samo výjimkou není, tedy od 

nějakého druhu pravidelnosti, je zcela oprávněná. Nicméně kdyţ Davidsona opakovaně 

obviňuje z toho, ţe nedává smysl mluvit o různících se idiolektech bez společné shody, dělá 

při tom implicitně dvě různé věci. První je, ţe apeluje na Wittgensteinův pojem rozumění a na 

primárnost shody vůči nesouhlasu či výjimce. V druhém kroku však ztotoţňuje první 

podmínku se svojí představou, ţe shody lze dosáhnout jedině v podobě nadindividuální teorie 
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významu opírající se o konvence. Dummett se naprosto nemýlí v tom, ţe první krok je u 

Wittgensteina spojen se zdůrazňováním uchopování nebo následování pravidla. Ale protoţe 

nemůţeme Davidsona a Dummetta správně pochopit, budeme-li neustále mateni jediným 

pojmem spojeným s úplně rozdílnými předpoklady, navrhuji od sebe odlišovat termíny 

pravidelnost a pravidlo. Od této chvíle budu o první z Dummettových námitek mluvit jako o 

záleţitosti pravidelností: tedy o tezi, ţe v řeči musíme vykazovat alespoň určitou míru 

pravidelností, má-li být moţný idiolekt, chyba, malapropismus a jejich vysvětlení; tedy pro 

Dummetta, ţe je nutné rozumění před interpretací v úzkém smyslu slova. Pro druhou námitku 

zachovám termín pravidel tak, jak jsme jej vyjma této podkapitoly pouţívali doposud, tedy v 

Davidsonově chápání, ţe pravidla jsou společenskými konvencemi, které homogenizují 

interpersonálně uţívané výrazy se standardními významy. Myslím, ţe nesouhlas mezi 

Dummettem a Davidsonem, který ani jeden z nich nebyl schopen jasně pojmenovat, spočíval 

v tom, ţe do první otázky, tedy otázky nezbytnosti pravidelností, automaticky projektovali 

svoje odlišná pojetí pravidel (kaţdý měl odlišnou představu, jak pravidelnosti dosáhnout). 

Mým záměrem v další části této kapitoly bude v tomto duchu oponovat Dummettovi; 

pokusím se za pomoci dalších textů ukázat, ţe kdyţ Dummett píše, ţe si Davidson odmítáním 

nutnosti společenských konvencí řeţe větev pod vlastníma nohama, nebo ţe nám ve svém 

pojetí jazyka jako souhry idiolektů nenabízí jiné neţ kruhové a neeliminovatelně regresivní 

řešení, podsouvá Davidsonovi názor, který Davidson nezastával.  Mým cílem bude upozornit 

na to, ţe Davidsonova filosofie nám nabízí moţnost, jak odloţit společenská pravidla do role 

pomocníka, aniţ by tím popírala zásadnost pravidelností v jazyce, a je tak mnohem pruţnější 

a vstřícnější ve vysvětlování právě oněch jazykových „deviací“. Pokud podle Davidsona 

vzájemné porozumění nepotřebuje přísně vzato dodrţování těch samých syntaktických a 

sémantických pravidel, pak je vzájemné rozumění umoţněno díky obecné znalosti světa a 

lidských postojů, ale i schopnosti lidské imaginace a tvořivosti;
281

 jen tak se zdají jasnějšími 

úkazy, jako je porozumění ţvatlajícím dětem nebo básníkům.
282

 Podíváme se, co nám 

Davidson nabízí, kdyţ říká, ţe řeč vyţaduje sdílenou praxi, ale nikoli tu, která implikuje 

nutnost „stejného jazyka“, na kterou apelují konvencionalisté a zastánci lingvistické 

kompetence.
283
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 4. Davidsonův argument proti soukromému jazyku 

 

Z předcházející části bychom si mohli odnést myšlenku, ţe Dummett s Hackingem 

dospívají v podstatě k názoru, ţe zamítá-li Davidson nutnost konvencionalizované 

společenské praxe, pak jsou jeho idiolekty bez sdíleného vztaţného systému soukromými 

jazyky. Na rozdíl od empirismu, který v pojetí soukromého jazyka rovněţ ústil, naráţíme však 

u Davidsonovy teorie podle Dummetta na následující potíţ: odmítá jak poţadavek 

společenských konvencí, tak i empiristické premisy. Potom ale nezbývá u Davidsona prostor 

pro vysvětlení, jak se dva lidé se dvěma soukromými jazyky, které se nevztahují k ţádné 

základně společné oběma účastníkům rozhovoru, mohou dorozumět – coţ empirismus 

alespoň vysvětlit dokázal. 

Tím chce Dummett říct následující. Empiristická teorie jazyka předpokládala objektivní 

strukturu reality, kterou mysl účastníků odráţela a jiţ mohl jazyk jako médium rovněţ 

reprezentovat. Potom byla přinejmenším vţdy potenciálně dosaţitelná určitost jazykových 

významů, potaţmo zvyšující se míra pravdivosti teorií, pokud lidé s postačujícím kognitivním 

aparátem obývající tu samou skutečnost budou na cestě za poznáním postupně vymycovat 

baconovské idoly. Tím pádem má empirismus svoji odpověď na otázku, která ve filosofii 

tanula vţdy, a která zde dostává pojmenování interpretačního regresu: tedy ţe potřeba dalšího 

výkladu pro kaţdý výklad se zastaví, tj. je fundována nejazykovým poznáním kumulovaným 

smyslovými zkušenostmi. Na tuto výzvu, jak zaloţit moţnost intersubjektivní komunikace a 

jak vysvětlit smysluplnost jakýchkoli racionálních debat o objektivitě či adekvátnosti teorií, 

musí podle Dummetta i Davidsona odpovědět také pozdně analytická filosofie. Zatímco však 

podle Dummetta tomuto závazku dostál Wittgenstein se svou koncepcí následování pravidel, 

Davidson nikoli. 

Celý problém se dá situovat do dalšího terminologického rozlišení: do rozdílu mezi 

percepčním a sociálním externalismem. Dummett, Kripke, Burge, Putnam a Davidson se v 

nejobecnější poloze (nutně teď ignoruji veškeré jemnější rozdíly) shodli na tom, ţe významy 

jazyka nejsou vytvářeny výlučně z exponátů z interního muzea mysli jednotlivců. A proto v 

tomto kontextu externalismus znamená, ţe významy jazyka a našich myšlenek jsou závislé na 

interakci s vnějšími vlivy, přičemţ tyto vlivy jsou filtrovány intersubjektivní dimenzí, do níţ 

se jedinec rodí. Nicméně rozdíl v přívlastku (sociální versus percepční) má implikovat, ţe 

sociální externalismus k myšlence o nutnosti intersubjektivity a společnosti pro myšlení a 

jazyk přidává apel na konvence. Dummett má za to, ţe tento apel na pravidla a konvence je 

řešením regresu, které nám nabídl Wittgenstein, a ţe bez nich percepční externalismus nedává 
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smysl. Cílem této části tedy bude ukázat, ţe Davidsonův percepční externalismus dovede na 

problém s interpretačním regresem, tak na obvinění ohledně soukromého jazyka odpovědět a 

ţe moţná nemá k Wittgensteinovu vlastnímu řešení tak daleko, jak nám naznačuje Dummett. 

Neţ však otevřeme debatu o percepčním externalismu, připomenu na úvod nejprve, jak se 

pozdně analytické hnutí vyrovnávalo s odmítnutím empirismu. 

Pokud se chceme podívat, v jaké podobě se problém interpretačního regresu znovu objevil 

na scéně pozdně analytické filosofie, musíme mít na paměti, co nás učil Wittgenstein nebo 

Sellars. Vztahy mezi vnějšími okolnostmi a našimi přesvědčeními (plus významy) nejsou 

logické, jak to vysvětloval empirismus, ale kauzální.
284

 Vyjádřeno oblíbeným Rortyho heslem: 

pokud vně je svět, neznamená to, ţe tam vně je pravda.
285

 Jinak řečeno, svět se na jednu 

stranu sice nepodřizuje našim představám, avšak, na druhou stranu, také sám o sobě nedokáţe 

odůvodňovat naše hypotézy a přesvědčení; to mohou udělat zas jen jiná přesvědčení.
286

 

Ačkoli samozřejmě svět můţe způsobit, ţe některá přestaneme tvrdit a přijmeme jiná; nejsme 

od světa odtrţeni, naše přesvědčení na interakci s ním kauzálně závisejí. Kdyţ ale nemůţeme 

ze sítě přesvědčení a z jazyka vystoupit, je pro filosofy snad ještě naléhavějším problémem 

přijít na to, zda můţe naše odůvodňování někde skončit.
287

 Jednou odpovědí můţe být, ţe 

určitá přesvědčení, která zastáváme s největší jistotou, budou základem pro jiná přesvědčení, 

na kterých lpíme o poznání méně. Ona jistota je samozřejmě řešením regresu a těţiště otázky 

se v pozdně analytické filosofii samozřejmě soustředí na to, proč by jedna přesvědčení měla 

být jistější neţ jiná, kdyţ to není tím, ţe by se vztahovala k mimojazykovým faktům. 

Kdyţ necháme stranou kontradikce v Quinově vlastní filosofii (třeba jeho tvrzení, ţe pouze 

vědec můţe adekvátně posoudit, co je skutečně realita
288

), která se zdají jeho závěrům 

odporovat, nabízí na výše poloţenou otázku přesvědčivou odpověď článek Dvě dogmata 

empirismu. Ten ústí v prohlášení, ţe kentauři, rukavice a mitochondrie jsou jazykovými 

postuláty na stejné epistemologické úrovni.
289

 Tedy popírá se zde epistemologická priorita 

právě mimojazykových (tvrdých) fakt proti (měkkým) faktům čistě jazykovým, kulturním. 

Intelektuální revoluce a převaha jedněch teorií nad druhými netkví v tom, ţe by věrněji 

odráţely skutečnost, ale v tom, ţe je-li jejich účel pragmatický (pomáhají nám orientovat se 
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ve světě a předvídat některé jevy), pak vědecké teorie, kupříkladu oproti starším 

náboţenským mytologiím, získaly přednost jen díky tomu, ţe se lépe osvědčily v našem 

vypořádávání se se smyslovou zkušeností.
290

 

Důvodem, proč o tom hovoříme, je způsob, jakým Quine vysvětluje náš sklon věřit 

některým věcem jako evidentně skutečným. Pevnost těchto věcí, jejich jistota
291

 a evidence je 

totiţ cele připsatelná na vrub míře ochoty, jakou vykazujeme při příleţitosti revidovat jednu 

část naší sítě přesvědčení spíše neţ části jiné.
292

 Změní-li se však určitá přesvědčení o světě, 

musí se zákonitě proměnit celá síť. Teorie směřují ke konzistenci a jednoduchosti tak, aby se 

vyrovnávala rovnováha celého pole.
293

 To je silná myšlenka a chtěla bych ukázat, ţe se na ní 

Wittgenstein s Davidsonem shodli a ţe některé problémy interpretace řešili analogicky. 

Přiznávám se po vzoru Davidsona, ţe si netroufám soudit, zdali bychom snad mohli 

Dummettovu interpretaci Wittgensteinovy filosofie povaţovat za neadekvátní (ve 

Filosofických zkoumáních jsou místa, která se mi zdají jeho domněnky podporovat). Avšak 

chci alespoň ukázat, ţe u Wittgensteina lze stejně tak dobře nalézt tvrzení vstřícná vůči 

Davidsonově pojetí. U Wittgensteina je onen nezdůvodněný základ vyjádřen primátem 

jednání,
294

 kdy je jistota přesvědčení zaloţena v nezdůvodněné praxi (verbální a nonverbální). 

Jistota tedy znamená, ţe jsem o určitých faktech a jejich pravdě naprosto neotřesitelně 

přesvědčený,
295

 poněvadţ jsem byl naučen tuto pevnou část systému přesvědčení nebo vět 

přijímat za jistou.
296

 Můj obraz světa je zděděné pozadí, o němţ se ujišťovat nemusím, 

protoţe se jedná o výchozí bod mého jednání a bytí, na jehoţ pozadí mohu posléze rozlišovat 

mezi pravdou a nepravdou.
297

 Pokud si nejsem jist určitými fakty, nemohu si být jist ani 

smyslem svých slov,
298

 píše Wittgenstein, a proto je základní podmínkou jazyka, ţe se lidé 
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nemohou při označování určitých věcí ve svém jazyce většinou (jen výjimečně) mýlit.
299

 

Co se týče Davidsona, nejprve bych ráda připomněla, ţe i on vidí přesvědčení jako pojítko 

mezi světem a prostorem důvodů, podle něhoţ řídíme své chování (Davidson se zabýval teorií 

rozhodování a jednání, ale tuto část jeho filosofie jsem zde ponechala stranou). To mohlo 

trochu zaniknout, protoţe jsem pro zjednodušení pouţívala pouze výrazu přesvědčení, ale 

Davidson o něm mluví jako o jednom z propozičních postojů obecně, kam patří naše záměry, 

přání, zoufání, chtění atd., u nichţ je provázanost s jednáním moţná patrnější. Tedy ještě 

jednou: „[…] jakákoli teorie o významu je neoddělitelná součást obecnější teorie lidského 

chování.“
300

 Proto ostatně říká, ţe behaviorální fakta jsou vektorem významu a 

přesvědčení;
301

 vyznačují se jistým směrem (o jaké předměty se jedná) a intenzitou (stupně 

jistoty). Davidson šel na skeptické potíţe podobně jako Wittgenstein; tvrdí, ţe o interpretaci 

druhého nemůţeme ani uvaţovat, nebudeme-li předpokládat, ţe se druhý ve většině svých 

promluv a přesvědčení nemýlí. I kdyţ zůstává samozřejmě důleţitá otázka, co interpreta 

opravňuje myslet si, ţe většina jeho vlastních přesvědčení je pravdivá, zejména ta, jeţ zastává 

s největší jistotou.
302

 A stejně jako Wittgenstein říká, ţe tento předpoklad patří k podstatě 

toho, co přesvědčení a jazyk vůbec je. „Vzhledem k tomu tedy můţeme skutečně ve velmi 

silném smyslu slova říct, ţe víme, ţe přesvědčení jsou jako taková převáţně pravdivá. Kdyţ 

tedy někdo bude poţadovat další záruky, bude tak činit zbytečně; kaţdé další ujištění jen 

rozšíří řady jeho přesvědčení. Je třeba jen to, aby si uvědomil, ţe přesvědčení ze své povahy 

odpovídá skutečnosti.“
303

 

Jak jsme viděli, Quine nám říká, ţe i kdyţ odmítneme rozlišovat analytické a syntetické 

věty, to znamená rozlišovat fakta, která nám dává svět a která nám dává jazyk (krabice vs. 

kentauři), zbývá nám pro zdůvodňování přesvědčení ještě holistické řešení. Jak píše 

Wittgenstein, mám-li jistá přesvědčení, která jsou pro mne věcí jistoty, není to proto, ţe jsem 

se o všech musel přesvědčit (kdo z nás si například obešel Zemi, aby se ujistil, ţe je kulatá?), 

ale ţe jsou zakotvená coby pevná v celku mých ostatních přesvědčení.
304

 Přesvědčení je pevné 

nikoli proto, ţe by samo o sobě bylo evidentní, ale poněvadţ je podepíráno těmi 

přesvědčeními, co se vyskytují kolem něj.
305

 Vyţadování důvodů, potvrzování hypotéz a 
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ověřování se odehrává jiţ v rámci nějakého systému a ten sám patří k podstatě toho, co vůbec 

nazýváme argumentem nebo důvodem.
306

 Toto stanovisko je samozřejmě vlastní i 

Davidsonovi: „Kaţdé přesvědčení je v tomto smyslu i odůvodněno: je podporováno 

mnoţstvím dalších přesvědčení (jinak by totiţ nebylo tím přesvědčením, kterým je) a nese si s 

sebou předpoklad vlastní pravdivosti. Tento předpoklad je tím silnější, čím větší a 

významnější je skupina přesvědčení, s nimiţ dané přesvědčení vytváří koherentní 

celek[…]“
307

  

Na této skutečnosti, o níţ jsme neochvějně přesvědčeni, se tedy musíme navzájem 

shodnout. Co to však znamená a jaké to má důsledky pro interpretaci, na to se podíváme v 

následujících částech. Nejprve si musíme ukázat, jak podle Davidsona lidská bytost vůbec k 

takovému systému přesvědčení přijde a jak je provázán se světem a společností. Poté bych se 

chtěla vrátit právě k srovnání Wittgensteinova a Davidsonova pohledu na jistotu v ucelenější 

podobě a zjistit, co si tedy oba autoři myslí o pravidelnosti, společenské praxi a pojmu chyby 

obecně. Nakonec se dostaneme k tomu, jak můţeme řeč, i chyby v ní se vyskytující, 

interpretovat, znovu si připomeneme Davidsonovy závěry z Hezkého zmatku epitafů a 

vyvodíme ty důsledky, které z nich pro interpretaci, komunikaci, řeč a poznání vyplynuly. A 

zdali jsou přijatelné jako verze argumentu proti soukromému jazyku a řeší otázku regresu 

interpretace navzdory tomu, ţe nepřijímají postuláty lingvistické kompetence a Dummettovy 

teorie významu. 

 

4.1 Percepční externalismus 

Jako první musíme osvětlit, jak jedinec řeč získává a jakou roli v Davidsonově percepčním 

externalismu hraje společnost. Začneme u dítěte bez vyvinutého myšlení a skončit bychom 

měli s jasnou představou o tom, proč u Davidsona o solipsismu nemůţe být řeč. V čem autor 

vidí, kdyţ ne v konvencích, společenskou shodu, na níţ můţeme zaloţit vzájemný dialog 

mluvčích, kteří si do něj přináší odlišné idiolekty. Co se soukromého jazyka a potaţmo 

korespondenčních teorií pravdy týče, u Ayera jsme viděli, ţe moţnost rozpoznat a opravit 

jazykovou chybu zakládá na evidenci smyslových dat uloţených v paměti; normou je tu 

osobní zkušenost se světem. To Davidson odmítá: je toho názoru, ţe ţádná osoba nedisponuje 

poznáním významu slov, které by bylo obdařeno tajuplnou karteziánskou jasností. V tomto 

ohledu zakládá jedinec své ponětí jak o světě a druhých lidech, tak o sobě samém, o svém já 
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(tedy svoji sebe-identifikaci a sebereflexi) intersubjektivně.
308

 „Na přesvědčení není 

soukromé to, ţe je přístupné pouze jednomu člověku, ale to, ţe můţe být idiosynkratické.“
309

 

Pro Davidsona, stejně jako pro jeho filosofické předchůdce, zůstává v empiristických 

teoriích nedořešenou otázkou, jak opakovanou zkušenost s podobnými předměty coby 

podobnou vůbec rozpoznáme. Jeho odpověď je taková, ţe si s tím izolovaný člověk odkázaný 

pouze na vlastní soukromé prostředky neporadí. To ale neznamená, ţe jsou zanedbatelné: 

člověk musí být schopen, jako většina ţivotaschopných ţivočichů vydělit figuru z pozadí, 

zobecňovat, kategorizovat stimuly a adekvátně na ně reagovat. To ho samo o sobě však od 

teploměru či mluvícího papouška neodliší.
310

 K témuţ se vztahuje pronikavá Wittgensteinova 

poznámka, ţe tomu není tak, ţe by zvířata nemluvila, protoţe nemyslí, „[…] jde právě o to, ţe 

nemluví.“
311

 Jsou-li tyto fyziologické reakce podmínkou pro existenci myšlení, nejsou samy 

pro jeho zrod dostatečné: za to můţe být zodpovědná pouze další myslící osoba. Podívejme se 

tedy na to, jak se od společné interakce dvou osob dostaneme k vzájemné závislosti myšlení s 

řečovou komunikací. 

Předpojmová, předjazyková situace, která dovoluje dítěti osvojit si jazyk a zapojit se do 

společenství myslících bytostí, je Davidsonem nazývána triangulací,
312

 protoţe vyţaduje 

propojení tři bodů trojúhelníku (a tří neredukovatelných druhů poznání), jimiţ jsou 

perspektivy dvou osob a vnější prostředí. Triangulace se tak skládá z reakcí těchto osob na 

společnou příčinu (objekt), plus vzájemných vědomých reakcích osob na sebe navzájem – coţ 

obojí vyţaduje zmiňovat schopnost organismů třídění relevantních stimulů. Davidsonovo 

pojetí od Ayerova odlišuje následující: aby si dítě mohlo uvědomit, které z jeho vlastních 

reakcí se sobě v čase podobají, a ţe tak opakovaně reaguje na podobný stimul, potřebuje 

vědomě vnímat reakce druhé osoby (rozpoznává vzorec souhlasu). Je to právě dospělý, jenţ 

pozoruje dětské reakce, a má je za podobné, a tak je v procesu učení podmiňováním 

napomáhá spojit s jistou vnější příčinou. 

Je třeba dopředu říct, ţe samotná triangulace ještě ke skutečnému myšlení nepostačuje; 

myšlení si vyţaduje pojem objektivního světa a ten přichází na scénu aţ se vzájemnou 
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komunikací, pro niţ je triangulace minimálním základem.
313

 Dítě při osvojování jazyka 

získává současně díky triangulaci empirický obsah pro přesvědčení, jazyk a myšlenky, a 

zároveň se učí komunikovat s druhými, coţ mu zase poskytuje pojem přesvědčení (tj. 

přesvědčení o přesvědčení).
314

 To znamená, ţe si při společenské interakci uvědomí, ţe jeho 

idiosynkratická přesvědčení se od norem objektivity mohou odchylovat: získává pojem 

chyby.
315

 Wittgensteinův příspěvek k diskuzi spočíval právě v tom, ţe mám-li čistě soukromý 

jazyk, koncept chyby mít nemohu.
316

 Davidson chce mluvit o tomtéţ, ale neţ se k těmto 

závěrům dostaneme, musíme si pečlivěji projít premisy, poněvadţ pokud je přehlédneme, 

hrozí, ţe nám stejně jako Dummettovi budou Davidsonovy závěry připadat inkonzistentní. 

Nejprve se zabývejme tím, co dává obsah přesvědčením a význam slovům. Odpověď se 

skládá ze tří provázaných momentů: jsou to vztahy přesvědčení a promluv ke světu (princip 

korespondence), vztahy mezi přesvědčeními a promluvami navzájem (princip koherence) a 

kauzální historie uţívání slov. Toto schéma jsme jiţ viděli, kdyţ Davidson mluvil o tom, ţe 

aby T-věty poslouţily interpretaci, musí být testovatelné pod empirickými, logickými a 

holistickými kritérii. Upozorňuji, ţe toto rozdělení má slouţit metodologickým účelům, 

nerada bych vzbuzovala dojem, ţe pokud budu nejprve mluvit kupříkladu o tom, ţe větám 

dávají významy jejich objekty, ţe by to snad postačovalo, podobně jako v atomistických 

teoriích, k tomu, aby dítě postupovalo po izolovaných kusech, a později si je spojovalo 

dohromady do podoby inferencí. Tyto podmínky jsou samozřejmě ve hře vţdy simultánně a 

učení dítě ovlivňuje mnoho na sebe vzájemně působících faktorů. Davidsonův percepční 

externalismus není ani případem, kdy by se svébytná struktura světa otiskovala v podobě 

průzračných reprezentací do naší mysli, ani případem, kdy by si lidé vynalezli libovolnou 

strukturu jazyka a tu přitiskli na předkonceptuální skutečnost – realismus i relativismus jsou 

pro Davidsona pozůstatkem dogmat empirismu.
317

 Tak jako Rorty nazval Davidsona 

nereduktivním fyzikalistou,
318

 musíme i my zvaţovat lidskou bytost, společnost a ţivotní 

prostředí skrze vzájemné vícevrstevnaté interakce; nemá tak například smysl vést přesnou 

hranici mezi tím, kde začíná jazyk a kde končí funkce korových vrstev, ani nemá smysl v 
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jednom či druhém směru na sebe redukovat mentalistický a fyzikalistický slovník.
319

 

Říci však, ţe významy slovům dávají předměty, události a jevy ve světě, je značně vágní. 

Je totiţ zřejmé, ţe i kdyţ dítě odpovídá na vnější stimuly, oněch příčin, se kterými je ta která 

reakce spojená, je nepřeberně mnoho.
320

 Co určuje onu relevantní příčinu, je aţ protnutí 

reakcí dvou osob na vnější stimuly a jejich vzájemná interakce;
321

 a to se přirozeně musí dít 

opakovaně. Teprve podobnost našich reakcí v čase odhaluje dítěti, který stimul je tou pravou, 

společnou příčinou pro učitelovo a jeho vlastní verbální reakce. To znamená, ţe obsahy 

(těchto jednoduchých) myšlenek určují jejich typické příčiny.
322

 S tím je spojena právě nutnost 

komplexní kauzální závislosti – nestačí pouze jednotlivé případy, význam slov je rovněţ 

určen naší kauzální historií kontaktů s vnějším prostředím 
323

 (můj v okamţiku vytvořený 

přesný dvojník tak nemůţe mínit mé významy, kdyţ vydává jisté zvuky, poněvadţ si je 

neosvojil v kontextu, který jim tento význam dává.)
324

 

Tady má jiţ smysl mluvit nikoli o příčinách, ale o předmětech a objektech přesvědčení a 

promluv; jsou to právě tyto předměty, poněvadţ pro ně uţíváme tato slova,
325

 jeţ jsme si s 

nimi naučili spojovat za pomoci podmiňování; coţ nijak neruší tezi o nevymezitelnosti 

reference. Závěr tedy zní, ţe „[…] vím, ţe vaše promluva znamená totéţ, co moje promluva, 

pokud vím, ţe přesvědčení o jejich pravdivosti jsou systematicky zapříčiňována týmiţ 

událostmi a objekty.“
326

 Davidson si je samozřejmě vědom, ţe takto, tj. v přítomnosti druhého 

a těchto předmětů, se neučíme většině jazyka, to by byl skutečně chudičký; nicméně právě 

tyto situace jsou při osvojování jazyka zásadní.
327

 Mimochodem, analogicky je tomu s 

pravdivostí; jistě ne všechny věty našeho jazyka aspirují na to, aby byly pravdivé nebo 

nepravdivé, ale věty spojené s pravdivostními podmínkami jsou prvotním vodítkem pro 

schopnost interpretace celé řeči.
328
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Podle Davidsona si tento zrod myšlení, který je vázaný na vznik sdíleného prostoru světa, 

musíme drţet v mysli, kdykoli uvaţujeme o komunikaci. Jistě, je přirozené, kdyţ uţ coby 

zkušení mluvčí s rozuměním počítáme, vidět řeč a připisování myšlenek nezávisle na 

příčinách, které je vyvolaly.  Tudíţ zapomínat v jistém smyslu na to, ţe myšlenky získávaly 

své obsahy naší účastí ve světě a ve společnosti, a zapomínat na to, ţe významy slov jsou 

svázány se situací, s našimi dalšími přesvědčeními a ostatním jednáním.
329

 To je však chyba, 

míní Davidson, jelikoţ ve skutečnosti nemůţeme vysvětlit vzájemné dorozumívání tak, ţe v 

komunikaci nejprve objevujeme, co samotné promluvy znamenají, a dodatečně dohledáváme 

jejich kauzální příčiny.
330

 

Důleţité je si osvětlit ještě onen stěţejní koncept chyby. Při přechodu od triangulace k 

jazykové komunikaci se nám dostává nejen empirického obsahu pro naše přesvědčení o tom, 

co existuje, ale také pojmu objektivity, ţe tento svět existuje nezávisle na nás.
331

 Dítě vrůstá 

do myšlení tím, ţe si začíná uvědomovat, v čem přesvědčení, chyba, pravda a objektivita 

spočívá. Pokud jej někdo odměňuje a koriguje, začne vnímat, ţe povahou přesvědčení je to, 

ţe se při některých činnostech můţe zmýlit.  Musí přijít na to, ţe dospělý nepochválí jeho 

opakování zvuků, dokud samo nezjistí, jakou mají kauzální souvislost s dalšími vnějšími 

okolnostmi coby pravdivostními podmínkami některých vět a jiných nikoli. Tím získává i 

vědomí o svém já. Individuální já se můţe ve svých přesvědčeních o tom, jaká realita 

skutečně je, lišit od přesvědčení druhých lidí; a teprve proti této sdílené realitě můţe jedinec 

chybovat anebo pochybovat. Jak Davidson přiznává, právě Wittgenstein nám ukázal, ţe 

zvaţovat koncept chyby můţeme pouze na pozadí intersubjektivity.
332

 Sociální prostředí nám 

umoţnilo vybudovat v jazyce objektivní svět a díky tomu mít pojem pravdy, tedy znát rozdíl 

mezi mým zdáním a realitou, mezi pravdivým a nepravdivým přesvědčením.
333

 Jak to? Právě 

v oněch základních situacích se ukazuje, ţe nesoulad dvou reakcí na společnou příčinu, kterou 

jiţ dítě umí rozpoznat, se počítá za omyl.
334

A poněvadţ tady ještě zvaţujeme autoritu 

vyučujícího, je to chyba na straně dítěte. Jen předesílám, ţe veškerá závaţnost přijde na scénu 

ve chvílích, kdy zvaţujeme koncept u chyby u takzvaně dvou plně kompetentních mluvčích, 

protoţe tady se to Davidsonovi přestává, například na rozdíl od Kripka, zdát tak jednoduché. 
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Tomu se budeme věnovat později. 

Situace, jeţ dávají obsah jistým přesvědčením a promluvám, zároveň určují podmínky, za 

nich jsou tato přesvědčení pravdivá.
335

 Dítě si osvojuje pojem pravdy zároveň se vstupem do 

jazyka a do myšlení; uţ proto Davidson povaţuje postoje k pravdivosti jako základní, 

transparentní, dále nevysvětlitelnou evidenci pro radikální interpretaci. Člověk, který zná 

povahu jazyka a přesvědčení, zároveň ví, co to pravda je, poněvadţ je trénován s větou 

souhlasit v přítomnosti jistých objektů a jindy nesouhlasit. Pomůţe nám, co o této věci říká 

Wittgenstein, jehoţ otázky učení se jazyku vţdy velmi zajímaly. Wittgenstein je toho názoru, 

ţe ţádným dětem nemusíme cosi vysvětlovat, aby věřily, ţe jejich první vychovatelé mají 

pravdu (jinak by se nikdy ničemu naučit nemohly): dítě se učí věřit zároveň s tím, čemu se 

učí.
336

 

Na počátku dítě nemůţe zvaţovat moţnost, ţe existují i nevěrohodní učitelé; aţ teprve 

později, osvojí-li si náš nejzákladnější obraz světa, zjistí, ţe jeho zkušenost můţe pravdivost 

určitých tvrzení
337

 potvrdit či vyvrátit.
338

 Podle Wittgensteina, jako u Davidsona, můţe řeč 

spočívat pouze v tom, ţe jsou znovurozpoznávány předměty i slova,
339

 k čemuţ jsme 

trénováni za pomoci zpětnovazebného posilování vyţadovaných reakcí. Jsme vyškoleni k 

normě stálosti věcí, jeţ pro nás teprve poté mohou smysluplně podléhat změnám.
340

 

Wittgenstein celou tuto komplexní situaci shrnuje tím, ţe se učíme (za pomoci ukazování, 

ostenze, jejíţ důleţitosti se v triangulaci věnuje i Davidson; ale nepleťme si to s ostenzivní 

definicí, která má smysl aţ kdyţ dítě umí řeči uţívat
341

), ţe existují jistá fakta – tím je 

podmíněna moţnost řečové hry.
342

 Existence fakt a zkušenostních soudů musí být zpravidla 

mimo pochybnost, pokud máme podle nich jednat a má-li jistá jazyková hra existovat.
343

 

 

4.2 Davidson a Wittgenstein o jistotě 
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Nyní bychom měli lépe chápat, proč Davidson i bez teorie významu říká, ţe naše myšlení 

potřebuje sdílené normy a měřítka objektivity,
344

 coţ je přesně to, co od něj poţadoval doloţit 

Dummett. U Davidsona je tímto společným měřítkem objektivity sdílený svět konstituovaný 

veřejně rozpoznatelnými rysy, historií, zkušenostmi, událostmi, apod., který jsme získávali jiţ 

při triangulaci. Nicméně to neznamená, ţe u zrodu myšlení úloha triangulace skončila; to by 

bylo moţné asi tak potud, pokud by měl tento svět stabilní mnoţinu prvků a jiţ nikdy se 

neměnil. Potom by nebyl problém stanovit neměnné a závazné standardy významu, vytyčit 

hranici mezi správným a nesprávným uţitím. Tak tomu však u Davidsona není: mění se, 

poněvadţ musíme brát neustále v potaz nové jevy, situace, neznámé příčiny jednání cizích lidí 

a kontext promluv svých bliţních, zvlášť mají-li tendence přejímat slova z druhých jazyků, 

náboţenství, mít psychózy, učit se novým oborům a jinak se vyvíjet. 

O Wittgensteinově jistotě jiţ byla řeč a teď si ji zkusíme blíţe propojit s Davidsonovými 

tezemi. Wittgenstein ve své knize napsal, ţe pravidlo mimo jiné můţeme vysvětlit 

pravidelností.
345

 A tato pravidelnost je příbuzná se slovy jako stejnost a shoda (stejně jako 

pojem věty je příbuzný s pravdivostí).
346

 Co je stejné, to se na počátku dítě učí skrze příklady 

a cvičení (ukazujeme mu tutéţ barvu), dokud z jeho chování a správného uţívání slov 

nevypozorujeme, ţe to pochopilo. Tím vzniká řeč: pravidelnou souvislostí mezi mluvením a 

jednáním (dítě umí reagovat na ţádost, aby přineslo věc této barvy).
347

 Co se týče oné shody 

na úrovni společnosti, spočívá ve shodě o tom, co je v té které jazykové hře povaţováno za 

evidenci.
348

 Ten, kdo nerozeznává ty samé předměty s jistotou, nehraje naši jazykovou hru,
349

 

píše Wittgenstein a nemohu mu vlastně rozumět: právě proto, ţe nevím, co on tedy za 

evidenci pokládá.
350

 To je však de facto fiktivní případ, poněvadţ pokud nějaký člověk nevěří 

v naši evidenci, v celý náš systém (nejen, ţe se s námi rozchází v určitých názorech), pak 

nevěří vlastně v žádnou.
351

 Ve vyhroceném případě bychom takové bytosti nemohli vůbec 

povaţovat za rozumné, ani jimi vydávaným zvukům říkat jazyk. Ve stejný důsledek ústí i 

Davidsonovo odmítnutí třetího dogmatu empirismu, v němţ jediném by mohla mít 

nesouměřitelnost jazyků nějaký smysl. Popíráme-li však myšlenku, ţe nezměřitelné jazykové 

struktury dávající pokaţdé jiný tvar stejné nepojmové realitě, pak musíme za podmínku 
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myšlení a jazyka přijmout přeloţitelnost kaţdé řeči.
352

 A to, vraťme se opět na začátek, 

znamená pouze to, ţe se skrze komunikaci musíme být schopni shodnout na tom, co je to svět 

jakoţto evidence pro naše mluvení a jednání. A pouze poté uvaţovat vzájemné rozpory. 

Ono odkazování na sdílenou půdu jistoty, píše Wittgenstein, znamená vědět, ţe se v 

některých věcech nemohu mýlit (ţe mám tělo, ţe na konci ulice není červí díra, nebo ţe kdyţ 

sedím na ţidli, tak to je „ţidle“). Tak je to správné: ale zároveň to neznamená, ţe jsem 

neomylný.
353

 Toto na první pohled poněkud matoucí prohlášení je pouze přídavkem k 

antiempiristickému pohledu na jazyk, poznání a jejich vývoji. Uţ jsme se o něm bavili v 

souvislosti s odmítnutím deterministického pojetí pravidel: tedy ţe abych mohl uţívat jazyk, 

zdá se mi, jako by všechno mé uţívání slov bylo předurčené. Dítěti vše připadá nové a 

zázračné a taky se nechá lecčím obalamutit; dospělí se stávají rigidnějšími, ale tím i 

suverénnějšími pro rozvíjení svého poznání. Jistá část populace se naučila ve svých plánech 

počítat s tím, ţe kaţdý člověk musí mít dva rodiče, a nenechá si to ţádnými námitkami 

křesťanských přátel vymluvit, stejně jako tito jsou obeznámeni s argumenty svých 

nekřesťanských sousedů, ale ty se jejich důvodů pro víru netýkají. A přece, koho z nás 

nenapadlo, ţe moţná budeme muset své smýšlení upravit kvůli ovečce Dolly? Ta je přitom 

pěkným úkazem, s jak malou ochotou jsme s to měnit naše dosavadní jistoty, poněvadţ pak by 

přebudovávání celku přesvědčení vyţadovalo velké (tj. pro organismy obecně nebezpečné) 

změny. Sotva jaký „vědečtější“ a „tvrdý“ fakt by si člověk mohl přát, a přesto Dolly nedostala 

status důvodu, který by jakkoli dramaticky převracel náš světonázor. Abychom si její narození 

dovedli vřadit do známého systému přesvědčení, budeme spíše postupně rozšiřovat významy 

slov a přesvědčení o příznacích rodičovství. Dějiny nám však ukazují, ţe ať si o laťce našeho 

vědění myslíme cokoli, kritéria rozumnosti se neustále mění.
354

 Nové pokusy nás, tak jako 

naše předky, neusvědčí ze lţi; ale změní rámec našeho uvaţování.
355

 

U Wittgensteina to znamená pouze tolik, ţe naše jistota a s ní naše jazykové hry stojí na 

uznávání jistých fakt o světě – a změní-li se tato fakta, pak se promění celá jazyková hra a s ní 

i její pojmy.
356

 Kdybych se jednoho dne probrala z kómatu do světa, kde by si předměty 

poklidně levitovaly, a kdyby mě většina lidí přesvědčovala o tom, ţe je to pravda – nemohla 

bych zapochybovat o tom, co jsem měla dosud za nepochybné?
357

 Jistěţe ano (jakou 
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zkušenost asi prodělávali lidé při velkých vědeckých průlomech), avšak musíme zachovat 

základní holistický předpoklad přeloţitelnosti: i ty zdánlivě nejjistější předpoklady se mohou 

ukázat nepravdivými jen na pozadí toho, ţe nám nějaká jistota v ostatních základních 

otázkách zůstane. Mohu přeorientovat svou víru na to, ţe se předměty mohou vznášet, ale 

musím v nich tyto známé předměty ještě poznávat, tj. mohu se s ostatními lidmi domluvit tak, 

ţe najdeme řeč o společně ztriangulovaných rysech staro-nové reality. Souhrnně řečeno, 

změna našich přesvědčení se musí odehrávat postupně a nikdy se netýká všech přesvědčení 

naráz (tuto myšlenku s Wittgensteinem sdílel jak Sellars, tak Quine s Davidsonem).
358

  

Tady tedy vidím průsečík Davidsonových a Wittgensteinových názorů o tom, co naše 

dorozumívání umoţňuje. Teď se vrátíme k tomu, v čem se Davidsonův percepční 

externalismus rozchází se sociálním externalismem, který Davidson orazítkoval nálepkou 

„všichni míní týmiţ slovy totéţ.“ Davidson souhlasí s nevyhnutelně sociálními kořeny našeho 

jazyka: naše jednání, vzájemnou domluvu i vzdělávání zakládáme na tom, ţe se můţeme 

ujistit, ţe spolu obýváme stejný, tzn. společný svět. Ale neznamená to, ţe můţeme s přesností 

označit kontexty, v nichţ je moţné to které slovo normálně, správně pouţít. U případu dvou 

cizích jazyků se zdá docela jasné, ţe nemáme jediné vymezené univerzum prvků, k nimţ 

cizojazyčné slovníky přidávají zvukově odlišné popisky. Ze zkušeností s překládáním známe 

případy, kdy jeden jazyk nabízí vícero výrazů tam, kde jiný jazyk nemá k dispozici ani jeden, 

avšak přesto tak nějak víme, o čem se mluví, poněvadţ to dovedeme vztáhnout k společnému 

prostoru. Proč by se to mělo lišit u osob, které pouţívají více méně stejnou sadu zvuků? V 

obou případech nesmí selhat pouze princip minimální shody, princip přeloţitelnosti jednoho 

idiolektu do druhého, který má za následek, ţe nesoulad partnerů (ať cizojazyčných či nikoli) 

v dialogu můţe pramenit pouze ze dvou věcí – buďto se neshodují ve svých přesvědčeních o 

tom, jak se věci na světě mají, nebo mají rozdílná přesvědčení o tom, co jejich promluvy 

znamenají.
359

 

 Co se této společné shody týče, nejde „[…] o to, ţe by konsenzus definoval pojem pravdy; 

konsenzus jen zjednává prostor pro jeho aplikaci. Je-li tomu tak, pak je myšlení nutně 

sociální, a stejně tak i jazyk.“
360

 Tím chce Davidson říci, ţe naše výklady řeči, přesvědčení a 

jednání jsou veřejně určitelné na základě evidence.
361

 Takţe se nemusíme bát, ţe by neurčitost 
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interpretace (tedy to, ţe jedna promluva nemusí patřit k jedinému jazyku, ať uţ určenému 

nadindividuálními konvencemi nebo korespondencí s předjazykovou realitou) fatálně 

narušovala naše rozumění. Pouze připusťme, ţe se radikální interpretace prostě nedá z naší 

praxe vymazat, právě díky nezastavitelnému přílivu obměny a novosti. Nyní je vhodný 

okamţik vrátit se k bádání o radikální interpretaci a malapropismům, protoţe si ukáţeme, jak 

se dá také nahlíţet na jazykovou chybu. Domnívám se, ţe ačkoli by se Dummettovi zřejmě 

nelíbila přílišná dogmatičnost tohoto tvrzení, přeci jen v jeho pojetí jazyka musí mít kaţdý 

kompetentní mluvčí díky veřejně dostupné teorii významu, nezávisle na tom, co si myslí, 

docela jasná kritéria pro to, co je jazyková chyba a co nikoli. 

