
 

UNIVERZITA KARLOVA 

KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA 

Katedra filosofie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Enderle 
 

 

Pojetí jistoty u Ludwiga Wittgensteina 
 

 

 

Diplomová práce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí práce: Mgr. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D.  
 
 
 
 

Praha 2017 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené 

prameny a literaturu. 

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely. 

 

 

 

V Hradci Králové dne 20.4.2017                                      Tomáš Enderle 



 

Bibliografická citace 

Pojetí jistoty u  Ludwiga Wittgensteina [rukopis] : diplomová práce / Tomáš Enderle; 

vedoucí práce: Prokop Sousedík. -- Praha, 2017. -- 61 s.  

 

Anotace 

Práce se snaží analyzovat pojetí jistoty ve spisu Ludwiga Wittgensteina „O jistotě“ a 

zhodnotit, zda odpovídá kritériím Jana Pavla II vyjádřeným v encyklice „Fides et 

Ratio“. V první kapitole je vysvětlen původ knihy a zasazen do kontextu novověkého a 

moderního pojetí jistoty a skepticismu s důrazem na myšlení G.E. Moora, na kterého 

Wittgenstein především reaguje. Druhá kapitola se zabývá obsahem knihy a snaží se 

odpovědět na řadu otázek ohledně Wittgensteinovy filosofické metody. Třetí kapitola 

nejprve destiluje z encykliky Fides et Ratio požadavky, které někdejší papež kladl na 

zdravou filosofii, a poté se snaží dopátrat, zda tyto požadavky splňuje. Práce končí 

popisem několika prvků filosofie Ludwiga Wittgensteina, které mohou sloužit jako 

inspirace pro přemýšlení a argumentaci i v případě, že bychom nebyli schopni přijmout 

celek jeho myšlení.    
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Abstract 

This work tries to analyze the concept of certainty in the Ludwig Wittgenstein´s book  

'On Certainty' and evaluate whether it corresponds to the criteria expressed by Pope 

John Paul II in the encyclical letter 'Fides et Ratio'. The first chapter explains the origins 

of the book and set it within the context of modern concept of certainty and skepticism, 

with an emphasis on thinking of G.E. Moore, who is main source of inspiration for 

Wittgenstein. The second chapter deals with the content of the book and tries to answer 

a series of questions about Wittgenstein's philosophical method. The third chapter first 

formulates requirements of the former pope on a healthy philosophy from the encyclical 

letter 'Fides et Ratio' and then try to find out whether these requirements are met or not. 

Work ends with a description of several elements of the philosophy of Ludwig 



 

Wittgenstein, which can serve as inspiration for thinking and reasoning even if we are 

unable to accept the whole of his system of thought. 
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Úvod 

Římské srpnové večery se přeci jen pokouší ty chudáky polapené v rozpálené peci 

velkoměsta přesvědčit, že život stojí za to. Takový byl i ten večer, kdy jsem na střeše 

někdejšího chléva naslouchal vyhrocené debatě o řádu a jistotě. Vyhrocené, ale ne 

plamenné. Už mnohokrát asi v různých variacích vystřílely obě strany své argumenty i 

stanoviska a pouze dobré portské vyvolalo ducha starého sporu a přimělo je, ne 

neochotně, znovu pozvednout zbraně.  

Otec, který před tvrdostí Francova režimu uprchl do USA, se vysmíval potřebě 

ukotvení, řádu a jistoty. Syn, už rozený Američan, ironicky tyto potřeby hájil před 

morem absolutizujícího relativismu a "anything goes" přístupem k životu.    

Člověk narozený kdykoliv před nástupem naší generace by očekával, že to bude 

naopak, že otec bude synovi navzdory vyžadovat jistoty a řád. Ale ne v naší době. 

Překvapilo mne, jak moc mne to nepřekvapilo. I mé srdce prahlo po jistotách, po 

nepopiratelném základu všeho uvažování, po něčem, na čem se shodnou všichni 

rozumní lidé, po onom Archimédově pevném bodu, po tom Descartově systému 

založeném na zcela jistých základech.   

Mé srdce prahne i nadále. A tuto rostoucí touhu lze pozorovat na mnohých v dnešní 

době, která nabízí tak málo jistot. Ve světě, kde je rozšířeno přesvědčení, že všichni 

politici lžou a všechna média manipulují své zprávy dle své skryté agendy, je téměř 

nemožné získat jistotu i o banálních událostech dnešních dní. K tomu se připojuje ono 

nesmyslné chování, kdy čerpáme většinu svých informací z médií (často internetových), 

kterým pramálo důvěřujeme. Jak snadné a přirozené je pak zavřít se do pohodlné 

mentální bubliny, která poskytuje o to jasnější jistoty, o co je pravdě vzdornější. Pro 

některé z nás tuto mentální bublinu zajišťuje okruh přátel, se kterými se vidíme u piva, 

pro jiné Facebookový účet či vyhledávač Google, které mají tendenci vybírat takové 

zprávy a výsledky, které jsou kompatibilní s našimi názory. To vše namixováno 

s rychlostí života, rozsahem vnímaných informací a nemožností je řádně strávit a 

vyhodnotit vede k novému přístupu ke společnosti a realitě. Tato situace vede k tomu, 

že slovem roku 2016 dle Oxfordského slovníku je výraz „postpravdivý“. 

Potřeba jistoty je úzce spojena s potřebou bezpečí. Co na tuto potřebu může důstojně 

odpovědět? Jak demaskovat náhražky solidních odpovědí? Jak se vyhnout tomu, aby 

jistota, ke které člověk dojde, nebyla dcerou strachu a nevědomosti? 

Tak se tázal Descartes a jeho odpověď pohnula světem, ale ne srdcem člověka.   
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Tak se tázal Kant a ty dvě hrsti lidí, co mají do jeho odpovědi skutečný vhled, se 

neshodnou na tom, zda uspěl. 

Tak se tážu já a, vědom si svých omezení, hledám moudrého průvodce na cestě. 

Z několika stran se dozvídám, že zásadní, ne-li definitivní slovo o jistotě vyslovil ve 

dvacátém věku geniální myslitel, jurodivý prorok a rakouský žid Ludwig Wittgenstein. 

Svěřil jsem se mu do rukou. Naslouchal tomu, co chtěl říci a hledal, zda to prospívá 

nebo škodí, zda je to slučitelné s rozumem, dobrým životem a spasitelnou naukou Ježíše 

Krista. 

Tato diplomová práce, nakolik to formální požadavky tohoto žánru dovolují, je 

záznamem mého pátrání a snahou o předložení nálezů. Vtiskl jsem této práci nejprostší 

možnou strukturu, aby tvořila kontrapunkt ke květnatosti vět. V první kapitole vylíčím 

kontext díla „O jistotě“ Ludwiga Wittgensteina v těch nejprostších možných skicách. 

Druhá kapitola se snaží co nejvěrněji zachytit hlavní myšlenky spisku „O jistotě“, což je 

pokus za hranicí smělosti pro člověka se základní znalostí filosofie. Proto si za 

průvodce pozvu ty, kteří zkoumání Wittgensteinova myšlení zasvětili dekády svého 

života. Odborníci na Wittgensteina se neshodují v tom, zda je tato analýza možná, na 

čem se ale shodují je, že posměch a pohrdání rakouského filosofa by se snesl na hlavu 

každého, kdo by se o to pokusil. S předpokládaným posměchem a pohrdáním Ludwiga 

Wittgensteina již jsem se musel smířit, když jsem se rozhodl, že pro získání 

akademického titulu sepíši školometskou práci beze špetky geniality. Ve třetí kapitole 

se pod vedením kardinála Dullase vydáme zkoumat, zda jsou Wittgensteinovy metody a 

závěry slučitelné s nároky Katolické církve na filosofii, tak jak jsou vyjádřeny 

v encyklice Fides et Ratio. 

Tato expedice za hledáním jistoty ve stopách Ludwiga Wittgensteina ukázala se býti 

putováním temnotou. Tato temnota by mne zajisté pohltila nebo alespoň donutila 

k potupnému návratu nebýt četných paprsků sekundární literatury. S temnotou 

Wittgensteinovy geniality a mihotavým světlem jeho vykladačů mám vše, co pro 

podnik tohoto druhu potřebuji. Můžeme tedy vyrazit. 
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1. Kontext díla „O jistotě“ 

Patří ke standardům diplomových prací řádně se ponořit hned zkraje do životních 

událostí, které formovaly postavu, o níž práce pojednává. Tuto rutinu jsem se rozhodl 

po zralé úvaze nedodržet, protože neexistuje žádné množství biografických údajů, které 

by učinilo pozdní myšlení Ludwiga Wittgensteina výrazně srozumitelnějším. Příběh 

tohoto rakouského filosofa (1889-1951), který prožil velkou část svého aktivního života 

na univerzitě v Cambridge, je mimořádně barvitý, ale k pochopení jeho díla nám 

mnohem lépe než biografické anekdoty pomůže slovník základních pojmů jeho 

filosofie. Ten najdeme na konci této kapitoly, poté co si stručně popíšeme situaci 

gnozeologie, na kterou Wittgenstein svými poznámkami reagoval, obšírně si popíšeme 

díla G. E. Moora, od kterých se odrážel, a učiníme několik nutných poznámek o vzniku 

knížečky „O jistotě“.    

1.1. Kniha O Jistotě a její interpretace  

Ještě jsem nepotkal člověka, který by považoval Ludwiga Wittgensteina za 

průzračného filosofa, jehož vidění světa není těžké pochopit a popsat. Paradoxně je to 

možná zrovna tato jeho nesrozumitelnost a nejednoznačnost, která stojí vedle jeho 

fascinujícího životního příběhu za velikostí jeho jména v současné filosofii. Dokonce i 

filosofové musí jíst a ve 20. a 21. století se filosof živí povětšinou psaním a učením 

(toho, co bylo napsáno). Jednoduchá rovnice říká, že kde není problém, tam není 

článek, a kde není co vysvětlovat, tam nemůže vzniknout odborná kniha. To vede 

k tomu, že sekundární filosofická literatura se točí především kolem méně 

srozumitelných filosofů a filosofických děl. O Ludwigu Wittgensteinovi a jeho hlavním 

pozdním díle díle „O jistotě“ toho bylo napsáno mnoho. Nezřídka bývá tento 

Wittgensteinův pozdní spis řazen co do významu hned za jeho Tractatus logico-

philosophicus (dále Traktát) a Filosofická zkoumání. Z Wittgensteinových děl pouze 

nad Traktátem zaznělo někdy pomyslné autorovo: „To vytiskněte, to je pravda, jak ji 

poznávám“. Všechna ostatní jeho zásadní díla byla vydána posmrtně na základě 

redaktorské práce jeho žáků.    Pouze  Traktátu, proti kterému se později autor ostře 

vymezoval, přísluší Wittgensteinovo autorství v plném slova smyslu. Ostatní jeho díla 

jsou vydanými pracovními sešity, záznamy přednášek či soubory poznámek, které nám 

pomáhají pochopit myšlení geniálního filosofa. To platí i o spisu „O jistotě“. 

Tato kniha je souborem Wittgensteinových poznámek z posledních dvou let 

Wittgensteinova života (1949-1951). Všechny tyto poznámky se týkají jistoty, poznání, 
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omylu, jazyka a jeho možností vyjádřit realitu. Tyto poznámky byly uspořádány G.E.M. 

Anscombovou a G.H. von Wrightem. Ze způsobu vzniku tohoto díla je tedy zjevné, že 

nepředstavuje systematické představení epistemologické teorie, ale je mnohem spíše 

záznamem přemýšlení jednoho filosofa a jeho zápolení s tématy, která považoval za 

klíčová. Toto promýšlení a zápolení mělo svůj spouštěč, byly jím dva články George 

Edwarda Moora a diskuze s Normanem Malcolmem.  

Fragmentárnost a nedotaženost díla vedla skrze výše popsaný proces k lavině 

komentářů a interpretací, která neustává ani do těchto dní. Mnohé fundované postoje si 

vzájemně odporují, ne všechny jsou srozumitelné i po delším studiu a co je největší 

překážkou v interpretaci – často jsou argumenty komentátorů nesouměřitelné. Zatímco 

jeden komentátor prohlásí, že se v té a té záležitosti Wittgenstein příliš neposunul oproti 

Filosofickým zkoumáním a dokáže to podložit obsáhlými citacemi, druhý vyhlašuje 

revoluci na základě citování jiných poznámek. Zatímco jeden argumentuje četností 

výskytu dané myšlenky, druhý má za to, že je třeba vzhledem k vývoji brát vážně 

především pozdní poznámky.  Je zjevné, že ne všechny poznámky v knize „O jistotě“ 

jsou stejně důležité. Ale které jsou ty podstatné? Kdo to určí? Odborníci? A co když se 

neshodnou? Nahlíženo z tohoto úhlu pohledu se stala kniha „O jistotě“ jedním ze 

základních zřídel nejistoty v mém životě. 

Jak se zachovat, pokud před námi stojí úkol interpretovat dílo, na jehož interpretaci 

se neshodnou lidé mnohem chytřejší a v oboru nepoměrně vzdělanější? Nabízí se tři 

možnosti. První z nich je arbitrární volba jednoho interpreta na základě mých osobních 

preferencí (nejlépe odpovídá mým představám, jsem schopen jej pochopit apod.). Druhá 

možnost je předstírat, že jsem schopen rozsoudit spory mezi specialisty v oboru, ve 

kterém já sám teprve získávám expertizu. Protože se tyto možnosti jeví jako 

metodologicky chybné, nezbývá mi než si zvolit tu třetí. Upnout se k mainstreamu 

vykladačů (Moyal-Sharrock, Rhees, Hamilton, Stroll a Kenny) a pokud se tento proud 

interpretů na něčem neshodne, utéci od tohoto tématu. Pokud však útěk nebude možný 

kvůli nezbytnosti vyřešit tento spor, abychom pak výsledek mohli poměřit katolickým 

metrem (3. kapitola), budu se muset uchýlit k některé z dříve uvedených možností 

k vyřešení sporu, jakkoli jsou metodologicky pochybné.         

 

1.2. Jistota a skepticismus: Status questionis 

Více než situovat knihu v kontextu života Ludwiga Wittgensteina, je třeba si ujasnit 

na které filosofické proudy reagoval, abychom dokázali pochopit, jaká stanoviska 
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zastával. Byť jistota není v žádném případě jediným tématem spisu, přeci nám právě 

vztah k jistotě, projednávaný namnoze v kontextu skepticismu a idealismu, pomůže 

porozumět kontextu Wittgensteinovy samomluvy. Není zcela zjevné, že by kniha „O 

jistotě“ tématizovala skepticismus, protože v celé knize je toto slovo uvedeno pouze 

dvakrát, ale větší část poznámek je komentářem na Moorův „Důkaz vnějšího světa“ 

(dále Důkaz), který je snahou o vyvrácení idealismu a potažmo skepticismu.  

Není třeba se zabývat skepticismem antickým. I kdyby jej Wittgenstein znal, 

nereagoval na něj. Jeho zajímala moderní forma skepticismu datovatelná od Descarta. 

Tento proud – vědom si nepraktičnosti svého přístupu – chce, aby vše, o čem lze 

pochybovat, také bylo zpochybněno. A pochybovat lze o všem vnějším, protože nelze  

nikdy s jistotou tvrdit, že se mi o celém vnějším světě včetně mého těla, jak jej vnímám, 

právě nezdá. Tato premisa dala základ „problému vnějšího světa“, na který reaguje a 

který chtěl vyřešit Moore ve svém Důkazu.  

Klasická kritika skepticismu se zaměřovala na nekoherentnost skeptické doktríny 

formulovatelné otázkou: „Pokud nemůžeme s jistotou tvrdit, že je nějaký vjem či výrok 

pravdivý, jak můžeme s jistotou tvrdit, že nemůžeme s jistotou tvrdit, že je nějaký vjem 

či výrok pravdivý?“ Wittgenstein však ke kritice skepticismu přistupuje jinak, ne jako 

kritik jejich doktríny, ale jako kritik jejich přístupu k realitě. Na rozdíl od většiny 

skeptiků, kteří vidí svůj směr myšlení jako dotažení našich každodenních pochybností 

do (přiznaného ale srozumitelného) extrému, Wittgenstein přísně rozlišuje každodenní a 

skeptickou pochybnost. První přiznává právo na existenci, druhou považuje za 

nesmyslnou.
1
      

Descartes nebyl skeptikem, ale vnáší do západního myšlení za metodologickým 

účelem hyperbolickou (přehnanou) pochybnost. Doposud probíhající bitva racionalistů 

a skeptiků svědčí o tom, že Descartes do jámy, kterou vykopal, také nevědomky spadl. 

Touto jámou myslím základní principy moderní epistemologie odvoditelné právě od 

Descarta:  

1. Poznání spočívá na jistých základech. 

2. Skepticismus činí všechna běžná přesvědčení pochybnými a důkazní břemeno leží na ramenou 

toho, kdo chce hájit tato běžná přesvědčení a nikoli skeptika. 

                                                 
1
 Srov. HAMILTON, Andy. Routledge Philosophy Guidebook to Wittgenstein and On Certainty. New 

York: Routledge, 2014. s. 154. Údaje v této kapitole jsou čerpány odsud a z knih CRAIG, 

Edward. Routledge encyclopedia of philosophy. Vol. 1-10. New York: Routledge, 1998 a MONK, Ray. 