To však u Davidsona nenalezneme, protoţe trvá na tom, ţe mohu v jedné situaci zařadit 

promluvu k vícero jazykům, pokud to vyváţím zbylou teorií přesvědčení. Pro tuto tezi o 

neurčitosti podává výmluvný příklad. Já a můj soused neshodneme (a můţe se tak dít 

systematicky) na tom, jakou mají objekty před námi barvu (modrá/zelená a ţlutá/zelená jsou 

nejčastější případy.) Potom se podle mě buďto můj soused mýlí (pouţívá své slovo „modrá“ 

chybně), nebo uznám, ţe je jeho přesvědčení o vlastních slovech správné, protoţe uţívá 

„modrou“ v jiném významu, pro jinou škálu případů neţ já.
362

 Pokud vyuţijeme principu 

vstřícnosti, lze dát smysl oběma verzím. Wittgenstein o tom poznamenal: pokud někdo 

nerozeznává barvu tak jako já, mám-li mu rozumět, budu ho buď povaţovat za barvoslepého 

anebo za mluvícího jiným jazykem.
363

 Přirozeně, jak víme z psychologie, pro integritu 

osobnosti je důleţité, aby člověk věřil tomu, ţe právě jeho verze světa je ta správná. Anebo 

jak dodává Davidson, na rozdíl od toho, co si myslíme o druhých, u sebe počítáme víceméně s 

tím, ţe kaţdé naše přesvědčení je pravdivé, čili odpovídá skutečnosti. To však ještě nemá co 

dělat s poţadavky na adekvátní poznání či normy vzdělanosti (leč ani s arogantní vírou ve 

vlastní neomylnost).
364

 Druhý mě můţe za pomoci dobrého důvodu (pro nás oba) docela 

dobře usvědčit z omylu, a pak získám nové přesvědčení o svém starém přesvědčení, které se 

jeví jako mylné ve světle nového
365

 – ale toto nové musím zase pokládat za pravdivé, tj. v 

souladu s celkem mých ostatních správných přesvědčení. 

V tom se jiţ předznamenává aspekt, kterému se budeme věnovat v další části, tedy místo, 

které Davidson dává individualitě i v rámci ne-soukromého jazyka. Jelikoţ kaţdý z nás se 
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snaţí s neustále přicházejícími stimuly činit vlastní systém přesvědčení vyrovnaným a 

koherentním, tak na druhou stranu jako interpreti musíme tuto racionalitu předpokládat i u 

druhých.
366

 Avšak jsme to my, kteří nemůţeme ze své kůţe vystoupit a přečíst cizí myšlenky: 

jsme to my, kdo na základě principu vstřícnosti korelujeme vnější příčiny s promluvami 

druhých, a posuzujeme, co připíšeme na vrub přesvědčením a co významům. A přesto svá 

měřítka zakládáme zase na veřejném prostoru důvodů: i kdyţ náš oponent bude neústupný v 

tom, ţe některé mé zelené věci jsou modré, stále se shodneme na tom, ţe náš zrak se v tomto 

případě bere za věrohodný doklad o tom, co jsou to barvy, jak v „jasnějších“ případech modrá 

a zelená vypadá, a moţná i o tom, jaký arbitr by nás mohl rozsoudit apod. 

Chci tento oddíl uzavřít tím, ţe přes to, co si o tom myslel Dummett (a moţná 

Wittgenstein), čtu následující pasáţe z Filosofických zkoumání davidsonovsky. Davidsonův 

příklad s modrou a zelenou barvou měl ukázat, ţe společenská shoda dává uplatnění pojmu 

pravdy, prostor pro chyby či nesouhlas, nikoli ţe by si vynucovala, abychom všichni stejné 

pravdy uznávali.
367

 Přeneseno na komunikaci: naše promluva musí být interpretovatelná, aby 

byla řečí, nikoli však nutně se stejným významem pro nás pro všechny. A ponechávám na 

zváţení, co tím myslel Wittgenstein, kdyţ napsal, ţe náš společný způsob jednání je tím 

vztažným systémem, podle něhoţ si vykládáme (interpretujeme) cizí řeč.
368

 „‚Tak ty tedy 

říkáš, ţe o tom, co je správné a co chybné, rozhoduje shoda lidí?‘ – Správné a chybné je to, co 

lidé říkají; a v řeči se lidé shodují. To není ţádná shoda jednotlivých mínění, nýbrţ shoda 

ţivotní formy.“
369

 

 

4.3 Interpretovatelnost 

Na konec nám zůstala otázka, pokud někteří autoři Davidsona podezírali z toho, ţe jeho 

vize jazyka je aţ příliš soukromá, co nám po našem rozboru ještě ze soukromých, 

idiosynkratických moţností individua zbylo. Řekla bych, ţe v tomto místě ukazuje 

Davidsonova filosofie svoji silnou stránku proti těm, které se blíţí sociálnímu externalismu 

tak, jak Davidson popsal. Uvedu to nejprve na případu interpretovy strany, a pak se obrátíme 

ke straně mluvčího, přičemţ nakonec bychom měli dojít zpět na počátek k otázce 

malapropismů a uzavřít ji. 

Tak nejprve k interpretově situaci, kterou jsme jiţ naznačili. Davidson za prvé tvrdí, ţe 
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obsah našeho myšlení je objektivní v tom smyslu, ţe je závislý na našem sdíleném, v 

komunikaci přetvářeném, světě.
370

 A za druhé, přestoţe samotný interpret myslí i své já díky 

veřejným jazykovým prostředkům a své normy racionality získává účastí na intersubjektivitě, 

nejvyšší odvolací soud, který má k dispozici při souzení těchto norem, zůstává osobním.
371

 

Kaţdý interpret se tak nachází v pozici, kdy od sebe v zásadě rozlišuje přesvědčení a 

významy na základě vlastního rozhodnutí; toto rozlišení tak podléhá neurčitosti.
372

 Jako 

interpreti se bezpochyby budeme svého mluvčího dále doptávat, abychom zjistili, zdali jej 

interpretujeme správně a zda mu to připadá rozumné. Ale, jak nás naučil jiţ problém regresu 

interpretace, jednou s tím budeme muset přestat a to, co mi mluvčí vypoví, budeme nuceni 

interpretovat opět v souladu s našimi vlastními měřítky.
373

 Uznávám, ţe situace vypadá, jako 

kdybychom se neustále snaţili odvalit Sisyfův kámen regresu, který na nás Dummett přivolal, 

ale k tomu, zda je to marné úsilí, se dostaneme aţ v závěru. 

Nyní je pro nás zajímavá otázka, jaké světlo vrhá neurčitost na koncept chyby. Davidson 

říká, ţe jedním z jejích důsledků je právě to, ţe hranici mezi promluvou pravdivou a 

promluvou chybně povaţovanou za pravdivou, nelze ve světle dostupné evidence jednání a 

jazykových projevů mluvčího zcela rozhodnout.
374

 Nejvíce ilustrativní bude, vrátíme-li se k 

radikálnímu překladateli, kterým jsme se sice jiţ zaobírali, ale rozbor Davidsonova a 

Wittgensteinova pohledu na jistotu by k tomu měl přidat některé nové momenty. Připomeňme 

si, co známe: interpret-překladatel začíná s ohledáváním, za jakých podmínek je pro mluvčího 

věta pravdivá (podle postojů souhlasu a nesouhlasu), přičemţ do komunikace přichází 

vybavený vlastní představou o tom, co za objekty ho obklopuje. Povaţuje-li cizince za bytost 

s vyvinutým myšlením, pak předpokládá, ţe cizinec má svět rovněţ zabydlený předměty – a 

to těmi samými, jako jsou překladatelovy. 

Aby neselhalo kritérium přeloţitelnosti (a to, nezapomínejme, coby kritérium jazyka a 

myšlení selhat nesmí), musí interpret na počátku začít s předpokladem, ţe se mluvčí ve svých 

promluvách zpravidla nemýlí. Ţe mluvčí věty povaţuje za pravdivé, kdyţ jsou pravdivé,
375

 

tzn. podle interpretovy evidence, jeţ nutně koreluje s mluvčího evidencí. Aby to bylo moţné, 
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musí uvést do souladu své překladatelské věty a větami mluvčího pod stejnými 

pravdivostními podmínkami. Celý proces musí skončit jediným výsledkem, píše Davidson, 

tedy tím, ţe se mluvčí se svou promluvou a názory bude jevit jako konzistentní a 

racionální.
376

 A dalším důsledkem bude, ţe oba účastníci dialogu naleznou společnou půdu 

pro to, aby svůj prvotní a nutný předpoklad (ţe se z podstaty řeči nemohou oba ve většině 

případů mýlit v tom, ţe by jejich přesvědčení neodpovídala skutečnosti) specifikovali tak, aby 

zjistili, kde se jeden či druhý mýlí doopravdy. Tato metoda interpretace si přirozeně neklade 

za cíl, aby spolu mluvčí s posluchačem souhlasili ve všech otázkách, ale aby mluvčímu a 

posluchači dodala shodu, onen společný svět, o němţ spolu mohou nesouhlasit: „[…] jejím 

účelem je učinit smysluplný nesouhlas moţným[…]“
377

 

Jak se to ale má s připisováním samotného nesouhlasu? Aby vzájemné porozumění 

mluvčího a interpreta bylo co nejoptimálnější, měli by dbát na hledisko jistoty a, jak jinak, 

holismu. Tedy vzhledem k tomu, co jsme si o jistotě řekli, je záleţitostí stupně, jak mluvčí na 

těch kterých přesvědčeních lpí. Obecně vzato vyhovuje dialogu nejlépe pozice, kdy mluvčí i 

interpret svorně povaţují za pravdivá ta přesvědčení, kterých se oba drţí nejurputněji, takţe 

hrají klíčovou úlohu v jejich myšlení a orientaci ve světě.
378

 Důvod je prostý: druzí nám 

připadají méně srozumitelní, neshodneme-li se na té pro nás nejočividnější evidenci a 

nejdůleţitějších přesvědčeních (např. o tom, jak věci vypadají, nebo jak zacházet s jinými 

ţivými bytostmi, spíše neţ o povaze temné hmoty). Vzájemné rozumění je tím více 

narušováno, čím více se rozpor týká základních otázek.
379

 A přece, jelikoţ přeloţitelnost můţe 

z principu selhat pouze částečně, upozorňuje nás Davidson, ţe metodologicky nezbytné je 

pouze nalezení dostatečné konzistence, tedy racionality v jednání cizince.
380

 

To tedy znamená, ţe interpret se můţe s chybou či nesouladem vyrovnat pouze holisticky, 

nemůţe ji identifikovat větu po větě; měl by ji připsat tam, kde je ve světle ostatních promluv 

a přesvědčení nejlépe vysvětlitelná.
381

 V tomto ohledu se taky ukazuje určité rozpětí mezi 

případy chyby a nesouhlasu – obojí je vlastně rozdílem v přesvědčeních. Aby to bylo jasné, 

nesmíme pouze zapomenout, jak onen nezbytný souhlas, na němţ se pak rýsují odchylky, u 

                                                 
376

 Davidson, Donald. „Koherenční teorie pravdy a poznání,“ in: Subjektivita, intersubjektivita, objektivita. Praha: 

Filosofia, 2004, s. 174. 
377

Davidson, Donald. „O samotné myšlence pojmového schématu,“ in: Obrat k jazyku: druhé kolo: (jazyk, myšlení 

a svět v názorech postanalytických filosofů), uspořádal J.Peregrin, Praha: Filosofia, 1998, s. 123. 
378

 Davidson, Donald. „Koherenční teorie pravdy a poznání,“ in: Subjektivita, intersubjektivita, objektivita. Praha: 

Filosofia, 2004, s. 175. 
379

 Davidson, Donald. „Though and Talk,“ in: Inquiries into Truth and Interpretation. Oxford: Clarendon Press, 

1984, s. 169. 
380

 Davidson, Donald. „Koherenční teorie pravdy a poznání,“ in: Subjektivita, intersubjektivita, objektivita. Praha: 

Filosofia, 2004, s. 175. 
381

 Tamtéţ, s. 178. 



75 

 

Davidsona vypadá. Jeho podoba je taková, ţe mluvčí a interpret spolu musí uvaţovat o téţ 

evidenci, jeţ poskytuje prostor pro uplatnění pojmu pravdy, nikoli ještě, ţe by si museli 

notovat v pravdách samotných. Ve chvíli, kdy tak nebude zbytí a s přihlédnutím k principu 

vstřícnosti zahrnujícím princip koherence a korespondence dojdeme k závěru, ţe se s 

mluvčím neshodujeme v některých zásadních přesvědčeních (které se vztahují u nás obou na 

stejná fakta) o tom, co je pravda, máme tendence vykládat to jako rozdíly v kulturách,
382

 jako 

nesoulad v jazycích. V tomto případě máme za to, ţe mluvčí má správná přesvědčení o tom, 

co významy jeho slov znamenají, ale tyto významy nejsou v souladu s těmi případy, s nimiţ 

bychom souhlasili my (například mezinárodně ošemetná otázka pojmu spravedlnosti). 

Na druhou stranu, pokud se s druhým dobře shodneme ve většině základních předpokladů, 

tím spíše ho zařadíme k onomu „my“ a o odlišnostech budeme uvaţovat jako o rozdílných 

názorech.
383

 Řekne-li pak takový mluvčí něco divného, je snazší obvinit jej z chyby; na coţ 

mluvčí můţe a nemusí přistoupit (modrá/zelená). Pro domácí i cizojazyčné mluvčí tak co do 

principu platí stejná věc: rozdíl nesouhlas/chyba závisí na tom, zda vnímáme druhého, pod 

celkovou teorií jeho osobnosti a momentální situace, ţe mluví správně, ale jazykem 

vyjadřujícím přesvědčení, kterým třeba z hlediska našich osobních zvyklostí příliš 

nerozumíme. Nebo zdali tíhneme k názoru, ţe druhý mluví v podstatě stejným jazykem, 

dokonce se shoduje v mnohých míněních s našimi, ale některé výrazy uţívá chybně. 

Kaţdopádně není tu ţádná obecná mimojazyková, mimo vlastní komunikaci ověřitelná, 

zásada, který by rozhodla, zda rozdíl tkví v našich názorech nebo pojmech.
384

 Kdyţ říkám 

mimo vlastní komunikaci, chci tím připomenout Davidsonovu podmínku, ţe svou interpretaci 

chování a řeči musíme empiricky testovat a to v konkrétních podmínkách. 

 Například kdyţ vám člověk stojící nad pacientem v nemocnici oznámí „smrt je pro něj 

dobrá,“ musíte vzít v potaz všechny dostupné faktory, které mohou utvářet mluvčího 

přesvědčení a jazyk. Vaše předběţná teorie můţe být taková, ţe máte před sebou chladně 

naladěnou osobu, nikoli někoho, kdo se snaţí mermomocí zůstat v klidu, ani nikoho, kdo je se 

záleţitostí smířený. Dotyčný by promluvou mohl chtít naznačit, ţe by si jeho nenáviděný 

protějšek zaslouţil více utrpení. Můţete ale oscilovat ve své průběţné teorii k tomu, zdali to 

nebyla řeč útěchy, ţe pacient jiţ více netrpí. A to je samozřejmě pouze začátek, poněvadţ vám 

můţe připadat takový názor velmi zvláštní a budete chtít vědět víc, co si pod pojmem smrti 

představuje, kupříkladu kdyţ vy věříte na pekelná muka a tak dále. A samozřejmě díky síle 

                                                 
382

 Davidson, Donald. „O samotné myšlence pojmového schématu,“ in: Obrat k jazyku: druhé kolo: (jazyk, 

myšlení a svět v názorech postanalytických filosofů), ed. J.Peregrin, Praha: Filosofia, 1998, s. 124. 
383

 Tamtéţ. 
384

 Tamtéţ. 



76 

 

dialogu můţete své předpoklady reflektovat a citelně je pozměnit. Nemůţeme mít sice nikdy 

absolutní, na vlastním dorozumívání nezávislou jistotu, ţe jsme druhé interpretovali správně; 

ale pokud jsme spolu schopni vyjít a vzájemně rozumíme vlastním reakcím, i kdyţ je třeba 

neschvalujeme, je to pouze skeptická otázka, která nás (krom filosofování, přirozeně) nemusí 

v ničem trápit. 

Uvedu ještě další příklad. Dáte sousedovi přečíst svoji práci a on ji odmění výrokem, ţe je 

to „pěkná filosofická hypotéka.“ Jeho chybě (malapropismu) se zasmějete a pokusíte se jej 

opravit, leč on to s díky odmítne a odvětí, ţe to myslel váţně: jako metaforu. Je jasné, ţe svoji 

předběţnou teorii o tom, co mluvčí svými slovy mínil, musíte nějak přebudovat. Nemusíte tím 

podle Davidsona odloţit všechno, co jste se o tomto a ostatních mluvčích doposud dozvěděli, 

nebo, jak to s nesouhlasem podává Dummett, vynalézt interpretaci idiolektu, aniţ byste vládli 

jakoukoli znalostí jazyka.
385

 Dummett se nás snaţí přesvědčit, ţe abychom takovému 

mluvčímu porozuměli, stačí nám ovládat veřejnou teorii významu a vědět, jaké kontexty jsou 

pro daná slova náleţité; obvykle se tak zaobírat mluvčího osobním míněním o významu slov 

nemusíme, protoţe je jako my vázán společenskými měřítky.
386

 Stejně jako interpret, ani 

Dummettův mluvčí nemusí formovat předběţné teorie ku svému konkrétnímu posluchači, 

protoţe předpokládá, ţe druhý je zodpovědným účastníkem té samé jazykové komunity, takţe 

má ten správný klíč pro interpretaci veřejného majetku, slov.
387

 Tento společný základ mi tak 

garantuje, ţe poznám chybu, pokud se mluvčí zpronevěří veřejným závazkům (nenásleduje 

pravidla), a teprve potom, píše Dummett, má smysl zaobírat se jeho vlastní idiosynkratickou 

intencí.  

Kdyţ nám Davidson v Hezkém zmatku epitafů tvrdí, ţe se nesnaţí, jak by to mohlo vyznít, 

setřít rozdíl mezi tím, co mluvčí míní v dané situaci, a tím, co jeho slova znamenají, ale chce 

tento vysvětlit jinak (bez odkazu na konvence),
388

 ptejme se jak. Jaká je norma, jíţ se 

Davidsonův interpret (a jak za okamţik uvidíme i mluvčí) zavazuje? Uţ okolo toho krouţíme 

velmi dlouho, abychom se nyní netrefili do cíle. Oproti Dummettovi je to norma 

interpretovatelnosti,
389

 nikoli norma správné interpretace. Pokud se chci domluvit – a 

nemluvil bych, kdybych si myslel, ţe mým slovům nemůţe být rozuměno
390

 – zavazuji se k 
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tomu, co je podle mne naším společným světem (mým a mého posluchače), a ten jsem si sám 

nevymyslel. Je podle Davidsona naprostá pravda, co můţeme vyvodit z Kripka: ţe mluvčí má 

nejlepší šanci na úspěch svého záměru být interpretovatelným, bude-li mluvit jako většina 

ostatních, nebo v souladu s očekáváními druhých, ale ani v opačném případě to moţnost 

úspěchu nevylučuje.
391

 

Tím se vyjevuje, ţe v běţném chápání lze za správný postup označit ten, který lze 

očekávat, zatímco odchylky si spíše vyţadují zvláštní vysvětlení;
 392

 leč nemluvit správně 

ještě neznamená nemluvit vůbec. Ještě jinak řečeno, na očekávání správného postupu můţeme 

zakládat konvence, které nám ulehčí konverzaci. Avšak aby spolu dva lidé mohli 

komunikovat, není onou stěţejní podmínkou, aby mínili týmiţ slovy totéţ, ale aby byli oba 

interprety toho druhého.
393

 Chceme-li mluvit, všechny nás zavazuje poţadavek, abychom byli 

interpretovatelnými. To znamená, ať uţ je to úmysl či nedopatření, vidíme-li, ţe naše 

nekonvenční promluva způsobila v druhých zmatek, musíme jim poskytnout dostatek 

interpretačních klíčů (můţeme znovu triangulovat společné rysy situace, v níţ se nacházíme), 

aby si vytvořili proti své předběţné teorii lepší prozatímní teorii, ladící s naší. Abych to řekla 

ještě důrazněji, poţadavkem a výsledkem úspěšné komunikace (pokud zrovna o ni nám jde) je 

pouze to, ţe si musíme rozumět, ať jsou tyto inovující, zvláštní doslovné významy jakkoli 

vzdálené našim původním očekáváním a standardům. Ten nejzákladnější rozdíl mezi 

percepčním a sociálním externalismem tkví v tom, ţe Davidsonovo dogma zní takto: mezi 

účastníky dialogu není konformita pravd, významů a ostatně čehokoli nezbytná, pokud si tito 

dva rozumí.
394

 A to je podle mě vcelku wittgensteinovská myšlenka. 

Wittgenstein ve Filosofických zkoumáních napsal, ţe ho kdysi svedla na scestí myšlenka, 

ţe ten, kdo chápe a míní větu, provádí kalkul podle docela určitých pravidel.
395

 Nicméně my 

můţeme naši jazykovou hru hrát, i pokud v pravidlech zůstává jistá míra neurčitosti.
396

A to 

proto, ţe se touto neurčitostí vůbec nezabýváme; spoléháme na to, ţe naše jistota je jistá, jinak 

bychom s jednáním a mluvením nemohli ani začít. Ukazatel cesty, píše Wittgenstein, nás svojí 

moţnou neurčitostí výkladu netrápí, pokud za normálních podmínek plní svůj účel
397

 – tedy 
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že mu rozumíme a podle toho jdeme správným směrem. Tyto normální podmínky nastávají v 

situacích, kdy nějaké uţití slov pro nás jako by předurčeno, tedy očekáváme-li jej.
 398

 Ale s 

jiným, nečekaným způsobem pouţití tu máme také jiný (doslovný) význam slov.
399

 Naznačuje 

Wittgenstein, ţe jim pak nemůţeme rozumět? Ţe se na novou jazykovou hru nemůţeme 

adaptovat? Jak by pak změna byla moţná? 

  Stejně jako se neurčitost v pravidlech nevylučuje s moţností hrát jazykovou hru, můţeme 

pravidla hry vytvářet průběţně a pozměňovat je.
400

 Tedy pokud nám pro kritérium 

přeloţitelnosti z jedné hry do druhé zůstala nějaká jistota, nějaká shoda, společný objektivní 

svět, k němuţ se dá ještě poukázat, a na němţ můţeme zaloţit vzájemné porozumění. Ať uţ 

by k tomu Wittgenstein dodal další podmínky nebo ne, Davidsonově koncepci poţadavek 

interpretovatelnosti naprosto postačuje, a to podle mě zcela oprávněně. Pokud pochopíme, 

jaký sociální základ jazykovému dorozumívání Davidson dal, základ, který nikdy nebrzdil 

rozmanitosti a změny v jazycích, názorech a pravdách a který nikdy jedince nenutil do 

uniformity lidských jazyků, jeţ by se daly rozrůznit uţ jen relativismem nesouměřitelných 

pojmových schémat, pak je odpovědí na problém regresu to, ţe lidé si prostě jsou schopni 

rozumět. 

I kdyţ například zůstane principiálně nejasné, co mám udělat se sousedovým pouţíváním 

slova „zelená“ na evidentně modré předměty, krom toho, ţe se moţná pohádáme a budeme si 

vzájemně předhazovat odlišné vzorníky a snaţit se dokázat, ţe jsou definitivním a 

nezpochybnitelným argumentem, našemu vzájemnému porozumění to nezabrání. Teorie 

pravdy vytvořená vţdy a pouze s ohledem na konkrétní situaci, která ale není odtrţená od 

zbytku světa a jeho historie, za nás nevyřeší otázku, co pravda je, ale poskytuje nám dostatek 

informací o objektivním světě, abychom byli schopni druhého interpretovat – a o pravdách se 

dohadovat.
401

 Nic víc a nic míň, pokud jde o nadindividuální mimojazykové struktury reality, 

není pro úspěšnou komunikaci v zásadě potřeba. Poslední Davidsonova slova, která bych ráda 

k otázce regresu doplnila: jistěţe se nemůţeme„[…] nejprve shodnout na interpretaci svých 

vět, abychom je pak mohli vyuţívat při interpretaci druhých, protoţe proces nalézání takové 

shody zahrnuje interpretaci téhoţ druhu, na nějţ jsme se chtěli připravit. […] Neměli bychom 

si tedy zoufat nad tím, ţe nemůţeme získat standard pro posouzení standardu […], pokud 

nejsou naše soudy o propozičních postojích těch druhých objektivní, pak nejsou objektivní ani 
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ţádné jiné soudy, a pojem objektivity tak nemá ţádné uplatnění.“
402
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4.4 Závěrečná poznámka ke změně a tvořivosti 

Na závěr mi nezbývá neţ navrhnout některé přednosti, které nám právě Davidsonova 

filosofie můţe nabídnout. Jak Dummett ve svém článku velmi dobře postřehl, Davidsona víc 

neţ dualismus správného a nesprávného zajímal širší jev obvyklých versus neobvyklých 

uţití.
403

 Sám rovněţ napsal, ţe proměny jazyka souvisí spíše s těmi fenomény odchylek, které 

tak zajímaly Davidsona.
404

 Souhlasím a ještě se k tomu vrátíme v části o metaforách, jimţ 

rovněţ Davidson věnoval svoji pozornost. Dle mého je jednou z výhod Davidsonova pojetí 

jazyka a myšlení ta, ţe nám dovede velmi úrodným způsobem nastínit proměny jazykových 

her a stejně tak v nich dát smysluplnou roli idiosynkratičnosti, která neústí v solipsismus. 

Jedinec buduje svoji svébytnost z toho, co mu společnost dává k dispozici, avšak, píše 

Davidson, tak jako by myšlení nemohlo existovat bez intersubjektivity, neexistovalo by ani 

bez toho, aby jedinci měli moţnost být tvořiví.
405

 Nemusíte se kvůli zvláštnímu mluvení 

dopouštět pouze řečových či názorových chyb, i kdyţ se to tak třeba druhým (či pod tlakem i 

vám) bude po jistou dobu zdát, protoţe jsou konvencemi stanoveny jisté vzory toho, jak je 

vhodné ke světu přistupovat a jak o něm mluvit. Ale to nikterak nevylučuje, ţe nakonec 

ostatní nepřesvědčíte pro svoji alternativu. Pro Rortyho je to zejména prototyp básníka (chápe 

ho šířeji, spíše jako Foucaultova zakladatele diskurzu
406

), který iniciuje proměny kultury coby 

dějiny metafor tak, ţe nám zavdává příčiny, abychom začali mluvit jinak, tudíţ přemýšlet o 

jiných věcech.
407

 Nemůţeme tak nikdy dopředu s jistotou předvídat (vytyčit hranici), zda 

promluvy jednoho jazyka nezačnou patřit k jiným jazykům, jestli to, co se dnes počítá za 

omyl, nebude zítra převratným objevem, a co včera bylo kronikou či excentrickým 

manifestem, nestane se básní.
408

A to všechno proto, říká Davidson, ţe je-li jedinou 

podmínkou vzájemné, i kdyţ konvencím vzdálené, porozumění, pak „neexistují ţádné 

hranice, které by určovaly, kam aţ nás dialog můţe dovést a kam nás nakonec dovede.“
409

 

Aby to nevypadalo, ţe tato debata musí nebo by měla zůstat uzavřená v horizontu 

analytické filosofie, chtěla bych do ní na místo závěru krátce pozvat myslitele z jiného 
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prostředí, francouzského poststrukturalistu Jacquese Derridu (coţ není ani zdaleka neobvyklá 

komparace, jak vytrvale dokazoval S. C. Wheeler III., Rorty, aj.). Derrida sám do analytické 

filosofie zasáhl svou výměnou názorů se zastánci teorie řečových aktů. Nebudu jiţ toto téma 

podrobně rozebírat, nicméně mi zde připadá relevantní z toho důvodu, ţe by mohlo slouţit k 

poukázání na případné další moţnosti rozvíjení prodavidsonovské argumentace. 

Derridův zájem o deviace, parazitismus a odchylky je známý; kdyţ se tak v textu 

„Signatura, událost, kontext“
410

 zaměřil na Austinovo teorii řečových aktů z knihy How to Do 

Things with Words,
411

vybral si místo, kde Austin řečové akty uţité ve fikci, samomluvě, 

poezii nebo například v citaci označil za parazitující na váţně míněném diskurzu.
412

 Austin na 

tyto nahlíţel tak, ţe mohou být chápány jen na pozadí normálního uţití, ale poněvadţ nejsou 

samy brány váţně, neplynou z nich pro jednání tytéţ následky působené konvenčním i 

závazky jako v běţné situaci.
413

 Z dodatku, o kterém snad Austin psal jen pro úplnost, však 

Derrida vyvodil závaţné filosofické důsledky. V čem bychom mohli nalézt zajímavý styčný 

bod s našimi problémy, je právě ta část Dummettových námitek, kde říká, ţe Davidson přeci 

nemůţe vystavět fungující teorii na atypických případech jako prototypech, které vysvětlí 

celou jazykovou komunikaci.
414

 

Inu, podle mě se to má s Davidsonovou interpretovatelností asi jako s Derridovou 

iterabilitou;
415

 ona možnost deviací od normálního jazykového úzu je pro jazyk nikoli 

náhodná, ale nutná podmínka; je to moţnost nekonečné citovatelnosti, identifikace stejného v 

jiném, moţnost vytrhnout slovo a uţít ho vţdy znovu v novém konkrétním kontextu, aniţ by 

ho jakýsi nadřazený abstraktní kód mohl uzavřít.
416

 Stanley Fish, jemuţ se budeme věnovat v 

poslední kapitole, říká, ţe za přínos Austinových myšlenek se obecně povaţuje to, ţe odmítal 

zkoumat izolované věty jako garanty svého významu mimo jejich kontexty.
417

 Zatímco to 

však vypadá, ţe podle Austina ţádné rozumění větě není mimo veškerý kontext automaticky 
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zaručeno, neboť, jak by to nazval Davidson, různí lidé mohou větu chápat jako součást 

různých jazyků, Derrida nám ukázal, ţe Austin de facto svoji tezi zpětně podvrátil.
418

 

První Austinův krok tak byl ten, ţe správně pochopil, ţe nemá smysl definovat významy 

jazyka mimo konkrétní společenskou situaci. Tím opustil podle Rortyho tradiční 

opozici:nemůţeme entitu, jak je sama o sobě, vyjmout z kontextu a zhodnotit, zdali by pro ni 

nebyl lepší jiný kontext, neboť nemůţeme vést hranici mezi kontextem a kontextualizovanou 

věcí.
419

 Protikladný názor najdeme například u Hirschovy hermeneutiky, která má za to, ţe 

kdybychom nemohli oddělit obsahy mysli od jejich kontextů, pak by nikdy ţádné poznání 

vzniknout nemohlo,
420

 s čímţ Rorty
421

 a Fish
422

 zásadně nesouhlasí. Jenţe druhý krok, který 

Austin učinil, ačkoli nám nejprve doloţil, ţe promluvy získávají význam pouze v 

pragmatickém kontextu, byl ten, ţe se posléze snaţil vytvořit onen definitivní kód, který by 

tyto kontexty zkatalogizoval. A to tím, ţe se pokusil vymezit konvencemi a společenskými 

procedurami kontextuální podmínky, které jsou-li splněny, pak má věta náleţitý význam nebo 

ilokuční sílu. Tím se však, píše Fish, jedna sebeinterpretující entita, věta, nahradila jinou 

sebeidentifikující entitou, kontextem.
423

 Správný význam jakoţto působení na druhé 

dostaneme, pokud se nám objeví ve správném kontextu, který umíme podle veřejných kritérií 

rozpoznat. Pokud máme moţnost určit náleţité uţití řečových aktů, pak se nemusíme obávat 

oněch parazitujících případů, kdy promluvu nemíníme váţně. 

Vzhledem k tomu, co si naopak Derrida myslel o nutné podmínce moţnosti jazyka, tzn. 

                                                 
418

 Fish, Stanley E. „S úctou věnuje autor: Úvahy o Austinovi a Derridovi,“ in: S úctou věnuje autor. Praha: Ústav 

pro českou literaturu AV ČR, 2004, s. 27. 
419

 Rorty, Richard. „Zkoumání jako rekontextualizace: antidualistické pojetí interpretace,“ in: Obrat k jazyku: 

druhé kolo: (jazyk, myšlení a svět v názorech postanalytických filosofů), uspořádal J.Peregrin, Praha: Filosofia, 

1998, s. 155. Výše popsanou situaci bychom si mohli metaforicky předvést i na lingvistickém příkladu. Stojí za 

povšimnutí, ţe slovo kontext má v sobě onu předponu con-, která jiţ v latině měla znamenat to, co čeština 

vyjadřuje za pomoci předpony sou-, ve smyslu s, spolu: kontinuita – continēre – spojovat, konvence – convenīre 

– smluvit, konsensus – cōnsentīre – souhlasit, konflikt – conflīgere – sráţet se, konformita – cōnfirmāre – stvrdit, 

upevnit, kontingence – contingere – dotýkat se, stávat se. (Alespoň na tomto místě se vrátím ke kritice 

Shustermana o tom, ţe Rorty obchází argument proti soukromému jazyku. Nahodilost, tedy anglicky 

kontingence, jazyka, o níţ Rorty hovoří, je pouze odmítnutím vývoje jazyka jako předurčené teleologie. Ale, jak 

nám i původ tohoto slova napovídá, to neznamená, ţe se nová jazyková hra, myšlenkové paradigma, nebo 

soukromý slovník jedné osoby můţe jaksi nepřeloţitelně obejít bez toho, co jim předcházelo nebo od veřejného 

jazyka. Nahodilost jazyka je „stávání se“ novým a osobitým, díky „dotyku“ toho, proti čemu se vymezuje.) Ani 

v sémantice ţádný soulad, souhra či souběţnost nemohou samy o sobě, tj. nemůţeme je zvaţovat bez nutného 

svazku s něčím, aniţ by tím neztratily svoje vnitřní charakteristiky. Sounáleţitost není ničím, pokud není 

náleţitostí k něčemu, a stejně tak nedostaneme čistý text jen proto, ţe odstraníme jeho kon-. Vnějšek je vepsán v 

tom, o čem díky němu můţeme uvaţovat jako o vnitřku. 
420

 Hirsch, Eric D. The Aims of Interpretation. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1976, s. 3. 
421

 Rorty, Richard. „Philosophy without principles,“ in: Critical Inquiry,Vol. 11, No. 3, 1985, s. 459 – 465. 
422

 V češtině jsou dostatečně reprezentativní dva překlady hirschovsko-fishovské debaty. Hirsch, Eric D. 

„Objektivní interpretace,“ Aluze, č. 2, roč. VII, 2003, s. 150 – 165. Fish, Stanley. „Jak je to tu s textem?“ Aluze, 

č. 3, 2002, s. 68 – 76. 
423

 Fish, Stanley E. „S úctou věnuje autor: Úvahy o Austinovi a Derridovi,“ in: S úctou věnuje autor. Praha: Ústav 

pro českou literaturu AV ČR, 2004, s. 28. 



83 

 

jeho iterabilitě, není jazyková chyba (a je proto nakonec poněkud nemístné ji tak nazývat) 

rizikem, jímţ můţe být řeč výjimečně ohroţena.
424

A která se vysvětlí tím, ţe se individuální 

intence vřadí pod nikomu nepatřící veřejný standard. Jazyková odchylka je paradigmatem 

iterability samé. A to platí i naopak: všechny konvence, konformita, pravidla, jak říká 

Wheeler, jsou samy vybudovány na iterovatelných, smysluplných uţitích.
425

 Avšak abychom 

byli k Austinovi spravedliví, píše Fish, uznejme, ţe nakonec k Derridovi neměl tak daleko, jak 

by se to na první pohled mohlo zdát. Oba totiţ ve svém stylu psaní vystavovali základy svých 

vlastních předpokladů tak, aby je posléze destabilizovali. Austin tak postupně podemílal 

všechny návrhy, které pro vymezení jasných pravidel pro kontexty a čisté promluvy podal. A 

tak kdyţ Fish o Austinovi v závěru říká: „Občas se zdá, ţe jediným cílem knihy je zkoušet 

postupy, které nebudou fungovat,“
426

 je to nakonec kompliment. 

Co se tedy tohoto moţného srovnání týče, Davidson nebyl nikdy tak explicitní jako 

kontinentální filosofové, kteří se skrze zpochybňování vládnoucí hierarchie v rámci dualismů 

poměrně ostře vymezovali proti předcházející tradici, avšak ubíral se ve své filosofii v jistých 

bodech podobným směrem. Kdyţ se pokusíme na tradiční filosofické hierarchie podívat z jiné 

perspektivy, dostane tázání, zda je primární identita nebo diference, originál nebo kopie 

podobu otázky o slepici a vejci. Budeme-li wittgensteinovsky trvat na tom, ţe význam je 

svým uţitím, pak důsledkem bude, ţe svá uţití kontinuálně posouváme na nové případy, a tak 

máme stále nové jazyky, jak říká Davidson. Přijímáme-li nějakou jistotu a mytologii jako 

oblast vět, u nichţ nejsme příliš ochotní měnit jejich pravdivostní hodnoty, neznamená to, ţe 

se nemohou nikdy dostat v pochybnost. Pravda platí po čas, kdy se na ní shodujeme, ale můţe 

být znovu podryta jazykovým posunem, tím, k čemu dojdeme společně v komunikaci. Jazyk 

nemůţeme svázat za pomoci procedur, kterým by se ţádný mluvčí nevymkl, poněvadţ jinak 

bychom zastavili tvořivou proměnu. Řeč tak v chápání Davidsona sestává z přelévání nových 

metafor, které utváří jak třeba vědci, tak nenapravitelní experimentátoři na poli toho, co náš 

smysl pro správnost ještě unese, ve staré známé slogany, které se do kandidatury na model 

správnosti a konvenčnosti směle hlásí. Ale jiţ pro tuto metaforickou povahu jazyka bylo 

Davidsonovým prvořadým zájmem vysvětlit, jak se při neustálém přetváření řečových her, 

které se nedají redukovat pouze na ty staré a známé, můţeme dorozumět. Posoudit zdali a 
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nakolik se mu to podařilo, uţ musí kaţdý čtenář zvlášť. 
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5. Metafory 

 

Nyní se dostáváme k metaforám.
427

 Tímto tématem se jen v současném anglofonním 

prostředí zabývá značný korpus prací a není divu, neboť metafora má slavnou filosofickou 

minulost; připomeňme si kupříkladu spor o metaforu řecké, ţidovské a křesťanské tradice
428

 a 

kořeny hermeneutiky v exegetických problémech výkladu Písma, jeţ přetrvávaly v zájmu o 

alegorické čtení, který v dějinách de facto nikdy nepolevil. Abychom se drţeli směru našich 

dosavadních úvah, vyuţiji článku Richarda Rortyho Neznámé zvuky: Hesse a Davidson o 

metafoře,
429

 který navazuje na Davidsonův text Co znamená metafora
430

 a dále rozvíjí 

myšlenku, jaký má davidsonovské pojetí jazyka dopad na teorii metafory. A naopak: oba 

autoři svůj výklad završují tím, jak metafory pomáhají vykreslit povahu našeho jazyka. 

Nejprve si představíme, jak můţe vypadat teorie interpretace metafory, pokud setrváme v 

rámci chápání jazyka příbuzného Dummettovi, a poté se obrátíme ke kritice těchto teorií u 

Davidsona a Rortyho. Téma metafor tak bude slouţit jako přemostění mezi druhou a třetí 

kapitolou. Za prvé proto, ţe si i filosofové jazyka často uvědomovali, ţe metafory jsou jevem, 

jejţ ve své teorii nemohou jen tak bez důvodu obejít. A protoţe se na vysvětlení metafor 

nejednou vyjevily různé důleţité aspekty jejich teorií, i my si z Davidsonova a Rortyho 

náhledu na metafory odneseme ponětí o důsledcích, které vyplývají pro charakter jazyka. Co 

se týče vzájemného moţného vztahu metafor k literatuře, je, myslím, docela patrný. 

Davidsonovo vysvětlení metafor opět nezůstalo bez jisté dávky kontroverze; nejzásadnější 

tvrzení se týkalo zamítnutí myšlenky, ţe by metafory měly zvláštní kognitivní obsah a ţe 

vůbec existuje nějaký vlastní (figurativní) význam metafory. To je ve skutečnosti poměrně 

důleţitá teze i pro rozvíjení myšlenky, co dělá literaturu literaturou. Jak ještě uvidíme, mnoho 

autorů se snaţilo uchránit autonomii literatury apelem právě na to, ţe si umělecký text vytváří 

vlastní doménu reference, neredukovatelnou na významy běţného, vědeckého či popisného 

jazyka, s její moţností zpětně zasahovat do doslovného diskurzu. Takto Marry Hesse (i kdyţ ji 

motivoval zájem o to, jak rozšiřujeme své poznání) označila Davidsonův postoj za 

pozitivistický a reduktivní: zbavuje-li metafory kognitivního obsahu, omezuje je na pouhou 
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jazykovou ozdobu a zříká se veškeré jejich bohatosti a významu pro lidský ţivot.
431

 Mým 

cílem nebude nic jiného, neţ tvrdit o Davidsonové pojetí přesný opak; co mnoho autorů chápe 

jako sniţování dalekosáhlých moţností metaforického nebo literárního působení, já chápu 

jako vyzdviţení onoho „běţného“ jazyka, který není tak jednoduchý ani tak pasivní, jak by se 

leckdy mohlo zdát. 

V předchozích částech jsme viděli, ţe Dummett vyhradil proces interpretace pro atypické 

případy a výjimky z pravidla. Metafory bezesporu mezi takové odchylky, tak jako 

malapropismy, budou patřit. Zatímco však u malapropismů jejich komičnost i jejich 

interpretace mnohdy souvisí právě s tím, ţe jde o nepodařený pokus dát slovům docela 

očekávatelný jazykový význam, netoliko v případě metafor, jejichţ doslovný význam bývá 

často aţ prostoduše jasný; takţe jsou (přistoupíme-li na hru) uţívány kvůli něčemu jinému. V 

čem charakteristika metaforičnosti můţe spočívat, se dozvíme v následující diskuzi. Dummett 

však ve svém článku podal pouze velmi zobecněný návrh, jak připsat promluvě standardní 

význam v nestandardních podmínkách, a navíc se tak vztahoval spíše na malapropismy. 

Naproti tomu u metafor si zřejmě nestandardní uţití slov ţádá připsání nestandardního, a 

proto metaforického, významu. Z toho důvodu jsem pro konkrétnější ukázku, jak se dá 

problematika metafor řešit v dummettovském rámci, vybrala další autory. Nejprve představím 

pojetí Johna Searla z jeho článku Metafora,
432

  který by měl dostatečně demonstrovat, jak se 

dají metafory spojit s odvoláváním se pravidla či konvence, a posléze k němu připojím Maxe 

Blacka, jenţ si s Davidsonem na toto téma vyměnil pár protikladných názorů. 

Celá diskuze se dá předběţně charakterizovat tak, ţe se Davidson s těmito náhledy 

neshoduje v tom, zdali mají metafory metaforický význam coby odlišný od doslovného.Searle 

je, jako i Black, přesvědčen, ţe metafory nemají v ţádném případě, jak to někdy bylo 

navrhováno, dva významy, jeden doslovný a druhý metaforický. Metafora má význam pouze 

jediný,
433

 jenţ se nicméně citelně liší od toho, který bychom byli nazvali doslovným. 

Davidson pak jednoduše tvrdí, ţe metafory mají pouze a jen doslovný význam. Aby nás v 

propojování s předchozími částmi nezmátl lehký posun v terminologii, pak dodávám, ţe u 

Dummetta je doslovný význam onen standardní, vytvářený veřejně sdílenou praxí, zatímco 

nestandardní významy bychom zřejmě mohli označit právě za metaforické; mezi 
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malapropismem a metaforou tak vzniká rozdíl v těchto dvou významech, které jim 

připisujeme. U Davidsona jsme naproti tomu viděli, ţe v jeho chápání doslovný význam 

nepotřebuje být s veřejnými standardy spojen: buďto mluvčí nalezne nestandardní doslovný 

význam (malapropismus) anebo jsou očekávání mluvčího naplněna (prozatímní teorie je v 

souladu s předběţnou), takţe doslovný význam je víceméně konvenční – a přesto, jako v 

případě metafor, v nás toto naplnění očekávání můţe vyvolat neuspokojení. S notnou dávkou 

zobecnění bychom mohli říct, ţe malapropismus nás nutí k přepřádání přesvědčení a zpětného 

revidování významů směrem do minulosti, zatímco metafora směřuje svým působením na 

významy promluv více do budoucna. Ovšem nejprve se podíváme na prodummettovské teorie 

metafory. 

Začněme u Searla; pro něj je doslovný význam takový, v němţ se konkrétní význam 

promluvy mluvčího (speaker’s utterance meaning) shoduje s větným (či slovním) významem 

(sentence meaning).
434

 Jak uţ je pro zastánce teorie řečových aktů příznačné, musí tu 

existovat určité společenské konvence, které zakládají sémantickou kompetenci posluchače i 

mluvčího.
435

 A které podřazují význam jednotlivého uţití v daném kontextu k větným 

významům jako prototypům na pozadí veřejně sdílených předpokladů. Potíţ je ta, ţe se 

význam metaforické promluvy liší od doslovného větného významu, takţe musíme pátrat po 

intenci mluvčího; sada společenských pravidel zakládající sémantickou kompetenci tady sama 

nevystačí. Na druhou stranu, pořád platí za záruku: sémantická kompetence zakládá 

porozumění všem jazykovým odchylkám. Tudíţ musí existovat veřejně sdílené principy, které 

dovolují ze vztahu k doslovným, tj. standardním významům rozšifrovat význam metaforické 

(nebo i fikční)
436

 promluvy.
437

 „Je-li dáno, ţe mluvčí a posluchač sdílejí lingvistickou a 

faktuální znalost postačující k tomu, aby jim umoţnila komunikovat skrze doslovnou 

promluvu, pak následující principy jsou individuálně nezbytné a společensky postačující, aby 

mluvčímu a posluchači umoţnily formovat a rozumět promluvám ve formě „S je P,“ kde 

mluvčí metaforicky míní, ţe S je R (kde P není rovno R).“
438
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Strategie, jichţ posluchač pro metaforu vyuţívá, jsou trojí: za prvé musí být posluchač s to 

rozpoznat, ţe význam metaforické promluvy nekonverguje s obvyklým větným významem, 

za druhé pak musí být schopen asociovat mnoţinu vlastností P, které S můţe mít, přičemţ za 

třetí z nich být schopen vybrat ty relevantní, které se mohou stát hodnotami R ve spojení s 

S.
439

 Důleţitý je zejména bod, jak prolnout mnoţiny P a R, a proto Searle uvádí alespoň osm 

principů (např. R je stěţejním rysem P, P má kulturou ustavenou souvislost s R, atd.)
440

 

Podobně se k tomu staví Black, vůči jehoţ interakční teorii metafor se Searle sice 

vymezuje,
441

 avšak z našeho úhlu pohledu k sobě mají navzájem blíţ, neţ k takovému 

Rortymu a Davidsonovi. Black ostatně na účet řešení metafor v teorii řečových aktů rovněţ 

adresoval námitky (konkrétně se odvolává na Austina
442

), poněvadţ se domnívá, ţe „[…] tu 

nemohou být ţádná pravidla pro „kreativní“ porušování pravidel.“
443

 Co se však toho týče, ve 

skutečnosti se jeho vlastní tři způsoby,
444

 jak spolu primární a sekundární objekt v 

metaforické promluvě interagují, Searlovým principům nápadně podobají. Podle Hesse se 

však oba liší v tom, ţe pro Searla metafory nemají coby parazitické (nepřímé řečové akty) 

ţádnou pravdivostní hodnotu (tudíţ nerozšiřují poznání), takţe ho pro změnu přiřazuje k 

Davidsonovi a pozitivistům.
445

 

Black věc vidí tak, ţe v metaforické promluvě se objevuje určité ohnisko, které natolik 

nesedí do rámce okolních slov, jeţ mohou být interpretována doslovně, ţe touto tenzí vybízí 

posluchače, aby ho interpretoval metaforicky.
446

 Tím souzní se Searlovo prvním principem, 

jako i s Davidsonem: posluchač nejčastěji rozpozná, kdy se jedná o metaforická uţití slov, 

díky tomu, ţe kdyby je byl bral doslovně, promluva by vyzněla zkrátka absurdně či evidentně 

lţivě.
447

 Podle Blacka tudíţ metaforické čtení posluchač posoudí jako náleţitější neţ to 

doslovné.
448

 Pravidla jazyka, zakládající lingvistickou kompetenci, jsou sama velmi obecná a 

široká a působí spíše jako omezení, neţ aby neponechávala prostor pro individuální kreativitu 
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v jedinečných situacích, k nimţ musíme při dourčování mluvčího zvláštní intence přihlíţet.
449

 

Srovnejme si to s Dummettovo pojetím kreativity skrze demonstraci jazykové komunikace 

jako hraní šachů. Je na osobitosti hráče, jakými způsoby bude táhnout, jeho činnost v tom 

není nikterak předurčena, ale i jeho svoboda je jako taková moţná jen v pravidly vymezeném 

prostoru, v němţ jsou jeho akce rozpoznatelné i druhou stranou.
450

 Podle Rortyho je 

blackovská teorie metafory moţná pouze pro toho, kdo jiţ předem přijal Dummettův náhled 

na rozumění jako konformní následování pravidel; jen pokud je tu jakási lingvistická 

kompetence, o níţ Searle i Black mluví, můţe se posluchač dostat k vyjádřenému poznání, 

sémantickému obsahu metafory, který není dostupný v doslovném chápání slov.
451

  

Ačkoli tedy metaforické uţití slov zasazené do okolního větného kontextu evidentně 

neodpovídá paradigmatickému uţití těchto slov,
452

přesto metafora rozvíjí svůj nestandardní 

efekt pouze skrze posluchačovu znalost syntaktických a sémantických pravidel (tj. skrze 

znalost větné skladby a významové funkce slov).
453

 Tedy znalost pravidel, která umoţňují 

chápat doslovné promluvy dané jazykové komunity.
454

 Jinak řečeno, nestandardní a 

metaforické významy se mohou vyjevit pouze proto, ţe je člověk s to rozpoznat standardní 

„slovníkové“ významy uţitých slov.
455

 A to nejen významy těchto slov, ale zejména k nim 

přidruţené konvenční, pro danou komunitu typické, implikace (soubor sdílených 

přesvědčení).
456

 Jedině díky těmto veřejně sdíleným implikacím spojeným s nepasujícím 

doslovným významem metafory je čtenář schopen tento horizont implikací propojit se 

zbylými horizonty doslovného rámce okolních slov a vytvářet v této interakci metaforický, 

nestandardní význam ohniskového slova.
457

 

Je tedy jasné, ţe pravidla vymezují prostor pro hru (veřejné doslovné významy, konvenční 

sdílené implikace), ale nepředepisují, jak je třeba táhnout, v jakých bodech se interakce 

horizontů metaforického ohniska a doslovného rámce musí protnout; to je ponecháno na 

vlastních schopnostech a imaginaci recipienta. Závislost metafory na kulturní komunitě a 
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normálním jazykovém úzu má taktéţ za následek, ţe metafora nemusí přeţít svůj přechod do 

cizího prostředí.
458

 Zároveň však tato závislost dovoluje Blackovi tvrdit, ţe někteří méně 

kompetentní mluvčí nemusí umět metafoře připsat adekvátní metaforický význam z mnoţiny 

moţných interakcí a mohou ji tedy špatně interpretovat (nelze do ní naprojektovat cokoli).
459

 

Sdílené normy pro to, jaké jsou obvyklé významy promluv, by nás v tom měly být schopny 

částečně rozsoudit (negativní omezení pravidly), ale zároveň platí, ţe ani pro kompetentní 

mluvčí neexistují ţádné striktní zákonitosti (pozitivní pravidla) pro interakci doslovných 

horizontů rámce s ohniskem, a proto mohou být interpretace metafor navzájem částečně 

konfliktní a zůstává v nich jistá míra neurčitosti (odtud nevyčerpatelnost metafory).
460

 

Pro Blacka tak díky této responzi recipientů dochází k posunu (opět v souladu se Searlem) 

nikoli běţném významu slov samotných, ale spíše v konkrétním významu pro mluvčího a 

posluchače, tedy modifikaci v jejich rozumění těmto slovům uţitým v této jedinečné situaci 

promluvy.
461

 Neboli Dummettovými slovy, rozumění standardním významům zůstává stejné a 

nutně vţdy jako stabilizující pozadí pro to, abychom mohli utvořit interpretaci intence 

mluvčího, poněvadţ si ji nestandardností své promluvy vyţaduje. Závěr, který z toho vyplývá: 

metafora tím, ţe nutí své posluchače do kreativního úsilí, při němţ tito posluchači z běţných a 

dostupných znalostí, implikací, významů a chápání vytvářejí nečekané a nepředepsané 

kombinace, vnáší do jejich obzoru nový náhled na věci, sebe sama a svět, takţe má 

nepostradatelnou kognitivní funkci.
462

 Jiné následky to má pro status „prostého jazyka“ – 

prozaická parafráze nemá stejnou informační sílu a nedává ten samý vhled do věcí jako 

metafora, jelikoţ se doslovné významy pohybují cele ve sféře jiţ čekaného, a tak oproti 

metaforickému významu ztrácí onen inovativní kognitivní obsah.
463

 

Davidson na sebe s odezvou nenechal dlouho čekat a na takový náhled odvětil, ţe 

parafráze se nám zdá tak prvoplánová proto, ţe nám říká pouze to, co nám metafora v tomto 

prvním plánu nezakrytě a doslovně ukazuje sama.
464

 Takţe parafráze metafory je stejně 

redundantní jako kterékoli jiné dovysvětlování výroků, kterým jsme jiţ dobře porozuměli. 

Davidson ve vlastním textu o metafoře zvolil strategii, kdy odhaluje svoji pozici tím, ţe 

postupně kritizuje ta pojetí metafor, která se mu zdají nesprávná, a já se budu jeho postupu 
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drţet. Tedy přímo k tomu; Davidson nesouhlasí s tím, ţe by metaforické uţití slova 

rozšiřovalo jeho extenzi (to se pak nečiní rozdíl v metafoře a nových, př. odborných, 

termínech, u nichţ jsme však nikdy neuvaţovali jako metaforických).
465

 Ani se podle něj 

nejedná o prostý případ víceznačnosti, která buď pouze značí naši nejistotu, k jakému 

kontextu se slova váţí, nebo jde ve skutečnosti o slova dvě.
466

 Anebo musí být tyto dva 

simultánní významy, figurativní a doslovný, v jediném kontextu spojeny alespoň nějakým 

pravidlem,
467

 podobně jako je tomu ve Fregeho řešení dvou významů pojících se k totoţné 

větě, stojí-li jednou samostatně, nebo je-li uţita v modálním souvětí.
468

 Přičemţ existenci 

pravidla pro tvoření metafory Davidson přirozeně popírá. 

Davidson nedůvěřuje ani teoriím, které vysvětlují skrytý význam metafory pomocí 

korespondujícího přirovnání (k těmto přiřazuje i Blacka), aniţ by se na něj nebo na parafrázi 

dal redukovat; nabýt poznání z interakce primárního a sekundárního předmětu věty není 

sloţité, poněvadţ u kaţdých dvou libovolných věcí (a slov) lze najít nepřeberné mnoţství 

podobností
469

 (Black kontroval tím, ţe to není ţádná vágnost, leč ona kýţená bohatost 

metafory).
470

 Navíc má Davidson za poměrně zvláštní ten jev, ţe i kdyţ nás přirovnání 

samotná zrovna tak dobře vedou k všímání si plejády doposud nereflektovaných podobností, 

zřídkakdy teoretici uvaţovali o tom, ţe by i ona měla zvláštní figurativní význam.
471

 A tak 

Davidson na řešení posledních kritizovaných teorií adresuje společnou námitku, ţe kde si tyto 

teorie „[…] myslí, ţe nám poskytují metodu pro dešifrování zakódovaného obsahu, ve 

skutečnosti nám říkají (či se o to snaţí) něco o efektech, jeţ v nás metafory vyvolávají.“
472

 

Podle Davidsona je v posledku jedno, jestli tento obsah budeme nazývat metaforickým 

významem, kognitivním obsahem nebo jakkoli jinak, poněvadţ jeho názor v sobě soustředí 

odmítnutí všech těchto moţností – metafora neříká nic kromě toho, co je jejím takzvaným 
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doslovným významem
473

 (a ten je nasnadě, i kdyţ obvykle absurdní). Později shovívavěji 

dodal, ţe byl snad aţ příliš zarputilý, kdyţ vylučoval, ţe u metafor nemůţe být o významu 

vůbec řeč (řekla bych zejména u těch, které jsou pro nás zcela běţné, ţe je na hraně, zda jsou 

ještě metaforami, př. „jsi prase“), avšak jeho důraz zůstává.
474

  Aby na nás jakýkoli jazykový 

projev mohl mít vůbec nějaký efekt, nebo se dal pouţít k mimojazykovým záměrům, ještě 

důsledněji řečeno, aby jazyk byl vnímán jako jazyk, musí mu být nejprve rozuměno.
475

 A nic 

jiného neţ doslovné významy, jimţ se rozumí, se v samotných, a to ani metaforických, 

promluvách nenachází.
476

 Dodávat, ţe k hledání tohoto významu nám nepomohou pravidla, je 

celkem zbytečné, protoţe víme, co si Davidson myslí o roli pravidel v doslovné komunikaci. 

Jak to pěkně zobecnil Stanley Fish, promluvy mají jen a pouze doslovné významy; vtip je v 

tom, ţe jsou při kaţdé příleţitosti jiné.
477

 

Nicméně zůstává otázka, čím je metafora zvláštní a proč se o ní vůbec bavit. Odpověď tkví 

právě v poloţení důrazu na efekt, nikoli obsah (který je co do významu naprosto jasný). 

Davidson si nemyslí, ţe je čtenář dočista pomýlený, kdyţ na něj má kupříkladu báseň ten 

účinek, jejţ by nazval metaforickou pravdou či novým vhledem do věcí; na druhou stranu to 

ještě neznamená, ţe jimi metafory můţeme vysvětlit, naopak metafora vysvětluje je.
478

 Jen se 

nám zdá, ţe jsou-li slova jen a pouze svým doslovným významem, pak nemá jedny cenu coby 

metaforické vyznamenávat; a toto Davidson vysvětluje tím, ţe metafory zkrátka patří do širší 

domény uţívání jazyka – a nejen jeho významů.
479

 Pokusím se tuto základní tezi vysvětlit za 

pomoci Rortyho. 

Ten má za to, ţe bychom se na dosah sémantiky měli dívat jakoţto na pokrývající pouze 

oblast těch jazykových her, se kterými jsme relativně dobře obeznámeni. Tím chce říci, ţe 

sémantické termíny jako je „význam“ aplikujeme tam, kde se jedná o vcelku očekávatelná 

uţití slov. Tedy o významu mluvíme nejčastěji, pokud se s promluvami nemáme příliš potíţí 

vypořádat, a to do té míry, ţe na nich stavíme i konvence, podle nichţ svá další očekávání s 

ostatními mluvčími řídíme.
480

 Abychom to vztáhli i na malapropismy, jde tu o to, ţe i jejich 
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nestandardní významy dovedeme často ještě vřadit do našeho dosavadního prostoru 

přesvědčení a nemusíme natolik dramaticky měnit konvenční strategie vytvořené pro „typické 

mluvčí.“Ačkoli nám na druhou stranu tento případ říká rovněţ to, ţe byť třeba k malému, 

přesto však posunu s kaţdým dalším pouţitím slov dochází. Kaţdá úzká oblast, kde mluvíme 

o „významech“ u předvídatelných, známých a poměrně nezajímavých promluv, je pouze 

dočasná a neustále se posouvá.
481

 

Jinými slovy, lidská tvořivost se nemůţe omezit jen na produktivní kombinatoriku, ani na 

schopnost vysvětlit zvláštní normálním, či schopnost předvídat a podřazovat jedinečné jevy 

pod obecné zákonitosti po vzoru věd.  I proto bychom se měli podle Rortyho snaţit 

sémantické termíny spíše omezovat a vynalézt si jiné komplimenty, neţ jak to dělají Hesse či 

Black, kdyţ se snaţí ukázat, jak metaforické významy rozvíjí naše poznání.
482

 Kreativita 

podle Rortyho zahrnuje schopnost uţívat věty bez významů, schopnost vytvářet nové 

jazykové hry, pro něţ ještě nemáme kritéria,
483

 a nevíme, kam nás dovedou. Prohlásit, ţe 

metafora nepatří do sféry významů, neznamená paradoxně popřít předchozí tvrzení o tom, ţe 

metafora má doslovný význam – ale ten je tak banální nebo tak nepřijatelný, ţe si s ním 

posluchač nemá co počít. Můţeme být v pokušení „filosofickou hypotéku“ interpretovat jako 

malapropismus,
484

 ale kdyţ to náš soused odmítne, budeme pátrat po jiných doslovných 

významech a usoudíme-li, ţe jsou to moţná ty, které jsme si s těmito slovy navykli spojovat 

nejčastěji, sníţí se informativnost promluvy na minimum. A přesto napínáme své schopnosti, 

protoţe tušíme, ţe pokud nám soused nechtěl sdělit jen poměrně nepouţitelnou myšlenku, 

měl jiný důvod tato slova pouţít. Můţeme se vrátit k Wittgensteinovi, který napsal: „[…] ne s 

kaţdým útvarem, který má podobu věty, si víme co počít[…],“
485

 a ne účelem kaţdé řeči musí 

být vyjadřování myšlenek.
486

 Chápání vět se tak můţe značně blíţit chápání hudby; nemohu 

vţdy říci (a nechci), co hudební téma znamená, nanejvýš ho zvládnu přirovnat k jinému s 

podobným rytmem.
487

 

Vraťme se ale k Rortymu; vztáhnout metaforu k doméně uţívání spíše neţ významů 
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znamená, ţe sice nemá místo v jazykových hrách, které byly hrány doposud, poněvadţ její 

doslovný význam je zkrátka nesmyslný, ale co do efektu, jejţ má, si můţe vytvořit místo v 

jazykových hrách, které se s jejím přispěním rozvinou v budoucnu.
488

 To je zřejmě případ oné 

pěkné, filosofy hojně uţívané (od Quina, přes Searla k Blackovi), metafory o umírání metafor. 

Na počátku procesu máme uţití slov, jejichţ doslovný význam sice chápeme, ale i tak nevíme, 

jak s jejich ne-sdělením nakládat podle osvědčených strategií, a proto těmto uţitím říkáme 

metaforická
489

 (a nezapomínejme, ţe interpret pod principem vstřícnosti ohledává domněnku, 

ţe se jedná o metaforu, pokud ostatní mluvčího chování nenaznačuje, ţe se kupříkladu 

pomátl). A na konci se uţívání těchto metafor stalo natolik obvyklým, aţ se stanou standardní 

výbavou našeho kaţdodenního jazyka. 

Tím pádem mrtvá metafora být metaforou přestává; má ten samý doslovný význam jako na 

začátku, ale zatímco v jisté době byl pokládán za lţivý nebo příliš triviálně pravdivý, časem 

mohla být metafora natolik přesvědčivá, ţe se její význam rozšířil a stal kandidátem na 

pravdu
490

 (myslím, ţe filosofické a vědecké metafory se o to snaţí spíše neţ umělecké, u 

nichţ je dlouhodobá nezařaditelnost do našeho logického prostoru důvodů obvykle záměrem). 

Marry Hesse nás vybízí, abychom si metaforický původ našeho jazyka ověřili: stačí otevřít 

etymologickou příručku.
491

 Kupříkladu české slovo pampeliška. Neţ změnila svoji zvukovou 

podobu, bylo na ní patrné, odkud ke svému názvu přišla. Pamprpléška vznikala míšením 

metaforického uţití slova pleška (zřejmě souvisí s jejím holým okvětím při odkvětu) a 

německými slovy jako Pampelblume, Pappenblume (atd.), přičemţ ono Pappe pravděpodobně 

opět odkazovalo na mnichy s vyholenými hlavami.
492

 U jiných slov nemusíte pátrat v 

knihovně; například u slov jako číselná po-sloup-nost nebo vy-světlení oči-vidného 

argumentu je vidět, ţe se ujala z jiných oblastí uţívání. 

Navíc je zajímavé, ţe Davidson nepopírá, ţe leckdy je velmi pohyblivá hranice mezi tím, 

kdy slovo povaţujeme za metaforu, a kdy doposud neznámé uţití slova chápeme jako 

rozšíření významu, které si máme osvojit.
493

 V tomto smyslu například Quine míní, ţe 
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metafora není ţádný vnější (aţ nepotřebný) přídavek k řeči, ale ţe veškeré učení se jazyku je 

metaforické
494

(a dodává: „[…]jen metafora je schopná začít vytyčovat nový řád.“)
495

 Za 

příklad s přechodovými případy si můţeme vzít jiţ zmiňovanou metaforu „jsi prase.“ Kdyţ 

toto sousloví uţije dospělý, v jehoţ osobní perspektivě je uţívání slova prase „náleţité“ 

očekávatelné a pravdivé, řekněme konvenční, u případů prasat, zřejmě můţe povaţovat svůj 

výrok za metaforu. Kdyţ je adresátem dítě (tím ale nechci svůj příklad omezit pouze na děti, u 

nichţ je situace nejzřejmější), můţe celou věc chápat tak, ţe si osvojuje rozšířený význam 

prasat pro všechny tvory, kteří podle různých kritérií nesplňují poţadavky čistotnosti. Inu, v 

souvislosti s dalšími větami náš dorostenec nejspíše brzy zjistí, ţe nemůţe zaobcházet s 

nepořádnými lidmi a prasaty ve svých promluvách úplně koextenzivně, ale ona metaforická 

tenze je u věty „jsi prase“ velice malá. Vypořádat se s uţitím takové věty je nadmíru snadné. 

Na druhou stranu, kdyby platilo, ţe metafora má vlastní význam, bylo by podle Davidsona 

obtíţné nějaké odstupňování (i kdyţ ani my nechceme vést obecnou a nadindividuální 

hranici) mezi metaforami a nemetaforami udrţet. Mohli bychom si pak myslet, ţe veškeré 

uţití slova v doposud neznámém kontextu je prostě poţadavkem, abychom si osvojili nový 

význam.
496

 

Kdyţ tak máme tendence mluvit o metaforických pravdách anebo nových vhledech, které 

v nás vědecké či básnické metafory probouzí, je to spíše tak, ţe nás k nim metafory provokují; 

ale je něco úplně jiného tvrdit, ţe tyto vyvolávané efekty jsou obsahem samotných metafor.
497

 

Rorty demonstruje tuto tezi na příkladu ptakopyska; kdyţ na to přijde, také nás můţe 

upozornit na mezidruhové podobnosti, ale jak je vyjadřuje?
498

 Rozdíl mezi Blackovo 

tvrzením, ţe metafora má kognitivní obsah, a tvrzením, ţe metafora (či přirovnání a jiné 

prostředky, jde jen o způsob, jakým chceme dosáhnout svých cílů)
499

  můţe a nemusí coby 

svůj efekt myšlenková vnuknutí a proţitky vyvolávat, je v Rortyho interpretaci ten, ţe se tu 

pletou příčiny (ne/moţný kandidát na pravdu pro příští jazykové hry) s důvody (ne/pravdy ve 

známém prostoru jazykových her). Navíc Rorty oceňuje Davidsonův náhled, ţe mezi 

poznáváním jazyka a světa není ţádná pevná hranice, ale neustále se přesunuje. I kdyţ nám 

význam metafory doslovně neříká vlastně nic, můţe být příčinou, stejně jako jsou jimi ostatní 
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přírodní stimuly (a ostatní nesmyslné, agramatické
500

 apod. zvuky), pro změnu našich teorií. A 

změníme-li časem teorie a naše jazykové hry, mohou se různé podněty stejně jako metafory 

přesunout do sféry jazyka, kde se stanou slovy, jejichţ účelem je pravdu vyjadřovat.
501

 Mrtvá 

metafora nás neprovokuje k všímání si nových podobností, poněvadţ její význam k nim nyní 

přímo referuje,
502

 coţ předtím nečinila. Co se týče obavy Marry Hesse, ţe se Davidson 

dopouští pozitivistického redukcionismu metafor na pouhé stimuly, nebo Blackovo výhrady, 

ţe nedovede vysvětlit zásadní kognitivní přínos metafor,
503

 Rorty jej hájí, ţe nás dovádí ke 

stejnému závěru, jenţ tolik zajímal i je, jen skrze odlišné premisy. Metafory jsou 

nepostradatelnými pro vývoj nových slovníků, způsobů poznání, jednání, morálky.
504

 Ale je to 

rozvoj, který nemůţeme vysvětlovat na pozadí kritérií staré jazykové hry.
505

 

Pouţije-li mluvčí větu, která doslovně vyjadřuje nějakou nepravdu, ale posluchač má v 

dané situaci důvod vnímat ji jako metaforickou, můţe to být tím, ţe se mluvčí snaţí zavdat 

nám nějakou příčinu ke změně našich přesvědčení, nebo nás k něčemu podnítit (a sám nemusí 

být schopen přesně vědět k čemu). K takovému efektu by mluvčí mohl ukázat na ptakopyska 

či pouţít facku, poněvadţ Rortyho slovy „pokud by chtěl vyslovit větu s nějakým významem 

– potom by to pravděpodobně udělal. Namísto toho se ale domníval, ţe jeho záměr je moţné 

lépe provést jinými prostředky.“
 506

 To však není vůbec tak banální námitka, jak by se na první 

pohled mohlo zdát, stejně jako poznámka, ţe kdyby lidé chtěli nevyjádřitelné vyjádřit, pak by 

si slova vynalezli. Diskrepance mezi Davidsonovo a Blackovo chápáním metafory tkví v tom, 

ţe podle Davidsona je zbytečné se snaţit zachovat pro metaforu nějakou, byť mimořádnou, 

významuplnost. Poněvadţ tím, ţe ji (podle Blacka neurčitým a tvořivým způsobem) 

pochopíme, ji paradoxně pod zavedený řád opět podřadíme, i kdyby si na něm svou rebelií 
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vynutila logické změny. Rozumění tu sice nabývá nových podob, leč po svém dobrodruţství 

spočine bezpečně opět u sebe sama. 

Black pro svoji teorii metafory argumentuje tím, ţe posluchač můţe přeci metaforickému 

obsahu porozumět či nikoli; můţe s metaforou souhlasit či nesouhlasit a sama metafora tak 

můţe (ve vyjádření) selhat nebo uspět.
507

 V Blackově teorii, kde interakcí doslovných 

sémantických horizontů věty čtenář prokreativně syntetizuje výsledný obsah metafory, dává 

normativní hodnocení úspěchu vyjádření či pochopení metafory svůj smysl. Avšak v 

Davidsonově úhlu pohledu jde o irelevantní námitku. Jak říká Rorty, metafora se nedá 

potvrdit nebo zamítnout, leda vychutnat.
508

 Davidson tak na rozdíl od Blacka míní, ţe 

neexistují neúspěšné metafory a není důvod myslet si, ţe metaforu nemůţe vymyslet kdokoli. 

Coţ ovšem neznamená, ţe tu není ţádné hodnotící stanovisko. Existují geniální a hloupé, 

prvoplánové, kýčovité metafory, coţ je více otázka vkusu
509

 neţ jazykových kompetencí a 

schopností poznávání. 

Podle Davidsona kdybychom chtěli, mohli bychom vykládat, co metafora znamená anebo 

dokazovat, ţe není pravdivá: např. u metafory „světla jsou rejnoci,“
510

 protoţe všichni víme, 

ţe do ţádné pouliční lampy se rejnoci nezavírají. Tím se však stavíme do pozice, v níţ nám 

nejspíš někdo odvětí, ţe se míjíme cílem – věta je nepravdivá tak evidentně, ţe jsme jí věřit 

ani nezamýšleli. Spíše nás vyzívá k hledání po jiném vyuţití:
511

 a to je to důleţité. Naopak, 

jde-li o mrtvou metaforu, tj. slovo vřazené do naší logické sítě důvodů, uţ není úplně bez 

pointy si představit, jak někdo rozvaţuje nad tím, zda je pravda, ţe má světlo vskutku 

charakter „vln“
512

 a snaţit se obsadit místo mrtvé metafory jiným doslovným termínem. To 

znamená, ţe pátrat u ţivých a zejména u básnických metafor po tom, co znamenají („psi 

štěkají noţe“),
513

 je asi tak přínosné, jako klást si tu samou otázku v případě Scriabinovy 

hudební poémy či Mondrianových čtverců. Co se týče silného Blackova důrazu na kognitivní 

funkci metafor, Davidson nás upozorňuje na to, ţe (obzvlášť nevědecké) metafory, stejně jako 

facky, sny nebo sochy nemusí vést naši pozornost k propozičním obsahům.
514

 Všechny tyto 

argumenty míří k jediné pointě: řeč neslouţí jen ke sdělování významů, i kdyby byly bývaly 
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figurativní. 

 Metafora totiţ vydává našemu pochopení svůj význam tak snadno, aţ nám takzvaně nejde 

na rozum. Myšlení, které se vyznačuje schopností operovat a nakládat uţitečně s pojmy, musí 

buď metaforu odmítnout, nebo před ní kapitulovat. Není bez zajímavosti porovnat tento 

davidsonovský náhled s myšlenkami dalších (ne tak vzdálených, jak by se mohlo zdát) autorů. 

Myslím tím nejen francouzský poststrukturalismus, o němţ jsme jiţ mluvili, ale i jeho vztah k 

prolínání ţidovské a řecké tradice. Derrida ve svém textu o metafoře napsal: „Aristotelés 

věděl, ţe slovo můţe mít více smyslů. To je fakt. Avšak tento fakt je oprávněn v řeči jen 

potud, pokud je tato polysémie konečná, pokud je počet diferentních významů uzavřený, a 

zejména pokud jsou všechny do té míry rozlišené, ţe kaţdý zůstává jako jeden a jako 

identifikovatelný. Řeč je tím, čím je, tedy řečí, jen pokud je tímto způsobem s to ovládnout a 

analyzovat polysémii. Beze zbytku. Neovládnutelná diseminace, rozztrácení, uţ není 

polysémie a patří do vnějšku řeči.“
515

 Dle Aristotelova a řeckého ideálu, srozumitelná (natoţ 

exaktní) řeč nemá být metaforická: metafora je vyhnána za hranice logického diskurzu.
516

 

Vztáhneme-li to k Davidsonovi, pak popřít, ţe metafora je zaloţena na práci (jistěţe 

nepředepsané) kombinatoriky navzájem interagujících významů směrem k tvorbě dalších 

nedoslovných významů, můţe být jedině dobře. Tak jako ji vyloučit z oblasti řeči (proti 

uţívání), pokud řečí nazýváme oblast pojmů, nad nimiţ máme kontrolu. Kontrolu jakoţto 

zařazování nových podnětů pod staré a více méně hotové rámce identit a vztahů. 

Ţidovské chápání metafory souviselo s paradigmatem exodu: nikdy nemůţete stanout u 

cíle, poněvadţ ţádný poslední určený bod neexistuje. Pád metafory v příběhu vtělení 

(nedosaţitelnost ducha se zpřítomnila v člověku) tkvěl v tom, ţe se nevydrţela tenze z 

neukončitelné nemoţnosti spočinutí u sebe sama. Avšak Kristus se stal vtěleným smyslem: 

splynutím označujícího a označovaného, absolutní přítomností, plností a posledním 

referentem, který popřel metaforické nebezpečí, driftování řeči.
517

 Kristus rozřešil v posledku 

všechny opozice, stabilizoval význam, poskytl ultimátní identitu – zastavil tak rabínské pojetí 

textu jako neustálou interpretaci, stopování významů a ztrácení se (nikoli uspokojení 

mohutností a konec práce při nalezení figurativního smyslu metafory).
518

 Pojetí jazyka se uţ 

nespokojuje s rabínskou interpretací, exodem, ale řeč bere jako nápodobou Krista, tedy vţdy: 
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vztaţení k originálu.
519

 

„Metafora se stáhne v cosi, co nazýváme tropem, a zařadí se do sféry tzv. literatury. Je 

instrumentem v přihrádce, který dle potřeby buď vytáhneme, nebo necháme leţet. 

[…]Metafora v dualitě tělo – duch, znak – význam ztrácí existenciální naléhavost.“
520

 Je to 

dějinný akt vyhnání básníků a bláznů za hranice ideální obce, kteří se po své oklice smí vrátit 

pouze tehdy, poddají-li se alespoň modifikovaně kategoriím významu. Logos se díky 

dominantním vlivům řecké filosofie jiţ nepřestal pokoušet srovnat řeč s rozumem, s 

předmětným (subjekt-objektovým) myšlením.
521

 V exodu byl jediný příkaz buď!,
522

 otevření 

se jinému, mít ţivý vztah ke světu, zatímco ztráta modu bytí můţe vést k modu vlastnění, 

který mě poznamenává touhou všeho včetně sebe pevně a definitivně vlastnit.
523

A to je ztráta. 

„Já základního slova Já-Ono, tedy já, jehoţ protějškem není ‚ty‘, nýbrţ které je obklopeno 

mnoţstvím ‚obsahů‘, má jen minulost, nikoli přítomnost. Jinými slovy: pokud se člověk 

spokojuje věcmi, které zakouší a uţívá, ţije v minulosti a jeho okamţik je bez přítomnostního 

obsahu. Nemá nic neţ předměty. Předměty však patří tomu, co uţ bylo.“
524

 

Vydědění metafory z hájemství sémantiky tak můţe popudit člověka, jenţ se pokouší 

zachránit důstojnost metafory, a řekněme literatury, tím, ţe oběma dává do vínku něco více, 

neţ jen doslovný význam, který se ocitne s celou oblastí doslovnosti v roli nepostradatelného 

pozadí. Dummett a Black mohou metafory vřadit mezi nepravidelná uţití, vymykající se 

standardům a konvencím, a přesto trvat na tom, ţe nám naše lingvistická kompetence zaručí 

(nejen ţe je v nějakém ohledu kauzálně nezbytná), abychom se k metaforou nesené zprávě 

nakonec dostali.
525

 A Davidson namítá: „V běţném chápání metafor se pak objevuje tenze. 

Jelikoţ běţné chápání chce na jednu stranu zachovat to, ţe metafora činí něco, co prostá próza 

nemůţe, a na druhou stranu chce vysvětlovat to, co metafora dělá, odkazem na kognitivní 

obsah – tedy přesně tím druhem věcí, které je próza delegována vyjadřovat.“
526
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Ráda bych uzavřela druhou kapitolu závěrem, k němuţ nám Davidson svou teorií pomáhá, 

ţe v ţádné promluvě, ať prozaické nebo metaforické, nemůţeme veškerou škálu moţností 

omezit na rozpětí mezi standardními významy na straně jedné a nestandardními na straně 

druhé. A ţe by nám k oběma postačilo mít v mysli správný klíč v podobě společensky 

sdíleného systému. Ani na malapropismy, ani na metafory není tento systém, tj. rozumění 

zaručené lingvistickou kompetencí, poplatný. Jsou jen případy, u nichţ se ukáţe, ţe na ně 

máme vhodné strategie, a případy, na něţ nám ţádná strategie nestačí: pomůţe nám, někdy 

zcela nepostradatelně, ale nic nezaručuje. Navíc metafory i malapropismy jsou samozřejmě 

jen zástupci z celé škály prostupujících se jazykových úkazů, na nichţ se dá rovněţ ilustrovat, 

kam sahá jazyk a kam sémantika. Metafora můţe mít klidně standardní jazykový význam a 

přesto je nedostačujícím, aby důvod jejího uţití podchytil. Jazyk však můţe volně přecházet k 

různorodým agramatickým útvarům, neologismům a onomatopoiím, kde je hledání skrytých 

významů na místě ještě méně. A přitom mohou naši pozornost směřovat k ledasčemu. Umělci 

to zřejmě ví. „Praská opona hoření. Telepakotálie vnitřní. Za játra?“
527

 

Nicméně nemusíme jít ani k malapropismům ani k metaforám, abychom ocenili přínos 

Davidsonova konceptu radikální interpretace a jeho poţadavku propojovat holisticky 

interpretaci promluv s ohledem na různé interpretační klíče, které se objevují v celkovém 

kontextu a naší teorii jednání mluvčího. S některými malapropismy ale koneckonců i 

stárnoucími metaforami, naklonovanými ovcemi a novými teoriemi se dokáţeme vypořádat, 

aniţ bychom museli příliš restrukturalizovat řád svých dosavadních zvyklostí a očekávání. 

Vyrovnáváme napětí v síti a zařazujeme jiné pod kritéria ještě známého. Rovněţ některé děti 

dovedou zjištění, ţe jejich vychovatelé nejsou zároveň biologickými rodiči, docela dobře 

zakomponovat do prostoru přesvědčení, které měly o světě a jeho vřelosti doposud. Co kdyţ 

však zmínění rodiče potomkovi sdělí, ţe k němu nikdy nechovali náklonnost, ačkoli věřil v 

opak? Kam se poděje jistota, ţe jsme ve svém horizontu soudů doma, a co se stane s 

významy, o nichţ jsme si byli jistí, ţe slova druhých měla? Jak zjistíme, jakým se mluvilo 

jazykem? Stačí k tomu naše dosavadní způsobilost? Stačí k tomu vědět, jak by ta která slova 

přeloţil slovník nebo většina lidí z té samé kultury v dané situaci?  

Mám za to, ţe Davidsonův návrh na to, jakou podobu můţe mít radikální interpretace, je 

krok velmi zajímavým směrem. Kdyţ se Davidson pokouší podat vlastní návrh na interpretaci 

jazykových uţití, které by Dummett nazval nestandardními (a tím je také vysvětlil), můţe 

Dummettovi odvětit, ano, moţná ţe díky konvencím dovedeme malapropismy vztáhnout k 

standardu rozumění, ale je to tak snadné u slovní hříčky? A i kdyby, chce vědět Davidson, 
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nevysvětlíme chování mluvčího nejlépe, budeme-li jeho slovům přikládat ten význam, jejţ 

měl na mysli on, neţ význam toho, kdo by tato slova pouţíval „správně“?
528

 Davidsona sice 

původ a projevy konformismu, jazykových komunit a institucí zajímaly o něco méně, 

nemyslím si však, ţe by jejich existenci Davidsonova filosofie popírala. Spíše jejich existenci 

předpokládá, aby proti moţné konstituující a stabilizující funkci jazyka ukázala i jeho 

dynamičtější a vývojové momenty. 

Davidsonovy texty obrací naši pozornost k tomu, jak si vysvětlit, ţe některé zkomoleniny, 

cizokrajné názory, divadelní hry, pohromy a tak dále mohou veškerá předchozí měřítka či 

interpretace zdiskreditovat. Přesto nejsou zcela nesrozumitelné, a mohou tak iniciovat 

proměnu našeho jazyka, morálky, světonázoru, retroaktivně si vyţadovat přehodnocování 

minulých postojů a proaktivně ovlivňovat budoucí směřování. Takových efektů můţe 

vyuţívat samozřejmě i literatura. Bude proto dobré se v další kapitole podívat zevrubněji na 

to, jak na čtenáře mohou působit, a odkud tato jazyková díla berou svůj literární status. 