Wittgenstein. Úděl génia. Praha: Hynek 1996.     
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3. Každá poznávací mohutnost musí být před užitím prokázána jako spolehlivá.
2
 

Mnohem radikálnější skepticismus než ten metodologický Descartův představil 

modernímu světu David Hume. Více než myšlení tohoto skeptického Skota však 

Wittgensteinovo myšlení ovlivnily dva slavné pokusy jej vyvrátit – jeden z pera 

Thomase Reida, druha vytvořená Immanuelem Kantem. Reid, zakladatel školy 

zdravého rozumu, smetl Humeův skepticismus ze stolu kvůli nepřirozenosti a 

nevhodnosti jeho pochyb. Významnější odpověď Kantova v Kritice čistého rozumu 

spočívá v konstatování, že skeptik omezuje možnosti rozumu, aniž by kriticky 

prozkoumal a dokázal jeho omezenost. Zbytek výkladu o skepticích si necháme na příští 

kapitolu, protože na ně reagoval profesor Moore.   

Zdaleka největší inspirací pro Wittgensteinovy poznámky o jistotě mu byly dva 

články jeho přítele G.E. Moora v interpretaci Norberta Malcolma. Vzhledem k jejich 

důležitosti je třeba jim věnovat větší rozsah než jakémukoli jinému kontextu 

Wittgensteinova díla.   

1.3. George Edward Moore 

Nesporně by bylo chybou zcela opomenout pravděpodobně nejdůležitější a nejbližší 

kontext Wittgensteinova zkoumaného díla. Jsou jím některé myšlenky filosofa George 

Edwarda Moora (1873–1958), předchůdce Ludwiga Wittgensteina na katedře filosofie 

v Cambridgi. G. E. Moore patří k významným a plodným filosofům dvacátého století, 

ale naštěstí není nutné se věnovat celému jeho myšlenkovému světu, nýbrž bude 

postačující, pokud se po krátkém ponoření do filosofie zdravého rozumu zastavíme u 

rozboru dvou jeho statí, která Wittgenstein často cituje v díle „O jistotě“. Kromě 

Moorových esejí A Defence of Common Sense a Proof of the External World 

Wittgenstein také občas naráží na rozhovory mezi G. E. Moorem a Normanem 

Malcolmem. Tito dva filosofové sedávali v zahradě a během diskuze si Moore 

opakovaně posloužil tím, že ukázal na strom a řekl: „Vím, že toto je strom.“
3
  

  

1.3.1. Filosofie zdravého rozumu a G. E. Moore 

Wittgenstein Moora cituje jako eminentního zástupce specifického proudu filosofie, 

která je standardně nazývána Common Sense school of philosophy, nebo prostě  

                                                 
2
  Srov. HAMILTON, Andy. Routledge Philosophy Guidebook, s. 156. 

3
 D. Z. Phillips uvádí tyto dvě eseje a jeden Moorův výrok o stromě jako kompletní výčet 

Wittgensteinových odkazů na Moorovo dílo, z toho také v naší práci vycházíme. Viz RHEES, Rush a 
PHILLIPS D. Z. Wittgenstein's On certainty: there - like our life. Malden: Blackwell Pub., 2003, s. 4. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/George_Edward_Moore
http://cs.wikipedia.org/wiki/George_Edward_Moore
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Commonsensism.
4
 Protože se Wittgensteinova analýza a popřípadě polemika netýká 

pouze Moora, ale přístupu Moora ke světu a jazyku, který je charakteristický pro celý 

proud filosofie zdravého rozumu, považujeme za vhodné krátce tento druh filosofie 

popsat jak co do historie, tak co do obsahu.  

  Skotská škola zdravého rozumu byla založena Thomasem Reidem (1710–1796) 

jako výslovná reakce na filosofii Davida Humea (1711-1776), který tvrdil například to, 

že nemůžeme vědět nic o minulosti nebo že nemůžeme vědět, jestli existují materiální 

věci. Reid staví svoji filosofii na principech zdravého rozumu, neboli intuitivních 

pravdách, které všichni příčetní lidé přijímají pokud zrovna nefilosofují. Tyto principy 

nepovažoval za o nic méně rozumné než premisy logiky a matematiky. 

Propracovanější verze filosofie zdravého rozumu (též zvaná Critical 

commonsensism) byla vypracována Charlesem Sandersem Peircem (1839–1914). 

Stejně jako Descartes se i Peirce snažil o vytvoření bezpečného základu vědění, ze 

kterého by se mohl pomocí logiky rozvinout celý systém bez kazu. Na rozdíl od 

Descarta však považoval zkoušku metodologickou pochybností
5
 za příliš náročnou a 

destruktivní podmínku pro vytvoření tohoto základu. Peirce měl za to, že samotný fakt, 

že se cítíme být nakloněni něčemu věřit, je prvním a dobrým důvodem k tomu, 

abychom to přijali mezi premisy svého uvažování. Ze souboru premis, v jejichž 

pravdivost věříme, je třeba neustále vylučovat ty, které jsou v kontradikci s ostatními. 

Stručně řečeno, Peirce věří, že rozum je schopen opravovat nejen své závěry, ale i své 

premisy. Stejně jako ostatní filosofové tohoto filosofického zaměření by se dal označit 

za epistemologického optimistu. 

G. E. Moore pravděpodobně patří mezi tři nejvýznamnější představitele filosofie 

zdravého rozumu, z nichž další dva jsme již jmenovali. Je také řazen mezi nejvlivnější 

Britské filosofy dvacátého století. Na sklonku devatenáctého století studoval na 

Cambridgi, kde v té době dominoval slavný idealistický filosof Francis Herbert Bradley 

(1846–1924). V opozici vůči němu se vyvíjela Moorova filosofie, a tudíž stojí za to 

podat krátkou charakteristiku Bradleyho myšlení.  

                                                 
4
 Tyto dva výrazy jsou používány jednou jako synonyma, jindy slouží k rozlišení mezi původním 

skotským proudem (Reid) a pozdějším kritickým Commonsensismem (Peirce). Pro náš účel nejsou 

jednotlivé nuance rozhodující, pročež budeme nazývat Moora a jeho předchůdce jednoduše představiteli 
filosofie zdravého rozumu. Je ale zároveň důležité mít na paměti, že ačkoliv co do obsahu je anglický 

„common sense“ a český „zdravý rozum“ prakticky schodný, anglický výraz přímo odkazuje na svůj 

sociální původ. Obsahy „common sense“ jsou tedy obecně sdílené předpoklady. Tento vztah mezi 
„common sense“ a komunitou není explicitně obsažen v českém výrazu, pro Moora a potažmo 

Wittgensteina je však  velmi důležitý.     
5
 I.e. „O čem lze hypoteticky pochybovat, to nelze považovat za jisté.“ 
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Bradleyho bychom mohli zhruba zařadit mezi monisty a absolutní idealisty. 

V mnohém navazoval na Huma, Kanta a Hegela. Ačkoliv Moore se svým profesorem 

polemizuje v rámci mnoha témat (např. logika, filosofie dějin a především etika), 

relevantní je pro nás jejich diskuze ohledně metafyziky. Bradleyho stanoviska jsou 

popsána především v jeho díle Appearance and Reality. Zde tvrdí, že ideje, skrze které 

se snažíme pochopit svět (např. pohyb, čas, prostor), nás nevyhnutelně zavádějí do 

kontradikcí. Také nepřijímá princip sporu, či lépe řečeno dvojhodnotovou pravdivostní 

stupnici. Pravdivost má mnoho stupňů a úplná pravda je charakterizována tím, že není 

žádným způsobem abstrahována z reality, protože absolutní pravda by musela být tak 

dokonalý popis reality, že by musela být s realitou identická. Samu realitu popisuje 

Bradley prostě jako zkušenost, ne však zkušenost  individuální mysli ale celku. To, co je 

reálné, tvrdí Bradley, nemůže být kontradiktorní, a jelikož kontradikce pochází 

z mnohosti, rozhodl se zavrhnout mnohost. Ačkoliv je realita jednotná a nevztahová, 

obsahuje také prvek rozmanitosti, z čehož vznikají fenomény a kontradikce.  

Moorova filosofická kariéra může být viděna jako neustálé zjemňování a 

zdokonalování argumentů proti skepticismu a idealismu, jehož nejvlivnějším 

exponentem své doby byl právě Bradley. Moore byl nucen zavrhnout své rané teze 

extrémního či naivního realismu
6
, pomocí nichž lehce vyvracel idealistickou metafyziku 

i skeptické argumenty. V rámci hledání nových protiargumentů přilnul k filosofii 

zdravého rozumu a rozvinul způsob filosofické analýzy.   

Apelovat na zdravý rozum znamenalo pro Moora především upozorňovat na to, že 

jednoduché věty typu: „Toto je skříň“ jsou mnohem jistější než jakákoliv premisa 

skeptiků. Jakkoliv jsou argumenty podobného typu akceptovatelné a účinné na rovině 

zdravého rozumu, z hlediska seriózní filosofické diskuze je třeba debaty výrazně 

subtilnější. O zpřesnění a lepší formulaci svých argumentů např. ve prospěch jistoty 

existence vnějšího světa se snažil téměř celý život, aby v takřka posledním eseji na toto 

téma prakticky kapituloval.
7
  

                                                 
6
 Jednalo se především o existenci propozic a možnosti přímého smyslového vnímání materiálních 

objektů. Jako prostředníka mezi objektem a myslí Moore nadále ustanovil tzv. „sense-data“ tedy 
nemateriální reprezentace materiálního světa.  

7
 Srov. KLEIN, Peter. Certainty In CRAIG, Edward. Routledge encyclopedia of philosophy. Vol. 2. 

New York: Routledge, 1998, s. 264-267. 
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1.3.2. A Defence of Common Sense
8
   

Roku 1925 Moore publikoval článek A Defence of Common Sense (dále Obrana), 

kterou jak Wittgenstein, tak Moore sám považoval za jednu z jeho nejlepších prací, byť 

se to zdá být pouze dlouhý seznam premis Moorova myšlení bez snahy důsledně jej 

obhájit. V některých ohledech se v Obraně snaží Moore popřít skeptické a idealistické 

teze především poukazem na jejich rozpornost a nežitelnost, ale sám pro své premisy 

nehledá širší argumentační podklad, než že on sám je považuje za správné a že každý 

rozumný člověk je považuje za správné.   

Tento seznam „základních pravd“ je příliš rozsáhlý, abychom jej museli celý 

vypisovat, pročež se pokusíme vybrat ty nejcharakterističtější výpovědi z každého 

druhu: 

 V současnosti existuje živé lidské tělo, které je mým tělem. 

 Toto tělo se v jistém čase v minulosti narodilo a od té doby nepřetržitě 

existovalo, i když ne aniž by procházelo změnami. 

 Od té doby, co jsem se narodil jsem byl buď v kontaktu s ní nebo nedaleko 

povrchu země.  

 Země existovala mnoho let před narozením mého těla. 

 Po mnoho z těchto let byl vysoký počet lidských těl na zemi v každém okamžiku 

naživu a mnoho z těchto těl zemřelo a zaniklo, než jsem se narodil.  

 Jsem člověk.  

 Během svého života jsem vnímal věci, představoval si věci, měl sny a pocity 

různých druhů.  

 Nejen, že jsem věci vnímal, ale také jsem si všímal faktů, které se jich týkají. 

Například: Právě pozoruji, že krbová římsa je v současné chvíli blíž mému tělu než 

knihovna. 

 Existuje velmi mnoho jiných lidských těl, které žily na zemi, a každé z nich bylo 

tělem lidské bytosti.  

Toto a nemálo podobných zjevných pravd tvoří kostru Moorova světonázoru, který 

Moore zatím nijak nedokazuje, zatím pouze popisuje a tvrdí, že ne všichni filosofové se 

s ním v těchto věcech shodnou. Tyto věty totiž implikují reálnou existenci různých „já“, 

                                                 
8
 MOORE, George Edward. A Defence of Common Sense In MUIRHEAD J.H. Contemporary  British  

Philosophy. London: George Allen & Unwin, 1925), s. 192-233.  
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prostoru, času, pravdivost lidského vnímání atd. První Moorovo tvrzení je, že s jistotou 

ví, že všechny tyto věty jsou pravdivé, pokud se týkají jeho.  

Druhé Moorovo tvrzení spočívá v tezi, že velmi mnoho lidských bytostí v průběhu 

svého života vědělo, že jsou tyto věty pravdivé, pokud se týkají jich samých
9
. Moore 

podtrhuje, že význam všech jeho propozic je určen běžným užitím slov v nich 

obsažených a že jsou srozumitelné každému a že on je používá právě v tom smyslu, jak 

jim každý intuitivně rozumí. Přesto činí několik upřesnění: například, že když o něčem 

tvrdí, že je to pravdivé, tak to zároveň vylučuje možnost, že by to pravdivé nebylo (tedy 

používá dvojstupňovou pravdivostní škálu).  

Je třeba zdůraznit, že Moore tvrdí v podstatě dvě odlišné věci: Jednak to, že každý 

člověk považuje jeho sadu propozic za pravdivou, jednak to, že skutečně pravdivá je, 

protože se skládá pouze z vět evidentně pravdivých a nezpochybnitelných. Tato jejich 

pravdivost není dokazována (jak by mohla být, když je evidentní), ale je požadována k 

tomu, aby náš jazyk, myšlení a konání mělo nějaký smysl. Z toho samého vyplývá, že 

skepticismus a idealismus, proti kterým Moore bojuje, nemohou být pravdivé, protože 

se jejich závěry neshoduji s evidentními propozicemi Moorovými. 

Moore říká, že existují dva druhy filosofů, kteří nesdílejí jeho jistotu o pravdivosti 

jeho druhého tvrzení. První druh má za to, že některé nebo všechny propozice, které 

tvoří součást prvního tvrzení, zkrátka nejsou pravdivé, a tak nelze mluvit o tom, že jsou 

jako takové s jistotou poznávány. Moore zde nemá na mysli pouze idealisty ale 

především je. Tito filosofové nepovažují za reálnou buď existenci materiálních věcí, 

nebo prostoru, nebo času, nebo lidského já. Moore považuje toto stanovisko za mylné, 

nikoliv však nutně vnitřně rozporné.  

 Druhou skupinou odpůrců jsou skeptici, kteří tvrdí, že některé nebo všechny 

propozice prvního tvrzení, ačkoliv pravdivé být můžou, nemohou být nikdy poznány 

jako pravdivé s naprostou jistotou. Tuto pozici se snaží Moore vyvrátit jako vnitřně 

rozpornou a to analýzou věty: „Žádný člověk nikdy nevěděl o existenci jiných lidí.“ 

Tuto větu rozkládá do kontradiktorní podoby: „Existovalo mnoho lidí kromě mě a nikdo 

z nich (včetně mě) nikdy nevěděl o existenci druhých lidí.“ Jinými slovy Moore vyčítá 

                                                 
9
 Moore zde používá výraz „each has frequently, during the life of his body, known“. Neodvažuji se 

toto tvrzení přeložit do češtiny, protože přirozeně neexistuje dokonavý vid slovesa „vědět“. Moore se zde 
dopouští jemného násilí na jazyce.    
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skeptikům, že nedokážou být své skeptické doktríně věrní co do svého chování, 

vyjadřování se a myšlení
10

.  

Moora jistě nemůžeme vyhlásit za vítěze nad idealismem a skepticismem. Jediné, co 

se mu podařilo nesporně dokázat, je, že tyto filosofické směry nejsou kompatibilní 

s jeho filosofickým postojem, který vychází ze zdravého rozumu. To však snad ani 

nebylo třeba dokazovat. Naopak čtvrtá část Obrany se snaží nepříliš úspěšně vyrovnat 

s kritickou chybou jeho systému a to pomocí analýzy některých propozic zdravého 

rozumu
11

. Moore však neposkytuje stejné podmínky například idealistům. Moorovy 

argumenty proti nim by se takřka rozplynuly, kdyby jim bylo dovoleno udělat vlastní 

analýzu některých pojmů.
12

 

 Zdaleka jsme nevyčerpali všechny výpovědi, které Moore ve své eseji činí
13

, ale 

uvedli jsme pouze ty, které budou relevantní pro náš další výklad (tedy na které reaguje 

Wittgenstein).  

 

1.3.3. Proof of the External World 

Druhá Wittgensteinem často citovaná Moorova stať byla publikována roku 1939 pod 

názvem Proof of the External World (dále Důkaz). Výchozím bodem Důkazu je 

Kantovo pohoršení nad tím, že filosofie ještě nebyla schopna podat důkaz existence věcí 

mimo nás, pročež v jejich existenci musíme věřit. Kant věřil, že tento důkaz dokáže 

podat. Moore s výsledkem jeho práce nebyl spokojen a rozhodl se do toho vložit. 

Prvním krokem pro něj bylo terminologické rozlišení pojmů, které často neprávem 

směšujeme. Tyto pojmy jsou: a) věci mimo nás; b) vnější věci; c) věci, které jsou vnější 

naší mysli; d) věci, se kterými se můžeme setkat v prostoru, a e) věci, které se prezentují 

(are presented) v prostoru. Kantova chyba, tvrdí Moore, byla, že všechny tyto skupiny 

chápal neodlišně jako fenomény v kontrastu k noumenům. Samotný pokus o definici 

těchto pojmů tvoří větší část práce. Výsledkem této analýzy je vyjasnění, že Moore se 

                                                 
10

 Zde také vyčítá skeptikům, že se odkazují na „common sense beliefs“, ale když to dělají, tak už 

předpokládají jistou komunitu lidí, která tyto předpoklady sdílí. 
11

 Moore se musí vypořádat s námitkou, že ne každý náš vjem má korespondující předmět ve vnějším 
světě (např. problém zdvojeného vidění). Do jaké míry je tedy možné tvrdit, že vnímáme předměty?  