Poslední kapitola by nakonec měla zapadnout do davidsonovského mýtu jakoţto 

předpokládaného základu pro další bádání i v oblasti estetiky, jehoţ plausibilnost jsem se v 

této kapitole pokusila představit. Totiţ do mýtu, ţe komunikace a jazyk obecně není jen 

jednoduchým mechanismem na předávání nebo, ve výjimečných případech, performativní 

utváření významů z polysémantických horizontů, které čekají na hru našich mohutností. Na 

kaţdého jedince působí nutně jak svět, tak společnost; ale to ještě nemusíme chápat tak, ţe by 

jeho jazyk formovaly buďto vnější poţadavky autonomní reality, nebo konformizující síla 

praktikované společenské moci. 
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 Davidson, Donald. „Externalizovaná epistemologie,“ in: Subjektivita, intersubjektivita, objektivita. Praha: 
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zvykem. 
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III. kapitola 

6. Mýtus literárního 

 

Třetí kapitola je poslední částí této práce a obrátíme se v ní k teorii literatury a k otázkám 

estetické zkušenosti, jeţ vyvolávají některé texty. Za prvé je tak vůbec nutné připravit si půdu 

pro přechod od interpretace ústní promluvy, jíţ jsme se po většinou věnovali doposud, ke 

čtení písma. Pokusím se ukázat, ţe tento přechod není pro nás tak problematický, jak by se na 

první pohled mohlo zdát, a proto můţeme v další části vymezovat specifika literatury jak proti 

textům neliterárním, tak vůči dialogu tváří v tvář obecně. Toto srovnání bude pro naše další 

směřování stěţejní, jelikoţ právě na něm Wolfgang Iser své pojetí literárnosti staví. Jinak 

řečeno, budeme se zabývat tím, jak Iser vykládá specifika jistých textů, vyvolávající estetický 

proţitek při aktu čtení, s ohledem na předchozí probíraná témata, tj. problematiku jazykové 

praxe a konvencí. Abych však tento přístup alespoň částečně ospravedlnila, poté, co 

probereme vztah řeči a písma, budeme se zabývat polemikou mezi Wolfgangem Iserem a 

Stanley Fishem. A to z toho důvodu, ţe se Fishovy námitky proti Iserovu vymezení literárních 

textů vůči neliterárním zakládaly na pokusu spojit Iserovu koncepci s korespondenční teorií 

významu. Mým záměrem bude ukázat, ţe je nosnější nahlíţet na Iserovo texty nikoli z pozice 

sporu empirismus, ale sporu o roli jazykových pravidel. 

Iser sám řekl, ţe zkoumat literaturu můţeme z několika hledisek. Můţeme ji zkoumat coby 

jazyk, který je uţíván jinak neţ v běţném diskurzu či dokumentu:
529

  a jelikoţ pak literární 

jazyk nabývá v procesu četby nových významů, můţeme zkoumat, co vše se v jazyce a v nás 

samých prostřednictvím slov můţe odehrávat.
530

 Můţeme pak rovněţ věnovat pozornost 

funkci literatury. Víme-li, ţe literatura je fikcí (a tento pojem bude teprve vysvětlen), můţeme 

se ptát, z jakých důvodů člověk fikci vůbec vyhledává a proč má pro něj literatura svou 

přitaţlivost.
531

 Právě proto, ţe jisté texty jako fikce fungují, a téţ tím, ţe jsou schopny 

rozehrát určité lidské dispozice, přivádí nás k estetické zkušenosti a dostávají svůj punc 

literárnosti. Nakonec můţeme o literatuře bádat z praktického hlediska, tedy díky jejímu 

dopadu na lidské vnímání obecně.
532

 Zde se literární teorie obrací k tomu, aby nám ukázala, 

ţe literární texty unikají kaţdodennosti a našim interpretačním zvyklostem takovým 

způsobem, ţe nás nutí k reflexi vlastní kultury, hodnot, světa, druhých lidi a konečně smyslu 

ţivota. Teorie čtení tak vysvětluje, jak text můţe upozadit to, co je nám důvěrně známé, aby 
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nás přiměl k zakušení jinakosti.
533

 

Iserovy vlastní texty jsou hodny pozornosti přinejmenším proto, ţe se všem výše 

jmenovaným aspektům nejen věnují, ale spojují je i do soudrţného teoretického celku. 

Nejprve tak bude naším úkolem probrat Iserovu teorii, abychom si vyloţili zvláštní 

charakteristiku (jiţ bychom mohli nazvat literárností) jistých textů oproti běţné řeči. Nicméně 

hlavním cílem této kapitoly bude pokud moţno odkrýt dummettovské předpoklady v Iserově 

vlastním pojetí jazykové praxe a poukázat na to, jaké důsledky tyto předpoklady pro teorii 

literatury mají. A je-li Davidsonova filosofie obstojnou alternativou proti koncepci jazyka v 

sociálním externalismu, pak můţeme rovněţ pátrat po tom, jak by davidsonovská teorie sama 

mohla podloţit moţné vysvětlení, oproti tomu Iserovu, vztahu společnosti, jedince a umění. 

 

6.1 Komunikace a text 

Neţ tedy vůbec začneme naše zkoumání, je třeba si uvědomit, co se stane při přechodu od 

ústní komunikace a promluvy v dialogu, kde si účastníci stojí tváří v tvář, k psanému textu. 

Uţ v oddílu o metaforách jsem se nepokoušela rozlišovat mezi tím, zda jde o metaforu 

vyřčenou či zapsanou, a nyní bych tento postup chtěla ospravedlnit tvrzením, ţe mezi texty a 

mluvenou řečí není ţádný zvláštní zlom. Pro tento účel však bude snazší, kdyţ se rovnou 

obrátím k Fishovi, o němţ budeme v následující části mluvit: jeho revokování závěrů, s nimiţ 

jsme se seznámili v předcházejících částech této práce, příhodně propojuje téma interpretace 

ústní promluvy s interpretací textu. Nemělo by nám totiţ uniknout, ţe analytičtí filosofové 

nevěnovali rozdílu psaných textů a mluveného slova ţádnou zvláštní pozornost.  

Ovšem vzpomeňme si na to, co Quine ve svých Dvou dogmatech empirismu říkal o 

důvodech, proč atomy a krabice bereme za tvrdší fakta neţ kentaury. Pak nás můţe 

napadnout, ţe stejně jako v jeho pohledu nelze rozlišovat mezi tím, co nám o světě říká jazyk 

a co nám říká svět sám, nezáleţí v principu na tom, zda nám to řekne soused, učebnice nebo 

epos. Kdyţ Davidson psal o literatuře, sám nepovaţoval za nutné zaobírat se přechodem od 

řeči k textu příliš detailně. Původní triangulování v přímé přítomnosti osob a předmětů 

dovolovalo akt ukázání, coţ text sice nedovoluje, avšak má vlastní metody, jak si původní 

trojúhelník nahradit.
534

 Jednou z důleţitých součástí trojúhelníku je sdílené prostředí a tím 

můţe například být i literární tradice
535

 (ostatně je důleţité si uvědomit, ţe původní trianguace 

v přímé přítomnosti předmětu je zásadní jen na počátku, později se dobře učíme z učebnic, 
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obrázků, map a slov druhých.)
536

 A rovněţ na jiných místech, kde se Davidson rozepisoval o 

povaze komunikace, nerozlišoval mezi zápisem a ústní promluvou.
537

 A nakonec se tímto 

tématem nejvíce zaobíral Rorty, který rovněţ podporoval domněnku, ţe při chápání promluvy 

ať psané či mluvené není ţádný epistemologicky zásadní předěl.
538

 

Zejména na kontinentu však tvořily otázky po statutu psaného diskurzu poměrně závaţný 

problém; a při tom to není téma, které by nám zde bylo cizí. Psaní tematizovali hlavně ti 

autoři, pro jejichţ potřeby nedostačovaly závěry takzvané „metafyziky přítomnosti“,
539

 která z 

předpokladu, ţe poznání potřebuje nezpochybnitelné základy, vyvodila závěr o prioritě „u 

sebe přítomného“ (přičemţ by do tak široce vymezené doktríny spadala i korespondenční 

teorie významu; tj. tvrzení, ţe soběstačná objektivní struktura reality je zdrojem 

předjazykového a předmětem teoretického poznávání a jako taková ospravedlňuje existenci 

jazyka coby nástroje, který ji dokáţe zprostředkovat). Tudíţ to, co se v tomto pohledu jeví 

jako druhotné a odvozené lze ospravedlnit znovu-zpřítomněním jeho zdroje. S písmem to 

souvisí takto: pakliţe zakládáme náš jazyk na přímé obeznámenosti se světem, k níţ mohou 

naše promluvy opět odkázat, pak zápis můţe proces poznání, jak uţ nás učil Platón,
540

 pouze 

ještě více oddálit a zkomplikovat. Při zpochybňování teorie jazyka coby re-prezentační 

struktury se tak někteří filosofové dvacátého století chopili příleţitosti podřízenost písma 

ústním promluvám přehodnotit. 

Začněme u Fishe tam, kde jsme jej naposled opustili, tj. u jeho komentáře k diskuzi mezi 

Derridou a Austinem, coţ není nelogický krok vzhledem k tomu, ţe i v ní právě Derrida hájil 
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hodnotu písma velmi vehementně; a to natolik, ţe z něj udělal vzor uţívání veškerého jazyka. 

Nebudeme se zabývat Derridou samotným, to by nás mohlo příliš odvést od našeho tématu. 

Na místo toho se podíváme, jak derridovské motivy zabudovává do svých dalších úvah Fish. 

Ten sice tato témata řešil i v dalších souvislostech, nikdy však podle mě výrazně nepřekročil 

to, co se mu podařilo vyjádřit právě v souvislosti se čtením Derridy, tedy v textu S úctou 

věnuje autor: Úvahy o Austinovi a Derridovi.
541

 Hned po návrhu, jak je moţné vnímat posun 

od mluvy k textu, se obrátíme k debatě o textu literárním mezi Fishem a Iserem, která na tyto 

problémy bezprostředně navazuje. 

Derrida nám poskytl vhled do situace tím, ţe popsal, jak si dle něj komunikaci a písmo 

představovali mnozí jeho filosofičtí předchůdci, kteří se tím nijak zvlášť neodchylovali od 

běţného chápání zápisu. Podle této představy slouţí samotná komunikace k předávání 

významů mezi jednotlivými aktéry dialogu, přičemţ písmo je prostředkem k tomu, jak toto 

sdělení zafixovat tak, aby bylo dáno na vědomí i těm, kteří jsou od nás odděleni časem či 

prostorem.
542

 Čím více se vzdalujeme původní dialogické situaci, tím více se vystavujeme 

riziku, ţe se nám smysl sdělení v řetězci překládání promluv do psaní a znovu-zpřítomňování 

při čtení někde překroutí. Tato nešťastná nehoda potkala jistě kaţdého z nás, a proto není 

těţké, píše Fish, intuitivně sestavit hierarchii promluv od těch s nejvyšší aţ po ty s nejniţší 

pravděpodobností úspěšné komunikace. Na vrcholu stojí přímý dialog, verbální komunikace a 

neproblematičnost sdělování klesá s telefonováním, psanými dopisy blízkým osobám po 

novinové články, archivy, aţ k nejnejasnější komunikaci v případě literatury.
543

 Celá tato 

představa staví na myšlence, ţe svázání některých vět se skutečnostmi, o nichţ se hovoří, 

ukotvuje význam promluv nejlépe, jsou-li v daných okolnostech oba účastníci přítomni.
544

 

Jinými slovy řečeno: privilegování ústní promluvy opodstatňujeme bezprostředností,
545

 jeţ 

činí promluvu ověřitelnou aţ transparentní, zatímco zatemňování smyslu mnohoznačností 

písma je spojováno s oddálením původu a tedy ztíţenou verifikovatelností. 

Pro nás by však bylo zbytečné, abychom se snaţili s Fishem znovu detailně prokazovat, ţe 

veškerá komunikace je jiţ zprostředkovaná.
546

 Poněvadţ to neznamená nic neţ pro nás 

známou tezi, ţe nemůţeme vystoupit z našeho jazyka, abychom si ověřili, zda to, co si o světě 
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myslíme, koresponduje se skutečnou podstatou věcí. Aneb, jak se Fish na jednom místě 

odvolává na Wittgensteina, fakta a způsoby jejich ověřování či odůvodňování jsou stanoveny 

pouze v rámci té které jazykové hry, jeţ nám poskytuje veškeré koncepty myšlení.
547

 Fish tak 

přejímá myšlenku, ţe ţádný jazyk, tj. ţádný akt rozumění či interpretace, nejsou soukromé.
548

 

Nám tedy postačí, pokud si uvědomíme, jaké důsledky celá tato záleţitost pro pojetí písma 

má. Pokud je totiţ, píše v dosti davidsonovském tónu Fish, struktura našich přesvědčení tím, 

co vytváří naše interpretace, nezáleţí příliš na tom, zdali se má přesvědčení týkají něčeho 

blízkého či vzdáleného.
549

 Ve světě nejsou nakonec ţádná fakta nezávislá na interpretaci, od 

nichţ by se naše porozumění odrazilo a která by sama o sobě vylučovala to, co analytická 

filosofie nazývá regresem interpretace.
550

 

Fish tedy opakuje to, a nyní to řeknu Davidsonovým slovníkem, ţe neurčitost je vlastní jak 

běţné konverzaci, tak čtení a obojí si můţe vyţadovat radikální interpretaci stejnou měrou. 

Fish na vysvětlení této teze pouţívá příklad z komiksu,
551

 kde pointa tkví v tom, ţe manţelka 

neústupně odmítá svému muţi, přes jeho chování a slova, věřit, ţe lituje jakéhosi svého 

prohřešku. Co se snaţí Fish ukázat, je to, ţe ţena k muţi přistupuje s pevným přesvědčením 

(zaloţeném na zvyku a zkušenostech) o tom, jak má manţelovo jednání a omluvu 

interpretovat. Manţelka má tedy jasno v tom, jakým jazykem její manţel hovoří a jaká 

přesvědčení stojí v pozadí jeho vyjádření (ţe kupříkladu svým „omlouvám se“ míní „řeknu, 

co chceš, kdyţ mi dáš pokoj“). Pokud však manţel z její odmítavé reakce dojde k závěru, ţe 

se prozatímní teorie jeho partnerky liší od té jeho (předpokládejme, ţe svou omluvu myslí 

upřímně), musí buďto uvést jí známý důvod svého prohřešku, který manţelka v daném 

momentu ještě nezváţila, nebo nějak nalomit její postoje a očekávání a přimět ji tak 

k přehodnocení vlastní interpretace. 

Fishovi se zdá nasnadě, ţe ţádný prvek jimi sdílené situace není co do významu tak 
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sebeevidentní (navzdory své přítomnosti, která u textu chybí), aby na něj manţel mohl ve své 

svízelné situaci pouze poukázat. Ne ţe by se to tak případně nemohlo odehrát (např. muţ by 

jen mohl upozornit na datum v kalendáři, aby ţeně okamţitě došlo, proč nepřišel domů včas). 

To jen zapadá do toho, co má Fish na mysli. Z teoretického hlediska musí být důkaz o 

významu manţelových slov a upřímnosti jeho promluvy důkazem taky pro jeho ţenu. Muţ by 

naopak mohl přidávat rafinovaná vysvětlení toho, jaké motivy se skrývaly za jeho 

prohřeškem, a manţelka by stejně dobře mohla jejich informativnost (a přesvědčivost) 

zredukovat tím, ţe by je vztáhla pod své dosavadní interpretační schéma: ţe mu nevěří. 

Manţel by jí mohl přinést květiny a ona by je mohla tvrdošíjně povaţovat za provokaci či 

laciný úplatek. Nicméně tím činem, který by se ţeně nepodařilo vsadit do dosavadního řádu 

svých přesvědčení a který by v něm mohl vyvolat změny, by mohlo být jak nějaké nečekané 

manţelovo bezprostřední gesto, tak na stolku zanechaný dopis.
552

 

Kdyţ situaci vtáhneme do filosofického diskurzu, ukazuje se, jak blízko Fish k rétorice 

analytické filosofie má (explicitně však na ni odkazuje jen sporadicky). Na komiksovém 

příkladu Fish dokládá, ţe reálný kontext, v němţ se dialog odehrává, nemůţe nabídnout sám o 

sobě ţádnou evidenci pro podporu manţelových tvrzení. Záleţí na tom, aby jeho choť sama 

nabyla nového přesvědčení, jeţ by bylo důvodem pro změnu interpretace manţelovy omluvy, 

pro přeuspořádání celku jejích ostatních přesvědčení o manţelových pohnutkách.
553

 Kaţdá 

hranice vnějšku a vnitřku je narýsována zevnitř systému přesvědčení,
554

 takţe vnější příčiny 

(a stimuly) mohou změnit náš pohled na věc pouze potud, pokud se stanou důvody uprostřed 

našich jazykových her, tedy interpretovaným vnějškem. Změna nastává, pokud jedno 

přesvědčení nabývá převahy nad jiným přesvědčením, coţ je moţné proto, ţe ne všechna jsou 

na stejném stupni jistoty. Nové přesvědčení můţe stabilní pozici jiného nahradit a pozměnit 

tak celý systém – který se ostatně s přívalem událostí modifikuje neustále.
555

 Všechny 

předpokládané jistoty jsou výsledkem našeho jazyka a porozumění světu, a potud mohou být 
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vnímány jako onen hledaný základ.
556

 

Pokud pouze nová přesvědčení mohou změnit ta stávající, pak je podle Fishe zbytečné na 

epistemologické úrovni odlišovat, zdali jsme tato přesvědčení získali z textu nebo díky 

přítomnosti situace a aktérů v dialogu. Je chyba myslet si, ţe čím více rysů kontextu, v němţ 

se promluva odehrává, bezprostředně registrujeme, nebo ţe čím více slovy nám druhý bude 

své myšlenky dovysvětlovat, tím více zaručená a opodstatněná naše interpretace bude.
557

 

Pokud manţel přesvědčení své ţeny nezmění, ţádné poukazování na cokoli, co udělal, co 

slibuje, ţe říká, nepomůţe tomu, ţe ţena o jeho slovech nepřestane pochybovat. A naopak, je-

li ochotná změnit svá přesvědčení, za relevantní důkaz jí poslouţí třeba manţelův pokus o 

sonet. Jako se snaţíme vyrovnávat s mluvenou promluvou – tedy tak, abychom byli schopni 

její interpretaci uvést do rovnováhy se svými ostatními přesvědčeními, musíme se úplně 

stejně vyrovnávat s některými texty. Rozdíl není v principu mezi zprostředkovanou a 

bezprostřední komunikací, ale potaţmo mezi očekávatelnými, snadnými interpretacemi všech 

promluv a mezi těmi, které si vyţadují radikálnější interpretační úsilí. 

Jediná podmínka jazyka a potaţmo textovosti je jejich interpretovatelnost, nebo čitelnost. 

Derrida z písma udělal prototyp komunikace právě proto, ţe ţádná řeč není prostým 

vysíláním a přijímáním zcela určitých entit-významů, v potenciálně čistém a bezpečném 

prostoru dialogu tváří v tvář. Tedy ideálním komunikováním, které ohroţují nejvíce případy 

(opět však co do moţnosti eliminovatelné), kdy si voláme na značnou vzdálenost anebo si, 

hůře, píšeme. Znamená to snad, ţe naše laické intuice a zkušenosti o tom, ţe je snazší 

dezinterpretovat druhého, kdyţ najdeme jeho zapomenutý deník, neţli kdyţ se ho můţeme 

přímo optat, jsou neopodstatněné? Nikoli, jde o to, kam směřují naše momentální zájmy. 

Pokud jsou mým výlučným cílem vaše myšlenky, je moţné, ţe mi bude protivný váš 

nedostatek schopnosti písemně se „vyjádřit.“ Ale i kdyţ mám dojem, ţe moje prozatímní 

teorie o významu textu nekonverguje s vaší teorií o jeho významu (dezinterpretuji váš záměr), 

přesto musím být s to dokázat tento text interpretovat (bez ohledu na váš záměr). Ostatně si 

nakonec myslím, ţe pokud má někdo dojem, ţe by i cílem čtení literatury mělo být nalezení 

souvislostí textu s intencemi nebo ţivotem svého autora, tak si je tam leckdy najít můţe. A 

stejně tak, můţeme spolu hovořit z očí do očí, a přece vás mohu chytat za kaţdé slovo a 

dokazovat vám, ţe ať si myslíte cokoli, mám moţnost vaše slova „překroutit“ a pouţít proti 

vám (tolik komediálních pořadů na tom zaloţilo svůj úspěch). Písmo ukazuje, ţe aby bylo 

písmem, musí být čitelné i při naprostém zpřetrhání vazeb se svým původním kontextem 
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(citovatelnost, interpretovatelnost, čitelnost, iterabilita).
558

 A u promluv tomu není jinak. Tak 

jako se nám můţe stát, ţe máme intenzivní pocit jistoty o tom, co nám nějaký epigram 

napovídá, pak jindy nám u běţných návodů nebo u svých vlastních písemných poznámek dá 

značnou práci si ujasnit, o čem je vlastně řeč. Tak jako někdy naprosto bezprostředně 

pochopíme, jaký je význam slov na nalezeném vzkazu od zcela cizího člověka, můţe nám dát 

velikou námahu pochopit slovní hříčku rodinného příslušníka, i kdyţ se nám ji snaţí dlouho a 

trpělivě vysvětlit. 

Co bych chtěla zdůraznit, neţ přikročíme k dalším částem této kapitoly, kde se budeme 

věnovat přímo problémům literatury, je důvod, proč i v otázce textů bychom měli zváţit 

Davidsonův pohled na věc. Davidson se totiţ, na rozdíl od Fishe, nespokojil pouze s tím, ţe 

ukázal, ţe naše jistoty a rozumění netkví v korespondenci promluv s objektivní skutečností. 

Tedy s reálným kontextem, který by řeč ukotvil a zaručil účastníkům konverzace moţnost 

dohledávání smyslu: coţ se děje lépe, můţete-li se s druhými setkat, neţ kdyţ po staletích 

naleznete neznámé spisy. Jak totiţ víme, Davidson nám ještě zanechal tu myšlenku, ţe ani 

v situaci, kdy se spoléháme na nějakou společenskou konvenci, nemáme záruku, ţe se 

nebudeme muset při chápání řeči a jednání druhých lidí uchýlit k radikální interpretaci. A ţe 

interpretovatelnost a citovatelnost těchto takzvaných odchylek je, jak to říká Derrida, vţdy 

vepsána i v případech, kdy nakonec vše dopadne podle očekávání. 

Tudíţ pro Fishe sice platí, ţe odmítnutí hranice mezi statusem promluv a statusem textů 

neznamená zcela popřít, ţe mezi čtením a konverzací ţádné rozdíly neexistují. Jen bychom se 

je neměli pokoušet vysvětlit korespondenční teorií. Co chci však říct, je, ţe k tomuto závěru 

můţeme dospět i tehdy, staneme-li stoupenci Dummettových názorů. Fish totiţ své taţení 

proti korespondenci rozšiřuje i na další, pro nás stěţejní, rozlišení: mezi texty literárními a 

neliterárními. Ale podle mého názoru tkví výhoda znalosti debaty mezi Dummettem a 

Davidsonem v tom, ţe můţeme toto Fishovo úzké zaměření, v němţ je tematizován Iserův a 

Fishův spor, překročit. Můţeme se ptát na otázky, které si bohuţel Fish s Iserem navzájem 

nepoloţili a které přeci jen podle mě rozkrývají nové moţnosti, jak by na celý problém 

literatury šlo nahlíţet. 

 

6.2  Iserova literární teorie 

6.2.1 Kategorie daného a určitého 

Obraťme ale nejdříve pozornost na samotnou debatu, která na počátku osmdesátých let 
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proběhla mezi Iserem a Fishem. Jak uţ bylo řečeno, zřejmě tím nejzajímavějším tématem, 

které přinesla a které ostatně motivovalo i tuto práci, byl tradiční
559

 pokus o uchopení 

specifičnosti literárních textů na pozadí diskurzu běţné řeči. Co se týče společného kontextu, 

v němţ se naši myslitelé setkali a střetli, víme, ţe Fish byl doma v americké literární vědě, 

zatímco Iser si své kořeny přinesl z kontinentální filosofie. Chtěla bych upozornit na to, ţe se 

budeme věnovat zejména tomu, na jakých filosofických předpokladech jejich práce na poli 

literární vědy spočívala, nikoli uţ, jakou podobu jejich estetické teorie přesně dostaly. V 

tomto ohledu jsou si procesualistické náhledy jak Fishovy afektivní stylistiky, tak Iserovy 

teorie estetické responze, na první pohled poměrně podobné.
560

 Tyto podobnosti vedly moţná 

k tomu, ţe se druhdy v sekundární literatuře
561

 objevil názor, ţe i konflikt, jímţ se budeme 

zabývat, byl jen zdánlivý, jelikoţ oba autoři tvrdí vlastně totéţ. Toto tvrzení bych ráda nyní 

prověřila. 

V kaţdém případě lze říci, ţe Fish a Iser sledovali společný směr úvah, protoţe oba se 

vymezovali proti dvěma alternativám, na které v literární vědě naráţeli: proti 

subjektivistickým a objektivistickým přístupům ke čtení textů. Tato stanoviska není nutné 

detailně rozebírat, neboť vcelku odpovídají rozdílům mezi relativismem a empiristickým 

pozitivismem, které známe z předcházejících kapitol. Zatímco by první přístup tvrdil, ţe 

kaţdý čtenář má svobodu číst text libovolným způsobem, druhý pak, ţe jediný význam je 

vlastností vtělenou textu samotnému a tento má interpret za úkol dohledat.
562

 První přístup tak 

podle Fishe prostě nedokáţe vysvětlit shody v soudech čtenářů, druhý selhává v tom, jak 

rozsoudit nesouhlas.
563

 Kdo má takový odstup od vlastní dobové perspektivy, aby mohl mezi 
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soupeřícími interpretacemi potvrdit jen jednu jako tu správnou, ptá se Iser
564

 To znamená, ţe 

zatímco relativistické stanovisko nám nedává příliš moţností pro jakoukoli obecnější teorii 

čtení, to objektivistické nás zas odsuzuje k rozšifrovávání zakódovaného univerzálního 

obsahu (Fish
565

 i Iser
566

 sem kupříkladu řadí projekt Nové kritiky s jejím pojetím ahistorické 

autonomie významu.
567

) Zůstává pak nedořešenou otázkou, pokud jednou coby čtenáři 

objektivní význam díla nalezneme, jak odůvodnit fenomén opakovaného čtení?
568

  

Fish s Iserem naopak usilovali o to představit třetí přístup ke čtení: takový, který by se 

vyhnul jak relativistickým, tak pozitivistickým závěrům. Přesto je pro nás v jejich sporu 

nejvíce zajímavá ta okolnost, ţe na sebe oba autoři pohlíţeli s podezřením, ţe ten druhý 

zastává jedno či druhé výše popsané hledisko, pouze v modifikované, „maskované“ podobě. 

A podle mého názoru se v tom oba mýlili. Rozeberu jejich texty nyní tak, aby se ukázalo 

nejen to, v čem tento omyl spočíval, ale i důvody, proč otázka po vztahu literatury k 

neliteratuře v této diskuzi nenaplnila svůj skutečný potenciál. Abych tuto tezi mohla lépe 

rozvinout, rozhodla jsem se, ţe se v poslední části této práce zaměřím především na Isera, a 

proto mu i zde bude věnováno více prostoru. Fishova kritika nám bude slouţit jako pomůcka 

při snaze o výstiţnou interpretaci některých Iserových tezí. Důvodem zaměření na Isera je má 

domněnka, ţe u něho dostává vymezení literatury vůči běţnému jazyku značně komplexnější 

rozměr, a to především s ohledem na hlavní zaměření této práce, totiţ problematiku konvencí, 

kterou můţe uţitečně ilustrovat. Nicméně Fishovu kritiku jako výchozí bod nemůţeme 

přeskočit: a to proto, ţe je třeba nejprve zváţit směr tázání a námitek, které lze před Isera 

poloţit, abychom mohli, jak doufám, nahlédnout jejich limity a pokud moţno tyto limity i 

přesáhnout. 

Začnu tedy rovnou s výsledkem, ke kterému Fish ve svém článku namířeném proti Iserově 

knize Akt čtení, dospěl. Tímto výsledkem je prohlášení, ţe Iserova teorie stojí na skrytých 

pozitivistických základech. Fish má za to, ţe Iser nám namísto obvyklého objektivistického 

schématu jediného významu a jediné správné interpretace nabídl pluralitu interpretací, coţ se 

ovšem s pozitivistickým hlediskem tak úplně nevylučuje.
569

 Iser odmítl chápat význam coby 
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objekt (umístěný v textu, přenášející se do mysli čtenářů) a říkal, ţe pokud uţ musíme o 

významu mluvit, měli bychom jej chápat jako mnohovrstevnatý rozvoj čtenářovy snahy o 

porozumění textu, který z principu není nikdy definitivní. Čtení je procesem 

zvýznamuplňování, interakcí mezi čtenářem a textem: a ţádná interakce není interakcí v 

pravém slova smyslu, pokud je dopředu pevně fixována (jako u přenosu významu-entity).
570

 

Nicméně, chceme-li oproti pozitivistické doktríně omezit soběstačnou moc textu, musíme ale 

zase proti té relativistické popřít, ţe si strana čtenáře můţe nárokovat veškerou monologickou, 

tedy ničím neomezovanou aktivitu. Čtenář se poţadavkům textu přizpůsobuje. Čtení je 

komunikací: jeho hybná síla tkví v tom, ţe z počátečních dvou perspektiv vzniká něco 

nového, co se na původní, výchozí stanoviska nedá redukovat. Tím podle Fishe činí Iser 

obdivuhodný kompromis: rozmanitost čtení tu je, ale řízená textem. Iser dává rozdílným 

čtenářům vlastní míru svobody, textu nevyčerpatelnou bohatost, a přesto se akt čtení 

nerozplývá v relativistické libovůli.
571

 Jenţe podle Fishe je háček v tom, ţe pokud Iser mluví 

o působení vlastního textu na výkon čtenářovy interpretace, pak je text druhem objektivní 

danosti, která musí být jaksi přístupná ještě před interpretací, má-li mít na čtení jakýkoli 

omezující vliv.
572

 Coţ podle Fishe, vraťme se na začátek, z celé Iserovy teorie čtení činí 

pouze vylepšenou verzi pozitivistického názoru. 

Podívejme se však, jak Iserova teorie čtení skutečně vypadá. Není ţádné tajemství, ţe Isera 

notně inspirovala Ingardenova estetika; vzal si z nich především myšlenku, ţe literární dílo je 

heteronomní objekt.
573

 Tedy aby literární dílo mohlo existovat, potřebuje jak fyzický nosič 

(text), tak svého vnímatele, který text konkretizuje. Nicméně objektivnímu pólu, tedy 

samotnému textu, musí být rozuměno a v tomto rozumění předstrukturovává role, které 

individuální čtenáři mohou rozehrávat.
574

 Tudíţ text, který je textem jen tehdy, kdyţ jej někdo 

vnímá, je pouze schematickým útvarem: je přístupný skrze imaginaci (nikoli smysly) a není 

zjevně úplným v tom smyslu, v jakém jsou úplné reálné předměty.
575

 Estetický objekt, 

samotné literární dílo, vzniká aţ v mysli čtenáře a je oboustrannou interakcí textové struktury 

a strukturovaného aktu čtení.
576

 Nicméně ten, kdo tuto schematickou strukturu vyplňuje 
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obsahem, je konkrétní čtenář s osobními zkušenostmi a přicházející z vlastního kulturního 

prostředí.
577

 Právě proto, jak napsal Ingarden, ţe čtenáři schematickému textu dodávají obsah 

díky svým osobním moţnostem,
578

 ţádní dva čtenáři nevytváří estetický objekt úplně 

totoţný.
579

 Pouze zachováme-li vzájemné působení obou pólů (subjektivního a objektivního), 

které se děje při samotné konkretizaci, můţeme podle Isera vysvětlit dynamiku a estetický 

účinek čtení.
580

 

Tolik vysvětlení na úvod, které budeme dále rozvíjet, ale z kterého je jiţ zřejmé, ţe 

nebudeme moci dát Fishovi snadno za pravdu. S Iserovým subjektivním pólem Fish ţádnou 

potíţ nemá; jistěţe vţdy jiţ čteme z vlastní, nějak situované pozice. Celý problém se točí 

kolem toho, jak chápat onen objektivní pól, strukturu textu omezující subjektivní proces čtení. 

Iser sám celou záleţitost nejlépe vysvětlil na triádě, podle níţ jsem rovněţ rozčlenila i názvy a 

témata částí třetí kapitoly této práce. Jedná se o vztahy mezi daným, určitým a neurčitým. Tyto 

tři prvky u Isera vymezují naše vztahování se ke světu vůbec, a poněvadţ texty jsou jeho 

součástí, platí přirozeně i pro ně. Na úrovni daného se bavíme o textu jako fyzickém nosiči 

(analogicky jde o faktickou existenci světa) a určité jsou naše interpretace tohoto textu (naše 

myšlenkové systémy, potaţmo jazyk, skrze něţ svět vnímáme).
581

 Neurčitosti vznikají buďto 

na rovině od setkání se s daností (slovo, objekt) k jeho chápání, vnímání; anebo vznikají mezi 

určitostmi (prolínání moţných interpretací, vyţaduje si sjednocení na vyšší úrovni).
582

 

Kaţdý text coby veřejně přístupná instance promluvy omezuje čtenářskou aktivitu v tom 

směru, ţe obsahuje potřebné určitosti: čtenáři díky své účasti na společenském dění mají 
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prostředky, aby v textu rozpoznávali podobným způsobem slova, události, hodnoty, pocity, 

bytosti atd. ze skutečného ţivota. Tak jako text omezuje čtenářův výkon tím, ţe mu dává číst 

něco určitého a srozumitelného, zároveň nechává (zejména v literatuře) mnohdy a záměrně 

vyvstávat v prostoru mezi těmito identifikovatelnými prvky neurčitosti. Jak přicházejí v 

průběhu čtení ke slovu další určitelné prvky a vzájemně na sebe působí, chce-li je čtenář 

chápat, musí zapojit své individuální schopnosti ve významuplném propojování těchto 

určitostí dohromady. Ačkoli tak čtenář v prvním plánu musí určité prvky rozeznávat, aby 

vůbec četl, přeci jen neprovádí tuto identifikaci s konečnou platností. Čtenářovo úsilí o 

vzájemné propojení částí textu ve smysluplný celek, mění jejich původně připsané významy a 

tak stále dokola v průběhu čtení dalších vět. Díky své otevřené, schematické povaze a díky 

tomu, ţe čtenář má pro konkretizaci textu pouze své vlastní schopnosti, znalosti a zkušenosti, 

je tato hra co do rozmanitosti potenciálně nekonečná – jak pro různé čtenáře, tak pro jediného, 

který čte opakovaně. Tedy ještě jednou, podle Ingardena text předepisuje sice komplex 

moţných dourčování
583

 a čtenáři tak dle svých dispozic činí, ale z principu nemůţe ţádný 

jednotlivý akt konkretizace neurčitou povahu textu zcela odstranit.
584

 

To platí pro všechny texty, i kdyţ je nasnadě, ţe těch literárních se to týká obzvláště. V 

reportáţi nebo úředním stylu je se vší pravděpodobností účelem efektivita získání informace, 

nikoli proţitek ze čtení samotného. Jak čtení, tak text jsou zde chápány jako pouhé prostředky 

pro dosaţení cíle (přenos sdělení), měly by proto být takzvaně co nejvíce transparentní a 

bezproblémové. Struktura textu je pak vytvářena s tím záměrem, aby byl její obsah co 

nejméně vnitřně rozporný a určitosti pokud moţno jednoznačné. Čili tak, aby textové strategie 

původní identifikaci určitostí (pokud byla správná) při zapojování do vět a stále 

komplexnějších celků příliš nenarušovaly a naplňovaly naše očekávání pro zvyšování míry 

jistoty. Principiálně se vyhnout neurčitostem v jakémkoli textu nedá, ale jejich působení se dá 

v podstatné míře zmírnit. Stejně tak se na druhou stranu dá vhodným výběrem určitostí a 

jejich nezvyklým prokombinováním vynořování a přesouvání se neurčitostí zesílit. A tím 

strhnout pozornost čtenáře na vlastní proces čtení, potaţmo podobu textu, kvalitu jazyka a 

zkoumání toho zvláštního univerza, jeţ před námi text rozprostírá. 

Mělo by být patrné, ţe jak pro Iserovo bádání o estetické zkušenosti, tak pro jeho 

tematizování vztahu literatury k neliteratuře, leţí těţiště ve vztahu určitostí k neurčitostem 

(kterému se budeme věnovat v další části). Na to se však Fish nezaměřuje, zajímá ho jiná věc: 

jaký je vztah mezi určitostí (rozuměním, interpretací, významy, které nám dává společensky 
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utvářený jazyk) a daností? Fish má totiţ za to, ţe tento vztah Iser explicitně představil aţ 

příliš neproblematicky. Coţ můţe být signifikantní, protoţe právě tento typ vztahu podle 

Fishe v Iserově teorii působí potíţe. Celý Fishův článek se zabývá otázkou, jakým způsobem 

by mohla objektivní struktura textu řídit (do jisté míry) čtení mnohých čtenářů. Správnější by 

však bylo nazvat Iserovu textovou strukturu jako intersubjektivní, tj. moţnosti její 

interpretace pocházejí z myšlenkových paradigmat společnosti – a v tomto smyslu pak chápat 

slovo „objektivní“. Abychom však nekřivdili ani Fishovi: ten podle všeho dobře věděl, ţe u 

Isera textové určitosti vyplývají z podoby intersubjektivního jazyka, na jehoţ utváření se 

členové té které společnosti podílejí při kaţdodenní praxi. Ovšem dle jeho názoru tato 

závislost textu na jazykových a myšlenkových kategoriích společnosti nevylučuje, aby 

Iserova teorie implikovala, ţe samotná jazyková struktura je po vzoru empiristického 

smýšlení závislá na struktuře daného světa. 

Jak jsme jiţ viděli, Fish ve svém článku vyvodil z Iserova tvrzení o tom, ţe text můţe 

ovlivňovat své interpretace, ţe v takovém pojetí musí být naše významy a přesvědčení 

tvarovány přímo realitou samou.
585

 A proto nepřímo i texty: jejich určitosti jsou fixovány 

proto, ţe jsou vytrhovány z jazyka, ţivota a jiných kulturních produktů, které jsou samy 

vázány podstatou empirické skutečnosti. Jelikoţ jsou však samotné texty záleţitostí lidské 

tvorby a intence, mohou být strukturovány tak, aby rozrušovaly případnou harmonii řádu 

jazyka s řádem skutečnosti. O coţ se snaţí tedy zejména texty umělecké, nikoli ty vědecké, 

které přeci mají za cíl realitu popisovat a něco o ní přímo vypovídat. Ve Fishově pohledu je 

právě korespondenční vazba určitostí na empirickou danost to, co dovoluje Iserovi rozlišovat 

mezi percepcí a imaginací.
586

K se, podle Fishe nesprávně váţe Iserovo trvání na přímosti 

konverzace tváří v tvář proti čtení kteréhokoli textu.  Neurčitosti vynořivší se v konverzaci se 

pak, píše Fish, mizí díky ukotvení rozhovoru v reálném kontextu, na nějţ účastníci 

konverzace mohou poukázat, naproti neurčitostem v textu, které jsou od původního kontextu 

vţdy odtrţeny.
587

 

Fishův výklad Iserova chápání zvláštnosti literatury je tedy tento. Na straně jedné máme 

texty, které se co nejvíce přibliţují ideální situaci přímého dialogu,
588

 tedy sdělující texty, 
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jejichţ výklad vztahujeme zpět k realitě, kdykoli by nám díky povaze psaného média vyvstaly 

neurčitosti (pokud tomu tedy text doopravdy svou kompoziční nesrozumitelností nebrání.) 

Případné nedostatky ve struktuře výkladových textů doplňujeme a kontrolujeme na pozadí 

znalosti struktury empirické skutečnosti, zrcadlené obyčejným jazykem.
589

 A naproti tomu 

stojí neurčitosti v jazyce textů literárních, jejichţ „nerozřešitelnost“ vyvolává estetický 

proţitek z práce, kdy se čtenář snaţí interpretovat neurčitosti nikoli na základě světa daného, 

ale světa fikčního, tedy dodávaného samotným čtenářem.
590

 Jakmile si Fish Iserovu teorii 

nadefinuje takto, zbývá mu uţ v intencích „protikorespondenční rétoriky“ namítnout, ţe mezi 

vytvářením a nalézáním světů není rozdíl.
591

 A odmítnout pak všechny dualismy, které se 

podle něj odvíjí od pozitivistických předpokladů: rozlišení mezi fikční a obyčejnou 

promluvou, mezi literaturou a dokumentem či metaforou a doslovným významem.
592

 Všechna 

fakta, ať jsou fikční či nikoli, jsou podle Fishe výsledkem naší dobové perspektivy a jsou 

tudíţ stejně konvenční (tj. jsou kulturními produkty).
593

 Pokud toto Iser přijímá, zejména 

tehdy, mluví-li o určitosti jakoţto záleţitosti společenských kategorií myšlení, praxe a jazyka, 

které však nejsou drţeny autonomní daností reality, pak by měl logicky opustit tvrzení, ţe text 

sám o sobě dává vodítka a meze svým interpretacím. 