Moore toto napětí řeší mediací. To, co vnímáme, nejsou předměty, ale tzv. „sense data“, které se snaží 
Moore třikrát (a nikdy neproblematicky) definovat. Tím se samotná prostá vize světa popisovaného 

zdravým rozumem problematizuje.  
12

 Například mnozí idealisté by se mohli spokojit s analýzou pojmu „vnější svět“, namísto toho, aby 

jeho existenci popírali. Tato analýza by je pak, stejně jako občas Moora, mohla zanést docela daleko od 

běžného významu slov.  
13

 Pro úplnost uvádíme dvě zbývající Moorovy propozice. 1) Neexistuje dobrý důvod k předpokladu, 

že každý fyzický fakt je závislý na nějakém mentálním faktu. 2) Neexistuje dobrý důvod k předpokladu, 
že existuje Bůh, nebo že člověk pokračuje ve své existenci i po tělesné smrti.  
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pokusí dokázat existenci věcí vnějších naší mysli. Věci vnější naší mysli jsou pak 

definovány jako věci, jejichž samotná existence neodporuje možnosti nebýt vnímán, 

nebo spíše prožíván. Jinými slovy, pokud věc může existovat, aniž by po celou dobu její 

existence byla předmětem něčí zkušenosti, pak jí můžeme nazvat předmětem vnějším 

naší mysli (na rozdíl například od snů či halucinací).   

Slavný Moorův důkaz vnějšího světa by se dal schematizovat takto
14

: 

Premisa 1: Moore drží ruku před sebou, udělá s ní gesto a řekne: „Zde je ruka.“ 

Premisa 2: To samé udělá s druhou a řekne: „Zde je druhá.“ 

Závěr 1: „Nyní jsou tu dvě ruce“ 

Závěr 2: „Existují objekty vnější naší mysli.“ 

Závěr 3: „Existuje vnější svět.“  

Moore, ve snaze dokázat správnost svého důkazu, zkoumá, zda jeho důkaz splňuje tři 

nutné a dostatečné podmínky správného důkazu: 1) premisy jsou odlišné od závěru; 

2) víme o premisách, že jsou pravdivé (jisté); 3) závěr skutečně vyplývá z premis. 

Moore takto testuje své dvě premisy a první závěr a zjišťuje, že jeho důkaz je správný. 

V tomto ohledu jsme s ním zajedno. Problematické jsou však závěry 2 a 3, které 

vyplývají jednak ze závěru 1, jednak z analýzy vět tohoto typu, kterou Moore podal v 

Důkazu předtím. Pokusíme  se vyjádřit tuto analýzu v podobě dalších premis. 

Premisa 3: Z každé propozice typu „Existuje mýdlová bublina.“ vyplývá propozice: 

„Existuje objekt vnější naší mysli.“ 

Premisa 4: Pokud existují alespoň dva materiální objekty (tedy objekty vnější naší 

mysli), existuje vnější svět.  

Zatímco Premisa 4 se nejeví problematická, Premisa 3 dozajista potřebuje obhajobu 

a Moore se o ni vskutku snaží: „Pokud řeknu o něčem, co vnímám: ʻToto je mýdlová 

bublina,ʼ pak, zdá se mi, jistě implikuji, že by nebyla žádná kontradikce v tvrzení, že 

existovala předtím, než jsem ji začal vnímat, a bude pokračovat v existenci i poté, co ji 

přestanu vnímat.“
15

 To je v podstatě Moorova definice objektu vnějšího naší mysli. 

Jinak řečeno Moore tvrdí, že každou větou typu „Existuje (There is) [věc, se kterou se 

můžeme setkat v prostoru]“ říkáme také: „Tato [věc, se kterou se můžeme setkat 

v prostoru] je předmět vnější naší mysli.“ Zda je toto tvrzení oprávněné, se 

neodvažujeme tvrdit, ale po tomto rozboru už by měl být zjevný jiný defekt. Argument 

                                                 
14

 Schéma argumentu jsem víceméně převzal z COLIVA, Annalisa. Moore and Wittgenstein: 

scepticism, certainty, and common sense. New York: Palgrave Macmillan, 2010, s. 26. 
15

  MOORE, George Edward. Philosophical papers.  New York: Routledge, 1959, s.142-143. 
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žádným způsobem nesahá do oblasti samotného bytí, ale zůstává na úrovni jazyka a 

myšlení.  

Moore říká, že pokud o něčem, co potkávám v prostoru, tvrdím, že to existuje, pak 

tím implikuji, že je to věc vnější naší mysli. Když Kant volá po důkazu existence věcí 

mimo nás, pak volá po důkazu oprávněnosti této implikace. Pokud si toho Moore byl 

vědom, pak se u toho žádným způsobem nepozastavil.     

Moore bystře předpokládal, že tento jeho důkaz neuspokojí široké plénum filosofů 

různých zaměření. A nejen filosofů. I nestudovanému člověku se celá tato záležitost 

bude zdát podezřelá. Pokud jeden z největších filosofů novověku považuje nějaký 

filosofický problém za velmi závažný a jiný filosof tento problém vyřeší absurdně 

jednoduchým způsobem, můžeme se oprávněně domnívat, že došlo k nějakému 

nedorozumění. V tom spočívá pohoršení Důkazu. Kant ve svém myšlenkovém systému 

řešil problém dokazatelnosti vnějšího světa, Moore tento problém vzal za svůj a snaží se 

jej řešit ve svém myšlenkovém systému, ve kterém však tento problém žádným 

způsobem nevyvstává. Řešení tohoto problému ne-problému tudíž není uspokojující
16

. 

Moore v závěru své eseje vystoupil proti dvěma námitkám, které mohou stát u 

kořene toho, že lidé budou jeho důkaz považovat za nedostatečný. První námitka má být 

směřována od lidí, kteří namísto toho, aby vyžadovali důkaz existence vnějšího světa, 

ve skutečnosti vyžadují důkaz toho, zda a jak mohou být známy jakékoliv propozice o 

vnějším světě. Ten však Moore nechtěl podat a tvrdí, že ani být podán nemůže. Druhou 

námitkou je fakt, že Moore nedokázal pravdivost svých premis. To Moore uznává, ale 

odmítá, že by to bylo nutné. Podle Moora není nutné, aby dokázal pravdivost svých 

premis, stačí, když bude vědět, že jsou pravdivé. Zde se dostáváme ke zvláštnímu 

konceptu vědění, který rozebereme později v rámci kritiky Wittgensteina.  

Ačkoliv se nám zdají námitky uvedené samotným Moorem dostatečné k vyvrácení 

jeho základní argumentační osy, neodpustíme se uvést další, který se nám nepodařilo 

v dostupné literatuře dohledat.  Jakkoliv stručný a prostý se může zdát Moorův 

argument, věřím, že se mi jej povedlo ještě zestručnit do následující podoby
17

: 

Premisa: Moore drží ruku před sebou, udělá s ní gesto a řekne: „Zde je ruka.“ 

Závěr: „Existuje vnější svět.“  

                                                 
16

 Pro demonstraci tohoto tvrzení se uchýlíme k analogii. Pokud vojevůdce vytáhne s armádou na 

stejně silnou sousední zemi a bez odporu obsadí hlavní město, aniž by potkal jediného nepřátelského 

vojáka, pak nelze smysluplně mluvit o vítězství. 
17

 Méně důležitým krokem zestručnění je vypuštění druhé ruky. Stejně jako někteří jiní se 

domníváme, že Moorovo přesvědčení o tom, že k důkazu vnějšího světa potřebujeme dva předměty není 
přesvědčivé. Viz COLIVA, Annalisa. Moore and Wittgenstein, s. 27. 
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Že se nejedná z logického hlediska o důkaz? To v případě Moora také ne. To, co 

bylo striktně řečeno důkazem, bylo konstatování, že jedna ruka a druhá ruka k tomu 

jsou dohromady dvě ruce, to stěží potřebovalo být dokazováno. To, v čem leží 

argumentační síla či slabost Moora, není, jak se nás snaží přesvědčit, ve formální 

dokonalosti či nedokonalosti důkazu (vedoucímu k závěru 1), kterým nic nedokázal, ale 

v analýze toho, co znamená věta typu: „Zde je ruka.“  

Pokusili jsme se co nejvěrněji zachytit důkazní schéma Moorova důkazu tak, jak 

skutečně je a nikoliv tak, jak jej Moore sám prezentuje:  

Premisa 1: Moore drží ruku před sebou, udělá s ní gesto a řekne: „Zde je ruka.“ 

Premisa 2: To samé udělá se druhou a řekne: „Zde je druhá.“  

Premisa 3: Pokud existují dvě věci vnější naši mysli, existuje vnější svět.  

Premisa 4: Větou typu: „Toto je mýdlová bublina“ implikujeme, že mýdlová bublina 

je věcí vnější naší mysli. 

Premisa 5: Věty „Zde je ruka,“ a „Zde je druhá“ patří mezi věty typu „Toto je 

mýdlová bublina“  

Závěr: Existuje vnější svět.  

Pokud se na tento důkaz podíváme z hlediska tří podmínek nutných a dostačujících 

ke správnosti důkazu, tak zjistíme, že premisy už nejsou zdaleka tak evidentní, ale 

především, že závěr nevyplývá z premis Závěr vyplývající z premis zní: „Implikujeme, 

že existuje vnější svět.“ Zda skutečně existuje nebo ne, jsme žádným způsobem 

nedokázali. Dokázali jsme to, že uvažujeme a mluvíme takovým způsobem, jako by 

existoval. Pokud bychom ale měli striktně ze způsobu vyjadřování odvozovat na 

skutečné bytí věcí, pak by Slunce i v naší době obíhalo kolem Země, protože ráno 

„vychází“ a večer „zapadá“.  

 

1.3.4. Malcolmova interpretace 

Jak Obrana, tak Důkaz patří k  nejkomentovanějším dílům filosofie 20. století. Co se 

Důkazu týká, tak větší část komentátorů jej shledává nedostatečným či selhávajícím
18

, 

ale liší se v názoru, co je příčinou jeho neúspěchu. My se pozastavíme nad interpretací 

Norberta Malcolma, která je pro nás navýsost relevantní, protože to byl právě Malcolm, 

kdo Wittgensteina přivedl v posledních měsících jeho života k tématu jistoty a to právě 

                                                 
18

 Ani Moore s esejem nebyl nikdy spokojen. Vypráví se, že když jej měl prezentovat, snažila se jej 
jeho manželka uklidnit tím, že se to ostatním jistě bude líbit. Na to ji Moore odpověděl, že pokud se jim 

to bude líbit, tak proto, že se pletou. MALCOLM, Norman. Knowledge and certainty. Englewood Clifs: 
Prentice Hall, 1963, s. 166.  
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skrze komentování Moorových esejů. Z toho důvodu také nebudeme věnovat pozornost 

pozdějším Malcolmovým interpretacím, které, ačkoliv vyzrálejší a kvalitnější, 

neovlivnily Wittgensteina.   

Roku 1942 Malcolm publikoval esej Moore and ordinary language, kde rozvinul 

velmi klasickou, nicméně ne zcela legitimní interpretaci Moorova Důkazu.
19

 Článek 

přijímá Důkaz jako úspěšné vyvrácení skepticismu a to na základě toho, že formulované 

skeptické pochyby jdou proti běžnému jazyku. Pokud si při dobrém osvětlení a za 

plného vědomí držíme před obličejem svoji ruku, pak je nesprávné říci, že je velmi 

pravděpodobné, že se jedná o ruku, ale musíme říci, že je to jisté. Malcolm tedy, stejně 

jako jsme to udělali my, posouvá ohnisko Důkazu, z epistemicko-empirického důkazu, 

kam jej položil Moore do roviny lingvistické. Problém Malcolmovy interpretace 

spočívá v tom, že upadá do důkazu kruhem ještě zjevněji než původní Moorovo 

stanovisko, jelikož v podstatě popírá skeptiky předpokladem, že se skeptici mýlí.  

Roku 1949, kdy Malcolm hostil Wittgensteina a mluvili spolu o Moorových esejích, 

publikoval Malcolm článek Defending common sense, ve kterém zaujímá k Moorově 

práci nové stanovisko. V první řadě se jedná o kritikou užití slova „vědět“ v Moorově 

Důkazu. Podle Malcolma v běžném životě užíváme slovo „vědět“, pokud jsou splněny 

tři následující podmínky: 1) o vypovídané věci existuje pochybnost; 2) osoba, která 

deklaruje vědomost, může podat důvody pro toto tvrzení; 3) je možné podniknout 

šetření, zda je tvrzení skutečně pravdivé. Dle Malcolma pak Moorův výrok (a nejen 

Moorův, ale i Malcolmův z předchozí eseje): „Vím, že  je zde ruka.“ nesplňuje ani 

jeden ze stanovených požadavků. Na tuto kritiku Moore odpověděl v dopise z roku 

1949
20

 tak, že ačkoliv použil slovo „vědět“ mimo obvyklé okolnosti jeho užití, užil je 

v obvyklém významu a tedy správně a nikoliv zavádějícím způsobem, jak byl obviněn. 

To Malcolm nemohl akceptovat, protože pro něj, stejně jako pro Wittgensteina, 

okolnosti užití přímo určují význam slova.  

Malcolm tvrdí, že je nesmyslné říci: „Vím, že zde je ruka,“ pokud o této větě 

neexistuje žádná pochybnost. Moore na tuto kritiku odpovídá
21 

dvěma argumenty. I 

když se prý může skutečně jevit, že je nesmyslné to říci, sama slova smysl mají a na 

                                                 
19

 Odvažujeme se tvrdit, že Malcolmova interpretace je nelegitimní (tedy nerespektuje ani zamýšlený 

ani skutečný význam textu), protože Malcolm z textem nakládá, jako by byl zaměřen proti skepticismu, 

což z textu samotného nevyplývá a později bylo popřeno samotným autorem, podle kterého je článek 
namířen proti idealismu.  

20
 Srov. COLIVA, Annalisa. Moore and Wittgenstein, s. 34-35.  

21
 Ibdem. 36.  
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tom záleží. A za druhé je Moore sám užíval v případě, kdy o jeho propozici byla 

vznesena pochybnost, tedy zcela legitimně.  

V tomto otevřeném stádiu diskuze této otázky se s ní seznámil Wittgenstein a 

uchvátila jej natolik, že se jí s přestávkami věnoval poslední rok a půl svého života. 

Dříve než si budeme moci předestřít k čemu došel, je třeba si ujasnit, co znamenají 

termíny, které používal. 

 

1.4. Malý glosář  

Abychom nemuseli přerušovat výklad delšími odbočkami, které by vysvětlovaly 

význam ne zcela obvyklých termínů, které Wittgenstein užívá, rozhodli jsme se 

vysvětlit ty nejzákladnější pojmy v rámci první kapitoly.  

Řečová hra: Koncept řečové hry patří k nejpodstatnějším Wittgensteinovým 

příspěvkům k současnému myšlení. V Traktátu rozvíjí na pozadí kritiky referenční 

teorie jazyka svoji teorii obrázkovou. Ve Filosofických zkoumáních si ale už uvědomuje 

bláhovost svého počínání a nemožnost dopátrat se podstaty jazyka, aniž bychom jej 

nedovoleně redukovali tak, jak to dělal v Traktátu. Užití jazyka je totiž mnohem širší, 

než pojmenovávání a označování a mnohá slova mají v různých kontextech různé 

významy. Těmto kontextům říká Wittgenstein řečové hry, které nijak nedefinuje, a 

považuje jejich definici za nemožnou, protože neexistuje skupina znaků, které by byly 

všem řečovým hrám společné. „Řečovou hrou proto rozumíme celek, který je vytvořen 

mluvčími, jejich řečovými i neřečovými aktivitami, a který je zpravidla vázán i na určité 

prostředí.“
22

 Řečová hra má objektivně, nikoli však výslovně stanovená pravidla, 

jejichž primárním tvůrcem a garantem je společenství, které danou řečovou hru 

provozuje.    

Obraz světa – Termín „Obraz světa“ provází celé Wittgensteinovo dílo, ale v knize „O 

jistotě“ získává zvláštní význam. Za obraz světa by se dala označit jakási soustava 

vzájemně provázaných a podpírajících se jistot, která tvoří pozadí našeho poznávání a 

myšlení. Obraz světa je nevysloveným a často neanalyzovaným paradigmatem našich 

myšlenek i řečových her. Byť se může postupně vyvíjet, nelze jej najednou strhnout, 

protože není myslitelné ani myšlení ani řeč bez nějakého obrazu světa. Dvě metafory, 

které nám pomohou pochopit důležitost, stabilitu a flexibilitu obrazu světa jsou loď a 

                                                 
22

 SOUSEDÍK, Prokop: Co je podle Wittgensteina řeč?  IN Studia Neoaristotelica 2008 č.1 s. 38-50, 
s. 45.   
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koryto řeky. Náš obraz světa se podobá lodi, bez které nemůžeme na moři přežít. Je 

možné ji na širém moři přestavět, ale jen kousek po kousku, aby vždy byla schopná 

plavby. Neexistuje pevné místo, ze kterého bychom mohli přestavovat nebo opravovat 

náš obraz světa, aniž bychom na něm byli existenciálně závislí. Nebo se podobá obraz 

světa korytu řeky, které se může časem posouvat, ale tyto posuvy jsou pomalé a vždy 

lze určit rozdíl mezi vodou v řece (myšlení, řeč) a korytem (obraz světa, jistoty).  