Ovšem situace není zdaleka tak jednoduchá a toto Fishovo nakládání s Iserovými tezemi je 

do značné míry problematické. Asi nejpádnější protiargument, kterým Iser brání svoji pozici, 

je ten, ţe Fish ve svých výtkách staví neurčité na jedné straně proti určitému spolu s daným na 

straně druhé, aniţ by mezi určitým a daným adekvátně rozlišoval.
594

 Pokusím se tuto potíţ 

rozplést, abychom, jak doufám, mohli ve třetí části kapitoly poukázat na moţnosti, které 
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kdyby byl býval Fish vzal v potaz, pak by jeho námitky dopadly na úrodnější půdu a moţná 

by i celá debata nabyla zajímavějších rozměrů. Nicméně, co se její skutečné podoby týče, k 

rozpletení situace nám sotva pomůţe konstatovat, ţe Fish Isera buďto dezinterpretoval anebo 

oba říkají jinými slovy totéţ. Ano, Fish na jednu stranu nakládal s daným a určitým jako se 

synonymy, coţ mu dovolilo podsouvat Iserovi empiristická východiska, ale na stranu druhou 

je nutné přiznat, ţe mu k tomu některé Iserovy texty zavdávaly důvod. K tomu se ještě 

vrátíme v dalším výkladu. 

Ať je to s těmito důvody jakkoli, hlavním nedostatkem Fishova článku zůstává, ţe nebyl 

schopen své argumenty náleţitě rozpracovat. Jak uţ jsem zmínila, z Fishova textu totiţ 

vyplývá, ţe si byl vědom (nikoli, ţe to opomenul nebo se spletl), ţe Iser podobu našeho 

vnímání reality připisuje na vrub společenským systémům porozumění.
595

 Iser se tím pokusil 

explicitně postavit do opozice vůči empiristickým doktrínám. Nicméně z Fishovy kritiky by, 

navzdory tomu jak neoprávněně nakládal s termíny určitého a daného, mohlo vyplývat, ţe je 

Iser ve svých spisech logicky nekonzistentní. To jest, ţe si díky nevyjasněnosti názoru na to, 

jaká je podstata vztahu jazyka a určitých interpretací k danému (řečeno s analytickými 

filosofy: zda jsou spojeny jen vztahy příčinnosti, nebo i zdůvodňování), Iserovy postuláty 

protiřečí s tím, jakým způsobem se svými pojmy nakládá. I kdyţ mám za to, ţe v tomto 

ohledu Fish mohl předloţit obstojnou analýzu Iserových názorů, faktem zůstává, ţe tak 

neučinil. Pokud chtěl Fish skutečně tvrdit, ţe Iser sám sobě odporuje a ţe v jeho knihách 

najdeme místa, která vypovídají o autorových pozitivistických předpokladech, pak to měl 

udělat důkladně a neomezit se na zkratkovitá prohlášení. 

Pokusím se tedy shrnout, jak se Iser výslovně vztahuje ke korespondenčním teoriím 

významu a co o svém pojetí určitého říká. Na jednom místě zmiňuje empiristickou filosofii 

jako tu, podle níţ se vnější skutečnosti otiskují přímo do mysli.
596

 Přičemţ Iser odmítá, ţe by 

počitky a vjemy samotné utvářely naše představy o světě.
597

 Souhlasí tedy s Fishem, ţe čistá 

percepce (bez vlivu symbolických systémů
598

) není moţná.
599

 Pojem daného má pouze 
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znamenat, ţe svět sám není výtvorem lidské mysli, ale ţe existuje nezávisle na lidském 

myšlení. To, co nám dovoluje svět vnímat a zacházet s ním, jsou konvenční kategorie 

porozumění, které se formují spolu s rámcem reference našeho jazyka.
600

 To, co je pro 

člověka určité, podle čeho se orientuje ve světě, je drţeno intersubjektivitou.
601

 Nemůţeme 

zaměňovat určité a dané jako Fish, jelikoţ text neomezuje čtenářova čtení díky své danosti, 

ale svými určitostmi, u nichţ mají čtenáři zpočátku na výběr jen jistou polysémantickou škálu 

významových moţností. Tyto známé prvky, díky nimţ se čtenáři mohou „nalodit na text“,
602

 

si kaţdý z nás přináší ze svého sociokulturního kontextu. 

Nicméně jsem toho názoru, ţe Iser v Aktu čtení skutečně pouţívá termíny, které čtenářům 

mohou hojně konotovat empiristickou filosofii, a navíc jich pouţívá ne vţdy zcela jasným 

způsobem. V pozdější knize Fiktivní a imaginární: perspektivy literární antropologie
603

 Iser 

začíná uţívat jemnější slovník, přičemţ se nadále snaţil od empiristických pozic 

distancovat.
604

 Určitosti objevující se v textu jsou brány z „[…] myšlenkových systémů, 

sociálních systémů a světonázorů, stejně jako z dalších textů s jejich vlastní osobitou 

organizací či interpretací reality. Realita je tedy rozmanitostí diskurzů relevantních pro 

autorův přístup ke světu skrze text.“
605

  Avšak ve Fishově polemice zůstává nosným 

postřehem, ţe nejde ani tak o to, ţe by nám Iser explicitně neřekl, ţe realita je pouze tím, co 

vnímáme skrze společenská schémata. Ale ţe uţ nenapsal, jak právě ony kulturní sítě 

rozumění vznikají, neboli jaký je vztah jazyka ke skutečnosti. Jistěţe měl Iser zcela právo 

zaobírat se jinými (estetickými) problémy, neţ těmito filosoficky zaměřenými otázkami. 

Domnívám se ovšem, ţe tak jako Fish mohl svoji kritiku lépe artikulovat, tak i Iser měl 

věnovat více prostoru tomu, aby vysvětlil vztah daného a určitého. Kdyţ jej k tomu Fish 

vyzval a on se jal odpovídat. 

Ona problematická místa, na něţ nás upozorňuje Fish, můţeme koneckonců nalézt přímo v 

Iserově reakci. Iser píše, ţe hermeneutický proces poznávání daností je prolínáním 

subjektivního pohledu vnímatele a objektivních rysů předmětu. Ve výsledku je tak sice podle 

Isera kaţdé poznání tohoto předmětu zprostředkované, ale nesouhlasí s Fishem, ţe by to 
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znamenalo, ţe kvůli tomu nám coby interpretům předmět neposkytuje ţádná vodítka, jak s 

ním zacházet.
606

 Protoţe dané existuje ještě před jazykem, musí působit jako omezení na 

interpretace vnímatelů.
607

 A na stejném principu funguje i čtení textu, přestoţe textové 

univerzum nemůţeme vnímat smysly, ale jen skrze imaginaci. Coţ jsou dva rozdílné mody 

zkušenosti (oproti tomu, jak si to podle Isera zřejmě představuje Fish). A proto je i správné 

říkat, ţe běţná konverzace, kde se můţeme vzájemně doptávat na své úmysly, je přímější neţ 

čtení anebo jakékoli dialogy fikčních postav.
608

 Upřímně nevím, jak bychom tyto a podobné 

Iserovy výroky měli chápat. S notnou dávkou vstřícnosti se dají interpretovat v souladu s 

Iserem proklamovaným způsobem, ale totéţ lze prohlásit i o tom Fishově návrhu.  

Avšak zaměřme se na druhou stranu diskuze našich protagonistů: nedá se říci, ţe by 

Fishova vlastní teorie netrpěla obdobnými problémy.
609

 Aby nám ostře vystoupila povaha 

Iserova názoru na status literatury a zároveň i Fishova kritika tohoto pojetí, popišme si, jak 

setkání čtenáře a textu vidí Fish. K tomu připojíme jen ve stručnosti Iserovy námitky (jelikoţ 

nám zde o vlastní Fishovy texty nejde) a posléze shrneme, co si z této debaty pro pojetí 

literárního textu můţeme odnést. Co se Fishova pojetí interpretace světa a proto i textů týče, 

stěţejní je pro něj koncept interpretačních komunit. Jak sám napsal, interpretační komunita je 

pojem vytvořený za účelem kritiky a odmítnutí jiţ zmíněného dilematu volby mezi 

relativismem a pozitivismem v literární teorii: zda je interpretační autoritou objektivita textu, 

nebo subjektivita čtenáře.
610

 Fishovou odpovědí je, ţe ani jedno. Je jí komunita, která 

vybavuje své čtenáře veškerými kategoriemi rozumění a vnímání. A proč interpretační 

komunita a ne rovnou společnost? Fish se snaţí upozornit pouze na to, ţe na pozadí sdíleného 

společenského systému inteligibility se lidé ještě sdruţují podle společných zájmů, cílů a úhlů 

pohledu a ţe tyto skupinky mohou hrát vlastní jazykové hry. Přičemţ i Fish podle mého 

názoru zachovává pro rozdílné jazykové hry a interpretační přístupy moţnost jejich vzájemné 

přeloţitelnosti,
611

 která dovoluje jak změny a přechody mezi komunitami, tak vymezování 
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soupeřících stanovisek (něco obdobného jsme viděli i u Davidsona).
612

 

Domnívám se, ţe porovnávat Fishe s myšlenkami pozdně analytické filosofie se přímo 

nabízí. Sám Fish totiţ věnoval mnoho úsilí tomu, aby svým kolegům, literárním teoretikům, 

dokázal, ţe normy, pravidla a konvence jazykových komunit nejsou ţádnými explicitními 

předpisy či návody, podle kterých máme řídit své jednání. Ale ţe mezi interpretačními 

strategiemi, přesvědčeními, jazykovou hrou a vlastní společenskou praxí nezeje ţádný 

rozestup.
613

 Kdyby tu byla explicitní pravidla (analogická k pozici textu vůči realitě o sobě), 

která by řídila naše rozumění světu či textu, musela by sama být jakýmsi záhadným způsobem 

z této interpretace vyjmuta.
614

 Fish zde opakuje Wittgensteinovy myšlenky o řešení 

nekonečného regresu interpretace: jelikoţ kaţdé pravidlo můţeme interpretovat podle jiného 

pravidla, zastavujeme se u jeho následování ve vlastním jednání. Rozumím-li textu, není to 

proto, ţe disponuji jazykem jako souborem sémantických a syntaktických pravidel, ale díky 

„formě ţivota,“
 615

 ve které je svět zabydlen objekty, cíli a významy. 

Důleţitější vzhledem k naší otázce po tom, čím se vyznačuje specifičnost čtení literárních 

textů oproti čtení těch neliterárních, je pak další Fishova teze. Jelikoţ mezi komunitními 

kritérii adekvátnosti a objekty její interpretace nezeje ţádný rozestup,
616

 pak si kaţdá 

komunita „vytváří“ vlastní text. Jednu a tu samou sadu zapsaných značek čtou účastníci 

různých komunit jinak, podle svých současných moţností a vnímané relevance cílů: 

psychologové mohou číst pro estetiky umělecké dílo jako dokument o komplexech svého 

autora. Ale to neznamená, ţe tu vzniká po davidsonovsku řečeno nesouměřitelnost obou 

porozumění – jde jen o proměnu pole pozornosti, zájmů a účelů zkoumání, jejichţ 

rozmanitost je umoţněna v rámci společného systému inteligibility.
617

 Konflikt interpretací, 

píše Fish, vzniká důrazem jedné (sub)komunity na důleţitost jedněch přesvědčení (a 
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upozaďování jiných) proti důrazům jiné, ale vţdy v rámci obecnější shody o tom, jak má 

případná argumentace probíhat.
618

 Relativisté a pozitivisté se tak mohou přít o to, zda a jak 

dosáhnout objektivní interpretace, ale stále se proti pracovníkovi archivu shodnou na tom, ţe 

čtou dílo jakoţto kus literatury (nebo jej chtějí tohoto postu zbavit). Stejně tak si mohou v 

obecnější rovině s archivářem ujasňovat, odkud jistá strofa pochází a pouţít to pro své vlastní 

účely. 

Jinými slovy, pro vzájemné poměření nesouhlasu se dva interpreti nemohou poohlédnout 

po tom, co si vyţaduje text o sobě. Nemá smysl mluvit o tom, ţe jakákoli objektivní danost 

omezuje naše interpretace, pokud se nemůţeme vysvléct ze svých přesvědčení a zkontrolovat, 

zda korespondují s esencí jevů v jejich svébytnosti. Interpreti se však mohou pro vzájemné 

vyjasnění ne/souhlasu uchýlit ke slovníku s vyšším stupněm zobecnění.
619

 Není tomu tedy 

tak, jak to svádí říkat některé Fishovy odpůrce, ţe si čtenáři ve svém čtení podle interpretační 

strategie té které komunity konstruují úplně odlišné texty, bez moţnosti srovnání.
620

 Vţdy 

operujeme v kánonech přijatelnosti (jeţ se však mezi komunitami mohou lišit) našich 

interpretací a není smysluplné tvrdit, ţe by se subjektivní interpretace textů či světa mohly 

radikálně odtrhnout od těch předcházejících.
621

 

Vraťme se teď k naší debatě za pomoci Iserových výhrad vůči Fishovi. Uţ na začátku jsem 

říkala, ţe se oba autoři, ačkoli shodně proklamují snahu vyhnout se relativisticko-

pozitivistickému dilematu, navzájem obviňují z toho, ţe tak nečiní. Viděli jsme, ţe Fish Isera 

nařkl z pozitivismu, a nyní se podívejme na Iserovu kritiku, která má přitom zvláštní 

teoretické rozpětí. Při jedné své námitce Fishe obviňuje z přílišného objektivismu, při druhé 

zas ze subjektivismu. První výtka se zaměřuje na Fishův důraz na autoritu interpretačních 

komunit. Fish, pod neustálým tlakem obav z nařčení ze solipsismu, často opakoval, ţe ţádný 

člověk v důsledku nemůţe nic interpretovat čistě subjektivně či idiosynkraticky,
622

 poněvadţ 

jedinec k jakékoli své duševní aktivitě vyuţívá intersubjektivních struktur porozumění. Iser 

pak domýšlí Fishovu pozici navozenou poněkud neopatrnou volbu slov ad absurdum a ptá se 

ho, jak potom můţe vysvětlit rozmanitost různých čtení, a já bych dodala – uvnitř jediné 

komunity?
623

 To je podle mě správná otázka, poněvadţ míří tímtéţ směrem jako úvahy, které 
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jsme řešili v druhé kapitole. Chápe Fish sdílená východiska jedinců jako odrazový můstek 

porozumění, nebo si jeho konvence a normy jazykových komunit vyţadují konformitu?
624

 

Zdá se, ţe Fish se nad těmito obtíţemi nikdy důkladněji nezamýšlel. Odvětil by kaţdopádně, 

ţe interpretační komunita je v jednom ohledu vţdy homogenní a zároveň heterogenní: 

členové komunity spolu sdílí určitá základní východiska, avšak ty se nevylučují s 

rozmanitostí praxe.
625

 Coţ si můţe dovolit říct vzhledem k tomu, ţe podle něj jsou určitá 

přesvědčení v komunitě sdílená s různými stupni jistoty a názory na jejich relevanci.
626

 

Druhá Iserova námitka uţ takový potenciál nemá a naráţí na podezření z relativismu. 

Iserovi připadá nepochopitelné, jak můţe Fish v hermeneutickém procesu rozumění (nebo 

fenomenologické intencionality) odstranit celý objektivní pól světa, tedy to, co má být vůbec 

poznáno či vnímáno, neredukuje-li svět na pouhou společenskou halucinaci?
627

 Jenţe Iser tu 

směšuje dva různé problémy, které Fishe trápily. Tvrdí, ţe interpretace by nám přeci nebyla 

nijak uţitečná, kdyby nezprostředkovávala přístup k něčemu, co existuje před ní (s tím by 

Fish souhlasil), a proto objekt na svou interpretaci vykonávat nějaký omezující vliv musí (s 

tím uţ však Fish nesouhlasí).
628

 Za zajímavější v tomto směru povaţuji ten typ pochybností, 

formulovaných dalšími mysliteli, jak by se čtenář, který na pozadí svých společenských 

                                                 
624

 Z Fishových textů jsem nabyla dojmu, ţe svým vysvětlováním vzájemného porozumění aktérů dialogu má 

blíţe (tak jako Iser) k Hackingovi a Dummettovi neţ k Davidsonovi. Kdyţ totiţ dává příklady překvapení, 

nutnosti reinterpretace atd., vykresluje situaci nejčastěji na modelu nesouladu dvou interpretačních strategií, 

tj.hovořící spolu nesdílí stejné komunitní předpoklady. (např. zde: Fish, Stanley E. „Change,“ in: Doing what 

comes naturally: change, rhetoris, and the practice of theory in literary and legal studies. London: Duke 
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(Fish); viz Dummett, Michael. „A Nice Derangement of Epitaphs: Some Comments on Davidson and Hacking,“ 

in: Truth and Interpretation. Perspectives on the philosophy of Donald Davidson, eds. Ernest LePore, New York: 
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ohledu na interpretační komunitu nemluví. Avšak Davidsonovo vysvětlení hledání souladu prozatímních teorií 

dvou lidí nepředpokládá nutně, ţe tito lidé sladí své předpoklady přinášející si z různých společenských institucí 
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Davidsona zjevně zbytečné nazývat momentální prozatímní teorii „jazykem“, bylo by i zbytečné nazývat v 

danou chvíli rozumějící si dvojici komunitou. 
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východisek dodává vše („vytváří celou báseň“), mohl dozvědět vůbec něco nového?
629

 U této 

Iserovy námitky se však nemusíme příliš pozastavovat, poněvadţ se domnívám, ţe jde z jeho 

strany o prosté neporozumění tomu, o čem Fish ve skutečnosti mluví. Můţeme tak zmínit 

alespoň Rortyho, který se Fishe v těchto otázkách zastal. Ţádný odpůrce empirismu nepopírá, 

píše Rorty, ţe existuje věc-text a to jako kauzální příčina našich jazykových her. Nýbrţ to, ţe 

se nám nejen otiskuje na sítnici, ale ţe se o tomto stimulu můţeme rovněţ bavit jako o textu, 

dává smysl jen díky našemu ukotvení v interpretačních komunitách.
630

 

Coţ přirozeně nepopírá ani Iser; a v tomto bodě tedy můţeme shrnout, ţe se jeho a Fishovy 

názory na povahu poznání, jeho vztaţenosti k jazyku a společenské praxi, k sobě navzájem 

velmi blíţí.
631

 Zde chci s „mapováním“ Fishovy a Iserovy diskuze skončit. Mělo by nám to 
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in: On deconstruction: theory and criticism after structuralism. London: Routledge, 1983, s. 64 – 83. Do další 
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Press, 1991, s. 84. 
631

 Stejně tak si myslím, ţe oba podobně vnímají moţnost proměny společenských systémů inteligibility a 

jazykových her – a ţe v tom nemají daleko k dummettovskému vysvětlení. Kritici Fishovi často vytýkali, ţe je u 

něj proměna interpretační komunity jen stěţí vysvětlitelná. Viz Dasenbrockovu kritiku, kde Fishovu teorii 

povaţuje sice za závislou na Wittgensteinově spisu O jistotě, avšak připadá mu, ţe ani Wittgenstein v těchto 

textech nebyl schopen proměnu vyjádřit adekvátně. Navrhuje proto i Fishovi zváţit Wittgensteinův náhled na 

vyvstávání nových aspektů z Filosofických zkoumání pro lepší zdůvodnění společenských a interpretačních změn 

(viz Dasenbrock, R. W. „Accounting for the Changing Certainties of Interpretive Communities,“ Modern 

Language Notes, Vol. 101, No. 5, 1986, s. 1022 – 1041.) Já se však domnívám, ţe tento typ chápání proměn 

našich myšlenkových paradigmat (které, mimochodem, i co do pouţívání slova „zexplicitňovat“ poněkud 

připomíná podle mě teoreticky nejpropracovanější teze R. Brandoma, např. česky přeloţená stať: Brandom, 

Robert. „Rozum, vyjádření a filosofie,“ Filosofický časopis, 48, č. 3, 2000, s. 419 – 437.) je uţ obsaţen i u Fishe. 

Omyl svých odpůrců spatřoval Fish v tom, ţe chápali interpretační komunitu coby monolitní a tím jakýsi nový 
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postačit k pochopení, jak se teoretické náhledy těchto autorů projevily ve sporu o povaze 

literatury. Coţ je otázka, na kterou se zaměříme nyní. Fish totiţ vyčítá Iserovi, ţe se snaţí 

oddělit literární s neliterárním jazykem, poněvadţ podle něj mezi obyčejným a literárním 

jazykem ţádný principiální rozdíl není.
632

 Literatura či dokument jsou texty, které získávají 

svůj status podle toho, jakým prizmatem zájmů na ně hledíme:
633

 obojí jsou lokální a 

konvenční kategorie, do nichţ spadá pouze to, co se do nich podle svých nejlepších úmyslů 

rozhodneme zahrnout.
634

 Literatura je tak produktem souhlasu v tradici ukotvené komunity o 

tom, jakým prvkům v textech věnovat svou pozornost a tím literaturu vytvářet.
635

 To naše 

vlastní čtenářské zaměření vytváří poetické charakteristiky textu.
636

 Ať budeme za relevantní 

uţití textu povaţovat to, abychom v něm rozkryli dekonstrukci zavedených hierarchií, dobové 

zvyky anebo subverzivní sílu odkrývající společenskými normami potlačené moţnosti, 

můţete jej tak číst.
637

 Ţe vám některé texty budou připadat pro jisté účely vhodnější neţ jiné, 

                                                                                                                                                         
vnímání reality velmi podobné. Tyto společenské struktury porozumění se mohou měnit díky tomu, ţe jsou 
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literární kritiky. Samozřejmě, proměny stávajících standardů jsou působeny tím, ţe někdo dovede druhé 

přesvědčit ke změně obvyklého typu interptetování (takţe předem není v podstatě vyloučeno ţádné čtení). Proti 

tomu, ţe přesvědčování (persuasion) je u Fishe postačujícím motivem změny, viz Dasenbrockovu kritiku 

(Dasenbrock, R. W. „Accounting for the Changing Certainties of Interpretive Communities,“ Modern Language 
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to záleţí na tom, do jakých interpretačních zvyklostí jste vrostlí.  Navíc obrysy toho, co je 

interpretováno, se (ne však zcela) nepředvídatelně mění s tím, jak jsou viděny v novém světle 

při změnách ţivotní formy.
638

 

V čem tedy podle Fishe spočívá odlišnost našeho chápání literárního na rozdíl neliterárního 

diskurzu? Rozhodně to není proto, říká Fish, ţe by tu byl „literární jazyk“, jenţ by sám měl 

nějaké osobité vlastnosti – pokud je má, tak díky čtenářským strategiím.
639

 Tak jako si na 

jednu stranu zákony ve standardním čtení vyţadují pokud moţno co nejjednoznačnější 

interpretaci (vše ostatní je povaţováno za potíţ), literární texty si v dnešní době své přízvisko 

zasluhují tak, ţe povolují pluralitu a ambivalenci významů.
640

 Naše zájmy, postoje a cíle, s 

nimiţ přistupujeme k běţné řeči, jsou takového charakteru, ţe se její „normální“ interpretace 

blíţí k poţadavkům, jeţ máme spíše na výklad právních textů neţ těch literárních.
641

 K běţné 

řeči přistupujeme s interpretační důvěrou: naše interpretační úsilí se sniţuje, věříme v 

upřímnost záměrů a věrohodnost prvního plánu promluvy (pokud druhému lze rozumět 

plynule, podle očekávání či v souladu s konvenčními významy, nejímá nás podezření, ţe jde o 

léčku: coţ se u literatury stává.) Čili protoţe spolu chceme nezřídka co nejsnadněji vyjít (ale 

na druhou stranu vzpomeňme si, co děláme při hádkách) a ustavit si jistá sdílená fakta, o 

nichţ je řeč, etickým principem se stává poţadavek „nepitvat“ moţné víceznačnosti 

partnerovy řeči.
642

 

A tudíţ, máme-li podle Fishe odmítnout různé chybné alternativy, a mezi nimi i tu Iserovu, 

nesmíme odlišnost literárních textů od těch výkladových spatřovat v tom, ţe by jedny 

odkazovaly k empirickým faktům a druhé si své fikční světy utvářely.
643

 Kdyţ tedy Iser trvá 

na odlišování vnímání od imaginace, anobrţ se v jednom případě setkáváme s předměty, které 

tu jsou před námi, zatímco v případě druhém (literatura) jsme motivováni k tomu, abychom 

skrze imaginaci zkonstruovali něco, co ve skutečném světě neexistuje, dopouští se podle 

Fishe omylu.
644

 A dodejme: pozitivistického omylu. Dobře si povšimněme, ţe jak předchozí, 

tak i následující kritika Iserovy koncepce stojí přesně na tom, co mu vytkl Iser sám: ţe se zde 
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Wittgensteina (Wittgenstein, Ludwig. Lectures and conversations on aesthetics, psychology, and religious belief. 

ed. Cyril Barrett. Los Angles: University of California Press, 2007, s. 27 – 28. Wittgenstein, Ludwig. O jistotě. 

Praha: Academia, 2010, s. 62, 136.) 
638

 Fish, Stanley E. „Don’t Know Much About the Middle Ages: Posner on Law and Literature,“ in: Doing what 

comes naturally: change, rhetoris, and the practice of theory in literary and legal studies. London: Duke 

University Press, 2007, s. 302. 
639

 Tamtéţ, s. 303. 
640

 Fish, Stanley E. „S úctou věnuje autor: Úvahy o Austinovi a Derridovi,“ in: S úctou věnuje autor. Praha: Ústav 

pro českou literaturu AV ČR, 2004, s. 29. 
641

 Tamtéţ. 
642

 Tamtéţ, s. 30. 
643

 Tamtéţ, s. 36. 
644

 Iser, Wolfgang. „Talk like Whales: A Reply to Stanley Fish,“ Diacritics, Vol. 11, No. 3, 1981, s. 85. 



126 

 

směšuje určité s daným. Fishovi se totiţ nelíbí Iserovo mínění o vztahu literatury a ţivota, kdy 

se ţivot (a k němu přidruţený běţný jazyk) vyznačuje percepční plynulostí a určitostí, 

zatímco literatura je hájemstvím pro mnohoznačnost a neurčitost.
645

 

Čtenář by mohl být poněkud zmaten – neříkali jsme něco podobného před chvíli o Fishově 

vlastním pojetí? Nuţe, ano; ale Fish pojímá Iserovu teorii čtení právě tak, ţe určitosti panující 

v našem pragmaticky orientovaném jednání a konverzaci jsou svázány s tím, ţe se 

pohybujeme v empirické realitě. A pak jsou případné neurčitosti eliminovány odkazem na 

obeznámenost s ní. Literární text to nedovolí, protoţe ony určitosti vytrhuje z jejich 

původního kontextu a vytváří něco, co není „dáno“.  Přesto díky moţné rozpoznatelnosti 

určitostí má schematickou objektivní strukturu, a v ní obsaţené neurčitosti, nezávislou na 

subjektivitě čtenářů samotných. Zatímco ve fishovské vizi objevování se určitostí a neurčitostí 

cele závisí na tom, s jakou interpretační strategií čteme:
646

 proti cílům interpretační komunity 

je text o sobě bezmocný a jeho struktura se objevuje aţ s nimi. 

Jak jsem uţ naznačovala, Fish zde Iserovy teze poměrně překrucuje. Iser se ostře ohradil 

proti tomu, ţe by od sebe odděloval běţný ţivot a literaturu tím, ţe se první naproti druhému 

vyznačuje absencí neurčitostí
647

 (přesto to takto, jak mu to vytkl ne zcela neprávem Fish, 

popisoval docela často,
648

 ačkoli to samozřejmě nemínil jako pevnou definici, která by mezi 

těmito oblastmi vedla hranici, protoţe Iserovým cílem nebylo nic jiného neţ ukázat význam 

literární fikce pro ţivot). Určitosti i neurčitosti jsou imanentní jakýmkoli interakcím člověka s 

prostředím, druhými lidmi i texty.
649

 Iser nicméně ve své odpovědi Fishovi trvá na tom, ţe se 

dokument od beletrie liší tím, ţe literatura nemá referent mimo sebe sama, zatímco dokument 

ano – přičemţ to ale neznamená, ţe by byl sám dokument plně verifikovatelný.
650

 Zde se jiţ 

dostáváme přímo k jádru věci: co tyto teze tedy znamenají, nepřistoupíme-li na Fishovo 

tvrzení, ţe Iser nám tu celou dobu předkládá ryze empiristické závěry? 

Fishův vlastní omyl spočívá v tom, ţe naprostou většinu problémů se svými oponenty 

převádí na jednoduché schéma: buďto by s ním měli souhlasit anebo drţí pozitivistické 

pozice. Jen málo náznaků svědčí o tom, ţe by Fishovi na mysl přišly jemnější nuance i v 

rámci protikorespondenčních teorií. Velmi pěkně se to vyjevuje kupříkladu na nám jiţ 

známém komentáři k Derridovi a Austinovi. Ten končí optimistickým prohlášením, ţe 
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bychom snad mohli oba dva autory smířit, jelikoţ Austin nakonec pochopil, ţe i konstativy 

závisí na konvencích (tak jako performativy). Čili ţe Austin začal jako Derrida vnímat 

kontexty, díky nimţ všechny promluvy bez rozdílu získávají své významy, jakoţto 

konstruované společností – nikoli jako tvarované empirickou skutečností.
651

  Této opozice 

kontextů se naopak podle Fishe nechtějí vzdát Iserovy a Searlovy argumenty
652

 o rozdílnosti 

fikce a reality, k nimţ referuje jednou beletrie, jednou dokument. 

Podle mého názoru se nestačí zbavit této empiristické opozice, aby nám veškeré potíţe 

zmizely, včetně těch s definováním vztahu literatury a ţivota. Derrida přímo počítal s tím, ţe i 

pro Austina konstativ jaksi přetváří situaci a svým způsobem jedná, posunuje jazykovou hru, i 

kdyţ to na rozdíl od typického performativu není povaţováno za jeho výslovnou funkci.
653

  

Austinovy potíţe leţí jinde, a to v tom, ţe se neustále snaţí skrze konvence a náleţité 

procedury definovat podmínky úspěšnosti (ať performativů či konstativů).
654

 Ţádná sada 

pravidel nemůţe vymezit kontexty tak, aby se z nich eliminovala rizika neúspěchu: ty jsou 

strukturní podmínkou kaţdého úspěšného řečového aktu (anebo po davidsonovsku řečeno, 

konvence mají zajistit, aby se radikální interpretace stala pouze výjimečnou záleţitostí, po níţ 

standardní teorie významu sáhne jen v nouzi).
655

 Spíše neţ o otázku korespondence zde běţí o 

problém konvencí. 

Proto se domnívám, ţe vytýkat Iserovi, ţe struktura literárního textu je co do své 

objektivity a určitosti závislá na korespondenci s realitou (tj. jejím překonávání – proto 

opozice fikce a dokumentu), aniž tento náhled Fish řádně prokázal, nemůţe přinést ţádné 

nosné výsledky. Iser takové tvrzení totiţ popře odkazem na to, ţe struktura textu závisí na 

intersubjektivním systému porozumění – dejme tomu, jisté interpretační komunity – a je 

zjevné, ţe jsme uvízli v bludném kruhu. Do podobné situace jsme se jiţ dostali s diskuzí 

Dummetta a Davidsona, a já proto navrhuji následující. Jelikoţ se Fishova kritika Isera 

zaměřená na téma korespondence příliš neosvědčila, zkusme se na místo toho podívat na 

problematiku literárního vzhledem k tématu naší druhé kapitoly, tedy konvencím. Z tohoto 

úhlu pohledu bychom podle mě mohli nakonec Fishe, i kdyţ se jím dále nebudeme zabývat, 
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přiřadit k Iserovi.
656

 A motivem třetí části kapitoly, poté, co si představíme Iserovo vysvětlení 

působení literatury, bude zase snaha ukázat Isera coby „dummettovce“. Jinými slovy, v 

následující části se pokusíme Iserovo chápání literárního a běţného jazyka nahlédnout ve 

vztahu ke společenským pravidlům vzájemného rozumění – a pak si klást otázky, které nám 

nabídl Davidson. 

 

6.2.2 Kategorie určitého a neurčitého 

V předchozí části jsme se věnovali Fishově kritice Iserova rozlišení mezi literaturou a 

běţnou řečí, jeţ podle Fishe cele závisí na vztahu mezi určitým a neurčitým.
657

 A i kdyţ se 

podoba Fishových argumentů, které se tuto opozici pokoušely zrušit, zakládala na ztotoţnění 

konceptů určitého a daného, které nedokázal přesvědčivě vykázat, přesto bych si jeho původní 

návrh chtěla ponechat. Tím mám na mysli, ţe i podle mého názoru je pro Iserovo vysvětlení 

fungování literárního jazyka vskutku stěţejní, jak se k sobě vztahuje určité a neurčité (a 

definitivně zde upouštím od hledání moţných empiristických základů). Chtěla bych se 

postavit na Iserovu stranu proti Fishovi v tom, ţe i pro něj se neurčitosti nevyskytují pouze v 

literatuře.
658

 Poněvadţ jak Iser sám píše: vyvstávání neurčitostí je základem kaţdé mezilidské 

interakce.
659

 Potom ale musíme na vztah literatury k neliteratuře v Iserově teorii nahlédnout 

ze zcela jiné perspektivy: jak a díky čemu se s neurčitostmi v procesu interpretace 

vypořádáváme v běţném hovoru či dokumentu a jak, na druhou stranu, při čtení uměleckého 

díla? Domnívám se, ţe odpověď, kterou v Iserových textech nalezneme, nám dovolí jeho 

pojetí literárnosti přiřadit k filosofickým předpokladům sociálního externalismu. V první části 

se tak podíváme na Iserovo vlastní chápání vztahu jazykové praxe k lidskému poznávání a 

jednání – a jak se k nim obrací skrze moţnosti svého jazykového média literární dílo, v čem 

spočívá estetická zkušenost. V druhé části si situaci projdeme ještě jednou, avšak zaměříme se 

na to, jakou roli v načrtnuté povaze jazyka a komunikace hraje pojem konvencí a jaké místo 

jim Iser přisuzuje ve zkušenosti s literaturou. A ukáţe-li se, ţe pro Iserovo chápání literárnosti 

je konvencionální podstata jazyka zásadní, můţeme se nakonec obrátit k Davidsonově 

alternativě sociálního externalismu a zváţit, zdali by byla nosnou i pro teorii literatury.  
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6.2.2.1 Fikce a realita 

Před tím, neţ se pustíme přímo do porovnávání interpretace literárního a neliterárního 

textu, objasníme si, jakou filosofii jazyka lze vyčíst z Iserových názorů. Jak tedy Iser nahlíţí 

na formování jazykové praxe společnosti a jak vzhledem k tomu vysvětluje proces čtení 

literárního díla. Pro tento účel bych chtěla pojmy daného, určitého a neurčitého doplnit další 

Iserovou triádou kategorií: reálné, fiktivní a imaginární. Ty by nám měly ukázat, jak sdílený 

referenční rámec umoţňuje komunikaci a naše vnímání světa obecně, a zároveň projasnit, 

jaký vztah k tomuto rámci má literární diskurz. V této části se pokusím nejprve načrtnout 

tento vztah v obecné poloze, abychom se v další části mohli blíţe zaměřit na to, jak nakládá s 

pravidly jazykových her literatura, která čtenářům poskytuje zkušenost, která je jinak v 

kaţdodennosti nedostupná. 

O pojmech reálného, imaginárního a fiktivního uvaţuje Iser jako o procesech 

neredukovatelných na své historicky podmíněné odkrývání se v konkrétních projevech.
660

 Já 

však budu slovo fiktivní v následujících několika pasáţích pouţívat pro popsání povahy 

našeho jazyka obecně, zatímco termín fikce si rezervuji pro onen způsob, kterým literární text 

této povahy jazyka vyuţívá, aby dosáhl svého zvláštního účinku. Jakmile si alespoň ve 

zkratce osvětlíme souhru fiktivního, imaginárního a reálného v naší společenské praxi, 

podíváme se na to, jak tyto tři prvky kooperují v případě čtení literárního textu. 

Nejdříve tedy k tomu, jak objasnit spojitost fiktivního, imaginárního a reálného. Začněme 

fiktivním, které bychom mohli intuitivně chápat jakoţto druh předstírání čehosi ne 

skutečného. První otázka tedy zní, jaký má fiktivní vztah ke skutečnosti. Fiktivnost je totiţ 

pro Isera konstitutivní bází reality.
661

 Fiktivní je v nejobecnějším moţném smyslu vţdy 

invencí, která dovoluje lidstvu rozšiřovat pole vlastních moţností,
662

 překračovat hranice. Coţ 

v tomto kontextu znamená, ţe skutečnost jakoţto danost není člověku přístupná jinak neţ jako 

přeměněná v konkrétní verzi. Tedy ţe svět v té podobě, jak ho známe, je našemu vnímání 

dostupný díky interpretaci, přičemţ ta je sama regulována intersubjektivními podmínkami 
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myšlení, systémem reference ustavovaném v jazykové praxi.
663

 Avšak jakoţto společenské a 

nadindividuální jsou tyto historicky zakotvené rámce prázdnou strukturou a jen jednou 

stranou mince – jejich účelem je formovat obsah individuálního vnímání. 

Jako komplementární prvek fikčního se tak do hry dostává jedincova imaginace: obojí 

dohromady se účastní na uchopení světa v percepci.
664

 Sartrovými slovy řečeno, abychom 

mohli vnímat kontinuitu v řadě počitků, musíme je konstituovat jakoţto celek – a toto 

doplňování přítomného smyslového obsahu o něco, co sám neobsahuje, ukazuje na vliv 

imaginárna.
665

 Základem pro naše vnímání identity věcí, cituje Iser Cassirera, jsou naše 

symbolické řády reprezentace, umoţňující překročit dané nedaným.
666

 Původním kreativním 

momentem vědomí je za pomoci znaků vtisknout změti smyslových dat určitý tvar.
667

 Navíc 

znakový systém, který dané rozšiřuje o prvek fantazie (imaginárního),
668

 vytváří integritu 

smyslu tím, ţe některé momenty vyzdvihuje na úkor jiných, které vytěsňuje z centra naší 

pozornosti, abychom ji vůbec mohli zacílit. 

Tohoto tvořivého přesahu pouze daného a přítomného ve fiktivním a imaginárním, který je 

nutně a neuvědoměle vryt do našeho kaţdodenního jednání, můţe nakonec zdárně vyuţít 

umění pro tvorbu toho, co pro nás reálně neexistuje.
669

 Pokud tak Iser souhlasí s Goodmanem 

v tom, ţe fiktivní coby proces reorganizování je podmínkou pro reálnou faktualitu,
670

 pak se 

jazykové hry jakoţto různé způsoby světatvorby od sebe navzájem liší právě jinými důrazy v 

uspořádávání relevantních a irelevantních prvků.
671

 Čili díky tomu, ţe intersubjektivní 

struktura nakládá s mnoţstvím stimulů tímto způsobem (převádí chaos na zvladatelnou 

komplexitu tím, ţe některé prvky stabilizuje a jiné potlačuje
672

), má zároveň vţdy skrze 
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porušování vlastních pravidel příleţitost pro své vlastní přeskupování.  Z toho však vyplývá, 

ţe o realitě mluvíme jakoţto o realitě právě tehdy, nemůţeme-li její fikčnost v principu přímo 

nahlédnout (maximálně tak tušit), a to proto, ţe nic jiného k dispozici neţ právě tento vlastní 

rámec myšlení nemáme. Nemůţeme z naší historické společenské formace a jazyka vystoupit, 

abychom nahlédli na jejich podstatu. Nicméně ve chvíli, kdy se naše společenská paradigmata 

vnímání a myšlení promění, můţeme vidět jejich fiktivnost díky tomu, ţe jiţ přímo 

neorientují naše jednání.
673

  Stojí-li naše objektivní realita na svých vlastních předpokladech, 

můţeme kupříkladu některé z jistot našich předků vidět jakoţto „pouhou“ interpretaci jevů 

(coţ je něco jiného si být vědom nepravdivosti některých našich názorů).
674

 

Zatímco je tak v normálních případech fiktivní povaha jazyka v podstatě neviditelná,
675

 

právě literární fikce
676

 je pro Isera místem, kde se můţe vyjevit její transformační a 

produktivní potenciál sám o sobě. Fikčnost sama proto není definicí literatury – jen literaturu 

umoţňuje.
677

 V literatuře, kde je odloţena jinak vskutku nepostradatelná, pragmatická funkce 

jazyka, se ukazuje sám proces fikcionalizace jako moţnost neustálého překračování hranic par 

excellence.
678

 Struktura fiktivního textu se tak stává médiem, v němţ se můţe projevit 

čtenářova imaginace, která právě při čtení odkrývá své nejvlastnější tvořivé moţnosti.
679

 
680

  

Literatura, vzdálená dosahu praktických následků, nám tak můţe dát zakusit extrémní bolesti 

a radosti, jinak obyčejně nepřístupné.
681

 

Je nasnadě, ţe nyní musíme zodpovědět otázku, jakým způsobem toho texty mohou 

dosahovat. K tomu je třeba ponejprve ukázat, jak je utvářen onen objektivní pól, samotná 

struktura literárního textu, která je rozehrávána při aktu čtení subjektivní prácí čtenářovy 
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imaginace. Viděli jsme, ţe koncept fiktivního značí jazykovou moţnost základního rozštěpu 

označujícího a označovaného coby překračování určitého referenčního rámce,
682

 podmínku 

změny jazykové praxe. Literární text z tohoto potenciálu jazyka těţí tím, ţe vytváří v uţším 

smyslu slova fikci, tj. něco ne-reálného, co samo před aktem čtení neexistuje.
683

 V základním 

ohledu to je textu umoţněno díky aktům selekce a kombinace (repertoárem a strategiemi). 