Terapie jazyka –„Filosof vyšetřuje nějakou otázku; jako nějakou nemoc, kterou má 

léčit“
23

  Celá filosofie by se dala pro Wittgensteina sesumírovat pod výraz „terapie 

jazyka“, toto přesvědčení přítomné již v Traktátu
24

 ho neopustilo až do smrti. To lze 

jednoduše vyvodit z toho, že kniha „O jistotě“ je realizací tohoto plánu. Wittgenstein 

analyzuje podstatné epistemologické pojmy, snaží se dobrat k jejich pravému významu 

(tedy způsobu, jakým se užívají v různých řečových hrách) a tím v základu podetnout 

pseudoproblémy, které leckteří filosofové vytváří, aby jim jiní statečně čelili.   

Nesmysl – Pojem nesmyslu má pro Wittgensteina obrovskou důležitost, ale jeho 

definici rozšiřuje. Nesmysl je pro Wittgensteina neplatný tah řečové hry. Existují dva 

základní neplatné tahy. Za prvé je to tah proti pravidlům – tedy něco, co v dané řečové 

hře nedává žádný smysl (příklad: „Číslo tři voní po děsivosti.“). Za druhé je to pravidlo 

samo, propozice tak samozřejmá, že ji nedává ani smysl vyslovovat, protože 

kdybychom takovou propozici neakceptovali, nemohli bychom vůbec používat řeč. 

Jedná se o výroky, které svojí zjevností tvoří předpoklady a pravidla řečové hry 

(příklad: „Existuji.“, „Mám dvě ruce“). Takové pravidlo je označeno za nesmysl, 

protože za obvyklých okolností jejich vyslovení opravdu žádný smysl nedává. Mohou 

však nastat extrémní okolnosti, kdy ujištění o tom, že mám dvě ruce, smysl dávat bude. 

Wittgensteinem kritizovaní filosofové ale s podobnými výroky zacházejí, jako kdyby 

měly smysl vždy. Z řečeného je zjevné, že Wittgenstein v žádném případě nepoužívá 

slovo nesmysl jako něco pejorativního, ale jako prosté konstatování.       

                                                 
23

 WITTGENSTEIN, Ludwig. Filosofická zkoumání. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1993, § 255. 
24

 Slavná poslední věta Traktátu  praví: „O čem se nedá mluvit,  tomu se musí mlčet.“ Tuto větu sám 
Wittgenstein považoval za nesmírně důležitou a kritikům Traktátu vyčítal, že jej nepochopili, protože 

ještě mnohem podstatnější než to, co je v něm napsáno je to, co v něm naspáno není. Srov. 
WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus logico-philosophicus. Praha: OIKOYMENH, 2007  § 7. 
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2. Wittgensteinovo pojetí jistoty 

Mnozí komentátoři Wittgensteinovy práce považují za bláhovou snahu 

systematizovat myšlení tohoto rakouského filosofa
25

 s poukazem, že pokud by to bylo 

možné učinit, jistě by to ve formálněji dokonalejší formě vyjádřil sám Wittgenstein. 

Tito filosofové se domnívají, že v jakékoli schématizaci jeho díla se vždy musí ztrácet 

některý z podstatných prvků. Zdálo by se mi nabubřelé tyto velké myslitele usvědčovat 

z omylu, pročež tato kapitola na sebe  nebere podobu systematizace spisu „O jistotě“, 

nýbrž zapouští devět sond do tohoto spisu pomocí přesně formulovaných a 

metodologicky zásadních otázek. Následně se je snaží co nejvěrněji zodpovědět 

takovým způsobem, jakým by na ně odpověděl autor spisu „O jistotě“.  

Tato metodologie je nutně eklektická, ale ospravedlnitelná, jelikož si na 

vyčerpávající analýzu této knížečky nenárokují právo ani mnohem rozsáhlejší práce. 

Výběr těchto sond je podřízen dvěma nutnostem. Nutnosti osvětlit základní principy 

Wittgensteinova přemýšlení o základech epistemologie a nutnosti zpracovat témata 

relevantní pro závěrečnou kapitolu této práce.  

2.1. Jaký je vztah mezi jistotou a vědomostí? 

„Není přehnané tvrdit, že téměř všechny tradiční problémy epistemologie mohou být 

interpretovány tak, že jejich řešení je závislé na rozhodnutí o vztahu mezi vědomostí a 

jistotou.“
26

 Jaký je tedy tento vztah pro Wittgensteina? Velmi specifický a ne zrovna 

intuitivní. Nejlépe je tento vztah vidět na  poznámkách, které si Wittgenstein udělal při 

přemítání o Moorových propozicích z jeho slavné Obrany.  

V paragrafech 137-8 se například dočteme:  

Ale věty, které Moore uvádí jako příklady takovýchto pravd, které ví, jsou nepochybně zajímavé. Ne 

proto, že někdo ví, že jsou pravdivé, nebo věří, že to ví, nýbrž proto, že všechny hrají v systému 

našich empirických soudů podobnou roli. K žádné z nich např. nedospějeme zkoumáním. 

Wittgenstein je s Moorem zajedno, že nemůžeme říct, jak víme, že jeho propozice 

jsou pravdivé, a také s ním souhlasí v tom, že o jejich pravdivosti není pochyb. 

Nesouhlasí s ním ale v tom, že bychom věděli, že je Země velmi stará a že jsme k 

                                                 
25 

Liší se názory na to, proč je systematizace nemožná. Jedni tvrdí, že je to kvůli fragmentárnosti 

Wittgensteinova stylu a nedotaženosti jeho myšlení. Druzí tvrdí, že je to kvůli nekoherentnosti jeho 

myšlení. Třetí mají za to, že nám Wittgenstein poskytuje mnoho otázek, ale ne dost odpovědí na to, aby 

mohly vytvořit nějaký systém. A nakonec nejlichotivější interpretace má za to, že snaha o systematizaci 

Wittgensteina je podobnou svatokrádeží jako pokus o úplnou racionální analýzu vrcholného uměleckého 

díla.    
26 FIRTH Roderick. The Anatomy of Certainty. The Philosophical Review, leden 1967, s. 3-27, s.3.  
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tomuto tvrzení museli mít nějaký důkaz i když už nevíme, co to bylo za důkaz
27

. Pro 

Wittgensteina jsou tyto propozice nezpochybnitelné ne proto, že by byly tak dobře 

dokázané, ale kvůli tomu, že jsou jednoduše mimo směr, jímž se pohybuje zkoumání
28

.     

Moorovy propozice Wittgensteina tak fascinovaly, protože se jevily být empirickými 

propozicemi a přitom jsou imunní vůči pochybám, což by byla nová epistemologická 

kategorie. O Moorových propozicích podle Wittgensteina nelze pochybovat (v tom se 

schoduje s Moorem), ale nelze o nich ani tvrdit, že bychom je věděli (v tom se s ním 

rozchází).  Místo „vím“ používá Wittgenstein výrazy typu „musí být pevné“ (OJ § 112) 

a „vše hovoří pro, a nic proti“ (OJ § 4). Jsou to odpovědi na otázky, které ve 

skutečnosti nemáme.
29

     

Tyto odpovědi na otázky, které si neklademe, mají ale navýsost důležitou roli ve 

Wittgensteinově systému. Vytváří totiž „obraz světa“ - množinu často nevyřčených 

stanovisek, které tvoří základ individuálního nebo společenského systému myšlení. 

Obraz světa nemůže být potvrzen nebo popřen skutečností, protože obraz světa je 

způsob, jakým skutečnost uspořádáváme a chápeme. Obraz světa (tedy ona množina 

pochybám nepřístupných propozic) se časem může měnit
30

. Zcela přirozeně existují 

různé obrazy světa, které si vzájemně odporují.   

„Věty, které tento obraz světa popisují, by mohly náležet k druhu jakési mytologie. A 

jejich role je podobná úloze herních pravidel, a hru se můžeme naučit také čistě 

prakticky, bez učení se explicitním pravidlům.“ (OJ § 95). Věty typu „Země je velmi 

stará“ nebo „Mám ruce“
31

. Se podle Wittgensteina pouze tváří jako empirické věty, ale 

to není jejich funkce. Jejich funkce je být „pravidly hry“. Ne vždy je ovšem hranice 

mezi „zkušenostní větou“ a „pravidlem“ ostrá (OJ § 318 a 319). Pokud by chtěl někdo o 

pravidlech pochybovat, podobal by se člověku, který se snaží táhnout v šachu králem o 

čtyři políčka, samotnou touto akcí by přestal hrát šachy. V rámci hry šachu totiž takový 

tah smysl nedává, stejně jako nedává smysl v rámci daného obrazu světa pochybovat o 

„ztuhlých“ větách plnících funkci pravidel. Tak to činí skeptici, když tvrdí, že si 

nemohu být jist, zda mám ruce. 

                                                 
27

 Srov. HAMILTON, Andy. Routledge Philosophy Guidebook, s. 87. 
28

 Srov. OJ § 88. 
29

 Srov. HAMILTON, Andy. Routledge Philosophy Guidebook, s. 92.  
30

 „Mohli bychom si představit, že určité věty, které mají formu zkušenostních vět, by ztuhly a 

fungovaly by jako vodítko pro neztuhlé, tekuté zkušenostní věty; a že by se časem tento poměr měnil, takže 

tekuté věty by ztuhly a pevné věty by se staly tekutými.“ OJ § 96. 
31

 V jistých případech mohou být Moorovy propozice empirické. Například člověk, který se probudí 

po operaci, která moha skončit amputováním horní končetiny, může použít větu „Mám ruce“ v jejím 
empirickém významu.    
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Pravidla se podobají pantům u dveří, ve kterých jsou dveře zavěšeny a mohou se 

otáčet (OJ § 341-343), nebo osa otáčení tělesa (OJ § 152) – v tomto kontextu můžeme 

chápat lépe ono nahrazení Moorova „vím“ Wittgensteinovým „je pevné“.   

„‚Vědění‘  a ‚jistota‘  patří do odlišných kategorií.“ Píše Wittgenstein v § 308 a my 

bychom už měli vědět, co tím myslí. Jisté jsou pro něj propozice tvořící pevné pozadí 

nebo nehybnou osu našeho obrazu světa a jsou proto nepřístupné pochybám, protože 

vždy pochybujeme pouze v rámci daného obrazu světa. Vědění je pak výsledkem 

poznávacího procesu v rámci daného obrazu světa, to samozřejmě přístupné pochybám 

je.  

O čem ale lze pochybovat o čem pochybovat nelze? Kterou pochybnost by 

Wittgenstein označil za legitimní, a kterou vidí pouze jako maškarádu? To závisí na 

obrazu světa, ve kterém se pohybujeme. Ale i na rovině teoretické je třeba stanovit jasné 

podmínky pro oprávněnou pochybnost. O to se pokusíme v následující podkapitole.  

 

2.2. Jak rozeznám oprávněnou pochybnost od pochybnosti falešné? 

K rozřešení této otázky si zvu s radostí za průvodce sira Antony Kennyho
32

, který 

působí ve Wittgensteinových a wittgensteinovských textech jako oáza na poušti. Těžko 

bychom hledali srozumitelnějšího vykladače spisů tohoto rakouského filosofa.  Kenny 

analyzoval spis „O jistotě“ a nalezl v něm celkem 5 základních podmínek proto, aby 

pochybnost byla hodna tohoto jména, a rovnou je aplikoval na matku všech moderních 

pochybností – na karteziánskou metodologickou pochybnost.   

1. Pochybnost musí být opodstatněná 

Toto je takřka simplisitická podmínka.  „Pochybujeme z určitých důvodů.“ (OJ § 458). 

Útokem proti skeptikům i proti Descartově metodologické skepsi je ale postoj, že 

samotná představitelnost omylu není dostatečným důvodem pro pochybování: „Jak je 

tomu ale s větou jako ‚vím, že mám mozek‘? Mohu ji zpochybnit? K pochybování mi 

chybí důvody! Vše hovoří pro, a nic proti. Přesto si lze představit, že by se při operaci 

moje lebka ukázala jako prázdná.“ (OJ § 4). Karteziánská metodologická pochybnost 

by se tedy jevila Wittgensteinovi s největší pravděpodobností jako neopodstatněná, 

protože Descartes následuje stezku: je to představitelné, tedy je to možné, tedy je třeba 

s tím počítat. To pro Wittgensteina nutně nevyplývá.     

2. Pochybnost musí něco znamenat 

                                                 
32

 Namnoze vycházím z jeho knihy KENNY, Anthony: Wittgenstein.. Oxford: Blackwell Publishing 
2006. Především z 11. kapitoly nazvané On scepticism and certainty, s. 160-172.  
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Můžeme ale také říci: nic nemluví proti tomu a všechno pro to, že stůl tam zůstane i tehdy, když se na 

něj nikdo nebude dívat? Co však pro to mluví? Kdyby to ale někdo zpochybnil, jak by se jeho 

pochybnosti prakticky projevily? A nemohli bychom ho nechat klidně pochybovat, poněvadž by to na 

věci stejně nic neměnilo?  (OJ § 119-120) 

Není hodno jména pochybnost pochybování tak teoretické, tak abstraktní, že ať by se 

naše pochybnost ukázala jako oprávněná nebo neoprávněná, na našem jednání by to 

nezměnilo zhola nic. A co víc, dokonce si ani neumíme představit, co by se na našem 

jednání mohlo změnit, kdyby například byla pravdivá má pochybnost o tom, že mám 

dvě ruce, přestože svědčí pro to, že dvě ruce mám. (OJ § 247)    

3. Pochybnost vyžaduje znalost řečové hry 

Pokud mám pochybovat o p, pak musím znát význam p. To ale ona Descartova 

pochybnost nezajišťuje: „Kdybych chtěl pochybovat o tom, že toto je moje ruka, jak 

bych se zde mohl vyhnout pochybování o tom, že slovo ‚ruka‘ má nějaký význam? Zdá 

se, že to tedy přece vím.“ (OJ § 369) Jinými slovy, moje zkušenost s mojí rukou dává 

slovu „ruka“ význam. Pokud pochybuji o existenci své ruky, zjevně mu připisuji jiný 

význam než ten daný mají minulou a přítomnou zkušeností a tudíž se vymaňuji 

z pravidel řečové hry a má řeč i pochybnost nedává smysl. 

4. Pochybnost nemůže být univerzální 

V paragrafu 160 čteme: „Dítě se učí tím, že dospělému věří. Pochybnost přichází po 

víře.“ Kdybychom ničemu nevěřili, nemohli bychom o ničem pochybovat, protože by 

nám chybělo pozadí, na kterém pochybovat můžeme. „Každý jednotlivý fakt z těchto 

faktů lze zpochybnit, ale zpochybnit všechny nemůžeme.“ (OJ § 232)  

5. Pochybnost předpokládá  jistotu  

Jednoduše: Pochybování je možné jen tam, kde je možné testování (OJ § 125) a každý 

test nutně potřebuje něco, o čem se nepochybuje, co netestujeme, co je jisté (OJ § 163). 

„Kdo by chtěl o všem pochybovat, ten by se k samotnému pochybování ani nedostal. 

Sama hra pochybování už předpokládá jistotu.“ (OJ § 115)  

 

Pokud jsou všechny tyto stanovené podmínky splněny, pak dává smysl věta: 

„Pochybuji, že p,“ kde p je libovolná propozice. Pokud tyto podmínky splněny nejsou, 

pak je tato věta nesmyslná a nelze o ni rozumně diskutovat, potvrdit ji anebo vyvrátit. 

Tak je tomu i s karteziánskou metodologickou pochybností.  
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2.3. Je Moorovo vyvrácení skepticismu úspěšné?  

Kratičká předmluva spisku „O jistotě“ sepsaná Anscombovou a Wrightem implikuje 

představu, že Wittgenstein s Moorovým Důkazem a Obranou více méně souhlasil, 

pouze má potřebu Moorovy formulace zpřesnit, popřípadě převést do svého systému 

myšlení. To by byla  obrovská dezinterpretace Wittgensteinova postoje. Ve skutečnosti 

nenechává Wittgenstein na  Moorovi nitku suchou. Nezastupitelná a obrovská role 

Moorova pro poslední filosofické poznámky rakouského filosofa nespočívala v tom, že 

by s ním v mnohém souhlasil, ale v tom, že jeho propozice mají zvláštní funkci 

v myšlenkovém systému prezentovaném Wittgensteinem a to mu umožnilo jej rozvést a 

důkladněji popsat.    