Tyto však dovolují tvorbu kterékoli promluvy, a proto následující Iserův rozbor platí i pro 

texty neliterární. 

Selekce je překročením hranic extratextuálních a vztahuje text ke světu.
684

 Vniká do 

referenčního rámce reality, kde vybírá určité prvky ze sociálních, historických nebo i 

textových systémů (intertextualita).
685

 Ty se jako přítomné objevují v textu (nezapomeňme, ţe 

pojem určitostí se týká jak významů slov, tak obecně našich znalostí, vjemů, pocitů, hodnot, 

které například připisujeme postavám, atd.),
686

 avšak co do svojí rozpoznatelnosti si svůj 

nepřítomný, původní kontext udrţují v pozadí. Překračování intratextuálních hranic zajišťuje 

simultánně působící kombinace
687

 (např. narativní strategie textu), která propojuje určité 

prvky textu tak, aby si pro sebe navzájem dodávaly nový kontext ve výstavbě smyslu celku 

díla. Zatímco však ve veškerých textech (aby byly čitelné jakoţto jazykový útvar) musíme 

rozpoznávat známé určitosti sdílené reality, to, ţe je prostě přeneseme do textu, z nich ještě 

nedělá prvky fikční.
688

 Ale, řečeno ve slovníku starší Iserovy triády, v literatuře tyto určitosti 

musí být proti sobě navzájem rozehrány tak, aby text skrze vyjevování neurčitostí
689

 přinutil 
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čtenáře jejich původní významy upozadit a docházet k smyslům figurativním.
690

 Literární 

texty své určitosti „[…] prostě skládají dohromady zvláštním způsobem – jinými slovy, 

konstituují známý svět reprodukovaný v neznámé formě.“
691

 Zapamatujme si, ţe právě 

neurčitosti (aniţ bychom zatím tematizovali, jak se to s nimi má ve všední komunikaci) jsou v 

literatuře zcela zásadní pro pozitivní zapojení čtenářovy imaginace.
692

 

Tudíţ: literární jazyk si své přízvisko zasluhuje tak, ţe proti jiným řečovým aktům 

zdůrazňuje, jaké moţnosti jeho fiktivní podstata má.
693

 Literatura sama sebe odhaluje jakoţto 

fikci a zcela se tak svou funkcí liší od těch neliterárních textů, které pro naše antropologické 

potřeby poznání a orientace svoji fiktivnost maskují: které se tedy vztahují (př. popisují či 

vysvětlují) k určité realitě.
694

 Nicméně i takzvané fikce a imaginace svébytné projevy známe z 

naší běţné zkušenosti: první se projevuje například ve lţi a to druhé v denním snění 

fantaziích, fantaziích či halucinacích.
695

 Naše vlastní předpoklady vzešlé ze společenského 

rámce reality tím však nijak zvlášť překročeny nejsou (jsou samy konkrétní manifestací 

fiktivního a imaginárního, ale na jejich vlastní charakter nám nahlédnout nedávají.)
696

  

Naopak je tomu u literární fikce, fungující coby komunikace:
697

 překračuje hranice tím, ţe 

spájí jak úplnou určitost, která je „minimální definicí reality“, tak difúzní neurčitost 

imaginárního.
698

 Navíc aby čtení literatury jakoţto fikce bylo úspěšné, musí čtenář 

přeorientovat svůj prakticky orientovaný postoj na estetický (coţ si ostatní promluvy a texty 

nevyţadují).
699

 Čtenář konstruuje uzávorkovaný svět, čte v modu jakoby.
700
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Aby vynikl zvláštní charakter literární fikce, pozastavme se ještě u onoho pojmu 

maskování fiktivnosti, který by měl být vlastní mimo-literárním textům. To by nemělo být 

chápáno ani tak, ţe se o takové maskování snad musí vysvětlující texty snaţit (natoţ ţe nás 

záměrně klamou),
701

 nýbrţ ani tak, ţe neexistuje to, co bychom nazvali kupříkladu vědeckou 

fikcí.  Za prvé, mluvit o skryté fikcionalitě naší reality je pouze teoretickým upozorněním na 

to, ţe se naše otázky „proč“ musí někdy zastavit o nezdůvodněnou praxi, leč také ţe se tato 

praxe můţe změnit a kaţdá jistota být v principu uvedena v pochybnost. Kvůli tomu je zcela 

legitimní, ţe se promluvy a texty vztahující k realitě postulují jako nefikční, vysvětlující, s 

definitivní a určitou referencí.
702

 Za druhé, jistě i hra, hypotéza nebo myšlenkový experiment 

můţe sám sebe deklarovat za „fikci“ – nicméně je tu důleţitá odlišnost od literární fikce. Tyto 

neliterární fikce, které mohou mít například podobu analogií, kontradikcí, zprostředkování 

apod., se snaţí rozvíjet naše poznání reality.
703

 Jejich efektivita tkví v praktické funkci 

objasňování a cílí na kolektivní přijetí, ţe pro tento svůj kontextuální reálný rámec přinášejí 

nějakou obohacující informaci.
704

 Své ohledávání nových moţností či spojení provádí 

explicitně: obvykle formulují své teze přímo, skrze doslovné uţívání jazyka (pokud zrovna 

nevyuţívají metafor). Toto uţívání, umoţněné a rozvíjející veřejné kategorie myšlení, vţdy 

znovu referuje a stabilizuje svůj systém reality: určitost nemůţe sama odhalit to, co skrývá, to, 

co vylučuje, aby se vůbec mohla ustavit.
705

 Vědecká fikce se svým účelem rozšiřovat poznání 

tak nemůţe slouţit stejné funkci, jakou má literatura, tj. odhalování fiktivnosti svého 

slovníku. Fiktivnost se odhaluje vlivem imaginárního při čtenářově zakoušení umění, ale uţ z 

definice dostupná ţádnému poznání není.
706

 „Antropologická významnost fikcionalizace se 

stává zcela nepochybnou co do vztahu k mnoha nepoznatelným jevům pronikající lidský 

ţivot. […] Existují takové jevy v lidském ţivotě, které můţeme zakoušet a přesto ne znát.“
707

 

Abychom tedy shrnuli funkci běţného a literárního jazyka, lze obecně říci, ţe v lidských 

bytostech se objevuje dvojí základní antropologická potřeba. Tou první je nevědomé 

potvrzování vlastního interpretačního rámce jako sdílené reality ve společenské praxi a 

interakci, coţ je první krok pro ustavení moţnosti vnímání a jednání vůbec. Na druhou stranu 

máme také potřebu rozvíjet naše poznání za hranice jiţ známého, vědomě se zabývat našimi 
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předpoklady, překračovat je a podrývat jejich vlastní reálnost. A tato dualita je právě 

fiktivností vepsanou v jazyce – jak jeho schopností stabilizace a kompozice, tak schopností 

dekompozice a reorganizace.
708

 Jazyk a kategorie myšlení jsou však přímo prováděnou praxí 

mezi členy společnosti, nemůţeme je proto adekvátně pochopit bez zohlednění individua, ani 

bez zohlednění jejich neoddělitelného dvojníka, imaginárního. Realita je tudíţ pragmaticky 

podmíněným tvarem imaginárna, kdy je imaginární zformováno v určitosti pro potřebu 

jakékoli situace:
709

 slouţí dobré kontinuaci, která je základem jakéhokoli úspěšného aktu 

percepce (a dojmu reálnosti) vůbec.
710

 

Oproti tomu se literární fikce, která nemůţe být úplným protikladem reality, ukazuje jako 

produkt imaginárního tam, kde jazyk obnaţuje svoji fiktivnost,
711

 kde nabízí imaginárnímu 

novou moţnost tvárnosti. Fikce „[…] sdílí s reálným jeho určitost formy a s imaginárním jeho 

povahu ‚jakoby‘. Rysy reálného a imaginárního se tu proplétají a jejich spojení je takové, ţe si 

jednak vyţadují, tak i podmiňují nepřetrţitý proces interpretace.“
712

 Literární dílo svým 

odstupem od reality ohledává její, tedy i čtenářovy vlastní limity, aby je samé vyjevilo jako 

pouze pragmaticky podmíněnou nezbytnost.
713

 Za takovým účelem nemůţe literární text po 

vzoru vědecké fikce explicitně říct, co si má čtenář představit:
714

 pak by se literatura obrátila v 

dokument.
715

 Naopak musí skrze rozehrání určitého s neurčitým nechat čtenáře proţít to, co je 

v naší řeči vţdy pouze implicitní.
716

 Literární text je strukturou, která vyvolává souhru 

fiktivního a imaginárního takovým způsobem, ţe dovoluje čtenáři vnímat jejich 

neredukovatelnost na své historické výsledky, řády určitosti,
717

 vnímat potenciál lidské 

tvořivosti. A tím dovoluje čtenáři reflektovat, ţe tento je potenciál nezbytně inherentní jiţ 

společenské formaci, která právě proto můţe být vystavena změně. Z toho důvodu také tkví 

pro Isera estetická zkušenost v proţitku čtení, nikoli přímo v sémantickém završení coby 

vydobytí významu díla: při samotné recepci čtenář souběţně modeluje jak své dispozice, tak 
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odkrývá sociální podmínky, které jeho vlastní postoje orientují.
718

 Fikce tak nemůţe být 

identická s tím, co reprezentuje, ale má slouţit k tomu, aby vyvolávala v pokusu o sémantické 

sjednocení pohyb imaginárního v čtenářově individuální zkušenosti.
719

 Hodnota literatury 

sestává z toho, ţe čtenář je tím, kdo hraje, a zároveň přesně tím, čím je hráno: je mu dovoleno 

reflektovat sám sebe při hraní určité role.
720

 

Nuţe, nyní bychom měli mít jiţ jasnější představu o rozdílnosti cílů, které operují při 

našem uţívání běţného jazyka, orientují naší vlastní komunikaci, od těch, k nimţ směřuje 

tvorba a recepce literárních děl. V následující části si Iserovo vysvětlení fungování literárních 

textů vztáhneme k analytické filosofii jazyka, zejména tedy k jejímu pojetí jazykových 

pravidel. Kdyţ totiţ Iser píše, ţe v literatuře nový smysl určitostí nemůţe být definován 

samotným literárním textem, jinak by byl definován starými normami,
721

 takţe bychom se od 

nich nemohli odtrhnout, je důleţité zjistit, co má těmito normami přesně na mysli. Domnívám 

se, ţe Iserovo řešení, totiţ ţe denotativní významy běţného jazyka potvrzují realitu, a proto 

pro literaturu zavádí koncept významů figurativních, umoţňujících vhled do formování reality 

samotné,
722

 má blízko jak k Dummettově pojetí standardních jazykových významů, tak 

Blackově představě o významech nestandardních (metaforických).
723

 Zatímco standardní 
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Press, 1993, s. 15. Kdyby literatura přišla o neurčitosti, které vytvářejí estetickou tenzi tím, ţe neustále odkládají 

své vyplnění, stala by se mimetickou a mohla by tak slouţit k praktickým cílům.  Proto je potřeba dodat, ţe 

čtenář, jenţ nepřeorientoval svůj postoj, můţe prazvláštně nakombinovaný literární text povaţovat za 

nepřijatelný nesmysl, výmysl anebo do textu natolik naprojektuje svůj vlastní kód, ţe jej můţe uţít k 

libovolnému neliterárnímu účelu – pak přirozeně nedosáhne estetické zkušenosti (tamtéţ, s. 274.) 
723

 Sám Black napsal, ţe tak jako se kterákoli metafora spoléhá na sdílené znalosti doslovného jazyka a k němu 

kulturně podmíněných příslušných implikací, tak má metafora v literatuře ještě tu výhodu, ţe autor můţe ustavit 

vlastní schéma implikací (vnitřní kontext díla), například směřovat čtenářovu pozornost na ty v původním 

systému méně očekávatelné (Black, Max. „Metaphor,“ in: Models and Metaphors. Ithaca (NY): Cornell 

University Press, 1966, s. 43.) Black kaţdopádně postavil teorii metafory na tom, ţe skrze porozumění doslovné 

rovině věty dovedeme interakcí implikačních horizontů zapojit vlastní kreativitu tak, aby vznikl nový 

metaforický význam, který nás dovádí k novému poznání. U Isera je to taky tak: čtenář při procesu čtení provádí 

skrze interakci systémem dodávaných prvků, jeţ si vyţaduje jeho imaginaci, syntézu nové informace (Iser, 

Wolfgang. „Proces čtení ve fenomenologickém pohledu,“ Aluze, roč. VI, č. 2, 2002, s. 111) a tím rozšiřuje pole 

našich běţných znalostí (Iser, Wolfgang. The Act of Reading: a Theory of Aesthetic Response. Baltimore: The 

John Hopkins University Press, 1978, s. 140.) Black hovoří o napětí mezi rámcem a ohniskem u metaforického 

výroku a Iser to samozřejmě dovádí dál – ambivalence, kontradikce, narušování percepčního toku, napětí mezi 

částmi textu jsou v literatuře všudypřítomné. Tak jako u Blackovy metaforické promluvy, literární text nám sám 

neříká, jak různé horizonty propojit. V literatuře i v metafoře to, co je explicitně v doslovném znění řečeno, 

slouţí jako odkaz k implicitnímu, nevyřčenému, které se formuje v aktivitě čtenářovy mysli (Iser, Wolfgang. Jak 

se dělá teorie. Praha: Karolinum, 2009, s. 81.) Pro Blacka i Isera je však důleţité, ţe aby porozumění implikacím 

bylo produktivním procesem (Iser, Wolfgang. The Act of Reading: a Theory of Aesthetic Response. Baltimore: 
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významy jsou základem našeho poznání, rozšiřování našeho horizontu moţností je 

umoţňováno obzvláště produkcí oněch nestandardních. V následující části se tak budeme 

soustředit na to, jak je Iserova denotativní a figurativní funkce jazyka umoţněna 

následováním a porušováním pravidel společenské praxe. 

 

6.2.2.2 Role konvencí v běţném a literárním diskurzu 

Zopakujme si stručně, co bylo řečeno. Fikční sloţku literatury umoţňují akty selekce, 

kombinace a sebeodkrývání
724

 fikce (uzávorkovaného světa „jakoby“).
725

  Fikce je strukturou 

zdvojování (typu figura a pozadí), která proti sobě staví simultánně působící a zároveň 

vzájemně se vylučující póly.
726

 V jejich neustálé oscilaci fikce upozaďuje struktury ovládající 

náš kaţdodenní ţivot a nechává vyvstat ty moţnosti, které společenský systém myšlení 

potlačil. A to aniţ by v různých literárních dílech kdy jeden z obou těchto pólů úplně ustoupil 

(čímţ by se ztratila tenze, která vytváří estetický potenciál).
727

 Nuţe, základní otázka zní, jak 

se ustavuje onen společenský rámec reference, struktury myšlení, náš jazyk, pro jehoţ 

pozitivní proměny je fikcionalizace sice základní, ale jiţ zároveň musí tlumit, jinak by sám 

sebe jakoţto řád zdestruoval (nemůţe se dekomponovat cosi, co nebylo kompozicí).
728

 A 

odpověď je taková, ţe onou stabilizační komponentou referenčního rámce jsou i pro Isera 

konvence vtělené do nezdůvodnitelného jednání účastníků společenské interakce. Abychom 

se vrátili ke konci předcházející části, jak tedy chápat rozlišení mezi dvěma způsoby jazykové 

reference – denotativní a figurativní –,
729

 domnívám se, ţe je to právě rozdíl mezi významy v 

jazykové praxi standardními a nestandardními. V denotativním uţívání jazyka, říká Iser, je 

označující a označované svázané konvencemi, zatímco literatura svým uzávorkováním 

označujících tento svazek rozrušuje.
730

 Jedině díky obehrávání doslovných významů, které se 

váţí ke konvenčnímu systému určitostí, můţe literární text vytvořit podmínky pro imaginární 

                                                                                                                                                         
The John Hopkins University Press, 1978, s. 59), musí být ono explicitní stabilně zakotveno ve čtenářově mysli. 

Oba dva autoři tak podle mě potřebují chápat referenční schéma jakoţto dummettovskou jazykovou praxi 

drţenou pravidly a konvencemi, které spolu kompetentní čtenáři sdílí. 
724

 Literární fikce naproti odhaluje sama sebe jakoţto fikci díky publikem sdíleným konvenčním signálům, 

panujícím ve světě umění (například ţánry). Iser, Wolgang. The Fictive and the Imaginary: Charting Literary 

Anthropology. London: The John Hopkins Press, 1993, s. 11. 
725

 Iser, Wolfgang. „Toward a Literary Anthropology,“ in: Prospecting: From Reader Response to Literary 

Anthropology. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1993, s. 270. 
726

 Iser, Wolgang. „Preface,“ in: The Fictive and the Imaginary: Charting Literary Anthropology. London: The 

John Hopkins Press, 1993, s. xvi. 
727

 Iser, Wolfgang. „Toward a Literary Anthropology,“ in: Prospecting: From Reader Response to Literary 

Anthropology. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1993, s. 272. 
728

 Iser, Wolfgang. „Changing Functions of Literature,“ in: Prospecting: From Reader Response to Literary 

Anthropology. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1993, s. 212. 
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 Iser, Wolgang. The Fictive and the Imaginary: Charting Literary Anthropology. London: The John Hopkins 

Press, 1993, s. 14. 
730

 Tamtéţ, s. 247. 
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konstrukci něčeho ještě neexistujícího.
731

 

V Iserově teorii čtení se tak objevují dva poţadavky. Na jednu stranu musí být objektivní 

struktura textu intersubjektivně srozumitelná tím, ţe obsahuje určitosti zasazující literaturu 

mezi další projevy sdíleného jazyka dané společnosti. Na druhou stranu jsou pro literárnost 

textu zásadní neurčitosti, které dovolují pohnout jazykovou hru ke svému vlastnímu 

překročení v individuálním zapojení čtenářovy imaginace. Avšak jak víme, pro Isera nejsou 

neurčitosti jako doména součinnosti fiktivního a imaginárního, nikterak pouhým přídavkem 

omezeném na sféru umění. Naopak, a to je zcela stěţejní, neurčitosti jsou podmínkou jakékoli 

mezilidské interakce, jejím základním konstituentem.
732

 Neurčitosti jsou absencí smyslu, a 

proto si vyţadují interpretační aktivitu. Kde není smysl, nenastává ţádné rozumění: 

komunikace začíná tam, kde jsou mezery překlenovány.
733

 

Tématem následující části proto bude zjistit, jak se s kategorií neurčitého vypořádává pro 

zajištění úspěšné komunikace společnost – a jak na této strategii participuje literatura, aby 

dosáhla svých, nikoli jiţ praktických cílů. Co nám umoţňuje běţný jazyk a co nám umoţňuje 

vidět literatura (coby sebereflexe jazyka). Tedy také zjistit, co mají literární a neliterární texty 

společné a čím se naopak liší. Mým cílem bude ukázat, ţe Iserova odpověď na tázání se po 

zvláštním charakteru literárních děl, je závislá na tom, jakou roli hrají konvence v běţné 

komunikaci. A vzhledem k tomu, ţe se domnívám, ţe je to stejná role, jakou konvencím 

připisoval sociální externalismus, můţeme Iserovo pojetí literárnosti konfrontovat i s 

Davidsonovým percepčním externalismem. Konfrontaci Iserovy literární teorie s analytickou 

filosofií jazyka také zásadně motivuje skutečnost, ţe se sám Iser významně opírá o Austinovu 

a Searlovu teorii řečových aktů. Proto si nejdříve připomeneme, jak se právě v teorii řečových 

aktů uvaţuje o interpretaci doslovných významů ve vztahu k pravidlům. Posléze se obrátíme 

k Iserově koncepci konvencí a jazyka: k tomu, jak můţe vyhovět lidské potřebě zaopatřit svůj 

ţivot a zároveň touze rozvíjet jeho nepředvídané moţnosti – být plnohodnotným členem 

společenství a přitom realizovat vlastní jedinečnost. 

Co se závěrů o povaze jazyka v sociálním externalismu týče, vrátíme se k nim skrze texty 

Johna Searla, jehoţ postřehů spolu s Iserem vyuţijeme pro osvětlení rozdílu ve zpracovávání 

neurčitostí v běţném a literárním diskurzu. Searle totiţ říká, ţe aby mohla proběhnout 

úspěšná komunikace dvou mluvčích (úspěšná překonáním neurčitostí, mnohoznačností a 
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 Iser, Wolgang. The Fictive and the Imaginary: Charting Literary Anthropology. London: The John Hopkins 

Press, 1993, s. 248. 
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 Iser, Wolfgang. The Act of Reading: a Theory of Aesthetic Response. Baltimore: The John Hopkins University 

Press, 1978, s. 59. 
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vágností bránícím dorozumění),
734

 musí oba vládnout společností předávanou jazykovou 

kompetencí.
735

 Navíc Searle, tak jako Dummett, přejal wittgensteinovskou myšlenku o tom, 

ţe mluvit o naší jazykové kompetenci coby abstraktní sadě předpisů není na místě, ale je třeba 

přihlíţet k tomu, ţe naše komunikace probíhá v konkrétní praxi mezi členy komunity a za 

konkrétních podmínek. Na podporu teze, ţe struktura jazyka není a nemůţe být odtrţena od 

společenské praxe, zavádí Searle do svého pojetí lingvistické kompetence pojmy „pozadí“ a 

„sítě“. Tím chce naznačit, ţe mluvení a rozumění se odehrává pouze na pozadí společenských 

dovedností, znalostí, moţností, předpokladů a s ohledem na síť znalostí, přesvědčení, záměrů 

apod.
736

Jedním z navazujících a pro nás uţitečných Searlových rozlišení (na nějţ jsme jiţ 

narazili v části o metaforách) je rozdíl mezi významem mluvčího promluvy a větného 

významu.
737

 Ten totiţ umoţňuje Searlově teorii sdíleného jazyka vypořádat se s faktem, ţe se 

standardní významy při samotném uţívání jazyka mění – a ţe pak je nutné vyloţit moţnost 

interpretace řečových odchylek. Větný význam je určen konvencemi; a pouze díky znalosti 

konvencí mohou mluvčí a posluchač připsat význam konkrétní promluvě. Tento význam 

promluvy se buďto ideálně shoduje s větným významem,
738

 nebo se intendovaný význam od 

standardního liší:
739

 ale lingvistická kompetence je základem pochopení obojího. 

Doslovný větný význam je tedy vţdy závislý na kontextu, jehoţ rozpoznání se váţe na 

sdílené předpoklady spojující členy té které společnosti – i kdyţ zřejmě nemůţeme podat 

explicitní výčet konvencí, jimiţ se naše jazyková praxe řídí.
740

 Nýbrţ bez jazykové 

kompetence by nebylo moţné ani interpretovat jazykové chyby, kde se mluvčím zamýšlený 

význam odlišuje od toho, co jeho promluva znamená.
741

 Pokud jsou konvence a sdílená 

                                                 
734

 „Pokud je komunikace úspěšná, pak jsem uspěl v provedení váţně míněného, doslovného a nedefektního 

řečového aktu.“ Searle, John R. „Literary Theory and Its Discontents,“ New Literary History, Vol. 25, No. 3, 

1994, s. 660. (Opozita těchto tří charakteristik normální komunikace se váţí ve stejné posloupnosti k literatuře, 

metafoře a jazykové chybě.) 
735

 Tamtéţ, s. 659. Nicméně Searle někdy spíše pouţívá termín sémantická kompetence, aby vyjádřil svoji 

domněnku, ţe při rozumění se nemůţeme řídit pouze podobou verbálních projevů řízenou sémanticko-

syntaktickými pravidly kompozice vět. Ale ţe naše tato naše kompetence se neobejde bez naší znalosti světa: 

musíme promluvu mluvčího vztahovat ke kontextu, společenským předpokladům a mluvčího dalším 

přesvědčením. Searle, John R. „Literal Meaning,“ Erkenntnis, Vol. 13, No. 1, 1978, s. 222. 
736

 Searle, John R. „Literary Theory and Its Discontents,“ New Literary History, Vol. 25, No. 3, 1994, s. 640. 
737

 Věta, tvrdí Searle, je definována formálně a syntakticky, zatímco promluva je jiţ konkrétní projev 

intencionálního chování. Tamtéţ, s. 643. Pro další diskuzi, zda je primárnější věta nebo promluva lze nahlédnout 

tamtéţ, s. 646 – 647, kde tedy Searle dále vysvětluje, proč se jedno bez druhého přirozeně neobejde. 
738

 Právě tehdy, kdy je význam promluvy v souladu s větným významem, píše Searle, mluvčí míní doslovně to, co 

říká. Searle, John R. „Literal Meaning,“ Erkenntnis, Vol. 13, No. 1, 1978, s. 222. To je právě onen typ výroku, s 

nímţ Davidson nesouhlasí kvůli nerespektování autority první osoby, viz Davidson, Donald. „Autorita první 

osoby,“ in: Subjektivita, intersubjektivita, objektivita. Praha: Filosofia, 2004, s. 17 – 30. 
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 Searle, John R. „Literary Theory and Its Discontents,“ New Literary History, Vol. 25, No. 3, 1994, s. 647. 
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 Searle, John R. „Literal Meaning,“ Erkenntnis, Vol. 13, No. 1, 1978, s. 218. V tomto článku tuto moţnost 

Searle zvaţuje a nechává ji otevřenou. 
741

 Searle, John R. „Literary Theory and Its Discontents,“ New Literary History, Vol. 25, No. 3, 1994, s. 649. 
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pravidla tím, co dovoluje opakování, rozpoznání identity v pokračujících případech,
742

 pak 

také dovoluje na podkladě rozumění výjimky z pravidla.
743

 Ovšem pro Searla je rozdíl mezi 

případy, kdy dovedu promluvu mluvčího vztáhnout k tomu, co měla doslovně znamenat, a 

kdy je rozštěp významu promluvy a věty takový, ţe doslovné významy uţ nejsou ve hře 

vůbec.
744

 Do této kategorie patří všechny změny významů jako ironie, metafory, nepřímé 

řečové akty.
745

 

Domnívám se, ţe celou tuto třídu nestandardních uţití by Iser označil svým pojmem 

figurativní významy. Iser se na tomto místě od Searlova výkladu literatury odklání tím, ţe pro 

něj literárními nazýváme ty texty, které jsou fikční, to znamená: nechávající čtenáře pracovat 

na utváření právě figurativních významů. Naproti tomu Searle po vzoru Austina řeč literární 

fikce (nikoli ţe by nemohla vyuţívat metafor a podobně) povaţuje za doslovnou, avšak 

neváţně míněnou.
746

 Coţ se Iserovi nezdá správné a ptá se, jak by mohl literární jazyk tak 

jako ten obyčejný popisovat reálné objekty a zároveň při tom nechat vyvstávat ty 

neexistující?
747

 Jak by literární jazyk jakoţto parazitická a kvazisoudová nápodoba běţné řeči 

(nikoli reflexe, která musí pravidla běţné řeči porušovat) mohl mít nějakou od obyčejného 

jazyka se lišící, speciální funkci a proč bychom jej pak nazývali literárním?
748
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 Iser, Wolfgang. The Act of Reading: a Theory of Aesthetic Response. Baltimore: The John Hopkins University 

Press, 1978, s. 62. 
748

 Tamtéţ, s. 63. Podobné kritice, jakou byla kritika řečových aktů, Iser podrobuje i Ingardenovo pojetí. Aby 

Ingarden mohl říct, ţe mnoho různých verzí čtení se vztahuje stále k témuţ uměleckému dílu, poţadoval, aby 

kaţdý čtenář vytvářející polyfonní harmonii z jednotlivých vrstev díla došel k proţitku stejné metafyzické 

kvality (Ingarden, Roman. Umělecké dílo literární. Praha: Odeon, 1989, s. 335. Ingarden metafyzickou kvalitu 

popisuje jako osobitou, např.vábivou, tragickou, otřesnou, nostalgickou apod., atmosféru jevů a událostí, kterých 

se účastníme, jako zjevující se pozitivně či negativně působící hodnotu existence a bytí; nebo také vznešenost 
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vznikání neurčitostí, mohou být v literatuře zmírněny téměř na minimum (potvrzováním očekávání), avšak nikdy 
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bychom dokonce říci „dané“) metafyzické kvality?“ (Iser, Wolfgang. Jak se dělá teorie. Praha: Karolinum, 2009, 
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Navzdory tomuto nesouladu, své vlastní objasnění literárnosti Iser staví právě na Searlovo 

výkladu úspěšné komunikace. Searle nám vlastně tvrdí, ţe jazyková kompetence zaloţená na 

internalizovaném následování pravidel a konvencí má za účel umoţňovat zdárnou komunikaci 

tím, ţe odstraňuje případné nedorozumění, pokud se v řeči vyskytnou neurčitosti. A jelikoţ si 

právě tento předpoklad Iser přisvojuje, můţe posléze argumentovat, ţe literatura se snaţí 

částečně vymanit právě z područí těchto praxi slouţících konvencí. Tomuto motivu se budeme 

věnovat záhy; pro začátek si ukaţme, jak Iser analogicky k Searlovi popisuje roli konvencí v 

našem kaţdodenním ţivotě. Iser počítá s tím, ţe pro kaţdou interakci je příznačná a 

konstitutivní její vlastní nepředvídatelnost.
749

 Neurčitosti se tak objevují tam, kde se naše 

předběţné očekávání průběhu událostí nepotvrzuje.
750

 Prvním a základním principem 

neurčitosti v komunikaci je, ţe nikdo z nás nemůţe zakoušet zkušenost ostatních lidských 

bytostí, coţ v nás vyvolává potřebu interpretace, potřebu překlenutí této prvotní mezery mezi 

mnou a druhým.
751

 

Jenţe si nesmíme situaci představovat tak, míní Iser, ţe by konvence a pravidla naší 

jazykovou výměnu zcela fixovaly a tím by ad hoc omezovaly tvořivost, dobírání se nových 

hodnot v rozhovoru. Ţe by samy vylučovaly víceznačnosti, nepochopení záměrů druhého, 

přeřeky a další narušování našich očekávání, které nutí partnery dialogu ke změně perspektiv i 

ritualizovaného jednání.
752

 Ačkoli na druhou stranu naše lidská zakotvenost ve společenských 

konvencích brání úplné nemoţnosti osmyslit neurčitosti, coţ by v extrémním případě vedlo k 

zrušení komunikace vůbec.
753

 Neurčitosti běţné komunikace (která je, jakoţto ústící v 

jednání, řízena našimi praktickými zájmy) mohou být rozřešeny svým vztahem ke konkrétní 

situaci a k rámci reference, který vymezuje sféru určitostí, jiţ partneři dialogu 

spoluobývají.
754

 Sociální kódy a případně naše schopnost dobrat se na jejich základě 

zvláštního mínění mluvčího, regulují veškerou sociální interakci.
755

 

Navíc je pro běţnou konverzaci zcela příznačná situace tváří v tvář, která dovoluje 

účastníkům navzájem se dále doptávat a tím se ujišťovat o správnosti vlastních dosavadních 

interpretací případných mezer, otevřených spojení a nejasných významů.
756

 A tento společný 

kontext (který dle Isera můţe slouţit jako tertium comparātiōnis) coby univerzum určitých 
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prvků, k němuţ partneři dialogu odkazují, je ovládán společenským rámcem reference.
757

 

Tudíţ konvencemi a pravidly jazykové praxe.
758

 To nakonec platí i pro vysvětlující texty. Ty 

sice z podstaty věci přítomnost konkrétní situace postrádají, ale je-li v nich rozpoznán jejich 

praktický účel (př. přenos informace), pak je jejich smysl omezován reálnými objekty, jeţ 

denotují.
759

 Tudíţ případné neurčitosti textové struktury mohou být překonávány skrze 

spojení, které čtenáři znají z jazykem drţené podoby objektivní reality.
760

 Navíc se pro vlastní 

preciznost vysvětlující texty obvykle pokoušejí o takovou selekční a kombinační výstavbu, 

aby byly co nejvíce plynulé a nenarušovaly čtenářova očekávání. Aby umoţněním zřetězování 

a vzájemným podporováním se textových určitostí dovolovaly co nejpřesnější identifikaci své 

pravdivosti a významu.
761

 

Vraťme se však zpátky ke srovnání dokumentu s literaturou, kde je v Iserově teorii zásadní 

právě to, jak je čtenáři textem dovoleno nakládat se vznikajícími neurčitostmi. „Jak jsme [u 

Austina – pozn. D. M.] viděli, úspěch jazykového aktu závisí na vyřešení neurčitostí 

prostřednictvím konvencí, procedur a garantováním upřímnosti. Ty formují rámec reference, 

díky němuţ mohu řečové akty vtělit do kontextu jednání. Literární texty taktéţ vyţadují 

rozřešení neurčitostí, ale fikce, uţ z definice, ţádný takový rámec reference nemá.“
762

 Tento 

Iserův apel na to, ţe některé texty se vztahují k realitě a jiné ne, nesmí být především chápán 

tak, ţe jsme pouze naučeni texty z police s označením „beletrie“ nebrat příliš váţně. Jde 

naopak o to, ţe vysvětlující texty (a promluvy) vyvstávají a znovupotvrzují pravidelnosti (ve 

smyslu pravidel) vyskytující napříč společenskou praxí, participují a rozvíjí naše veřejné 

poznání identity věcí. Pomáhají přeměňovat jazykové hry skrze postupné objevování nových 

jevů, zastávání nových pravd a tvoření slovníků, které zapadají a zároveň jiţ přetvářejí 

hierarchii našeho rámce myšlení. Ale literatura není jako neznámý leč doslovný slovník, který 

je třeba se naučit. Zařadit tento slovník coby další poloţku do naší lingvistické kompetence, 

díky níţ je moţné narýsovat dosud neutvořenými, ale explicitními spojeními určitá, tedy 

intersubjektivně existující, teritoria do mapy naší reality. Literatura spíše obrací tuto mapu z 

rubu na líc a směřuje náš pohled k tomu, ţe to, co v ní jiţ zakresleno je, můţe zůstat čitelným 

a přesto být čteno jinak.
763
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Literatura je proti běţné mluvě metakomunikací.
764

 Je probíhající performancí toho, jak 

uţít jazyk k vyjevování své vlastní kompoziční i dekompoziční povahy. Literární fikce 

jakoţto struktura zdvojování není prostým protikladem reality, ale je simultánně se s ní 

vylučujícím a přitom doplňujícím nasvícením toho, co je v realitě samé neviděné, latentní.
765

 

Čili fikce dovoluje čtenářům vidět právě konvence a normy, jimţ v běţném ţivotě, poznávání 

a hovoření podléhají.
766

 To je moţné ale jen potud, pokud je literární text uspořádán tak, ţe v 

něm neurčitosti nejen (oproti běţnému jazyku) narůstají,
767

 ale ţe je zároveň schopen omezit 

vliv pravidel, jeţ by nám jinak pomohla neurčitosti vztáhnout k našemu rámci reference. Tedy 

těch pravidel, jimiţ jsou, píše Iser,
768

 Searlova regulativní a konstitutivní pravidla jazykové 

praxe,
769

 která dovolují řeči připsat její normální, tzn. denotativní a doslovný význam. Pro 

Isera má literární reprezentace sice zásadně performativní charakter,
770

 ale na rozdíl od 

řečových aktů ji odlišuje od ostatních (neliterárních) performativů, které podléhají 

standardům naší běţné praxe.
771

 Zároveň Iser nechce tvrdit (po vzoru Searlova či Blackova 
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vysvětlení metafor, které mají rovněţ nestandardní jazykové významy), ţe by naše 

lingvistická kompetence, rozpoznávání určitostí, nebyla základem i pro čtení literatury. 

Searlova regulativní a konstitutivní pravidla pouze negativně vymezují prostor hry,
772

 ale 

hraní samotné neprodukují.
773 

Pokud v literatuře nerozeznáváme korespondenci s ţádnými určitými fakty, musíme na 

místo toho vlastní „fakta“ vyprodukovat:
774

 to znamená najít na pozadí naší kompetence 

zvláštní kód, jímţ se čtení textu řídí.
775

 Tady Iser má docela blízko k Ecovi, který ve své 

sémiotické teorii povaţuje neurčitosti textu za porušování pravidel běţného jazykového 

kódu.
776

 Ty tím, ţe nutí čtenáře promyslet, jak znovu spojit to, co bylo dílem rozpojeno, 

zaměřují divákovu pozornost od světa informací za textem k textu samému, k flexibilitě 

jazykového média.
777

 Tím, ţe však dílo společenské kódování podrobuje segmentaci,
778

 

dochází v interakci textu a čtenáře k tvorbě specifického estetického idiolektu jakoţto 

jedinečného pravidla pro odkrývání smyslu díla.
779

 Ale tím, ţe má čtenář, řízen vodítky textu, 

moţnost inscenovat vlastní idiolekt, získává novou perspektivu a vnímavost pro obecný 

kalkul, s nímţ kultura vykresluje svět.
780

 

Jinak řečeno, co se Iserova vlastního učení o idiosynkratickém kódu uměleckého díla týče 

pro jeho zasazení do sporu o roli jazykových konvencí, myslím, ţe můţeme tvrdit, ţe jeho 

pojetí idiolektů je úzce spřízněné s tím Dummettovým. Není jedinečného idiolektu bez 

sdíleného jazyka. Iserův popis aktu čtení ve fregovských termínech říká: textové schéma 

„významů“ vytváří základní porozumění (a moţnost porovnání rozmanitých interpretací) pro 
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všechny kompetentní čtenáře.
 781

  Ale díky prázdným místům musí čtenář v individuální 

konkretizaci zapojit subjektivní zkušenost, poznatky, vkus a cíle, aby dodal nabízené formě 

vlastní obsah „smyslu“.
782

 Čtenář nechává srozumitelnost významů v pozadí, aby zakusil 

moţnost figurace nepředepsaného smyslu. Takţe i kdyţ konvence nemají takovou povahu, 

aby vyloučily své produktivní porušování, píše Dummett, ţádného individuálního rozvíjení 

smyslu slov by nebylo bez pravidel, která by nám ukázala, jaké významy jsou obecně 

povaţovány za normální.
783

 „V kaţdé z realizací této intersubjektivní struktury [textu – pozn. 

D. M.] hrají subjektivní dispozice vitální roli, leč kaţdá subjektivní realizace zůstává 

přístupná intersubjektivitě právě proto, ţe sdílí tuto stejnou intersubjektivní strukturu jako 

svůj základ.“
784

 V této chvíli nám tedy zbývá ještě dovysvětlit, jakým způsobem se literární 

text vztahuje ke konvencím, aby zůstal čitelným, leč aby se jejich normativitě produktivně 

vymanil. 