 Vůbec první poznámka knihy „O jistotě“ dává Moorovi naději: „Když víš, že zde je 

jedna ruka, tak ti všechno ostatní uznáme.“
33

 Tedy Wittgenstein by považoval Moorovo 

vyvrácení skepticismu v Důkazu za úspěšné, pokud je smysluplná následující věta: 

„Vím, že je zde jedna ruka“. Zda to Wittgenstein připustí, se dozvídáme až v paragrafu 

číslo 151: „Řekl bych: Moore neví to, o čem tvrdí, že to ví, ale je to pro něj pevné, stejně 

jako pro mě; pokládat to za pevné náleží k metodě našeho pochybování a zkoumání.“ 

Zde se dostáváme k mimořádně důležitému terminologickému rozlišení mezi vím a je to 

pro mne pevné. Zde jsme přímo v srdci toho, co Wittgensteina na Moorově důkazu 

fascinovalo a inspirovalo. Byly to právě ony moorovské propozice, tedy věty tak 

samozřejmé, že nejsou otevřené pro vážné pochybování
34

, ale zároveň věty tak 

samozřejmé, že by bylo absurdní tvrdit, že je víme. Vědomost totiž ze své definice 

vyžaduje možnost pochybnosti, jak jsme pojednávali výše.  

„Pochybovat o existenci vnějšího světa“ ovšem např. neznamená pochybovat o existenci nějaké 

planety, kterou později na základě pozorování dokážeme. Nebo chce Moore říci, že vědění, že zde je 

jeho ruka, je jiného druhu, než že existuje planeta Saturn? Pak bychom mohli pochybujícího odkázat 

na objev planety Saturn a prohlásit, že její existence byla dokázána, a tedy i existence vnějšího světa. 

(OJ § 20) 

Zde Wittgenstein formuluje pocit, který přepadne snad většinu čtenářů Důkazu. 

Moore přeci vážně neodpovídá skeptikům, ale místo toho se s nimi míjí. Nerozlišuje 

podstatně odlišnou obvyklou pochybnost a pochybnost filosofickou či metodologickou.   

V důsledku toho by každý řádný skeptik musel shledávat Moorův Důkaz neúspěšným.    

                                                 
33

 OJ § 9 
34

 Wittgenstein píše v OJ § 220: „Rozumný člověk jisté pochybnosti nemá.“  
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„Není totiž pravda, že omyl při přecházení od planety k mé vlastní ruce se pouze 

stává vždy stále méně pravděpodobným. Tento omyl totiž už na určitém místě není ani 

myslitelný.“ To čteme v § 54. Wittgenstein zde ukazuje jeden z rozdílů mezi obyčejnou 

a skeptickou pochybností. Ten není pouze v míře, ale je podstatný.   

Andy Hamilton analyzoval Wittgensteinův spis „O jistotě“ a našel 6 podstatných 

charakteristik vědomosti, ze kterých vyplývá, že Moorovo užiti tohoto slova je 

neoprávněné
35

.  

1) Opravdové nárokování si vědomosti
36

 musí být opodstatněno něčím ještě jistějším. 

2) Vědomost předpokládá logickou možnost chyby nebo omylu. 

3) Vědomost předpokládá logickou možnost pochybnosti. 

4) Vědomost předpokládá logickou možnost přesvědčit se a mít schopnost to vědět.   

5) Vědomost vzniká tam, kde existuje otázka; nárokování si vědomosti musí mít 

praktický a myslitelný dopad. 

6) „Já vím“ nepopisuje stav mysli, který by garantoval to, co vím. 

Není třeba rozebírat každý z bodů zvlášť. Některé jsou pochopitelné i bez dalšího 

komentáře, jiné lze pochopit ve světle předcházející podkapitoly o pochybách. 

Podstatným závěrem této podkapitoly je to, že Wittgenstein rozhodně nesouhlasil 

s Moorovými argumenty proti skepticismu a považoval jeho vyvrácení skepticismu za 

pozici podobně jalovou jako skepticismus sám.  

2.4. Je Wittgenstein fundacionalista? 

Fundacionalismus je jednou ze základních epistemologických teorií, které se snaží 

zatočit se skepticismem. Dělá to prohlášením jednoho nebo několika předpokladů za 

základ (od toho název směru), ze kterého lze vyvodit pravdivost či jistotou dalších 

tvrzení. Tyto základní předpoklady nepotřebují být dokázány pomocí jiných tvrzení, 

přesto jsou jisté. Takováto tvrzení jsou sama v sobě důvěryhodná.  

Řadí se Wittgenstein do tohoto epistemologického proudu? Na to komentátoři 

odpovídají různě. Nejprve se zaměříme na odpověď A. Strolla, která je pozitivní. Podle 

něho je Wittgenstein vysoce originální fundacionalista.
37

 Dle jeho názoru stojí jistota 

vzhledem k jazykové hře ve stejném poměru, ve kterém pro fundacionisty stojí základní 

tvrzení k tvrzením ostatním.  Stroll svou tezi podpírá tím, že Wittgenstein používá více 

                                                 
35

 HAMILTON, Andy. Routledge Philosophy Guidebook, s. 187-201. 
36

 Strašlivé spojení „nárokování si vědomosti“ nechť je naším ekvivalentem anglického „knowledge-
claim“. Nárokuje si vědomost ten, který říká: „Já vím p.“   

37
 V rekonstrukci Strollových úvah budu vycházet z 9. kapitoly STROLL, Avrum. Moore and 

Wittgenstein on certainty. New York: Oxford University Press, 1994.  
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než v 60 případech typicky fundacionalistický jazyk, slova jako „základ“ či 

„fundament“. Krátce na to přikročí k tomu, proč je Wittgenstein zvláštním typem 

fundacionalisty. Aby to prokázal, vyvolá v nás představu obrácené pyramidy, která 

reprezentuje klasický fundacionalismus.  V základu (F) nacházíme několik málo 

principů či axiómů, na kterém stojí celé odvozené tělo vědění (R). R je závislé na F, ale 

F nezávisí na ničem.  Stroll dále postuluje takzvaný „homogenní základ“ typický pro 

klasický fundacionalismus. Homogenním základem v podstatě myslí, že F a R patří do 

stejné kategorie.  

My už ale víme z předchozího výkladu, že dle Wittgensteina „‚Vědění‘  a ‚jistota‘  

patří do odlišných kategorií.“ (OJ § 308). V čem se F liší od R? Stroll uvádí dvě teorie. 

První je přítomna v knize od samého začátku a ztotožňuje F s oněmi pravidly řečové 

hry, oněmi „pantovými větami“, kolem kterých se řečová hra otáčí. Druhá teorie nabírá 

na síle v průběhu knihy a hledá podstatu F v činu, komunitní praxi, tréninku, instinktu a 

podobně.  

Na otázku skeptiků: „Ale jak si mohu být jistý pravdivostí F?“ odpovídají filosofové 

různě, jen aby se chytili do pasti dalšího regresu, který se bude doptávat po adekvátnosti 

tohoto kritéria. Tomu se Wittgenstein vyhýbá poukazem na to, že skeptická otázka 

nedává smysl, protože napadením jednoho z pravidel řečové hry se sama z oné řečové 

hry vyloučila. Vyjadřuje se ale k tomu, odkud ony propozice F bereme, a jeho odpověď 

je překvapivě ne-intelektualistická. Jednotlivé propozice tvořící součást F přijímáme 

jako dané na základě instinktu (OJ § 475), jednání (OJ § 204) a výchovy (OJ § 538, 

128). Tyto základní propozice F, základní pravidla jazykové hry a obrazu světa tedy 

nejsou zdůvodněné či zdůvodnitelné racionálně či argumentačně. „Musíš si uvědomit, že 

jazyková hra je takříkajíc něčím nepředvídatelným. Tím míním: není zdůvodněna. Není 

rozumná (nebo nerozumná). Je zde - jako náš život.“ (OJ § 559) 

Opačnou pozici než Avrum Stroll k otázce Wittgensteinova fundacionismu zaujímá 

Michael Wiliams
38

. Používá k tomu jeho vlastní model obrácené pyramidy, který jsme 

výše popsali. Na tomto modelu demonstruje čtyři teze klasického fundacionismu, 

z nichž Wittgenstein nepřijímá ani jednu. Tyto teze jsou:  

1. Univerzalita – tradiční fundacionisté tvrdí, že špička pyramidy F (základní 

propozice) jsou univerzální, tedy přístupné každému. Oproti tomu Wittgenstein 

                                                 
38

 WILLIAMS Michael. Why Wittgenstein Isn t a Foundationalist. In MOYAL-SHARROCK, Dani le 
a BRENNER William. Readings of Wittgenstein’s On Certainty: Palgrave Macmillan, 2015, s. 47-58. 
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postuluje mezi F i takové předpoklady, které jsou kulturně podmíněny (např. 

základní výsledky věd jako třeba „Země je kulatá“).   

2. Oddělenost – v oné pyramidě lze načrtnout linku oddělující jasně F od R. Podle 

Wittgensteina jasná čára neexistuje a leckteré propozice R se mohou přesunout 

do F a naopak (OJ § 96) 

3. Nezávislost – pokud bychom R oddělili od F, F by mohlo i nadále nezávisle stát 

bez jakýchkoli komplikací. Pro Wittgensteina je to takřka naopak. Základní 

jistoty F jsou „drženy na místě“  zbytkem pyramidy R.
39

 Kdybychom se vrátili k 

obrazu jistých propozic jako osy otáčení předmětu, tak je to právě ono otáčení, 

které určuje svoji osu. Osa otáčení je zcela nemyslitelná bez otáčení samotného.  

4. Dostatečnost  - Mezi R a F je úzký logický vztah. R přímo vyplývají z F. A 

každý podstatný spor odehrávající se mezi propozicemi R musí být alespoň 

potenciálně řešitelný pomocí propozic F. Tyto pozice klasický fundacionismus 

zastává k přímé opozici proti skepticismu a relativismu. Takovýto vztah je však 

u Wittgensteina nemožný, protože jeho F vyplývá z R, kdyby navíc R vyplývalo 

z F, vzniklo by zacyklení systému nepřipouštějící žádnou změnu, kterou 

nicméně Wittgenstein připouští.   

Wiliams tedy argumentuje, že  Wittgenstein se neúčastní sporu mezi skeptiky a 

fundacionisty jako bojovník na straně fundacionistů. Jeho způsob argumentace je 

odlišný, vůbec nepramení z ideje neměnné množiny základních pravd. Jak se 

Wittgenstein se skeptiky vypořádává po svém, je tématem další podkapitoly.
40

 

 Které straně tohoto sporu dát za pravdu? Je Wittgenstein velmi originální 

fundacionista, nebo by bylo řazení tohoto proudu znásilněním termínu fundacionista? 

Přes větší renovovanost  Strolla a jeho zakotvenost ve wittgensteinovském mainstreamu 

dávám za pravdu Wiliamsovi. Hlavním důvodem je, že když Wittgenstein říká, že F 

jsou jisté, neimplikuje tím nutnost toho, že by byly pravdivé, což musí být pro každého 

fundacionistu hodného tohoto označení zcela nepřijatelné. 

                                                 
39

 Téměř přesně korespondující obraz vytváří Wittgenstein v čísle 248: „Dostal jsem se na dno 
svých přesvědčení. A o této základové zdi bychom mohli téměř říci, že ji nese celý dům.“ 

40
 MOYAL-SHARROCK, Dani le. Understanding Wittgenstein's On certainty: scepticism, certainty, 

and common sense. New York: Palgrave Macmillan, 2010, s. 80. 
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2.5. Je skepticismus obhajitelnou filosofickou pozicí?   

Klasická teze Antony Kenyho
41

 říká, že spisek „O jistotě“ je debata o třech rozích: 

jeden je obýván Moorem, druhý skeptiky a ve třetím nacházíme Wittgensteina, který se 

snaží se s oběma kriticky vypořádat. Jak se tedy vypořádal se skeptickou pozicí?
42

    

V OJ § 341 čteme: „Tzn. otázky, které klademe, a naše pochybnosti spočívají na tom, 

že určité věty jsou zbaveny pochybností, jsou to jakoby stěžeje, v nichž se ony otázky a 

pochybnosti otáčejí.“ Wittgensteinova pozice je tedy taková, že samotný proces kladení 

si otázek a pochybování vyžaduje věty, o kterých nepochybujeme, pozice univerzálního 

skepticismu je tedy neudržitelná, protože požírá sebe sama (podobně jako v klasických 

protiskeptických argumentech). Pochopení čehokoliv bez jistoty, stejně jako 

pochybování o čemkoli bez jistot je zhola nemožné (OJ § 369): „Kdybych chtěl 

pochybovat o tom, že toto je moje ruka, jak bych se zde mohl vyhnout pochybování o 

tom, že slovo ‚ruka‘ má nějaký význam? Zdá se, že to tedy přece vím.“   

Takováto argumentace zdá se býti srozumitelná a validní. Není ale jasné, zda nám 

nabízí nějakou skutečnou výhodu oproti klasickému protiskeptickému argumentu
43

. Zdá 

se, že nabízí pouze jiný úhel pohledu daný odlišností Wittgensteinova systému myšlení. 

Zkrátka a dobře, skeptici neprošli Wittgensteinovou zkouškou „terapie jazyka“. Ve své 

podstatě Wittgenstein skeptikům neodpovídá, protože skeptikům ze samotné podstaty 

jejich falešných pochyb  odpovědět nelze, lze je pouze umlčet
44

. 

Wittgensteinovou odpovědí na otázku v titulu této podkapitoly je zřetelné „ne“. 

Skepticismus není obhajitelný. Ne kvůli tomu, že proti němu stojí zdrcující argumenty, 

ale kvůli tomu, že jeho metoda je vadná.  

 

2.6. Je Wittgenstein relativista? 

Pokud tedy nemůžeme Wittgenstein zařadit mezi skeptiky, protože se vůči nim 

vymezoval, zbývá pro něj nálepka relativistů. Abychom si mohli určit, zda mezi ně 

rakouský filosof zapadá, je třeba si epistemologický relativismus definovat: 

                                                 
41

 KENNY, Anthony. Wittgenstein,  s. 161. 
42

 Nutno dodat, že kritika Moorovy pozice je rozvinutější, jelikož si Wittgenstein vystavěl svou 

epistemologickou teorii na hrobu té Moorovy. Diskuze se skepticismem zdá se býti nerozvinuta. 
Wittgenstein neadresuje většinu klasických skeptických námitek, snad kromě možnosti snění, kterou 

jednoduše popírá (OJ § 676). 
43

 Tímto klasickým protiskeptickým argumentem myslím dvouvrstvý argument. 1) Skepticismus není 
životná intelektuální pozice, protože to není žitelná intelektuální pozice. 2) Skepticismus není ochoten 

aplikovat svoji základní tezi „Vše, co lze zpochybnit, je nutné zpochybnit“ na svoji základní tezi.    
44

  KENNY, Anthony. Wittgenstein,  s. 172. 
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Doktrína, že pravda vždy znamená „pravda dle standardu X“, kde je X nějaká osoba nebo skupina 

osob. Příkladem může být teorie, která chápe pravdu jako něco, čemu je uspokojivé věřit (…) Taková 

teorie připouští, aby se pravda lišila skupinu od skupiny a osobu od osoby, protože společenské 

podmínky a psychologie osoby může ovlivnit uspokojení, které z toho kterého přesvědčení čerpáme.
45

    

Na první pohled bychom Wittgensteina mohli mezi relativisty zařadit. Vždyť jeho 

sytém je tak nastaven, že co je jistotou pro jednoho člověka a jeho obraz světa a nesnese 

to žádné pochyby, pro jiného je nepochybný nesmysl. To demonstruje v OJ § 92:  

Lze se ovšem ptát: „Může mít někdo pádný důvod, aby věřil, že Země existuje teprve krátkou dobu, 

např. teprve od jeho narození"? - Předpokládejme, že by se mu to vždy říkalo tímto způsobem, - měl 

by nějaký dobrý důvod o tom pochybovat? Lidé věřili, že dokážou přivolat déšť; proč by nějaký král 

nemohl být vychováván ve víře, že současně s ním započal svět? A kdyby se Moore a tento král 

setkali a diskutovali, mohl by Moore skutečně dokázat, že jeho víra je správná? Netvrdím, že Moore 

by nemohl krále obrátit na svůj názor, ale byla by to konverze zvláštního druhu: vedla by krále k 

tomu, aby nahlížel na svět jiným způsobem. 

V tomto hypotetickém případě si je král jistý, že Země existuje krátkou dobu a 

Moore si je jistý, že existuje dlouhou dobu. Wittgenstein nám nedoloví zeptat se na 

oprávněnost nebo pravdivost oněch jistot, to pro něj nedává smysl. Existuje ale nějaký 

způsob jak porovnat či ohodnotit tyto kontradiktorní obrazy světa? Na to odpovídá v OJ 

§ 286:  

Čemu věříme, závisí na tom, co se učíme. Všichni věříme, že je nemožné, dostat se na Měsíc
46

; mohli 

by ale existovat lidé, kteří věří, že to možné je a že k tomu mnohokrát došlo. Říkáme: tito lidé nevědí 

mnohé z toho, co víme my. A ať jsou si svou věcí jakkoli jistí - mýlí se, a my to víme. Když srovnáme 

náš systém vědění s jejich systémem, tak ten jejich se ukazuje jako daleko chudší.    

Zde Wittgenstein vskutku porovnává dva systémy myšlení, dva obrazy světa a jeden 

shledává lepším než ten druhý. Zjevně kvůli tomu, že lépe zachycuje realitu. Takto 

řečeno je zjevné, že Wittgenstein nebyl relativistou, že je to pouze zdání způsobené 

netradičním pojetím jistoty v jeho díle. Pokud se mohou obrazy světa vyvíjet, zlepšovat 

a zhoršovat, chudnout a bohatnout, pak výprava za hledáním pravdy není nesmyslná, 

jak ji vidí relativisté. 

 

                                                 
45

 CRAIG Edward. Relativism IN CRAIG, Edward. Routledge encyclopedia of philosophy. Vol. 1-10. 

New York: Routledge, 1998. 
46

 Není snad nutné zdůrazňovat, že v době psaní této poznámky byla cesta na Měsíc vskutku nemožná.  
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2.7. Jaké jsou vlastnosti pantů? 

Stěžej, závěs, neboli pant hraje v řečové hře roli kostí – roli jistoty. Kdykoli 

Wittgenstein mluví o jistotě, na pozadí můžeme rozeznat obraz pantu, kolem kterého se 

naše diskuze a pochybování točí a ve kterém je zavěšena. Tyto panty – jistoty, musí 

splňovat podmínky nastavené Wittgensteinem a systematizované Danielou Moyal 

Sharrock
47

. Protože je to do velké míry otázka komplementární k otázce po vlastnostech 

pochybnosti (podkapitola 2.2.) budeme rozvádět pouze ty vlastnosti stěžejí, které 

vysvětlení vyžadují.  

Witgensteinovy stěžeje jsou: 

1. Nepochybné – pochybnost a omyl jsou logicky nesmyslné – tvoří koryto 

našeho uvažování, a proto nemohou být zpochybněny uvažováním.   

2. Zakládající – nejsou výsledkem dokazování, protože neexistuje nic jistějšího, 

čím bych mohl stěžeje podepřít.   

3. Neempirické – nejsou vyvozovány ze smyslových dat, a proto také nemohou 

být smyslovými daty popřeny. Stejně jako veverka nepoužívá indukci, aby se 

zásobila na zimu, tak ani člověk nepotřebuje nutně indukci k tomu, aby 

ospravedlnil své činy a předpovědi (OJ § 287).  Neexistuje totiž zkušenost, 

která by dokazovala univerzální platnost indukce (existují ale zkušenosti, 

které ji popírají). Pokud tedy uvažujeme pomocí indukce, tak je to navzdory 

naší zkušenosti.  „Ne, zkušenost není důvodem naší hry soudit.“ (OJ § 131)  

4. Gramatické – jsou pravidly gramatiky. „Když Moore říká, že to a to ví, tak 

skutečně uvádí jen čistě zkušenostní věty, které tvrdíme bez zvláštního 

ověřování, tedy věty, které v systému našich zkušenostních vět hrají zvláštní 

logickou roli.“ (OJ § 136) Moorovské propozice totiž vůbec nejsou empirické 

propozice, ale pouze se jako takové tváří. „‚fyzikální předměty existují je 

nesmysl‘. Má to být zkušenostní věta?“ (OJ § 35) Moorovské propozice, které 

by Wittgenstein označil za stěžeje
48

, také označuje za nesmysly do té míry, 

do jaké předstírají být empirickými propozicemi. Věta „modrá je barva“ je 

pro Wittgensteina stejně nesmyslná jako negace této věty. Druhá věta je 

nesmyslná kvůli tomu, že nepopisuje správně pravidla našeho uvažování a 

vnímání světa. První věta je nesmyslná, protože popisuje základy našeho 

                                                 
47

 MOYAL-SHARROCK, Dani le. Understanding Wittgenstein's On certainty, s. 72-99. 
48

 Že stěžeje jsou propozicemi, je jedna Wittgensteinova varianta. Druhou je, že stěžeje vychází 
z našeho jednání a tréninku, aniž by nutně musely mít formu propozice.    
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uvažování o světě a nikoli svět sám -  je to stěžejová nebo také gramatická 

věta.  

5. Nevýslovné – nemohou být vysloveny. Aby věty typu „Mám dvě ruce“ či 

„Země je velmi stará“ dávaly smysl, musí být vysloveny ve velmi 

specifickém kontextu. Pro první větu to může být člověk, který se probouzí 

po operaci, při které mohla nastat nutnost amputace ruky. Pro druhou větu   to 

může být konstatování žáka, který se danou informaci právě naučil. V těchto 

případech jsou tyto věty empirickými dvojníky gramatických pravidel, jejichž 

vyslovení nedává smysl.    

6. Žité – manifestují se pouze v tom, co říkáme a děláme. Protože nejsou 

vyslovitelné, primární metoda jejich objevování je způsob našeho jednání.   

Z našeho jednání, lépe než z našich slov lze vyvodit o čem pochybujeme a co 

je jisté.     

Stěžeje hrají centrální úlohu ve Wittgensteinově přemítání o jistotě. Už víme, jaké 

jsou jejich vlastnosti. Zbývá nám zjistit, odkud se berou.   

 

2.8. Jaký je původ stěžejí?  

Tato podkapitola hledá odpověď na to, v čem koření jistota člověka. Dva druhy 

stěžejí co do původu postuluje Wittgenstein: instinktivní a získané. První jsou prostě 

zde – jako náš život, jsou to takřka zvířecí jistoty, které nejsou naučené ani v pravém 

slova smyslu explicitně vyjádřené. Jsou to stěžeje typu „mám tělo“, „existují jiní lidé 

než já“, nebo „moje slova něco znamenají“. Nikdo nikdy nikoho neučil tyto jistoty, ale 

spíše patří k naší základní lidské před-racionální výbavě.  

Získané stěžeje získáváme skrze učení. Nikoliv však skrze biflování propozic, ale 

skrze naše učení se o světě nasáváme jakoby mimochodem jistoty neméně stabilní než 

stěžeje instinktivní. Získané stěžeje nabýváme buď skrze učení se nebo přirozeným  

opakováním
49

. 

Není pro Wittgensteina jiný způsob jak druhého naučit pravidlům než jej tato 

pravidla naučit tréninkem. Naučit jej aplikovat tyto pravidla v praxi.  „Dítě se neučí, že 

existují knihy, že existuje židle, atd. atd., nýbrž učí se knihy přinášet, sedat si na židli 

atd.“ (OJ § 476). Wittgenstein  má tendenci používat radikálního výrazu výcvik, aby 

                                                 
49

 Oba dva termíny toho ztratily mnoho v překladu z angličtiny. Pro učení používá Wittgenstein výraz 

training, aby podtrhl jeho nepropoziční bazálně-animální formu. Já se však držím v českém překladu 
použitého výrazu učení. Opakování je pak krajně nedokonalý český ekvivalent repeated expousure.    
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zdůraznil dominanci vyučujícího proti vyučovanému. Vyučující jednoduše nastavuje 

pravidla komunikace a myšlení – není žádná diskuze o tom, jestli toto je stůl nebo ne, 

nevyžaduje to reflexi na straně vyučovaného, pouze přijetí. Vyučovaný pak tyto 

pravidla přijímá podobně instinktivně, jako saje mateřské mléko.  

Druhým způsobem nabytí získané stěžeje je přirozené opakování. Na rozdíl od 

předchozí kategorie můžeme zde vyškrtnout roli učitele či trenéra. Dokonce i bez 

trenéra se skrze opakované vystavování některým faktům skrze usuzování zabydlujeme 

v obraze světa, který byl dán nám všem, přestože nám nebyl dán v okamžiku narození, 

ale je včleněn do našeho života. Příkladem stěžeje, kterou bychom získali i bez učitele 

(na rozdíl od jmen předmětů), je třeba prostý úsudek, že všichni lidé mají dva rodiče. 

Nehledě jejich původu, všechny stěžeje, ať instinktivní či získané, hrají v našem 

přemýšlení i mluvení úplně stejnou roli. Protože pro nás stojí pevně, jsou jisté a nedává 

smysl o nich pochybovat.  

2.9. Jaký je vztah jistoty a víry? 

Výrazy „víra“ nebo „věřit“ Wittgenstein používá ve dvou radikálně odlišných 

funkcích. Jednou je to pro něho součást řečové hry
50

, podruhé je to pro něj metavýraz 

určující stěžej daného obrazu světa
51

. Z tohoto druhého užití vyplývá komplikace ve 

srozumitelnosti Wittgensteinových slov. V klasických epistemologických systémech je 

vědění mnohem tvrdší měnou než víra. U Wittgensteina je víra (v druhém slova smyslu) 

synonymem pro jistotu, zatímco podmínkou vědomosti je otevřenost vůči 

pochybnostem.   

Proč si Wittgenstein vybírá výraz „věřit“ pro popis vztahu subjektu ke stěžeji? Snad 

proto, že po tomto slovu sahá i člověk, jehož obraz světa je zpochybněn někým jiným, a 

to takovým způsobem, že nelze podat smysluplné (ve wittgensteinovském slova smyslu) 

argumenty ve prospěch našeho obrazu světa. Když věci domýšlíme do důsledků, tak se 

schopným diskutérem bychom se dříve nebo později museli dostat k nějaké formě 

výroku „Já věřím xy“ i kdyby nám oponoval v tak zjevném tvrzení jako „svět je starší 

než pět minut.“  

                                                 
50

 V OJ § 483 nacházíme  příklad takového použití, který se nepřenesl do českého překladu záměnou 

slova věřím za myslím.  „A: ʻJe N. N. doma?ʼ - Já: ʻMyslím, že ano.ʼ“ 
51

 Toto užití nacházíme například v OJ § 209: „To, že Země existuje, je spíše částí celého obrazu, který 
tvoří východisko mé víry.“ nebo v OJ §: 159 „Věřím, že jsem měl prarodiče, že lidé, kteří se 
vydávali za mé rodiče, skutečně byli mými rodiči, atd. Tato víra nemusí být nikdy vyslovena, 
dokonce ani myšlenka, že tomu tak  je, nikdy myšlena.“ 
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Jistota je pro Wittgensteina jeden z druhů víry a to konkrétně víra nezpochybnitelná, 

neochvějná, nereflektovaná a gramatická (ve wittgensteinovském slova smyslu)
52

.  

Když experimentuji, tak o existenci přístroje, který mám před sebou, nepochybuji. Mám mnoho 

pochybností, ale ne tuto. Když provádím výpočet, tak bezpochyby věřím, že se číslice na papíře samy 

od sebe neprohodí. Rovněž neustále důvěřuji své paměti a důvěřuji jí naprosto. V daném případě je to 

tatáž jistota, jako že jsem nikdy nebyl na Měsíci. (OJ § 337)  

Wittgenstein se v knize „O jistotě“ vůbec nezabývá vírou z náboženského hlediska, 

byť v jiných jeho dílech se této problematiky dotýká. Neměli bychom tedy zkratkovitě a 

zkresleně řadit Wittgensteina mezi fideisty kvůli tomu, že tvrdí, že víra má mnohem 

blíže k jistotě než vědomost. Jistota a víra mají v sobě blízko, vskutku, jistota je jistým 

druhem víry, protože patří do stejné epistemologické kategorie. Z této pozice nevyplývá 

žádným způsobem, že by Wittgenstein preferoval náboženskou víru před vědeckým 

přístupem ke skutečnosti jako primární zdroj poznání pravdy.    
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 MOYAL-SHARROCK, Dani le. Understanding Wittgenstein's On certainty, s. 195. 
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3. Kritika Wittgensteinova pojetí jistoty encyklikou 

Fides et Ratio  

Samotný fakt, že tuto diplomovou práci vypracovávám na Katolické teologické 

fakultě University Karlovy, mne opravňuje k pokusu posoudit výše popsanou filosofii 

pomocí kritérií, která na filosofii klade katolická církev. Jednu výhodu a dva velké 

problémy s sebou nese tento záměr. Zjevnou výhodou je to, že se mi nepodařilo 

dohledat serózní vypořádání se s pozdním Wittgensteinem z hlediska minimálních 

požadavků, které katolíci na filosofii kladou, a tak můj pokus o zpracování tohoto 

tématu může býti vnímán jako pokus o samostatné belhání se bez podpory berliček 

sekundární literatury. To je zcela v souladu se smyslem diplomových prací. 

První velkou nástrahou je tendence začít posuzovat celého Wittgensteina v jeho 

různých obdobích a dopadech, jaké mělo jeho myšlení na teologii tak, jak to dělá docela 

zdařile Fergus Kerr
53

 a mnohem méně úspěšně Tim Labron
54

. To by byl ale úkol příliš 

smělý, i kdyby se tato diplomová práce týkala Wittgensteina en bloc. Můj cíl musí být 

zúžen na posuzování Wittgensteinova pozdního díla, zvláště pak jeho postojů k jistotě a 

souvisejícím tématům, a to pomocí katolických kritérií. V tom pak spočívá druhý 

problém. Kde tato katolická kritéria hledat? Která přesně to jsou? Zde se budeme muset 

spolehnout na magisterium Katolické církve, konkrétně na encykliku Jana Pavla II 

Fides et Ratio
55

(dále jen FR), která pojednává docela dopodrobna o vztahu mezi 

rozumem a vírou a o vztahu mezi teologií a filosofií. V této encyklice jsou také 

formulována některá kritéria, která by měla být naplňována, aby filosofie zůstávala tím, 

čím vždy byla, tedy metodickým a systematickým hledáním pravdy. Zda Wittgenstein 

ve svých poznámkách o jistotě tato kritéria splňuje, je hlavní otázkou této kapitoly.   

3.1. Základní požadavky encykliky Fides et Ratio na filosofické 

myšlení 

„Církev nepředkládá nějakou vlastní filozofii, ani nedává přednost nějaké zvláštní 

filozofii na úkor druhých.“ čteme ve článku 49. encykliky a toto konstatování dává 

myšlení Ludwiga Wittgensteina šanci. Církev si ale také vyhrazuje možnost se ohradit 
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KERR, Fergus: Theology after  Wittgenstein. London: Society for Promoting Christian Knowledge, 

1997. 
54

  LABRON, Tim: Wittgenstein and Theology. Edinburgh: Bloomsbury Publishing, 2009. 
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 Obhajobu takového postupu nacházíme v samotné encyklice, konkrétně v jejím padesátém článku: 
„Úkolem učitelského úřadu je především posuzovat, které filozofické předpoklady a závěry jsou 

neslučitelné se zjevenou pravdou, a zároveň formulovat požadavky, které se ukládají filozofii z hlediska 
víry.“ 
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(FR 50): „Církev má povinnost ukázat na to, co může být v nějakém filozofickém 

systému neslučitelné s vírou.“ Samozřejmě si je církev vědoma ohromné obtížnosti 

tohoto úkolu, který na sebe bere
56

. Přesto se tohoto úkolu Jan Pavel II ujímá v obecných 

konturách a já se jej budu snažit aplikovat na konkrétním případě.    

Pro pochopení vztahu mezi vírou a filosofií, jak ji pojímá Jan Pavel II ve své 

encyklice, mi byl dobrým pomocníkem kardinál Avrey Dullas ve svém článku Can 

Philosophy be Christian?
57

. Tento článek výrazně prohlubuje encykliku a zasazuje ji do 

kontextu otázky po vztahu křesťanství a filosofie, aby pak pozici Jana Pavla II na 

popsaném pozadí přesněji zakreslil. Právě tento článek mne utvrdil v tom, že kritéria 

mnou vybraná z encykliky, nejsou arbitrární, ale tvoří páteř předkládané vize. Jan Pavel 

II si totiž na žádném místě encykliky nedal práci svoje základní kritéria vyjmenovat a 

zdůvodnit
58

. O ono vyjmenování spíše než o zdůvodnění se zde na tomto místě 

pokusíme. K textu encykliky pak budu přistupovat analyticky, nikoliv kriticky. Nebudu 

tedy hodnotit správnost oněch kritérií. Mou zodpovědností je pouze to, aby mnou 

schematizovaná kritéria odpovídala textu papežského dokumentu.  

I když co do důležitosti se mohou tyto podmínky lišit, všechny jsou formulované 

způsobem, který nás nenechává na pochybách, že se jedná o podmínky nutné. 

Filosofický proud, který by je nesplňoval všechny, se ocitá ve slepé uličce myšlení, aniž 

si to třeba sám uvědomuje. Namísto více kritérií specifických, zvolil jsem pouze 

3 kritéria obecnější. Ty pak jsou explikovány pomocí konkrétnějších aspektů. Aby 

nějaká filosofie odpovídala nárokům encykliky, je třeba, aby splňovala všechny aspekty 

všech tří kritérií.  

Jistě není třeba připomínat, že může existovat legitimní proud filosofického myšlení, 

který splňuje všechny dané podmínky, aniž by se kdy setkal s křesťanským či 

židovským zjevením a byl jím inspirován (Aristoteles, Platón). Naopak leckteré směry 

filosofie přímo vytvořené za účelem ospravedlnění křesťanské víry tato základní kritéria 

nesplňují (fideismus, ontologismus).    
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 FR 51: „Takové posouzení není snadné, neboť už jen poznat vrozené a nezcizitelné schopnosti 
rozumu s jejich konstitutivními a historickými mezemi je namáhavé, a tím problematičtější mnohdy je 

rozlišit v jednotlivých filozofických představách a řešeních to, co nabízejí z hlediska víry platného a 
plodného, od toho, co se u nich ukazuje jako mylné a nebezpečné.“ 
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 DULLES, Avrey: Can Philosophy be christian? (duben 2000) [2017-03-22].     

<https://www.firstthings.com/article/2000/04/001-can-philosophy-be-christian> 
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 Článek 79 vyjmenovává  požadavky, které na filosofii a filosofické myšlení klade magisterium a 

Boží slovo, ale není to seznamem nároků, které církev na filosofii klade, ale úkolů, které by filosofie měla 
naplňovat.  