Samotné konvence popisuje Iser tak, ţe jsou vertikální strukturou působící v čase, kdy jsou 

minulé hodnoty aplikovány na ty přítomné.
785

 Prvky reality jsou pro všechny členy 

společnosti stejné, poněvadţ jsou jako určité identifikovány v opakovaném uţívání týchţ slov 

stejným způsobem, tj. se stejnými významy. Protoţe jsou pro Isera konvence tím, co dovoluje 

naše myšlení a jednání, nemůţe jazyk, který nenarušuje pravidla, odhalovat vlastní fiktivnost 

a vyvolávat zvýšenou míru imaginační práce čtenáře.
786

 Na to musí literatura podrývat 

principy dobré kontinuace stanovené pro naši normální percepci.
787

 To znamená, musí 

organizovat řád reality jiným způsobem, neţ jak to dělají jazykové konvence.
788

 Protoţe 

prvky si nikdy nenesou svou určitost vepsanou v sobě, ale získávají ji ve vztahu vţdy k 

dalším určitostem v dané struktuře,
789

 můţe literární text rozdílnou strategií kombinace 

transfigurovat jejich původní identitu. Literární text proto vytrhuje identifikovatelné určitosti 

z jejich hierarchické vertikální struktury a tyto kombinuje horizontálně do struktury nové.
790

 

Zatímco výkladový text zachovává pokud moţno hierarchické vztahy z vertikálního členění, 
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literatura strukturní uspořádání společenského systému fragmentuje.
791

 

Jelikoţ jazyk musí komponovat to, co vůbec je, uzavírat to, co je ze své podstaty otevřené, 

nesrozumitelné a beze smyslu,
792

 literatura můţe být fikcí nechávající imaginární překračovat 

hranice známého pouze potud, ţe jsou jiţ narýsovány. Jinak řečeno, literární fikce se 

nevztahuje k dané skutečnosti tak jako společenský systém, ale k systému samotnému – a 

aktivuje to, co on ve své nutné selektivnosti nechal neaktivním.
793

 Literatura sama není 

obyčejným diskurzem ovládaným pravidly vtištěnými v našem jednání, ale před-staveným 

diskurzem,
794

 reprezentací běţné řeči.
795

 Tím, ţe se literární text souběţně vztahuje a zároveň 

horizontálně rozrušuje vertikální strukturu konvencí, suspenduje platnost těchto konvencí, 

které řídí naše jednání.
796

 Literatura nepopisuje stav věcí, ale prezentuje nám naše reakce a 

postoje vůči světu, v němţ společně ţijeme.
797

 

 Dospíváme tedy k následujícímu závěru: tvrdím, ţe Iserova teorie čtení stojí na 

předpokladu sociálního externalismu, tj. teze, která tvrdí, ţe jazyková praxe je umoţněna 

následováním konvencí a pravidel. Z toho vyplývá následující pojetí literárnosti. Právě proto, 

ţe literatura je na jednu stranu jazykovým útvarem a na stranu druhou má za úkol jazykové 

konvence reflektovat, musí Iser situaci postavit tak, ţe to, co je v textu explicitní, slouţí pouze 

jako vodítko k imaginární konstituci toho, co je implicitní. Literární text „[…]vţdy říká něco 

jiného, neţ co míní, aby nastínil cosi, co překračuje to, k čemu referuje.“
798

 Selekce určitostí 

poutá text co do své čitelnosti ke známému světu a kombinace zase skrze neurčitosti 

(vznikající působením určitostí na sebe navzájem) jejich původní identitu podemílá: s 

imaginárním odhalováním implicitního je explicitně řečené samo transformováno.
799

 

Neurčitosti jsou tím, co zůstává nenapsáno – jen tímto dovolují napsanému překonat svůj 

doslovný význam:
800

 zakládající dimenze literárnosti nemůţe být svou povahou sémantická, 
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ale imaginární.
801

 Literatura transcenduje svět, aby nás na něj nechala nahlédnout z venčí, 

přičemţ kaţdý takový náhled na svět a nás samé v něm uţ znamená změnu: pozorování 

dodává novou dimenzi k tomu, co je pozorováno, a tím započíná proces transformace.
802

 

Jedinečnost literatury tkví v tom, ţe ukazuje jinakost na pozadí situací, které ji podmiňují, a 

tím odkrývá moţné: ţe to, co je, můţe být i jinak.
803

 

Imaginární objekt nemůţe být explicitně formulován, jelikoţ pak by se textová 

reprezentace stala denotací:
804

 a kde text zůstává denotativním, tak se čtenář nemůţe nikdy 

oddělit sám od sebe,
805

 od svého zajetí v systému, jenţ tvoří podmínku jeho vlastního 

myšlení.
806

 Literatura rozkolísává čtenářovo vlastní porozumění světu a vymaňuje tak 

čtenářovu subjektivitu z její vlastní zaloţenosti, ukazuje mu podmínky jeho vlastního stávání 

se sám sebou.
807

 Důvod, proč má podle Isera literatura zásadní antropologický význam, je ten, 

ţe nechává člověka odhalit svoji vlastní decentralizovanou pozici ve světě, poněvadţ neustále 

odkládá lidskou touhu po plné přítomnosti u sebe sama,
808

 kterou člověk vlastně nikdy 

nenaplňuje, i kdyţ mu systém dává zdání opaku. Důvod, proč rozehrávání imaginárního s 

fiktivním tolik vyhovují naší potřebě tvořivosti, je ten, ţe ani „já“ samo není ontologicky 

dáno.
809

 

Kaţdá naše sociální role je svázána s pragmatickým cílem,
810

 a zatímco se tak v běţném 

ţivotě kvůli dosaţení výsledku konvencemi neuvědoměle řídíme, v estetickém proţitku 

můţeme reflektovat, jak je naše jednání utvářeno.
811

 V účasti na fikci zůstává naše identita v 
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pozadí, ale zároveň je poţadováno oddělit se extaticky od sebe samých,
812

 pro reflexi 

vlastních hodnot, hranic a moţností. Literární díla na nás působí proto, ţe konvenují naší 

touze neopakovat jen to, co je, neřídit se slepě pravidly, ale získávat přístup k 

nepřístupnému.
813

 A poněvadţ nám umělecké dílo, hodné svého jména, nenabízí ţádný další 

určitý, historicky pomíjivý výsledek, ale zůstává nekonečnou hrou, otevřeným procesem, 

nechává nás zakoušet prvotní diferenci, odstup a neurčitost, jiţ se člověk vţdy snaţí překročit 

a jeţ před ním vţdy uniká. Odkrývá nám vlastní nesubstanciálnost, nedostatečnost jakoţto 

fundamentální nemoţnost plně uchopit sebe sama
814

 a stejně tak stávání se jako podmínku 

nezrušitelné tvořivosti. Ţádný limit není nikdy definitivní: člověk se neohlíţí dozadu jen za 

tím, co nemůţe mít, ale kráčí i kupředu k tomu, čím vším můţe ještě být. 

 

6.2.3 Dialog a moc 

Přecházíme k poslední části práce. Doposud jsem se pokoušela vyloţit Iserův koncept 

literárnosti, aby nám byla zřejmá jeho vlastní provázanost s filosofickými předpoklady 

konvencionalismu. Na tomto místě nám tedy nezbývá neţ se vrátit k Davidsonovu návrhu na 

to, jak pojímat jazykovou praxi coby prolínání idiolektů jednotlivých mluvčích. A to kvůli 

tomu, ţe pokud byla Davidsonova filosofie obstojnou alternativou k sociálnímu externalismu 

samotnému, můţeme ještě zváţit, zdali by davidsonovské předpoklady nemohly rovněţ 

osvětlovat působení literatury. A to jiným způsobem, neţ teorie Wolfganga Isera – poněvadţ, 

jak se pokusím ukázat zde a ještě se k tomu vrátíme v závěru, myslím, ţe Davidsonův kritický 

náhled na konkurenční teorie jazyka nám nabízí dvě věci. Za prvé nám ukazuje, ţe 

konvencionální pojetí vztahu mezi myšlením jednotlivce a moţnostmi, které mu dává jazyk 

společnosti, má přímý dopad na vyloţení individuální sebereflexe. Otázka zní, kdyţ v 

sociálním externalismu i jedinečnost a výjimečnost dovolují pravidla, zdali pak subjekty 

nejsou v nějakém hlubším smyslu aţ příliš veřejným prostorem determinovány, stejně jako 

působnost a dosah literatury. 

A za druhé, tím, ţe Davidson přinesl konstruktivní řešení, ja bychom tyto potíţe mohli 

vyřešit, pokud bychom teoreticky vyloţili moţnosti reflexivity jiţ v onom obyčejném 

diskurzu, bylo by téţ moţné vysvětlit i literární působení účastí na tomto potenciálu dialogu. 
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Nejprve bych však ještě chtěla připomenout, ţe i kdyţ mi připadá nosné konfrontovat Isera s 

analytickou filosofií, jeho vlastní postřehy o vztahu literatury a běţné řeči mají své základy v 

kontinentální tradici samotné – a ţe by nakonec mohlo být dobré tyto myšlenkové prostory, 

kontinentální a anglofonní, nadále sbliţovat. Poté jiţ přímo shrnu teze o literatuře a běţném 

jazyce, které nám z předcházejícího bádání nad Iserovými texty, a pokusím se je postupně 

porovnávat s tím, jak se tato rozlišení zdají ve světle davidsonovské perspektivy. Naposledy 

tedy přehlédneme východiska a závěry sociálního versus percepčního externalismu, s 

ohledem na moţné výklady literárnosti, a cílem bude uváţit, jaké výhody nám Davidsonovo 

pojetí jazyka i pro chápání sebereflexe, dialogu a literatury přináší. 

Nuţe, snaţila jsem se v předchozích částech ukázat, ţe Iserovy texty jsou dostatečně 

konzistentním kandidátem na důvěryhodné vysvětlení, v čem by literárnost, působení 

některých jazykových útvarů, mohla spočívat. Navíc se nedá Iserovi upřít, ţe by jeho teorie 

literatury postrádala přitaţlivost, jelikoţ se mu podařilo literatuře připsat poměrně výsadní 

postavení: „Tudíţ v románu reálné a moţné koexistují, poněvadţ je to pouze díky autorově 

selekci a textové reprezentaci reálného světa, která můţe stvořit prostředí pro to, co je moţné, 

jeţ by jinak díky svému efemérnímu charakteru zůstalo beztvarým, kdyby netransformovalo 

něco jiţ existujícího. Jenţe by také zůstalo smysluprázdným, pokud by neslouţilo k 

objevování skrytých oblastí v daných skutečnostech. Udrţovat reálné i moţné, a přesto v ten 

samý čas trvat na jejich vlastní rozdílnosti – je proces zapovězený v našem skutečném ţivotě; 

můţe být inscenován pouze ve formě „jakoby“. Jinak ten, kdo je lapen realitou, nemůţe 

zakoušet moţné, a obráceně.“
815

 Toto výsadní postavení je samozřejmě způsobeno tím, ţe 

literatura do naší denní rutiny přináší něco nevšedního. Zatímco je dojem reality navozen tím, 

ţe jí bezprostředně rozumíme, literatura tuto bezprostřednost rozbíjí. A tím, ţe text svému 

opětovnému a snadnému sjednocení vzdoruje,
816

 nachází čtenář svůj estetický proţitek.
817

 

Kdyby text potvrzoval naše známé asociace, hodnoty a očekávání umoţněná rámcem 
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reference,
818

 ztratil by svoji hodnotu a funkci: přivádět čtenáře k sebereflexi. 

Chtěla bych však na tomto místě ještě podotknout, ţe jednou z dalších výhod Iserovy 

teorie je to, ţe je dostatečně podepírána různorodými myšlenkami kontinentální tradice, kde 

se otázky po vztahu literárního jazyka k běţné řeči jiţ po nějakou dobu objevovaly. Kromě 

těch myslitelů, které sám Iser zmiňuje, můţeme kupříkladu stopovat částečnou inspiraci 

myšlenky o dezautomatizující funkci umění aţ k ruským formalistům.
819

 Fenomenologie 

taktéţ mluvila o tom, ţe básník přináší nové formy vyjádření, které rozvíjejí naše sebepoznání 

za obzory obyčejného jazyka, spjatého se zafixovanými schématy zkušenosti.
820

  Ve 

zpracování těchto témat mohl Iser dobře těţit ale i ze strukturalismu,
821

 a to i českého,
822

 či 

Tartuské školy.
823

 Dále Iser zmiňuje Ecovu sémiotiku,
824

 která literární jazyk definovala jako 
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svérázné uţívání jazykových výrazů, jejich význam se mění tím, jak je čtenář nucen utvářet 

vysoce idiosynkratický kód pro čtení díla a tím sám přichází k nové vnímavosti světa (našich 

kulturních a intertextuálních encyklopedií).
825

 A samozřejmě kritickou teorii
826

 s 

hermeneutikou.
827

 Slovy Paula Ricoeura, který tak jako Iser mluví o metaforické referenci 

literárních děl:
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rozvinutí druhotného kódu, který je teprve konstitucí estetického objektu (Iser, Wolfgang. The Act of Reading: a 

Theory of Aesthetic Response. Baltimore: The John Hopkins University Press, 1978, s. 93.) Ostatně Iser na 

Lotmana hojně odkazuje: například v páté kapitole své knihy (Iser, Wolgang. „Text Play,“ in: The Fictive and the 

Imaginary: Charting Literary Anthropology. London: The John Hopkins Press, 1993, s. 247 – 280.) si Iser 

vypomáhá různými metaforami: odkazem na instrumentální a svobodnou hru, hru mapy a teritoria, rozštěpování 

označovaného a označujícího, struktury diferencí apod., přičemţ obdobná témata rozpracovává Lotman – 

mapování, vztah praktického a fikčního, herní efekt neustálých diferencí, „jako by“ charakter textu a jeho 

antrologický význam (Lotman, Jurij. Štruktúra umeleckého textu. Bratislava: Tatran, 1990, s. 76 – 92.) 
824

A také: „Text je tudíţ protkán prázdnými místy, mezerami, které je třeba zaplnit, a kdo jej pronesl, ten 

předpokládal, ţe zaplněna budou. Ponechal je prázdná ze dvou důvodů. Především proto, ţe text je mechanismus 

líný (nebo šetrný), ţije z nadhodnoty smyslu, vkládaného do něj příjemcem, a pouze v případech extrémního 

pedantství, extrémního didaktického úsilí nebo extrémní represivnosti se komplikuje redundancemi a následnými 

specifikacemi – a to aţ po mez, za níţ jsou narušována normální konverzační pravidla. A za druhé proto, ţe jak 

postupně přechází od fuknce didaktické k funkci estetické, text přenechává interpretační iniciativu na čtenáři, 

třebaţe si obvykle přeje být interpretován s co největší jednoznačností. Chce, aby mu někdo pomáhal fungovat.“ 

(Eco, Umberto. Lector in fabula: role čtenáře aneb Interpretační kooperace v narativních textech. Praha: 

Academia, 2010, s. 68.) „Chtějí po nás, abychom pociťovali slast z nedefinovatelného (přičemţ počítají s naším 

návykem identifikovat slova s věcmi, díky němuţ se instintikvně domníváme, ţe co je jmenováno, je dáno, a 

tudíţ tak či onak zkonstruováno). Zároveň nás nutí k úvaze nad moţností, ţe naše encyklopedie by mohla být 

neúplná, nedotaţená, okradená o nějakou předvídatelnou vlastnost.“ (Tamtéţ, s. 185.) 
825

 Eco, Umberto. Teorie sémiotiky. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2004, s. 292. 
826

 Herbert Marcuse o básnické řeči napsal: „Jmenovat ‚nepřítomné věci‘ znamená lámat pouta jsoucích věcí; dále 

to znamená, ţe do etablovaného řádu věcí proniká jiný řád – ‚počátku, zrodu jiného světa‘. Protoţe vyjadřuje 

tento jiný řád – transcendenci v rámci jednoho světa – závisí básnická řeč na transcendentních elementech řeči 

kaţdodenní.“ (Marcuse, Herbert. Jednorozměrný člověk: studie o ideologii rozvinuté industriální společnosti. 

Praha: Naše vojsko, 1991, s. 73.) „Transcendence bezprostřední skutečnost tříští reálnou objektivitu 

ustanovených sociálních vztahů a otevírá nové dimenze zkušenosti: znovuzrození bouřící se subjektivity.“ 

(Marcuse, Herbert. The Aesthetic Dimension: Toward a Critique of Marxist Aesthetics. Boston: Beacon Press, 

1978, s. 7.) 
827

 Podle Schwabové byl jedním ze zásadních inspirátorů Iserova zaměření na antropologii Hans Georg Gadamer. 

(Schwab, Gabriele. „‚If Only I Were Not Obliged to Manifest‘: Iser’s Aesthetics of Negativity,“ New Literary 

History, Vol. 31, No. 1, 200, s. 76.) Tedy k tomu: „Veškeré hraní spočívá v tom, ţe jsme hráni.“ (Gadamer, Hans-

Georg. Pravda a metoda I: nárys filosofické hermeneutiky. Praha: Triáda, 2010, s. 107.) Pro umění je důleţité 

zejména pravidlo vlastního herního pohybu (Iserovo aleatrní pravidlo textu), nikoli uţ tolik hranice (regulační 

pravidla), jeţ tento prostor vymezují zvenčí (tamtéţ, s. 107.) Navíc účel hry nespočívá ve vyřešení herních úkolů 

(oproti účelnosti, která ovládá kaţdodenní ţivot), ale v samotném ztvárnění herního pohybu při hraní, v němţ 

dochází i k sebereprezentaci subjektu (tamtéţ, s. 108.) Hra umění tak vyţaduje od diváka jeho vlastní extatické 

sebezapomnění, které je zároveň zprostředkováním se sebou samým. „Co ho ze všeho vytrhuje, to mu zároveň 

vrací celek jeho bytí.“ (Tamtéţ, s. 125.) (Iser sám píše v tomto kontextu o Gadamerovi, viz Iser, Wolfgang. 

„Fictionalizing: The Anthropological Dimension of Literary Fictions,“ New Literary Theory, Vol. 21, No. 4, 

1990, s. 947.) I u Gadamera nalezneme náhled, ţe literatura má v sobě obsaţenou základní dialektiku mezi svou 

sdělovací funkcí, která je však suspendována (nikoli zcela vytěsněna), a zaměřením na sebepřítomnost řeči – a 

tím dává vyniknout své vlastní síle pojmenovávat smysl, spoluzaznívání konotací. (Gadamer, Hans-Georg. „Text 

a interpretace,“ Reflexe, č. 21, 2000, s. 26 – 27.) 
828

 Ricoeur, Paul. Čas a vyprávění I: zápletka a historické vyprávění. Praha: Oikoymenh, 2000, s. 124. „Svět textu, 

o kterém mluvíme, tedy není světem kaţdodenní mluvy. Tento svět vytváří nový druh odstupu, který bychom 

mohli nazvat odstupem skutečnosti od sebe samé. Je to odstup, který vnáší fikce do našeho poznávání 

skutečnosti. Jak uţ jsme řekli, vyprávění, povídka i báseň nejsou bez reference. Avšak mezi tím, na co odkazují, 

a věcí, na kterou odkazuje kaţdodenní mluva, zeje trhlina; skrze fikci a poezii jsou v kaţdodenní skutečnosti 
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ochoten ztratit své já a znovu k němu dospět tak, jak to musíme dělat neustále – oklikou přes 

znaky lidství našeho kulturního dědictví.
829

 

Pokud nám tak Iser nabídl řešení, jak zkušenost čtení literatury spojit s pátráním po smyslu 

ţivota a zároveň jej odlišit od jiných jazykových forem, podívejme se, nakolik bychom se 

mohli dobrat vysvětlení účinnosti literatury ještě jinou cestou. Tím myslím způsob, jak 

literárním dílům připsat jejich reflexivní potenciál, aniţ by tomu muselo být na úkor běţné 

řeči. Tedy té řeči, která dle Isera skrze konvence stabilizuje poměr mezi označovaným a 

označujícím natolik, ţe je musí literatura rozvázat,
 
chce-li uvolnit ty implikace, které jazyk 

zatlačuje.
830

 Chce-li nám vyjevit (nikoli popsat) něco, co je jazykově nepostiţitelné.
831

 Mám 

za to, ţe právě u Davidsona bychom takový návrh mohli nalézt. Ten podle mě nikterak 

nesniţuje hodnotu literatury a přitom neupírá sebereflexivitu, subverzivitu a tvořivost ani 

běţné řeči. Vzpomeňme si, co Davidson tvrdil o metaforách: ať od nich teoretici očekávají 

cokoli (od rozšiřování našeho poznání, nových vhledů do věcí, aţ k imaginační práci), je to 

efekt, který metafora – a potom kterákoli doslovná řeč – můţe vyvolávat, i kdyţ odmítneme, 

ţe by měla figurativní význam. U Davidsona můţe jít doslovný význam proti našemu 

očekávání kdykoli, nutíce nás revidovat vlastní přesvědčení, aniţ by proto mělo smysl jej 

nazývat nestandardním: kde nikdy nebyly společenské standardy, nemusíme vymýšlet 

strategie, jak jejich normativní sílu rozrušovat. Jistěţe jsou případy, které naším neochvějným 

zvykem zobecňovat otřesou více neţ jiné, ale z Davidsonovy koncepce idiolektů se nedá 

přímý vliv jedinečnosti a pokračující kreativity vymazat ani v té nejprostší jazykové výměně; 

stejná slova mohou mít vţdy jiný význam. 

S tím kupříkladu Searle tak úplně nesouhlasí. Chtěla bych jej proto vyuţít jako protipříklad 

k percepčnímu externalismu pro stručnou, závěrečnou konfrontaci. Searle adresuje svoje 

výtky Derridovi. Ale protoţe sám uvedl, ţe mu diskuze s Derridou, zjevně neznalým 

analytické filosofie,
832

 nad těmito otázkami připadá zbytečná, je záhodno mu odpovědět 

Davidsonovými texty. Mezi Searlem a Derridou se jednalo názorovou neshodu o vlivu 

koncepce iterability jazyka na teorii řečových aktů. Ne ţe by Searle iterabilitu popíral; ale 

vyloţil ji, pro nás ilustrativním způsobem, podle konvencionalistického pojetí jazyka. Derrida 

                                                                                                                                                         
otevírány nové moţnosti bytí-ve-světě[…] Takto je vlastně kaţdodenní skutečnost proměněna, a to díky tomu, co 

můţeme nazvat imaginativními variacemi, které literatura vytváří o skutečném.“ (Ricoeur, Paul. Úkol 

hermeneutiky (eseje o hermeneutice). Praha: Filosofia, 2004, s. 39.) Afinita s Iserovým pojetím literární 

reprezentace je rovněţ zřejmá v konceptu Ricoeurovy mimésis jako aktu posunu od prefigurace ke konfiguraci a 

refiguraci ( Ricouer, Paul. „Čas a vyprávění,“ in: Čas a vyprávění I: zápletka a historické vyprávění. Praha: 

Oikoymenh, 2000, s. 88 – 140.) 
829

 Ricoeur, Paul. Úkol hermeneutiky (eseje o hermeneutice). Praha: Filosofia, 2004, s. 40. 
830

 Iser, Wolfgang. Teorie literatury: aktuální perspektiva. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2004, s. 15. 
831

 Tamtéţ, s. 18. 
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 Searle, John R. „Literary Theory and Its Discontents,“ New Literary History, Vol. 25, No. 3, 1994, s. 663. 
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totiţ Searlovi napsal, ţe fenomén jazykové iterability činí poněkud nemístnými všechna 

Searlova rozlišení, ať uţ mezi váţným a parazitickým diskurzem, nebo mezi metaforickými a 

doslovnými, tedy standardními a nestandardními jazykovými významy.
833

 Jenţe Searlovi se 

zdálo, ţe Derrida pouze nepochopil rozdíl mezi významem promluvy a větným významem,
834

 

který sám dokáţe vysvětlit i onu iterabilitu, tedy identitu v jinakosti.
835

 A to proto, ţe tam, kde 

se význam promluvy odchýlí od standardního větného významu, je sice třeba přihlédnout k 

pravděpodobnému záměru mluvčího, jenţe individuální intencionální pohnutky jsou samy 

pochopitelné pouze co do vztahu ke sdíleným konvencím sociální praxe.
836

 Coţ zkrátka 

znamená, ţe lingvistická kompetence dává smysl tomu, ţe se mohou případ od případu 

významy promluv lišit, ale interpretovatelné jsou jen díky společné normě. Promluvě buďto 

připíšeme význam standardní nebo nestandardní: ţe je větný význam v konkrétní situaci 

citovatelný nebo můţe být porušován, na této distinkci nic neruší.
837

 

Domnívám se, ţe situace není tak jednoduchá. Nemyslím si, ţe bychom měli iterabilitu 

chápat jako moţnost konkrétních odchylek od normy, ale tak, ţe taková intersubjektivní 

normalita není vůbec ve hře – zajímáme-li se o principy řečové interpretovatelnosti. Zdá se 

mi, ţe rozlišení doslovného a figurativního významu je sociálnímu externalismu skutečně 

vlastní. Jakmile totiţ přijmeme konvence za nutnou podmínku rozumění (nikoli jen za 

příhodnou vymoţenost), navzdory dodatečnému tvrzení o jejich vlastní provázanosti, 

nemůţeme uţ literaturu s dokumentem, metaforu s malapropismem, zaměnit. I kdyţ nás můţe 

lecjaký mluvčí malapropismem zaskočit, jeho promluva bude dávat smysl, pokud díky jejímu 

kontextu nalezneme její doslovný význam. Ale doslovný význam je doslovný význam a patří 

do našeho předávání si informací o světě určitostí; metakomunikací o fiktivnosti jazyka se tím 

nestane. Metafory a literatura naproti tomu obsahují ve svém doslovném znění takové tenze, 

ţe nezbývá neţ na pozadí vodítek explicitně řečeného hledat stíny implicitních konotací: 

figurace dekomponuje a rekomponuje ne kvůli výslednému významu, ale kvůli předvedení, 

jak normativně neuchopitelný proces významotvorby vypadá.
838

 Na to se ale musí literární 

jazyk své běţné praxi vzdálit, vystoupit ze systému doslovnosti, aby nahlédl a tudíţ podlomil 

všemoc pravidla, tak jako se ego musí oddělit od sebe sama, aby mohlo v zrcadlovém odrazu 

reflektovat samo sebe. „Literatura se tak stává moţností, jak učinit čitelným svět, v němţ 

jsme uzavřeni. To z ní dělá jednak místo transcendence uvnitř světa, které dovoluje pochopit 
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svět ze světa samého, jednak faktor, který svět, jejţ máme pochopit, konstituuje, a tím se 

přičiňuje o změnu jeho stavu.“
839

 

Vybrala jsem si do své práce Davidsona kvůli tomu, ţe nás nasměřoval k jinému způsobu, 

jak vnímat jazyk a zároveň nám ukázal, ţe se tím nemusíme vzdát ani myšlenky na 

intersubjektivitu, v níţ existuje pravidelnost, ani na moţnost utváření a reflektování 

jedinečnosti při příleţitosti jakékoli mezilidské komunikace. Nebudu jiţ opakovat, jak 

Davidsonovo pojetí jazyka coby protínajících se idiolektů vypadá a na místo toho (zde a v 

závěru) přenechám ke zváţení některé důsledky, které s sebou sociální externalismus spolu s 

Iserovou teorií můţe nést, a o nichţ nám Davidsonova filosofie dovolila smysluplně 

pochybovat. S Iserovým poukázáním na to, ţe překáţky, zádrhely a neurčitosti jsou nám v 

prakticky orientované řeči spíše na obtíţ,
840

 zatímco literatura by nám bez nich připadala 

banální,
841

 souhlasím. Ale to přirozeně ještě neznamená, ţe tomu tak musí být. Ţe díky řeči 

druhého, která nás vţdy můţe pohnout k radikální interpretaci, nepřehodnotíme své 

myšlenkové stereotypy a jazykové zvyklosti – tak jako při setkání s uměním. Co kdybychom 

neodmítli existenci standardů, ale tvrdili, ţe jejich automatizující funkci rozrušuje kaţdý 

idiolekt kaţdého mluvčího a to někdy stejně dramatickým způsobem jako literatura? Co se 

stane, kdyţ řekneme, ţe výzva radikální interpretace a neurčitost interpretací je tu přítomna 

neustále? A ţe proto, ţe nám ji konvence sice mohou, ale také v zásadě nemusí pomáhat 

rozřešit, nejsme nikdy v jejich přímém zajetí?  

Debatu mezi Dummettem a Davidsonem totiţ můţeme také chápat jako spor o charakter 

vztahu mezi jedincem a společností. Davidson svým argumentem, ţe sociální externalismus 

nepochopil roli společnosti v jazyce, míří k pointě, ţe Dummet přeci jen svým pojetím teorie 

významu nechává dosah normativity společnosti nad jedincem zajít zbytečně daleko. Zatímco 

u Davidsona se kaţdý jedinec vyznačuje osobitým idiolektem, který je srozumitelný svým 

vztahem ke společeně triangulovanému prostoru, u Dummetta má idiolekt, potaţmo 

subjektivita a kreativita místo jen v odchylkách z pravidla, ze stejného a standardního. 

Literární díla si pak svůj výjimečný status si ukořisťují na úkor pozice, do které je postaven 

onen prostý jazyk. Třebaţe vyznamenán komplimentem nepostradatelné praktické funkce pro 

kaţdodenní ţivobytí, i tak: nenaznačuje snad Iser, Dummett či Black, ţe je to právě tento 
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jazyk, nabízející jiţ známé a určité, díky němuţ je nám dovoleno bydlet „naveskrz 

nebásnicky“?
842

 

Neboli, musí být doslovné významy známých slov, to znamená pravidla, „obehrány“, aby 

se směla vyjevit „nezměřitelnost individuality“, která je jinak veřejným charakterem systému 

takříkajíc potlačována?
843

 Projevuje se tedy pouze negativně a to znamená výjimečně? Co se 

týče rozdílů mezi texty literárními a neliterárními, Iserovi se v jeho vlastní teorii podařilo 

věrohodně skloubit obě dogmata sociálního externalismu: jazyk spojuje členy společnosti 

pravidly – a kde existují pravidla, musí existovat i individuální odchylky. Pro demonstraci 

však nechám mluvit samotného Isera: „V tomto ohledu se literární texty liší od těch, které 

formulují nějaký konkrétní význam nebo pravdu. Texty tohoto druhu jsou ze své podstaty 

nezávislé na individuálním čtenáři, poněvadţ i význam či pravda, které vyjadřují, existují 

nezávisle na jakékoli čtenářské účasti. Ale tam, kde je čtenářovo zapojení vitální součástí 

textu, realizace moţného významu či pravdy na individuálním čtenáři nutně závisí. Význam 

je tak podmíněn textem, ale pouze ve formě, která jej dovoluje rozvinout čtenáři 

samotnému.“
844

 

V dokumentu či běţném rozhovoru ať u Dummetta, Searla či Isera tyto výjimky neporušují 

pravidla tak, aby se nedaly vysvětlit vztaţením ke svému rámci reference. Vyřešit 

konvencemi, které slouţí k eliminaci neurčitostí v běţném diskurzu, k praktické redukci 

námahy s interpretací – ipsō factō eliminaci osobního vnosu. Posluchač můţe idiosynkratické 

experimenty a chyby mluvčího opravit. Interpretovat doslovně, protoţe v kontextuálním tlaku 

ostatních určitých slov dokáţe odhadnout, co promluva denotuje. O ţádnou imaginární 

světatvorbu se tu v přísném slova smyslu nejedná, i kdyţ nás třeba malapropismus zaujme 

právě svojí jazykovou podobou spíše neţ svým sdělením. V literárním kontextu jsou doslovné 

určitosti natolik roztroušeny, ţe nám i při všem ohledávání polysémantických variací 

standardního výkladu stejně nedávají dohromady valný smysl. Proto se odvracíme od světa 

explicitních sdělení k vystavování se implicitnímu působení těchto významových záblesků, 

spřádání vlastních asociací, fantazií a obrazivosti, jako k rozehrání spojitých tónů tam, kde 

nám byly dány jen jednotlivé body v partituře. Díky prosté nemoţnosti sestrojit denotaci, 

sproštěni nutnosti chápat, vnímáme neurčitosti jako příznivé okolnosti. Leč jedno i druhé 

počítá s konformitou rozumění (aby se o ni mohlo buďto opřít, nebo ji popřít) zaručovanou 

konvencemi, z nichţ jakoţto z jediné reality, kterou máme, není nikdy přímo úniku. Literatura 
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transcenduje, protoţe poloţky reality přeuspořádává – je dostatečně srozumitelná i 

nesrozumitelná na to, aby mohla ţivit lidskou naději, ţe naši racionálně vysvětlitelnou nudu či 

hůře bídu můţe něco nevysvětlitelného přesahovat. Na lidskou víru, ţe jsou podmínky 

jednotlivců souměřitelné a přesto na sebe neredukovatelné (idea spravedlnosti). Ţe i kdyţ se v 

denní rutině podřizujeme diktátu společenského blaha, v umění bude naší touze po 

svobodném sebeutváření učiněno zadost. 

Budiţ, Iserovo vlastní zkoumání se orientovalo na otázky umění spíše neţ na ohledávání 

skrytých sil dialogu – a tam, kde se tomuto tématu věnoval, přirozeně nevylučoval, ţe v se 

rozhovoru dobíráme nových hodnot i náhledů na svět.
845

  Zkusme se však na řeč podívat z 

Davidsonova hlediska a zapátrat, zdali by nám pro působivost umění neposkytl stejně tak 

dobré prostředky jako Iser, aniţ by s ním sdílel jeho sociálně externalistické předpoklady. 

Protoţe chci ale tvrdit, ţe v davidsonovském pojetí jazyka by se působnost literárních děl 

mohla zakládat na běţném provozu jazyka (nikoli konstrukci teorie o horizontálním 

rozrušování vertikálního řádu), obraťme se k výkladu běţného dialogu. Otázka samozřejmě 

zní, zda je lidem zapovězen onen typ reflexe vlastních předpokladů, který je podle Isera 

vlastní literatuře (coby metakomunikaci), a který v běţné řeči zůstává upozaděn, pokud se 

soustředíme na praktickou výměnu informací, snahu poznávat? Ať by Iser odpověděl jakkoli, 

davidsonovská odpověď by podle mě měla znít „ne“. Na Davidsonově filosofii jazyka mi 

připadá cenné, ţe se úspěšně vyhýbá té hrozbě, která je skrytá v koncepcích sociálního 

externalismu, tj. ohroţení autority první osoby. Kdyţ totiţ tvrdíme, ţe mluvčí někdy neví, co 

říká, a ţe význam jeho slov utváří společnost – co nám můţe zaručovat, ţe tohoto tlaku na 

konformismus (de facto pro mluvčí nevědomého) nemůţe společenská moc zneuţívat? 

Kdyţ mluvčí nedokáţe říci, co má na mysli, v dummetovském pohledu je jeho 

internalizace veřejné teorie významu prostě nekompletní. To je moţno tvrdit pouze díky tomu, 

ţe jsme vţdy v mluvení (a v odchylkách, idiolektech) vázáni společnou praxí komunity: i 

kdyţ v ní zastáváme rozdílné role a nikdy takříkajíc neznáme vše.
846

 Teorie významu je 

tvořena Putnamovou jazykovou dělbou práce.
847

 Krom toho, ţe se jazykové hry samy 

proměňují (a my jsme zodpovědni pouze jejich současné podobě),
848

 vţdy zůstávají slovníky, 

s nimiţ ještě neumíme zacházet, a k nimţ máme zároveň skrze společnou bázi jazyka 

                                                 
845

 Iser, Wolfgang. The Act of Reading: a Theory of Aesthetic Response. Baltimore: The John Hopkins University 

Press, 1978, s. 166. 
846

 Dummett, Michael. „The Social Character of Meaning,“ in: Truth and Other Enigmas. London: Duckworth, 

1978, s. 428. 
847

 Putnam, Hilary. „Meaning and Reference,“ The Journal of Philosophy, Vol. 70, No. 19, 1973, s. 705. 
848

 Dummett, Michael. „The Social Character of Meaning,“ in: Truth and Other Enigmas. London: Duckworth, 

1978, s. 430. 



157 

 

otevřený přístup.
849

 Z toho ústí postoj k mluvčímu, který se dopustí malapropismu: dovedu jej 

interpretovat, protoţe z kontextu pochopím, co by měl jakoţto normální mluvčí říct. 

U Davidsona ale malapropismus chápu, protoţe za příznivých okolností dovedu zjistit, co 

mi druhý říci chtěl. Čili, já vím, co on měl říct, protoţe vím, co měl na mysli. A to díky tomu, 

ţe promluvu vztahuji ke klíčům zcela momentální a zcela konkrétní situace (neopomeňme 

Davidsonova empirická, ale i holistická a formální kritéria.) Sleduji, jakou má mluvčí náladu, 

na co mohl reagovat, srovnávám to s tím, jaký obrázek jsem si o jeho názorech udělal 

doposud a tak dále. Kodifikované kontexty a významy tu nehrají roli, pokud se zrovna 

například nepokoušíme svou řečí etablovat v nějaké instituci, která na pravidlech stojí. 

Rortyho slovy, tak jako se učím rozumět cizojazyčnému mluvčímu, jehoţ slovník můţe 

obsahovat slova pro jevy, pro něţ my pojmenování nemáme, tak se učím vyslyšet kohokoli, 

kdo za pomoci známých slov vyjadřuje paradoxní přesvědčení.
850

 Lidé totiţ ne vţdy touţí 

mluvit podle konvenčních směrnic, protoţe ne vţdy jim jde o to, aby si zběţně či bez 

komplikací vyměnili informace. Někdy jsou nemocní a nedovedou mluvit správně. Někdy 

mluvit správně nechtějí, protoţe si přejí, abychom porozuměli jejich vlastnímu jedinečnému 

dojmu a ţivotu, kde se neusiluje o ţádné „správně“, ale o přemostění k druhé bytosti. 

Podle Davidsona můţe mluvčí vyjádřit přesvědčení, jimţ rozumíme, i kdyţ my je 

nesdílíme a pro něţ bychom nikdy nepouţili tato slova (např. kdyţ  nacistický důstojník řekne 

„dělal jsem jen svoji práci“). U Davidsona je moţné rozumět tomu, kdo nalézá nová slova pro 

zvláštní kvality („pábení“) anebo chce prostě vyjádřit něco, co my jsme neproţili: sám sebe. 

Je to tak, ţe s vrůstaním do společnosti se stáváme myslícími bytostmi, poněvadţ souběţně 

objevujeme, co to je davidsonovský intersubjektivní svět a jak funguje jazyk. Jakmile je nám 

princip jasný, samotné uţívání, přesvědčení a významy slov sdílet nemusíme: bytost myslí 

tehdy, je-li schopná rozumět druhým.
851

 Co se tvořivosti v mluvení a myšlení jednotlivce týče, 
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nemá dále hranic, dokud se k intersubjektivnímu světu vztahuje (ale pak bychom jej za 

myslícího neoznačili). Ony hranice, o nichţ mluví konvencionalisté, jeţ má literatura a dialog 

překračovat, jsou pro Davidsona poněkud jiného rázu. Jeho filosofie jazyka vychází vstříc jak 

mluvčím, kterí se chtějí distancovat a záměrně se činí nesrozumitelnými, stejně jako těm, kteří 

se usilují o vzájemné sbliţování vlastních idiolektů. Často přijímáme dobrovolně konformitu, 

jelikoţ chceme vyhovět druhé bytosti nebo se stát členy jistých skupin, záleţí nám na 

efektivitě vzájemné kooperace či rychlého dosaţení výsledků. Nebo jen nechceme být za 

excentriky a pomatence (jistěţe druzí mohou naší potřeby přijetí zneuţít k šikaně). V horším 

případě tak činíme ze strachu před mocí státních sloţek. V davidsonovském pojetí 

intersubjektivity však nejsme nikdy co do svého úsudku závislí na veřejném pojmenování 

něčí situace: rozhovorem mohu sám zjistit, jaké věci motivují jednání a přesvědčení druhého, 

a srovnat to s normativními soudy veřejnosti, např. pojetím společenského blahobytu
852

 (toho, 

ţe naše porozumění oproti hodnocení činů druhého můţe být v protikladu, literatura 

samozřejmě hojně vyuţívá: jak jinak by si nás získal H. H. z Lolity?)
853

 

 Konformita nám tak vzájemné rozumění někdy usnadňuje, ale nezakládá jej a rozhodně 

nevylučuje. Ale pokud jej konformita nezakládá, dostává zcela jiný tón vysvětlení, ţe se 

druhdy mluvčí anebo spisovatel snaţí vyjádřit něco, co je nevýslovné: pro co nemůţe najít 

nebo pro co ani nejsou slova.
854

 Je to moţné proto, jak píše Davidson, ţe je-li slovům jednou 

rozuměno (a tím se myslí doslovně), mohou – a nakonec to je nejvlastnější rys jazyka – 

slouţit jakýmkoli mimolingvistickým účelům.
855

 Ale ţe je jim rozuměno, znamená, ţe musí 

být interpretovatelná tím, ţe je v konkrétní situaci vztáhneme k triangulovanému prostoru 

světa. Nikoli proto, ţe existují i standardní interpretace. Naše interpretační dovednosti se 

samozřejmě automatizují, stejně jako tuhnou naše předpoklady o tom, jak to na světě chodí a 

co jsou druzí lidé zač: ale naše schopnost být vţdy znovu radikálním interpretem je první 

podmínkou, jak se navrátit (při vlastní trpělivosti a otevřenosti, s níţ stejně tak musíme 

přistupovat k literárním dílům) k jedinečnosti druhého. Myslím, ţe právě této nejvšednější 

dovednosti, na niţ ani nemyslíme, ale jiţ si můţeme kdykoli uvědomit, protoţe nejsme 

ovládáni pravidly, vyuţívá literatura. Stejně jako svého práva interpretační klíče odkládat, 

stavět do příkrých protikladů, zatajovat, vůbec nedávat, nedoříkávat a znovu otevírat. 

Literární dílo se tak účastní toho, abychom události, setkání s druhými či úpadky slov do 

stavu konverzačních frází vnímali se snahou o větší otevřenost. Nemá proto sílu, která by 
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běţné řeči chyběla, ale znovu ji dělá intenzivní. Marcuse o věku technické společnosti napsal: 

„Slang a běţná řeč byly jen vzácně tak tvořivé. Je to tak, jako by prostý člověk (nebo 

anonymní mluvčí) prosazoval ve své řeči svou humanitu proti etablované moci, jako by 

vyvolával odpor a revoltu, potlačen v politické sféře, svým slovníkem, který označuje věci 

jejich vlastními jmény[…]“
856

 Jistěţe extrémní případ, totalitní systémy, nechvalně prosluly 

potlačováním necenzurovaného umění. Tudíţ také literatury, v níţ by snad někteří jedinci 

mohli nalézt nekontrolovatelné sebeuvědomění. Ale není to tak, ţe cenzura umění byla jen 

dalším důsledkem represe svobodného projevu coby nebezpečné moţnosti zneváţení 

konformismu vůbec? Není pro totalitní reţimy nejpříznačnější, ţe se oko, nebo spíše ucho 

velkého bratra snaţilo vyvolat dojem, ţe čeká i doma, zda jedinec nezačíná právě v té 

nejobyčejnější promluvě o nesnesitelné dřině či při nejapných vtípcích rozvracet stávající řád? 

Protoţe by snad lidé mohli ve vlastním dialogu, obnaţujícímu zcela „určité“ jevy, mluvit 

nepodchytitelnými způsoby, kterými by mohli z věci schválené a dané učinit novou hodnotu?  

Jak to napsal Václav Havel: jedním z nejnebezpečnějších gest proti řádu se můţe stát 

odmítnutí jednotlivce vyřknout politické heslo očekávatelným způsobem. Jedinec můţe dát 

svým jednáním starému heslu nový význam – i kdyţ se na podobě slov nic nezměnilo a ještě 

méně na jejich standardním výkladu. Co se změnilo, byly okolnosti. Ve chvíli, kdy takový 

člověk vztáhl slova ke své osobní situaci, se „[…] nedopustil jen nějakého individuálního 

poklesku, uzavřeného do své jedinečnosti, ale udělal něco nepoměrně závaţnějšího: tím, ţe 

porušil ‚pravidla hry’, zruší hru jako takovou.“
857

 Na tento pohyb, který není jen vzpourou 

odchylky proti nadindividuálnímu systému, ale artikulací skutečné lidské kreativity a 

svobody,
858

 potřebuje jedinec pouze, aby mu bylo kýmsi dalším porozuměno. Nikoli nezbytně 

z pozice systému, ale z pozice radikálního interpreta. 