 

40 

3.1.1. Filosofie musí být zaměřená na pravdu  

Takřka všechna kritéria mají nikoli epistemologický, ale antropologický základ. 

Stejně je to i s kritériem zaměřenosti na pravdu. V článku 25 se dočítáme: „Člověk je 

jediná bytost v celém stvoření, která je schopna nejen vědět, ale též si uvědomovat že ví, 

a proto se zajímá o autentickou pravdu věcí, s nimiž se setkává. Nikdo nemůže být 

lhostejný k pravdivosti svého vědění. Zjistí-li, že je něco nepravdivé, odvrhne to; může-li 

naopak objevit pravdu, cítí uspokojení.“ Dokonce lze člověka definovat jako toho, kdo 

hledá pravdu. (FR 28). Z tohoto základu vyvěrá filosofie, která je v podstatě 

systematizovanou snahou po hledání pravdy. Taková filosofie, která by neměla na svém 

pozadí touhu po hledání a nalezení pravdy, by nebyla hodna tohoto vznešeného jména.  

Aspekt 1: Filosofie musí usilovat o poznání pravdy. 

To není jediné konstatování, které papež o vztahu filosofie a pravdy činí. Další, méně 

závažnou tezí je to, že samotné hledáni pravdy, filosofování, pramení z údivu, který 

v člověku vzbuzuje pozorování stvoření (FR 4).  

Závažnější a konkrétnější kritérium pravé filosofie, které v encyklice nalézáme, je 

opakované konstatování, že tato pravda, po které člověk touží, je ve svém principu 

dosažitelná a každý systém, který by tvrdil opak, je tím samým tvrzením 

diskvalifikován z disciplíny seriózního uvažování o skutečnosti (FR 27, 29, 33). Opak 

tohoto postoje nazývá papež nihilismem (FR 46): 

Jako následek krize racionalismu nakonec vznikl nihilismuus. Dokáže jako filozofie nicoty 

okouzlovat naše současníky. Jeho stoupenci vytvářejí teorie o tom, že bádání má smysl samo o sobě, 

aniž by existovala nějaká naděje nebo možnost dosáhnout cíle pravdy. Podle nihilistického výkladu je 

existence pouze příležitostí pro dojmy a zkušenosti, v nichž má přednost pomíjivé. V nihilismu má 

počátek ona rozšířená mentalita, že člověk nemusí přijímat žádný definitivní závazek, protože všechno 

je prchavé a prozatímní. 

Dosti příkře se vyjadřuje papež k celé tradici moderní filosofie pro její přílišné 

soustředění se na omezení lidské kapacity poznávat, namísto aby tuto kapacitu 

využívala: „Moderní filozofie opominula zaměřit své zkoumání na samo bytí a 

soustředila své bádání na lidské poznání. Místo aby vyzdvihovala schopnost člověka 

poznat pravdu, raději vyzdvihovala jeho meze a jeho podmíněnost.“ (FR 5) V tomto 

příklonu filosofie ke kritice poznávacích schopností, který předznamenal Descartes, vidí 

papež živnou půdu pro agnosticismus, relativismus a skepticismus, které šmahem 

odmítá a viní je ze současných zmatků a nedůvěry k pravdě. Je zjevné, že magisterium 



 

41 

Katolické církve má mnohem větší důvěru v poznávací schopnosti člověka než řada 

moderních filosofických proudů. 

Aspekt 2: Pravda je v principu poznatelná. 

Poznání objektivní pravdy je v článku 69 dokonce uvedeno jako zvláštní přínos filosofie 

tváří v tvář multikulturnímu zmatku: „Nesmí se navíc zapomínat, co je zcela zvláštním 

přínosem filozofie: že umožňuje poznávat jak v rozmanitých pojetích života, tak 

v kulturách, ne, co si lidé myslí, ale co je objektivní pravda.“ 

 

3.1.2. Filosofie musí být smělá  

Právě z důvěry v poznávací schopnosti člověka vychází papežovo přesvědčení, že by 

bylo proti podstatě samotné filosofie, aby neroztáhla svá křídla a nesměřovala 

k odpovědím na právě ty otázky, které ji zrodily, na otázky po smyslu lidské existence. 

To ilustruje už článek 3: „Člověk má mnoho možností podporovat pokrok v poznání 

pravdy a tak činit svou existenci stále lidštější. Mezi nimi vyniká filozofie, jež přímo 

přispívá k tomu, aby se kladly otázky po smyslu života a navrhovaly se na ně také 

odpovědi: představuje proto jeden z nejvznešenějších úkolů lidstva.“ Pokud by filosofie 

rezignovala na možnost odpovědi otázek po smyslu života, ztratila by svou důstojnost a 

měla by ztratit i své jméno, které znamená lásku k moudrosti. „Filozofie, která již 

neklade otázku po smyslu lidského života, se dostává do vážného nebezpečí, že 

degraduje lidský rozum na čistě instrumentální funkce a že se vzdá každého úsilí o 

hledání pravdy.“ (FR 48) Pro papeže je kriticky důležité, aby filosofie kvůli své falešné 

skromnosti neztratila možnost bádat o absolutnu (FR 47) a poznávat pravdu, která 

člověka přesahuje (FR 5). Tuto nutnou složku filosofie nazývá Jan Pavel II 

„sapienciální dimenzí“, kterou je třeba obnovit. (FR 81)   

Aspekt 3: Filosofie musí odpovídat na otázky po smyslu života    

Tento neblahý ústup některých filosofických směrů z domovské půdy filosofického 

myšlení vede k degeneraci filosofie samotné. „V důsledku těchto kulturních změn 

někteří filozofové zanechali hledání pravdy kvůli jí samé a vytkli si jako jediný cíl 

dosáhnout subjektivní jistoty nebo praktické užitečnosti.“ (FR 47). Honba za jistotou – 

pozadí převážné části novověké a snad i moderní filosofie – a pragmatismus – jeden ze 

základních znaků filosofie postmoderní – si v článku 47 vykoledovaly papežův odsudek 

přesně z výše zmíněného důvodu.  

Kromě toho také papežovi vadí, pokud se filosofie zabývá příliš specializovanými 

otázkami. „[F]ilozofické zkoumání [se] snaží rozvíjet existenciální, hermeneutické či 
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lingvistické úvahy, pro něž základní otázka pravdy lidského života, existence i Boha 

zůstává cizí. Proto se vyskytují u současného člověku, a to nejen u některých filozofů, 

postoje všude rozšířené nedůvěry k velikým poznávacím schopnostem člověka.“ (FR 5) 

V kontextu těchto jmenovaných směrů je třeba chápat onen směrodatný odsudek toho, 

že některé proudy filosofie soustředí svůj zájem na na dílčí problémy, někdy čistě 

formální. (FR 61) Z toho všeho si mžeme odvodit náš čtvrtý aspekt, který je ale více než 

co jiného explikací aspektu třetího. 

Aspekt 4: Filosofie nesmí soustředit svůj zájem na speciální problémy 

Papež tím dozajista nemyslel, že by se filosofie nemohla zabývat hermeneutickými či 

lingvistickými otázkami, odmítá ale, aby to bylo hlavním tématem jejího zkoumání a 

poničilo tak soustředění se na skutečnost samotnou a na pravdu o této skutečnosti.    

Ona falešná skromnost novověké filosofie se projevuje ještě zhoubnější sebelimitací 

než je zkoumání speciálních problémů a tím je odmítnutí metafyziky, jejíž oprávněnost 

papež dovozuje citací z listu Římanům
59

. Jan Pavel II konstatuje, že „z mnoha stran 

bylo slyšet v tomto ohledu slova o  ‚konci metafyziky‘; existuje snaha, aby se filozofie 

spokojila s mnohem skromnějšími úkoly, aby se tedy věnovala jen interpretaci faktů 

nebo výzkumu v určitých oblastech lidského poznání nebo jeho struktur.“ (FR 55) A 

právě obnovu metafyzické povahy filosofie uvádí v závěru encykliky jako svůj třetí 

požadavek, který klade na současnou filosofii „je zapotřebí filozofie opravdu 

metafyzické povahy, která dokáže přesáhnout empirické údaje a při hledání pravdy 

dospět k něčemu absolutnímu, poslednímu, základnímu.“ (FR 83). Tato obnova 

metafyziky je dle papeže nezbytná nejen pro překonání krize současné filosofie, ale také 

k nápravě špatností, které jsou v naší společnosti rozšířené. 

Aspekt 5: Filosofie musí být metafyzická  

Od metafyzického rozměru filosofie už je jen krůček k tomu, aby byla z papežovy 

strany vyslovena ještě větší důvěra k lidským poznávacím schopnostem. Když už První 

vatikánský koncil dogmatizoval možnost poznání existence Boží světlem přirozeného 
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 FR 22: „Svatý Pavel nám v první kapitole listu k Římanům pomáhá ocenit pronikavost reflexe 
sapienciálních knih. V populárním výkladu jisté filozofické argumentace apoštol vyslovuje hlubokou 

pravdu: "oči rozumu" mohou na základě stvořených věcí dospět k poznání Boha. On totiž dává lidskému 
rozumu poznat skrze tvory svou "moc" a své "božství" (srov. Řím 1,20). Lidskému rozumu je tedy 

přiznávána schopnost, která, jak se zdá, téměř překračuje samy jeho přirozené hranice: nejen není 

omezen na smyslové poznání, protože může o oněch hranicích kriticky uvažovat, ale usuzováním o 
smyslových poznatcích může také postihnout příčinu, která je na počátku všech smyslových věcí. 

Filozofickou terminologií by se dalo říci, že se v onom velmi důležitém Pavlově textu prohlašuje 
metafyzická schopnost člověka.“ 
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rozumu
60

, jistě je součástí katolické ortodoxie, že lidský jazyk může něco vypovídat o 

Bohu. Papež to pak upřesňuje v článku 84: 

Víra totiž jasně předpokládá, že lidská řeč je schopna vyjádřit všeobecně platným způsobem - i když 

pomocí analogických, ale proto ne méně signifikantních, výrazů - božskou a transcendentní 

skutečnost. Kdyby tomu tak nebylo, pak by Boží slovo - jež je vždycky božské, i když je obsaženo v 

lidské řeči - nemohlo vypovídat o Bohu vůbec nic. 

Aspekt 6:  Lidská řeč může vypovídat o Bohu 

Kritérium smělosti filosofie jsme tedy vyjádřili čtyřmi aspekty, které by podle Jana 

Pavla II měla každá filosofie splňovat.  

 

 

3.1.3. Filosofie musí být skromná  

Jen ve zdánlivém rozporu se zdá být požadavek na to, aby filosofie byla smělá a 

skromná zároveň. Smělost znamená odvážit se k tomu k čemu mám schopnosti, 

skromnost pak v poznání toho, jaké schopnosti máme a jaké ne. Obě dvě kritéria se tedy 

snaží definovat poznávací schopnosti člověka jiným způsobem, než to činil hlavní 

proud novověké a moderní filosofie.  

Dle Jana Pavla II je třeba dát prioritu filosofickému myšlení před filosofickým 

systémem (FR 4), protože „žádná historická forma filozofie si nemůže legitimně dělat 

nárok, že by obsáhla celou pravdu, ani že je plným vysvětlením člověka, světa a vztahu 

člověka k Bohu.“ (FR 51). Filosofická činnost v pravém slova smyslu musí být vždy 

otevřená nadpřirozenu (FR 75). Všechna tato konstatování nás vedou k dalšímu aspektu. 

Aspekt 7: Filosofie si nesmí nárokovat totalitu poznání 

 

A ještě dále jdou papežovy výroky v hájení místa víry a teologie v rovině poznání. 

Z mudrovaných knih Bible vyvozuje, že existuje „hluboká a neoddělitelná jednota mezi 

rozumovým poznáním a poznáním víry.“ (FR 16) Opačné tvrzení, které by zavrhovalo 

možnost poznání mimo oblast pozitivních věd, nazývá papež scientismem a shledává jej 

nebezpečným. (FR 88) Papež v této oblasti však neříká nic nového oproti jím citované 

dogmatické konstituci Prvního vatikánského koncilu Dei Filius (FR 53): 

Ale i když je víra nad rozumem, nikdy nemůže být opravdový rozpor mezi vírou a rozumem: protože 

týž Bůh, jenž zjevuje tajemství a vlévá víru, vložil také do lidského ducha světlo rozumu, tento Bůh 

však nemůže popírat sám sebe, ani pravdivé nemůže protiřečit pravdivému. 
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 Dokumenty prvního vatikánského koncilu. Praha: Krystal OP, 2006.  
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Z toho můžeme snadno vyvodit poslední aspekt zdravé filosofie dle encykliky Fides 

et Ratio.  

 Aspekt 8: Filosofie nemůže být v rozporu s (katolickou) vírou 

 To jsou tedy tři kritéria s osmi jejich aspekty, která lze průkazně vyvodit z papežské 

encykliky vydané ke 14. září 1998. Přirozeně existuje obrovské rozpětí filosofických 

systémů, které tato přísná kritéria nesplňují a tak zavádí lidský rozum na scestí, spíše 

než aby jej povznášely k vrcholným výkonům.  Papež se nezdráhá mnohé z nich 

jmenovat.   

3.1.4. Špatné proudy filosofie  

 Patří k bontonu papežských dokumentů, že když chce pontifik chválit, uvádí jméno 

dotyčného, ale když kritizuje nebo odsuzuje, zpravidla definuje směr nebo názor, který 

odsuzuje, aniž by jmenoval představitele.  To činí obtížněji určitelným, na čí hlavu se 

ostrá slova snášejí, zvláště když se pod těmito z historie teologie převzatými nálepkami 

skrývají často jiné směry, než ty, které jsou tímto jménem označovány v hlavním 

proudu současné filosofie. Není nutné shromažďovat definice jednotlivých 

filosofických směrů, které jsou buď odsouzené magisteriem, nebo jsou alespoň 

v nemilosti u autora encykliky. Není tyto směry třeba definovat kvůli tomu, že jsou to 

buď relikty minulosti, nebo se důvod k jejich odsouzení nachází ve výše uvedených 

kritériích. Tato podkapitola tedy slouží spíše jako výčet neživotných filosofických 

směrů a není skutečným kritériem, podle které budu Wittgensteinovo myšlení 

posuzovat, protože je-li vinen neadekvátností, projeví se to již na předchozích 

kategoriích, aniž bychom museli absolvovat čištění terminologických stok.  

Mezi filosofické směry odsouzené nebo těžce kritizované encyklikou Fides et Ratio 

patří:  avveroismus, fideismus, racionalismus, ontologismus, marxismus, relativismus, 

materialismus, radikálně fenomenalistická filosofie, skepticismus, eklekticismus, 

historicismus, scientismus, pragmatismus a nihilismus. 

3.2. Aplikace těchto požadavků na spis „O jistotě“ 

Tato podkapitola vyžaduje nejhlubší porozumění Wittgensteinovu textu, protože 

tomuto textu klade unikátní otázky nedohledané v sekundární literatuře. Zůstáváme tedy 

sami s textem a s jeho analýzou, kterou jsme provedli ve druhé kapitole. 
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3.2.1. Zaměření na pravdu  

„Filosofie musí usilovat o poznání pravdy“ a „pravda je v principu poznatelná“ to 

jsou dva aspekty této kategorie, kterými se snažíme poměřovat Wittgensteinovo 

myšlení. Anekdoticky by šlo zdokladovat, že celý Wittgensteinův život byl určován 

jeho vášní pro poznání pravdy a to se dozajista muselo projevit i na jeho myšlení. 

Takovýto důkaz  - byť hodný pozornosti – vymyká se naší metodologií. Lze pro to najít 

nějaké podklady ve Wittgensteinových poznámkách? 

Pokud ano, určitě ne jednoznačně. Wittgensteinovi jsou podsouvány snad všechny 

teorie pravdy a stejně jako mohou jiní autoři vytáhnout citáty, které se jim líbí, mohl 

bych i já argumentovat těmi Wittgensteinovými poznámkami, které svědčí alespoň o 

implicitní korespondenční teorii, která se jeví býti nejpřijatelnější pro soukání do 

pontifikových škatulek. K tomu však nemusíme přistupovat, protože samotná 

korespondenční teorie pravdy není ani podmínkou, ani zárukou zdravé filosofie. 

Vskutku by se dal vystavět argument, že papež kritizuje zaměření filosofie na 

cokoliv jiného, než je pravda a jisté proudy novověké filosofie nahradily usilování o 

pravdu usilováním o jistotu. Pak by jistě epistemologický spisek nazvaný „O jistotě“  

budil podezření takového přestupku. Přes nemálo diskutovaný
61

 název knihy je třeba 

konstatovat, že byť je jistota tématizovaná, neznamená to nutně, že se nachází v jádru 

Wittgensteinova epistemologického systému. Opak je pravdu. Wittgenstein ve 

skutečnosti nepřikládá jistotě tak výsadní roli, jak to činil Descartes
62

. Jistota není 

svatým grálem filosofů, není cílem všeho přemítání, ale je to věc obyčejná, každodenní, 

vlastní učeným i neučeným, chytrým i hloupým, těm kdo mají pravdu i těm, kde se 

mýlí. Jinými slovy Wittgenstein odvádí skvělou práci v sesazení jistoty z oltáře jako 

garanta pravdy, protože jistota garantem pravdy není a nikdy nebyla.  