A i kdyţ Iserovo vysvětlení literatury zřejmě činí za dost naší intuici, ţe ti, kteří s námi 

nesdílí uchvácení z jistých uměleckých děl (nebo umění obecně), o něco přicházejí, neměli 

bychom to podle mě chápat tak, ţe si znepřístupňují zvláštní reflexivitu umoţněnou náhledem 

na slepou praxi z transcendující pozice. Moţná je pro nás spíše důleţitý onen pocit 
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pospolitosti utvářený tím, ţe jiní reagují, i kdyby odlišně, na ty samé věci v textu, stejně jako 

kdybychom s nimi po boku proţili jisté události. Pocit sounáleţitosti tvořený v běţných 

situacích i v literatuře tím, ţe někdo další u toho byl a porozuměl. Literatura zesiluje efekt 

metafory a malapropismu, aby nám připomněla, ţe si nikdy nemůţeme být jisti, jaká byla ona 

skutečnost, o níţ se mluvilo, stejně jako ţe vţdy můţeme snad aţ příliš známých slov 

pouţívat tak, aby se nám otevřely budoucí cesty nečekaným směrem. Na kaţdý pád, 

nemusíme ani jít k tak očividným případům, jako je malapropismus či metafora, abychom 

okusili, ţe naše induktivní příprava na kaţdou další promluvu známých a neznámých osob 

nemá ţádnou univerzální platnost. Ţe si nestačí osvojovat slovníky druhých jako další údaje 

seznamu společně tvořené reality, ale ţe tato realita nikdy není tak jistá a určitá, jak se tváří, a 

ţe nás můţe ze svých hranic vyhostit. Ţe ve světě roztříštěném válkou budeme potřebovat 

mnoho imaginace na to, abychom pochopili doslovný a zcela váţně míněný význam slov 

nepřítele, stejně jako nám prvotní schopnost triangulovat sdílené prvky světa můţe domoci k 

ohledu na člověka, jehoţ jazyku ještě nerozumíme. 

Jsou jistá rozhraní, činěná podle našich cílů, píše Rorty, kdy máme ještě tendenci mluvit o 

překladání a kdy o učení se jazyku, kdy zařazujeme věty do starého logického prostoru a kdy 

k nim zaujímáme postoj jako ke zcela novým kandidátům na pravdivost rýsující vlastní 

logický prostor: často to také nazýváme rozhraním mezi zkoumáním a imaginací.
859

 Pokud s 

větší mírou úsilí vynaloţeného na přepřádání našich přesvědčení stoupá reflexivita, pak se 

pohybujeme spíše na škále od kýče, stolování a nákupních seznamů k přínosným filosofickým 

dílům, divadelním hrám, důleţitým dopisům a přírodním katastrofám. Nikoli ţe realita je 

světem poznání, a pokud se vztahujeme k ní, děláme něco jiného, neţ při osvobozování 

imaginárního od konformity skrze odkrývající se fiktivnost. Můj závěrečný návrh tedy zní, 

abychom méně dbali na rozdíly mezi doslovnými a metaforickými, konkrétními a větnými 

významy, mezi strukturou běţného jazyka a literárního textu, dokumentem a fikcí, a věnovali 

spíše svoji pozornost rozlišení, které nám nabídl Rorty. „Je to rozdíl mezi tím, kdy víme 

dopředu, co chceme získat od osoby, věci anebo textu, a nadějí, ţe osoba, věc anebo text nám 

pomůţe chtít něco jiného – ţe nám pomůţe změnit naše cíle a tím i náš ţivot. Domnívám se, 

ţe toto odlišení nám pomáhá zdůraznit rozdíl mezi metodickým a inspirovaným čtením 

textů.“
860

 

A abychom věnovali pozornost tomu potenciálu jazyka a vzájemné komunikace, jak nám 
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jej vykreslil Davidson. Tedy nikoli tak, jak si to představoval Dummett: „Jak vypadají ony 

případy, které jsem označil za ‚normální‘? V takovém případě mluvčí a posluchač chápou 

významy slov jako ty, které mají v jazyce. Toto jejich chápání nesestává z jejich přesvědčení o 

druhé osobě, ale spíše v zaměření se na konverzaci, reagování na to, co druzí říkají, a moţná v 

souladu s tím na následné jednání[…] V normálním případě jde o to, ţe se přesvědčení 

mluvčího i posluchače (pokud mohou být přesvědčeními nazývána) týkají toho, co slova 

znamenají, nikoli toho, jak je chápe či co jimi zamýšlí mínit druhý; s těmito druhořádovými 

přesvědčeními pracujeme pouze ve výjimečných případech.“
861

 

Ale spíše v duchu Wittgensteina: „Ano; mínit je, jako kdyţ se jde někomu vstříc.“
862
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Závěr 

 

Na tomto místě by se nabízelo shrnout náš dosavadní postup a propojit dílčí teze v nějakém 

završujícím konstatování. Já bych však na místo toho raději chtěla závěry, které nám ohledně 

moţnosti vztahu jazyka a literatury vyplynuly, ilustrovat na další moţné analogii, kterou jsme 

načali v předchozí části. Myslím si totiţ, ţe tato analogie je v úvahách, kde figuruje tenze 

zvláštního a obecného jazyka, odchylky a standardu, implicitně vepsaná: je jí vztah jedince ke 

společenské moci. Vţdy, kdyţ je řeč o pravidlech a normách jazykové praxe, můţeme se začít 

tázat, jak se to má s dialektikou působení společenských ideologií
863

 a moţnostmi 

sebeutváření jedinečné osobnosti. Domnívám se, ţe i problém Iserovy literární antropologie a 

estetické zkušenosti je do této dialektiky situován. Proto bych chtěla alespoň v náčrtu 

některých otázek naznačit, jakým prizmatem si myslím, ţe bychom ještě na naše probíraná 

témata mohli nahlíţet a dále je rozvíjet. Nechci se tak v tomto závěru pokoušet o další kritiku 

Wolfganga Isera, ale spíše jej vyuţít ke srovnání, na němţ bych se ještě jednou pokusila 

prokázat nosnost Davidsonovy filosofie – a to i pro vztah literatury a sebereflexe. 

Zohledněme tedy ještě jednouu Davidsonovo podezření, ţe dummettovské pojetí jazykové 

praxe je aţ příliš nadosobní, nepřihlíţející ke konkrétním situacím a jejím činitelům. To jistě 

neznamená, ţe si sociální externalismus poradit s fenoménem lidské individuality neumí – 

právě naopak! Je nasnadě, ţe kde vládne standard, projevující se v přímém porozumění při 

konverzaci účastníků sdílené jazykové hry, tam musí existovat i mezní případy překračování 

pravidel. Setkáme-li se s ne/úmyslným porušováním norem sdíleného doslovného významu, 

je nutné důkladně zváţit vlastní perspektivu mluvčího a hledat, co měl vlastně na mysli. A je 

jasné, ţe míra působení jedinečnosti se od jazykových chyb zvyšuje směrem k produktivní 

nestandardnosti metafor, aţ nakonec k vrcholu jazykové výjimečnosti: literatuře. Zde Iser 

završuje Dummettovu potřebu zapojit subjektivní tvořivost do teorie jazykových komunit a to 

zvláštní doménou literárního čtení. Síla estetické zkušenosti je v ideálním případě zaloţená na 

rozehrání individuálních schopností: na zvýšené reflexi čtenáře o své vlastní pozici ve světě a 
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podobě tohoto světa jako takového. Nejprve se tedy na vyloţení tohoto jevu podíváme z 

Iserovy perspektivy, a pak z Davidsonovy, čímţ bych tuto práci chtěla zakončit. 

Co se samotné literární teorie týče, není jí téma vztahu kritické reflexe a mocenských 

struktur společenského diskurzu nijak cizí. Gerald Graff ostatně konstatoval, ţe literární teorie 

se jiţ nějakou dobu pohybuje v dvojznačnostech. Mezi snahou pokud moţno nezaujatě 

popisovat principy literatury a mezi úsilím řešit vlastní kulturní problémy (ačkoli se zjevně 

nemůţe svému sociálněhistorickému ukotvení vyhnout.)
864

 „Vezměme si například celou tu 

spoustu teorií vykládajících literaturu jako nositele řádu ve společnosti zachvácené anarchií a 

nepořádkem. Na druhou stranu postavme stejný počet teorií vykládajících literaturu jako 

rozvrácení, ozvláštnění, vysokoenergetický výboj, erotické osvobození a kognitivní nesoulad, 

ve společnosti až příliš řádné, uniformované a svázané, které dominují běţné vjemy a 

kategorie.“
865

 Iser se však s tímto problémem, který podle Graffa můţe vést ke konfúzím, 

vypořádal po svém. Funkce literatury, projevující se v konkrétních praktikách a čtenářských 

očekáváních, byla nejen teoretiky nahlíţena různě – podle měnících se poţadavků doby v 

daných sociálních podmínkách.
866

 Dnes uţ literatura nefunguje jako negace reality (př. 

avantgardní revolucionářství), ani její náhrada (př. umění pro umění), ale díky naší novodobé 

fascinaci interpretací se stává par excellence příkladem, na němţ si uvědomujeme, jak tento 

proces interpretování probíhá a co jej řídí.
867

 

Přestoţe tak literatura můţe být vykládána podle toho, jak se vztahuje k lidským 

dispozicím podle potřeb v daném historickém kontextu, přeci jen Iser v této rozmanitosti vidí 

spojující tendenci lidské povahy
868

 – „pud po zpřítomnění.“
869

 Člověk, ve své snaze dobrat se 

počátku a konečného vysvětlení své existence, je nucen stále dokola překračovat svá 

nevyhnutelně momentální osmyslení a pátrat po dalších. Záţitek čtení tak skrze účast na fikci, 

coby ztrátu sama sebe a stávání se jiným, můţe dát čtenáři zakusit, jak vytváří vlastní 

osobnost a otevřít mu nové příleţitosti.
870

 Proto literatura, která podává dobově přijatelné (a 
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iluzorní) řešení, jak tuto nenaplnitelnou touhu člověka utěšit, spíše ztrácí s ústupem své éry 

působnost – naopak je tomu s trvalým vlivem literárních děl, která odkrývají univerzální rysy 

lidské situace.
871

 Tato díla naplnění svého smyslu sama odkládají a tím dávají lidské bytosti 

poznat vlastní nespočinutelnost: ač se nemůţe nikdy mít, můţe stále ještě být.
872

 

Pro Isera nám právě literatura můţe odhalit, jakou cenu platíme za to, ţe nám instituce, 

ideologie, sociální formy jednání a rozumění zaručují bezpečnou moţnost orientace v 

prostředí a uspokojování našich potřeb.
873

 Tedy, jinými slovy řečeno, literatura vtahuje do hry 

uvědomění a reflexi, kterou jako by nám obyčejný jazyk zastíral, poněvadţ v něm sobě, 

druhým a světu rozumíme automaticky. Kde je tato automatičnost narušena odchylkou od 

pravidel, je sice třeba přihlíţet k zvláštnosti situace, ale naše interpretační a imaginační práce 

spočívá v tom, jak odchylku „normálně“ vysvětlit. Naproti tomu rezistence literatury vůči 

zavedeným řádům, která dovoluje i její subverzivnost, vtahuje do hry přesně to, co je pro 

takovou dialektiku potřeba: odpor jedinečnosti proti obecnému a schematickému. Jestliţe má 

však literatura odkrývat institucemi potlačované moţnosti, musí být sama intersubjektivně 

srozumitelná. Chce-li literatura vybudit reflexi individua o jeho vlastním společensky 

determinovaném smýšlení, vystavit kritickému pohledu jeho vlastní jazyk a předpoklady, 

musí k tomu přirozeně vyuţívat podobných technik vnímání a představ, které nám jsou jiţ 

přístupné v našem kaţdodenním ţivotě.
874

 A tím, jak inscenovaný diskurz literatury nutí svým 

předivem míst nedourčernosti čtenářovu imaginaci k překračování hranic určitého,
875

 činí mu 

dostupným to, co je společenské organizaci reality drţené jazykovou praxí nedostupné.
876

 

Literární jazyk, který nás zaměřuje skrze to, co říká explicitně, na implicitní moţnosti, 

referuje k tomu, co je potlačené, nevyslovitelné a mimo kategorie myšlení.
877

 

Toto neuchopitelné, mimo dosah určitosti, „[…] odolává konceptualizaci vědomé mysli a 

můţe být dočasně k tvaru přivedeno skrze taková jazyková uspořádání, jaká nacházíme v 

literatuře. […] Obrazy světa a společenské a myšlenkové systémy vznikají proto, aby se 
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vypořádaly s tím, co zpočátku uniká našemu porozumění; na druhou stranu samy nechávají 

dále vyvstat to, co je neuchopitelné, takţe nikdy nemohou pojmout veškeré moţnosti. Vědomí 

tohoto faktu není nikdy v systémech samotných; kdyby bylo, byly by nuceny se neustále 

restrukturalizovat ve snaze pokrýt slepá místa, které neodvratně vytváří, avšak tím by se samy 

staly neschopnými naplnit svůj cíl ustavení řádu. Literatura, naopak, zachycuje ono 

nevyhnutelné reziduum, které uniká ovládnutí zvaţovaným systémem.“
878

 

Literatura odhalující odvrácenou stranu známého světa, nám dává zakusit (ne poznat), co v 

realitě jinak zůstává skryté
879

 (ale nikoli, ţe by tím snad přímo mohla změnit naše zaběhnuté 

instituce.)
880

 Přivádí v estetické zkušenosti svého čtenáře k reflexi jeho jinak nereflektované 

zakotvenosti v jazyce a společnosti.
881

 Kvůli tomu však ještě nemusí být taková zkušenost 

nutně podvratná, kritická a ukazující na nedostatky stávajícího systému: také můţe přinášet 

do hry naše touhy, přání
882

 a zkušenost epifanie.
883

 Tedy: jelikoţ literatura dává jedinci 

zakusit, co je nepoznatelné v jeho společensky osvojených moţnostech vnímání,
884

 vpisuje 

nové moţnosti do cesty celé kultury a jazykových her. Nechává nás samé odhalit, kým 

můţeme být, tím, ţe otevírá přístup k tomu, co normálně nemůţeme mít.
885

 

Nuţe, vraťme se od poslání umění k literární vědě a filosofii – a k moţnému porovnání 

Iserova a Davidsonova náhledu na toto téma. Chtěla bych teď naznačit moţná úskalí, s nimiţ 

se můţe literární teoretik potýkat, jakmile si dá za úkol vysvětlit vliv literárního působení na 

naše chápání společenského diskurzu obecně. Na to si krátce vypůjčím názory Stevena E. 

Cola, protoţe ten ve svém článku Pochopitelný subjekt
886

 tato úskalí jak popsal, tak zejména 

tvrdil, ţe se jim úspěšně vyhýbá právě Davidsonův projekt interpretace. A ţe by proto nebylo 

od věci jej v literární teorii zohlednit ve chvíli, kdy se bavíme o součinnosti kolektivní a 

individuální zkušenosti. Podle Cola se totiţ literární teoretici docela často ve své taktice 
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pokoušejí skloubit následující teze: myšlení subjektu je utvářeno společenskými mechanismy 

a zároveň můţe být subjektivní zkušenost zásadně neuchopitelná a přesto má, zase podle další 

teze, jít proti represivitě ideologie.
887

 K těmto závěrům se literární teorie zřejmě uchyluje 

proto, ţe zastává stanovisko, ţe ideologie a sdílený jazyk poskytují podmínky pro 

sebeutváření individuí, nicméně chce tvrdit, ţe se člověk můţe tomuto určení vzepřít.
888

 Jinak 

řečeno, chápání jazyka jako společenské praxe rozumění, která je moţná, poněvadţ jsou různí 

jedinci stmeleni vzájemným výcvikem k tomu chápat stejnými slovy tytéţ věci, má jeden 

nedostatek. Pokud je myšlení jedince determinováno nadindividuálními schématy, jak je 

moţné jej z jejich područí opět osvobodit? 

Cole tak vidí v těchto teoriích následující dilema. Pokud je jedincova osobnost utvářena v 

interakci, která je však řízena sdíleným kulturním systémem rozumění, pak veškeré 

sebevztahování jedince ke svému jazyku musí být dovoleno tímto systémem samotným. A, 

dodává Cole, pak není v subjektu doslova nic, co by ideologie mohly potlačovat nebo 

zotročovat.
889

 Jestliţe je svobodná a vědomá volba jedince podmíněna tím, co má k dispozici 

z veřejných prostředků jazyka, pak jeho volba vystoupit mimo ideologii bude nutně iluzorní, 

nabízená pouze slovníkem, který má subjekt jiţ k dispozici, a tak zase restitucí ideologie 

samotné.
890

 To však není ten výsledek, k němuţ by literární věda, stejně jako kritická teorie a 

kulturální studia, obvykle mířila. Proto podle Cola někteří teoretici strategicky pojímají 

jazykové a mocenské struktury jakoţto neúplné, neadekvátní subjektivní zkušenosti: a tím 

otevřené produktivní dekonstrukci.
891

 Taková teorie bude trvat na tom, ţe intersubjektivita 

chápaná jako společenská praxe drţená sdíleným jazykem je sice pro jedince normativní, 

avšak rovněţ jí vţdy uniká nějaké potřebné reziduum individuality. 

Jenţe, píše Cole, aby tato moţnost byla smysluplná a uţitečná, musí mít zároveň 

individuální sebereflexe, jdoucí proti ideologickému útlaku, veřejně srozumitelný význam.
892

 

Ovšem je-li ideologie šířená lingvistickou kompetencí pro intersubjektivní zkušenost určující, 

pak ţádná její interpretace základ pro vlastní veřejnou sdělitelnost nemá – coţ je nicméně 

potřeba, má-li kritické myšlení vést ke změně společenské praxe.
893

  Pakliţe ideologie 

upozaďuje některé aspekty lidské zkušenosti, musí zastánce takového náhledu tvrdit, ţe 
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povědomí o tomto faktu pochází odkudsi mimo jazykovou praxi společenství. Nicméně, 

namítá Cole, pokud do subjektivního zakoušení chceme umístit jakousi heterogenitu vůči 

konformitě komunity, je docela těţké vysvětlit, jak můţeme vědět o něčem (natoţ to mezi 

sebou komunikovat), co stojí mimo sféru znalostí, které nám poskytuje společnost a její 

jazyk.
894

 

Nyní se můţeme vrátit zpátky k našemu tématu a k Davidsonovu řešení výše popsaných 

potíţí. Co se působnosti literatury týče, nebylo mým úmyslem popírat, ţe by v ideálním 

případě proces čtení měl probouzet čtenářovu sebereflexi. Stále však nad námi visí otázka, 

kde se tento potenciál v literárním díle bere. V této práci jsem se snaţila prokázat 

Davidsonovo chápání individuálních idiolektů a naší vzájemné komunikace jakoţto závaţnou 

výzvu sociálnímu externalismu – a na něm zaloţenému iserovskému pojetí literárnosti. Čili 

jako alternativu, která vykresluje i kaţdodenní jazykový provoz jako takový, který si v 

podstatě svoji míru reflexe a přeuspořádávání našich přesvědčení vyţaduje neustále, svým 
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ohledem na konkrétní podmínky. A to proto, ţe se v jiných přirozeně nenacházíme, ba co víc, 

ani ţádná druhými připravená kompetence tyto pokračující poţadavky na vynalézání nových 

průběţných a prozatímních teorií, moţnou radikalitu interpretace, nezmírní. Zabývala jsem se 

Davidsonovou filosofií z toho důvodu, ţe nám dovoluje uvaţovat nad následující otázkou (a 

také na ni odpovědět.) Pokud tedy literatura dovoluje individuu nahlédnout na jeho vlastní 

předpoklady, musíme to vysvětlovat tím, ţe se obrací proti běţné praxi interpretování, která 

normálně, v naší praktické zainteresovanosti, příleţitost pro vědomou individuální 

významotvorbu potlačuje? 

Zajímavý mi připadá i dotaz, který Iserovi poloţil Norman Holland, a to proč ve svém 

zkoumání estetické responze nezohledňuje nikdy skutečné, ale pouze implikované čtenáře.
895

 

Iserova odpověď podle mě mimo jiné ukazuje, jak silně jeho model estetického působení 

závisí na předpokladu lingvistické kompetence. Iser chce, aby literatura splňovala poţadavky 

jak intersubjektivní srozumitelnosti, tak moţnosti subjektivní reflexe určitostí, kterých k tomu 

vyuţívá: při čtení se uplatňují jak čtenářovy vlastní dispozice, tak sociální podmínky, které je 

formují.
896

 Literatura se sice váţe na veřejný referenční rámec, ale přeci jen jej nechává na 

pozadí; a svou prázdnou objektivní strukturou zdvojující fikce přivádí jedincovu imaginaci k 

nutně osobní zkušenosti toho, co společenskému systému uniká. Tím produkuje čtení, které 

překračuje explicitní pravidla diskurzu a zároveň můţe být interpersonálně pochopeno dalšími 

účastníky z vnitřku komunity. „Chci-li hodnotit takový produkt, musím prozkoumat onu k 

responzi vyzívající strukturu textu, abych mohl sledovat, nakolik skutečný čtenář vytěţil 

potenciál inherentní textu.“
897

 Abychom mohli zvaţovat konkrétní výkon čtenáře, je třeba mít 

předtím nějaký objektivní model jeho základní kompetence, která vůbec vysvětluje, proč 

jeden text povoluje tak rozmanité subjektivní reakce, jeţ mají společný svůj vztah k dané 

kultuře. 

I kdyţ necháme Iserův model čtení tak, jak je, můţeme si představit jinou moţnost, jak 

zachovat reflexivitu čtenářské zkušenosti vůči panujícím konvencím, stereotypům, 

ideologiím, mediokracii a vlastním ustrnulým názorům. Dokonce se domnívám, ţe u 

Davidsona je celý tento fenomén vysvětlitelný snadněji: právě proto, ţe v jeho filosofii máme 
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dostupnou intersubjektivitu bez apelu na konformitu. Já mohu v silném slova smyslu 

porozumět jinému, jeho hodnotám, zkušenostem a přesvědčením, poněvadţ je způsobují 

stejné jevy jako ty mé,
898

 a mohu tak pochopit i jeho případnou diskriminaci a vyhnanství 

společenským zřízením. Ostatně na tom, ţe dovedeme s dostatkem klíčů zřejmě pochopit nám 

velmi vzdálené jednání (třebaţe fikčních) postav, přeci beletrie staví (natoţ kdyţ nás ke 

všemu přiměje k sympatiím nebo pochybnostem o zapovězenosti jistých typů světonázorů.) 

Navíc, nejde snad o to, ţe by koncepce odchylek od normy v sociálním externalismu neměla 

ţádnou explanační sílu pro objasnění, jak se jedinečnost prodírá ke slovu. Ale spíše o otázku, 

kterou si Derrida poloţil v souvislosti se čtením Austina – pokud máme za to, ţe tyto 

odchylky narušují standardy v podstatě neustále (čímţ se naše praxe proměňuje), proč se je 

snaţit vykázat jako (byť produktivní) vnějšek proti čistému vnitřku rozumění? Proč trvat na 

prioritě konvencí? Moţná také proto, ţe se v opačném případě zdá, ţe bychom přišli o 

moţnost (například s Cullerem) říkat, ţe literatura je často nejpůsobivější, nejzajímavější a 

nejtvořivější tam, kde jde proti konvencím ustavujícím čtenářská očekávání, aby je ukázala 

jako irelevantní.
899

 Já se ovšem nedomnívám, ţe by nám takové výroky Davidsonova teorie 

jazykové komunikace sama zapovídala. 

Jak dobře víme, pro Davidsona je vzájemné rozumění podmínkou konvencí a ne naopak,
900

 

přičemţ to samo ještě existenci jakýchkoli uniformujících a stereotypizujících vzorců 

nevylučuje. Poněvadţ tyto motivy Davidson příliš nerozvádí, vypůjčím si pro tyto účely 

shrnutí Hanse-Herberta Köglera, který se rovněţ zabýval schopností jedince se i v běţném 

hovoru vlastní subsumpci pod abstraktní pojmy vzepřít. Při kaţdém takovém uvaţování je 

podle Köglera naprosto nezbytné zváţit obě a to protichůdné tendence lidských bytostí: 

tendence se sdruţovat a tendence vymezit vlastní identitu. Jedinci se rodí do své doby a své 

počáteční hodnoty v nejobecnějším smyslu slova vskutku získávají s vrůstáním do jazyka, 

konkrétní kulturní komunity a její ideologie.
901

 Leč navzdory utváření svého já na základech 

společenských obsahů myšlení, jsou i tak schopni vlastního sebeurčování. Za prvé, máme 
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potřebu uznání a přijetí, která vede jedince k tomu, aby se dobrovolně podvolili nadosobním 

normám a standardům.
902

 Takto vznikají instituce, interpretační komunity, hnutí, slavnosti, 

zvyky, kasty, disciplíny, spolky zahrádkářů a tak dále. Tedy konvence: usnadňující získání 

role a účast jednotlivce na společenské praxi. Za druhé v člověku vzniká potřeba nikdy 

nekončícího projektu seberealizace, která se přitom také odehrává při všedních interpretačních 

praktikách.
903

 Člověk často kvůli jistým zájmům mluví (a jedná) jako ti druzí a moţná ještě 

častěji chce být pro někoho interpretovatelným zcela jedinečným způsobem. 

Sám Kögler moţnost sebeutváření a sebereflexe v jazyce, který přitom rovněţ slouţí 

ustavování ideologie, připisuje síle dialogu. Pouze otevřeností k druhému, nikoli pouhým 

podřazením jeho promluv pod konvenční standardy rozumění, můţeme docházet ke kreativní 

proměně vnímání světa.
904

 Pokud se účastníme dialogu nikoli jako automatické směny 

významů, které pod zákonem zvyku dopředu předpokládáme, pak jsme postaveni před 

radikální výzvu: přijmout perspektivu jiného.
905

 Snahou o interpretaci druhého mohu začít 

nově vnímat i sám sebe, vlastní slovník, potaţmo svoji náleţitost k sociálním institucím.
906

A 

reflexivního dialog je potenciálně dostupný všem:
907

 ačkoli s ním, dodejme, nepřistupujeme 

ke kaţdému člověku, na nějţ narazíme – habituace a generalizace šetří nezbytně naše síly. 

„Interpretace se vytváří jako dialog, v němţ se snaţím pochopit, jak druhý vidí moje téma; je 

zaloţena v rozumění sebeporozumění, které se týká něčeho, k čemu se oba vztahujeme.“
908
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Kdyţ Hacking nazval Davidsona duetistou,
909

 samozřejmě mířil právě na Davidsonovu 

myšlenku, ţe k vzájemnému porozumění a taky k vzájemným rozdílům stačí dialog dvou (a 

více) účastníků, pročeţ implicitní přítomnost komunity není v principu potřeba. Celá 

davidsonovská pointa tkví v tom, ţe se v příznivých podmínkách nepotkáváme jen s jediným 

člověkem a ţe ani naši blízcí se k nám nenavrací po střetávání se s dalšími lidmi se stále 

stejnými slovníky. Druzí lidé si samozřejmě do dialogu mohou přinášet a také přináší své 

závazky k normám a sociálním rolím: a stejně tak dobře se od nich mohou odpoutat. V 

podstatě k tomu ani nemusí příliš dramaticky narušovat naše očekávání (i kdyţ překvapení je 

zřejmě spouštěčem právě radikální interpretace – tzn. toho okamţiku, kdy si člověk říká „jak 

to mám chápat?“, ačkoli slovníkovému významu slov porozuměl dosti dobře), protoţe v 

davidsonovském modelu kaţdá konkrétní situace, a jen ta tady hraje roli, konfrontuje náš 

slovník s novými případy. Samozřejmě se proti nadhodnocování (jako to dělá paranoik) těchto 

nových (tudíţ v zásadě ohroţujících) událostí organismy dosti účinně brání strategiemi 

kategorizace, učení, automatizace apod. A nic nevylučuje, ţe náš interpret nebude na svých 

zvykem osvojených metodách rozumění lpět a ţe si poté nemusíme porozumět. Můţeme mít 

pocit, ţe nás dokonce dezinterpretuje, ba ţe s námi manipuluje, kdyţ nás násilně přiřazuje pod 

nějaký ustavený pojem, na nějţ se ve společnosti nabalily konotace usnadňující právě 

snadnou manipulaci s těmi příslušníky kultury, jejichţ vlastní osobitostí se nehodlá zabývat. 

Ale mám-li snahu přiblíţit se k pohledu druhého jakoţto odlišného a jedinečného, také 

mohu posoudit, zda je nějaký veřejný popis jeho situace neadekvátní. Ţe se konvenční 

chápání, jakoţto prostředek zvyšující pohodlí a zrychlující naše reakce, můţe ukázat v 

konfrontaci s jedincem coby nepouţitelné (jako u případu malapropismů) nebo zavádějící 

(kdyţ odhalíme, jak jistá nálepka napomáhá k diskriminaci druhých.) Nemusím se spoléhat na 

to, ţe mi společenská kompetence dovolí pochopit výskyt odchylek, protoţe střetávání našich 

                                                                                                                                                         
Balon – M. Hrubec, Praha: Filosofia, 2006, s. 96.) Různá předporozumění akterů situace, která se odráţí i na 

rovině významů promluv, se musí dostatečně překrýt a vytvořit sdílené hermeneutické pozadí pro praktické a 

konceptuální chápání (tamtéţ, s. 97.) Ale toto pozadí nelze zcela vysvětlit pravidly, píše Kögler, sdílené 

porozumění jimi není zcela determinováno (tamtéţ, s. 96.) Jedinci interpretují své vlastní prostředí (a své místo v 

něm) příliš rozmanitými způsoby, neţ aby v takových komplexních situacích vzájemných setkávání se, mohly 

fungovat šablonovité návody chápání (tamtéţ, s. 99.) Je podle mě škoda, ţe Kögler v jednom ze svých textů 

letmo naznačil, ţe Davidsonova teorie nedokáţe jeho vizi otevřeného dialogu dostát (v čemţ se podle mě mýlí): 

„Normativní orientace na to, jak druhý sám sobě rozumí (coţ je epistemicky nutné k tomu, aby byl druhý 

identifikován jako konkrétní druhý a aby byl uznán jako aktér situovaný jedinečným způsobem) zároveň 

transformuje sebeporozumění interpreta, takţe můţe rozbít předem určený obraz sebe i druhého. Takovýto 

projekt dialogu tudíţ není vázán nějakou předem ustavenou konceptuální jednotou mezi interpretem a druhým, 

ať uţ ve smyslu sdílených pravdivých předpokladů (Davidson), nebo univerzálních nároků na platnost 

(Habermas), anebo svazující moci tradice (Gadamer) […]“ (Kögler, H.-H. „Uznání a diference: moc perspektiv v 

interpretativním dialogu,“ in: Kultura, kritika, dialog. ed. J. Balon – M. Hrubec, Praha: Filosofia, 2006, s. 103.) 
909
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idiolektů podemílá dodatečně ustavované normy neustále, ačkoli jsme ve schopnosti 

odhadování druhých a kontextových nápověd tak zběhlí, ţe si to sotva kdy přímo 

uvědomujeme. A ţe často potřebujeme poněkud silnější narušení našeho šablonovitého 

vnímání vpádem umění, filosofického pohledu či blábolícího kolemjdoucího (a jestli nejsem 

připraven usilovat o skutečné pochopení, pak zahodím stejně dobře knihu, jako odbudu 

kolemjdoucího nějakou standardizovanou floskulí.) Pro individuální reflexi stávajícího stavu 

společnosti a odhalování cizího ve známém nemusím luštit, jaké implicitní, odmítané a 

potlačené moţnosti nechal jakýsi referenční rámec pod explicitní slupkou řeči. K proţitku 

jiného v sobě samém, v řeči nebo čtení, potřebuji za základ pouze předpoklad, ţe druzí reagují 

na stejné jevy intersubjektivního světa jako já sám. Vím-li, k jaké evidenci se řeč vztahuje, 

mohu názory, hodnoty a promluvy druhého učinit interpretovatelnými s ohledem na sdílené 

pozadí – kterým není teorie významu. Davidsonův první interpretační předpoklad chápání 

(textu či promluvy) zní, ţe svět je obydlen lidmi, kteří nás skrze různé strategie mohou 

obeznámit se smyslem svých slov, poněvadţ se vztahují ke stejným věcem jako my a protoţe 

s námi sdílí jak touhu po přijetí, bezpečí a úspěchu, tak snahu vyhnout se bolesti.
910

 

Jak to shrnul Cole, davidsonovské limity, normy objektivity, přivedené konceptem 

pravdivosti ustaveném v triangulaci nesené komunikací, dovolují neomezenou produktivitu 

jazykových uţití a tím i revizi sebereflexivního sebeutváření subjektu.
911

 A poněvadţ se svět a 

jeho obyvatelé mění, nutnost pokračujícího triangulování, hledání, jakými jazyky druzí mluví, 

a přepřádání přesvědčení nikdy nekončí. Naše potřeba sdruţování, touha po moci nebo po 

bezpečí na úkor některých ústupků s tím v zásadě nekoliduje. I kdyţ tak chceme získat účast 

na běhu nějaké komunity, musíme ponejprve řeči a objektům zájmu jejích členů porozumět: 

mohu do cizích zvyklostí, které ještě nemohu sdílet, pronikat skrze odkaz na evidentní, a pak 

teprve splňovat nároky na jistou konformitu. Coţ také mohu odmítnout. Tak jako to jistě 

učinili mnozí čtenáři literárních děl, kterým snad není zapovězeno vytěţit ze svého čtení 

hodnotu (i kdyby ne tu „implikovanou“), přestoţe nijak neaspirují na vytvoření interpretace 

díla, o níţ by instituce literární vědy vůbec mohla uvaţovat jako o relevantní pro své účely. 

A tak nám na závěr ponechal Davidson příleţitost otočit směr našeho uvaţování, coţ jistě 

není málo. Nikoli jiţ chápat zvláštní působnost literatury díky objektivní struktuře textu, 

dostatečně narušující zavedené řády určitého, mající za cíl nás svým vlamováním neurčitostí 

přinutit k reflexivnímu pohledu na vlastní jazykovou praxi. Ale vnímat literaturu jakoţto účast 
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na našem potenciálu otevřít se druhému v rozhovoru. Tedy na schopnosti vypořádávat se s 

nepředvídatelností a neznámými významy slov: díky našemu spoluobývání světa, jeho 

historie a rozvíjení lidskosti, jeţ nám dovolují pochopit navzájem své promluvy a čtení, 

jakkoli ideologií neschválené, jakkoli výstřední. A také je koneckonců poměřovat se 

standardy – literárními kánony, ustálenými zvyklostmi a mravními vzory. Ať uţ nás v 

takovém případě rozhovor nebo čtení utvrdí, ţe jisté věci správně děláme – anebo nás přivede 

k solidaritě s jinakostí, k níţ bychom se chtěli začít vztahovat třeba lépe. 

 

Problém, který jsem se v této práci pokusila uchopit, bylo pátrání po vztahu interpretace 

řečového chování k interpretaci literatury. Co se týče procesu rozumění jazyku obecně, 

nejdříve jsem se věnovala vymezení vlastního projektu pozdní analytické filosofie proti té 

filosofii jazyka, která bývá nazývána empiristickou. Důvodem k tomuto označení je, ţe 

ovládání a chápání řeči zásadně vztahovala k našemu mimojazykovému poznání empirické 

skutečnosti. Proti tomu jsem za pomocí Wittgensteina, Sellarse, Quina, Davidsona, Rortyho či 

Dummetta navrhla, abychom přijali za nezpochybňovaný předpoklad nové dogma: ţe 

základem lidského poznávání a myšlení je intersubjektivní prostor neustále vytvářený vlastní 

jazykovou komunikací. A to aniţ by se v této filosofii na sebe póly myšlení a jazyka, či 

přírodního s kulturním působením musely redukovat. Jak uţ tomu však bývá, ukázalo se, ţe i 

v nově přijatém rámci vyvstává celá škála moţností a potíţí, s nimiţ je třeba se vypořádat. 

Téma, které jsem se rozhodla rozvinout, spočívalo v potřebě znovu probrat vztah jedince 

na jedné straně ke světu, na straně druhé ke svému jazyku. Zejména právě k jazyku jakoţto 

ţivlu, v němţ se buduje nevyhnutelný vliv intersubjektivivního chápání na vývoj lidského 

myšlení, a zároveň jakoţto ţivlu, v němţ se jedinec obrací s vlastní tvořivostí vstříc oné 

společnosti, která jej utváří a kterou má přetvářet sám. Pro úvahy nad tímto tématem se nám 

ústředním bodem stala diskuze mezi Donaldem Davidsonem a Michaelem Dummettem nad 

vlastní povahou mezilidské komunikace. Na této debatě se odhalilo, jakým způsobem se 

mohou vysvětlení procesů komunikace a interpretace pozdně analytických filosofů lišit. A to 

zhledem k tomu, jaký typ vlivu podle toho kterého protagonisty na dialog vykonává ona 

nevyhnutelná zakotvenost člověka ve společenské praxi. Jestliţe se mi zdálo, ţe pro filosofii 

jazyka bylo toto uchopení tématu velmi plodné, zároveň mi přišlo uţitečné zváţit, jak se tento 

spor mohl projevit v další oblasti s teorií jazyka nerozlučně spjatou: v literární vědě. 

Nakonec sotva který estetik, umělec, historik či filosof bádající nad povahou literatury tak 

činil bez zohlednění toho, ţe literatura jako své médium uţívá právě ten jazyk, s nímţ se 

kaţdý z nás potýká neustále. Tento stěţí opomenutelný fakt si vyţaduje své rozvedení: čím se 
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literární dílo a jeho chápání odlišuje od toho, jak se jazyka chápeme ve své nejvlastnější 

ţivotní praxi? A proč je to pro nás tak důleţité? To jsou však natolik obecné otázky, ţe pro 

jejich zodpovídání je nutné se vztáhnout ke konkrétním názorům a ke konkrétním diskuzím. 

Vybrala jsem si Iserovy názory proto, ţe jeho odpovědi působí přesvědčivě a kondenzují v 

sobě, jako v novém a soudrţném celku, velké mnoţství tendencí, které se v moderní filosofii a 

estetice s naléhavostí objevovaly uţ po nějakou dobu. Nicméně tato práce si nekladla za cíl 

pouze výsledky Iserovy práce předestřít. Náš cíl měl jiný charakter: konfrontovat Iserovu 

odpověď na původní otázku po povaze literatury, avšak nově formulovanou na jiném 

myšlenkovém pozadí. Jak působí literatura a co ji odlišuje od oné pragmaticky orientované 

kaţdodenní řeči? 

Nikoli jiţ co činí literatura pro nás, kteří jsme zabydleni v Dummettových verzích 

jazykových her, Searlových konvencích či Blackových tvořivých syntézách implikačních 

horizontů. A to proto, ţe jiţ v otázce je předznačena povaha očekávané odpovědi. Ta by zněla 

tak, ţe se literární texty ujímají těch kreativních, inspirativních a performativních sil skrytých 

v jazyce, na něţ si člověk s dvanáctihodinovou pracovní směnou ve svém shonu obvykle 

nevzpomene. Vlastní alternativu (pokud tedy rovnou nerezignujeme na jakoukoli výjimečnost 

literatury, coţ by pro náš obor nebylo zrovna příznivé stanovisko) jsem nenabídla, to je 

zřejmé. Avšak mým záměrem bylo tvrdit, ţe má význam Davidsonovou otázkou poměřovat 

řešení a návrhy literárních teoretiků. Davidsonova otázka ve své nejprostší podobě nepočítá se 

zaštiťující mocí konvencí dovolující běţnou konverzaci, jiţ má literatura následně 

prolamovat. Jinými slovy řečeno, můj poţadavek by byl tento: neţ se odhodláme podat 

vlastní odpověď na otázku, v čem spočívá specifičnost literatury, tedy titulu, kterým jsou 

vyznamenávány jisté promluvy (ať jiţ psané nebo proslovené), zamysleme se nad tím, jak se 

to má s povahou porozumění i tomu nejbanálnějšímu slovnímu vyjádření. Davidson byl 

jedním z těch, který vysvětlení veškeré interpretace zradikalizoval a náhledy konvencionalistů 

zproblematizoval. To je výzva, kterou můţeme i jako literární teoretici zuţitkovat anebo 

odmítnout. Já navrhuji vzít ji v potaz, a pak svoji volbu odůvodnit. 
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Epilog: Henry Miller 

 

 „A ukážete-li mi člověka, který bezvadně vyjadřuje sám sebe, neřeknu, že není veliký, ale řeknu, že 

mě nevábí… nedokážu se přecpávat. Uvažuji-li o tom, že úkolem, který si umělec nutně musí stanovit, 

je převrátit stávající hodnoty, vytvořit z chaosu kolem sebe svůj vlastní řád, rozsévat svár a kvas, tak 

aby citovým osvobozením byli ti, kdo jsou mrtví, vráceni životu, pak tedy se s radostí rozběhnu k oněm 

velkým a nedokonalým, jejichž zmatek mě živí, jejichž koktání zní mým uším jako rajská hudba. Na 

skvěle rozmáchlých stránkách, následujících po přerušení, vidím seškrtané všechny malicherné 

drzosti, všechny možné špinavé šlápoty pokrytců, lhářů, zlodějů, vandalů a pomlouvačů. Namožené 

svaly jejich lyrických hrdel mi ukazují na klopotné úsilí, jež museli vynaložit na každou otáčku kola, na 

vykročení z místa, kde se člověk zastavil. Vidím, jak se za každodenními obtížemi a dotěrnostmi, za 

lacinou, blýskavou zlomyslností slabých a líných, zvedá symbol síly marnící život a každý, kdo by 

vytvořil řád, kdo by chtěl zasít svár a nesouhlas, protože je plný zvůle, ten musí znovu a znovu na 

pranýř a šibenici. Vidím, že za ušlechtilostí jeho gest číhá fantom směšnosti toho všeho – není pouze 

povznesený, ale absurdní.“
912 
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