To z Wittgensteina nutně nedělá skeptika, navzdory tomu, co tvrdí Gredt
63

. To, že 

Wittgenstein se skeptiky nesouhlasil, jsem dokládal v podkapitole 2.5. a dokonce jsem 

jej nemohl zařadit ani mezi relativisty (podkapitola 2.6.). Skepticismus a relativismus ve 

svých různých mutacích tvoří zajisté první linii filosofii, které nejsou zaměřeny na 

poznání pravdy.  

                                                 
61

 Rhees  nepovažuje adekvátní název spisku vyzdvihující téma jistoty. Stejně tak by se podle něho 

mohly v názvu souboru poznámek objevit slova jako „poznání“ či „chyba“. Srov. RHEES, Rush a 
PHILLIPS D. Wittgenstein's On certainty: there - like our life. Malden: Blackwell Pub., 2003, s. 150. 

62
 To budu vyzdvihovat a rozvádět v podkapitole 3.3.3. 

63
 Srov. GREDT, Joseph. Základy aristotelsko-tomistické filosofie. Praha: Krystal OP, 2009, s.395  
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Wittgenstein považoval pravdu za poslední metu poznání. Jen tak mimochodem 

pravdu definuje jako shodu s fakty (OJ § 199) i když si není jist, co tato „shoda“ 

znamená. Kdykoliv o pravdě mluví, tak v kontextu otázky, kterou není schopen 

odpovědět (OJ § 108, 162,  199). I když ohledně tohoto pojmu netvoří žádné definitivní 

závěry (jak je jeho zvykem), nesnaží se jej ani analyzovat a dát mu odlišný význam od 

obecného filosofického užití, ani jej anihilovat pomocí své terapeutické metody.  

Wittgenstein by jistě nepopíral, že pravda je v principu poznatelná. To bylo cílem 

jeho cesty, na kterou se vydal. Dalo by se ale argumentovat ve prospěch toho, že 

Wittgensteinova metoda se podobá formálním hříčkám, že se příliš zabývá analýzou 

jazyka a málo realitou světa. V tom můžeme Wittgensteina bránit. Na rozdíl od 

„traktátového“ Wittgensteina si pozdní Wittgenstein už ani vzdáleně nemyslel, že je 

završením vší filosofie a že řekl vše podstatné, co se dá říci. Příliš mnoho otázek a příliš 

málo odpovědí nacházíme v jeho posledním spisu. Bylo to proto, že se domníval, že 

tyto otázky nelze zodpovědět? To zajisté ne, to by si je buď nekladl, nebo by je jako 

nesmyslné odmítl. Po odpovědích toužil a věděl, že kdyby je nalezl, otevřela by se mu 

brána dál, pokračování jeho cesty. Popis tohoto pokračování však nenacházíme pro 

krátkost času, který byl Wittgensteinovi vyměřen na tomto světě, nebo pro nedostatek 

jeho myslitelských kapacit. Kritizovat Wittgensteina za to, že jeho filosofická metoda 

není dostatečně zřetelně zaměřená na pravdu, by bylo jako kritizovat člověka, který 

zemřel při přípravě na dlouhou pouť za to, že nevyrazil na pouť. Možná to byla jeho 

vina. Možná se připravoval příliš dlouho a příliš pečlivě, ale možná že tyto jeho 

přípravy po něm může někdo převzít, pokračovat v nich, vydat se na pouť a dorazit do 

cíle. 

Nikoli bez zdráhavosti, ale bez výčitek přiřkneme Wittgensteinovi, že obstál 

v papežově kritériu zaměření na pravdu. A to proto, že tam, kde se mu nedostávalo sil, 

v čem podával nejslabší výsledky, bude souzen ještě jednou, protože první a druhé 

kritérium se lehce překrývají.  

 

3.2.2. Smělost 

„Filosofie musí odpovídat na otázky po smyslu života“, to je první požadavek 

smělosti a druhý je mu podobný „Filosofie nesmí soustředit svůj zájem na speciální 

problémy“. Proto je můžeme zhodnotit najednou. Bohužel to nejsme schopni udělat 

čistě v úzkém metodologickém rámci samotného spisu „O jistotě“. Tento soubor 
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poznámek je svého druhu pokračováním, ale také do jisté míry aplikací toho, co 

Wittgenstein vyjádřil ve svých Filosofických zkoumáních. V tomto spisu představuje 

svoji grandiózní vizi, která definuje nový úkol filosofie.  Filosofie se má stát „terapií 

jazyka“, má se zabývat smyslem a významem jazykových výrazů a tímto způsobem 

vygumovat z filosofické mapy velkou část pseudoproblémů, protože ty se rozpustí, 

pokud budeme užívat jazyka správně. Jazyk je podle této interpretace jediný a explicitní 

předmět filosofie
64

. Právě ve svých poznámkách o jistotě se snaží o takovou terapii 

nejpodstatnějších epistemologických pojmů: „vědění“, „poznání“ a „jistota“. Význam 

těchto slov pak Wittgenstein určuje z jejich užití, aby byl věrný svým dřívějším tezím.  

Z těchto základních tezí můžeme zcela jasně vyvodit, že úkol filosofie ve 

Wittgensteinově podání nemá nic společného s otázkami po smyslu života, ale naopak 

se zaměřuje na speciální problémy jazyka. Ony hluboké otázky po pravdě, smyslu 

života a smrti by Wittgenstein dost možná označil za právě ty pseudoproblémy, kterých 

chce filosofii zbavit. Pro někoho podobně geniálního jako Wittgenstein vyřešení těchto 

jazykových problémů má zajisté obrovský přesah neviditelný pro běžného pozorovatele, 

ale tento přesah není žádným způsobem explikován ve spisu „O jistotě“.    

Pokud jsme tedy nenechali uspět Wittgensteina v prvních dvou aspektech smělosti, o 

to těžší to bude mít s tím třetím: „Filosofie musí být metafyzická“. Wittgenstein nás ve 

Filosofických zkoumáních nenechává na pochybách, že toto je přesný opak jeho teze, 

jak to vysvětluje v doslovu knihy „O jistotě“ Vlastimil Zátka
65

:  

Posláním a úkolem filosofie je tedy profylaxe jazyka a odstranění slov, resp. vět a her, které jsou 

neplodné, nesmyslné a tedy redundantní. Jejím úkolem je především prokázat nerozumnost a 

nesmyslnost metafyzických výroků - tj. takových jazykových her, které nevedou ani správným 

směrem, ani k adekvátním výsledkům, tj. evidentním a objektivně verifikovatelným výrokům, a které 

vytvářejí nesmyslné a neověřitelné věty a pojmy. Jsou to pojmy, které svádějí k mylným představám, 

vyvolávají falešná očekávání a vedou k pseudopoznatkům. Správně hrané jazykové hry proto 

představují konkrétní podobu terapie jazyka a vytvářejí konečnou kontrolu nad „pravdou" 

nesprávných výroků. 

Metafyzika byla pro Wittgensteina primárním příkladem toho, co je nesmyslné. Co 

nelze verifikovat ani falsifikovat a tudíž nemůže hrát žádnou roli v jazykové hře. Zátka 

ale ve své analýze Wittgensteinovy kritiky metafyziky zachází příliš daleko, když se 

vyjadřuje následujícími slovy:  
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 ZÁTKA, Vlastimil. Doslov In WITTGENSTEIN, Ludwig. O jistotě. Praha: Academia, 2010, s. 

169. 
65

 Ibdem s. 182-183. 
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Wittgenstein zde mimo jiné opět činí významný krok ve své kritice metafyziky. Popírá platnost jedné 

z jejích ústředních tezí, podle níž se v ideálním myšlení pohybujeme v jediném a společném světě 

identických a homogenních logických významů, a tvrdí, že existuje pluralismus různých jazykových 

her a tedy pluralismus různých světů.
66

 

Wittgenstein dozajista postuluje vícero jazykových her, to ale samo v sobě v žádném 

případě nevylučuje možnost metafyziky. Stejně tak metafyzika sice hledá ono ideální 

vyjádření reality, to však není v žádném rozporu s méně dokonalými popisy. Odpor k 

metafyzice nepramenil u Wittgensteina z mnohosti jazykových her (to by implikovalo 

relativismus, kterému se Wittgenstein vyhýbá, jak diskutujeme v kapitole 2.6.). Přesto 

můžeme s klidem říci
67

, že odpor k metafyzice Wittgensteinovi vydržel od jeho prvního 

spisu až po toto jeho poslední dílo. Toto hodnocení mu nedovoluje splnit ani aspekt 

číslo 5.       

S aspektem 6 („Lidská řeč může vypovídat o Bohu“) bude zajisté potíž kvůli řídkosti 

poznámek, které se tohoto tématu týkají. Jsem přesvědčen, že aniž bychom 

Wittgensteinovy názory čerpali z jeho předchozích spisů, nebo se dopouštěli nemístné 

extrapolace, na tuto otázku nelze zodpovědně odpovědět. U Wittgensteinových 

poznámek se namnoze radikálně liší jejich interpretace, jak moc by se tedy musela lišit  

interpretace jeho mlčení? Z hodnocení šestého aspektu tedy odcházím poražen. Aspekty 

3-5 byly vyhodnoceny jako nesplněné, a tudíž lze určitě prohlásit, že Wittgensteinovově 

myšlení chybí ta smělost, kterou vyžaduje Jan Pavel II.    

3.2.3. Skromnost  

Přesně ta slova, která usvědčovala Wittgensteina z malé smělosti mohou být nyní 

použita v jeho prospěch, když hovoříme o potřebě skromnosti. Pokud je ambicí filosofie 

být terapeutkou jazyka, aby mohla odlišit pravé problémy od problémů falešných, pak 

se nemusíme obávat, že by si Wittgensteinův systém nárokoval totalitu poznání 

(aspekt 7). Nauce o tom jak správně používat slova vskutku nemůžeme podsouvat, že 

by chtěla vytvořit všezahrnující myšlenkový systém, který nenechává žádné otázky 

otevřené. 

Druhý aspekt skromnosti po filosofii vyžaduje, aby nebyla v rozporu s katolickou 

vírou. Obecně vzato se spis „O jistotě“ nevěnuje otázkám náboženské povahy, a tudíž se 

možnost kolize s některým z dogmat výrazně snižuje. Nejrizikovější setkání by bylo 

s dogmatem o přirozené poznatelnosti existence Boží z pera Prvního vatikánského 
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 Srov. Ibdem s. 190.  
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 Tento klid není narušen ani faktem, že slovo „metafyzika“ se ve spise „O jistotě“ nachází jedinkrát 
(OJ § 482) a to v  kontextu, ze kterého nelze dělat  závěry co do probírané otázky.   
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koncilu. Ať ale hledáme jak chceme, v knize „O jistotě“ nenalezneme nic, co by tomuto 

dogmatu přímo protiřečilo. V tomto ohledu tedy můžeme konstatovat, že 

Wittgensteinovy poznámky ze sklonu jeho života nejsou v přímém rozporu s katolickou 

vírou, a tudíž splňují kritérium skromnosti.         

  

3.3. Wittgensteinovské inspirace 

Doposud se mohla má diplomová práce jevit dosti alibisticky. Moji snahou bylo co 

nejpřesnější pochopení a popsání Wittgensteinových postojů. Následně jsem destiloval 

kritéria správné filosofie dle předminulého pontifika, aniž bych je kriticky analyzoval 

nebo posuzoval. Následně jsem do sebe tyto kolidující vlakové soupravy nechal narazit, 

aniž bych popisoval příčiny tohoto střetu, aniž bych jasně označil viníka. Buď přeci 

Wittgenstein udělal chybu, nebo jsou nároky Jana Pavla II neoprávněně vysoké. 

K posouzení obého mi chybí expertiza, schopnosti i prostor, ale naštěstí mi svatý papež 

nabídl v textu své encykliky únikovou možnost jak položit vlastní hlavu na špalek, aniž 

bych nutně musel překročit své limity.     

"Katoličtí teologové a filozofové, jejichž těžkým úkolem je chránit božskou i lidskou pravdu a zasévat 

ji do srdcí lidí, však nemohou tyto názory, které se více nebo méně odchylují od cesty pravdy, ani 

ignorovat ani zanedbávat. Naopak je třeba, aby se s těmito názory velmi dobře seznámili, ať už proto, 

že nelze dobře léčit nemoci, aniž jsme je předtím řádně poznali, nebo proto, že se někdy v těch 

falešných tvrzeních skrývá zrnko pravdy, nebo konečně proto, že takové omyly nutí naši mysl, aby 

jisté pravdy, jak filozofické, tak teologické, posuzovala a zkoumala mnohem usilovněji.“ 

Tento úryvek přebral Jan Pavel II do článku 54 encykliky Fides et Ratio z encykliky 

Humani Generis svého předchůdce Pia XII. V kontextu citovaného úryvku je přísně 

odsouzen dialektický materialismus a existencialismus. Přesto tento nikterak pokrokový 

pontifik mluví o tom, že se někdy v těchto falešných tvrzeních skrývá zrnko pravdy. 

Použitím argumentu a fortiori můžeme říci, o co spíše jsme oprávněni hledat zrnka 

pravdy v myšlení Ludwiga Wittgensteina, který sice také neprošel úzkou branou 

filosofické ortodoxie navrženou Janem Pavlem II, ale v církevních dokumentech ani o 

něm ani o směru, který reprezentoval, nenacházíme ani zdaleka tak tvrdá slova jako o 

mnohých jiných proudech.   

Následující podkapitoly jsou tedy mé osobní návrhy toho, co by ve Wittgensteinově 

myšlení mohlo být užito ve filosofických směrech, které splňují ona nastavená rigorózní 

kritéria. Případná kritika takového přístupu může znít, že vytrhávám jednotlivé prvky 
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Wittgensteinova myšlení z jejich vlastního kontextu a přesazuji je do jiného, kde budou 

strádat, nebo nemohou přežít. Proti této kritice se nehodlám ohrazovat, protože ji sám 

považuji v některých případech za oprávněnou. Přesto existuje hodnota v nalézání 

podobností v závěrech filosofických zkoumání, přestože byly tyto závěry dosaženy 

odlišnými metodami a vycházejí z různých premis. 

 

3.3.1. Primát života 

První velkou inspirací nejen pro filosofy, ale i pro teology může být role, kterou 

sehrává praxe života v myšlení Ludwiga Wittgensteina. Poznámky 119 a 120 doslova 

říkají:     

Můžeme ale také říci: nic nemluví proti tomu a všechno pro to, že stůl tam zůstane i tehdy, když se na 

něj nikdo nebude dívat? Co však pro to mluví? 

Kdyby to ale někdo zpochybnil, jak by se jeho pochybnosti prakticky projevily? A nemohli bychom 

ho nechat klidně pochybovat, poněvadž by to na věci stejně nic neměnilo? 

Wittgenstein zde zpochybňuje plodnost takového pochybování a takového myšlení, 

které sice není kontradiktorní samo v sobě, ale jeví se býti nežitelné. Pro Wittgensteina 

je základním zdrojem informací o tom, co považujeme za jisté, způsob, jakým se 

chováme. Filosofie, která neovlivňuje jednání člověka, je pro Wittgensteina přesně tím 

druhem akademické filosofie, která postrádá smysl, protože není zaměřena k pravdě 

života.  

Dokonce i celá Wittgensteinova metoda je postavena na primátu života. Nebylo by 

spravedlivé jeho terapii jazyka považovat za pouhou deskripci a ujasňování pojmů, ale 

to, co Wittgenstein dělá, je hluboce zakořeněno v tom, co je, a v tom, co člověk říká. To 

jsou pro Wittgensteina „tvrdá fakta“, ze kterých lze vycházet v solidním promýšlení 

světa, nikoli toto promýšlení stavět na fantaskních premisách. Fantaskní premisou je 

myšlena taková premisa, která sice není logicky rozporná a může tvořit základ 

srozumitelného filosofického systému, ale jak tato premisa, tak tento systém se příčí žité 

pravdě našich životů. Skepticismus a idealismus jsou příklady takových fantaskních 

systémů. 

 Můj život ukazuje, že vím, nebo že jsem si jistý, že tam stojí židle, že tam jsou dveře, atd. Svému 

příteli např. říkám „vezmi si tamtu židli“, „zavři dveře“, atd., atd.  (OJ § 7) 

V této poznámce, stejně jako v mnohých jiných Wittgenstein ukazuje přesně to, co 

jsem popsal primátem života a co je rozpracováváno v podkapitole 2.2., kde se zabývám 
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oprávněností pochybností. Ale stejně jako pochybnost, i pozitivní myšlenka by měla být 

testována naším obrazem světa, který se projevuje krystaličtěji v našem jednání než 

v našem myšlení.  

Byť Wittgenstein za leccos ve svém myšlení vděčí Augustinovi (vůči kterému se 

vymezuje, stejně jako vůči všem ostatní filosofům), a tak by měl mít tendenci 

k platonismu, tato implikace jeho myšlení má tak daleko k platonismu, jak si jen lze 

představit. 

Kus Wittgensteinova kouzla spočívá právě v tom, že usiloval o co nejhlubší soulad 

svého života s poznanou pravdou, byl to experimentální filosof. Představa, že by 

filosofie neměla praktické důsledky, mu byla zcela cizí. Řadí se tak po bok Sókrata, 

Díogena ze Sinópé, mnohých poustevníků a jurodivých, kteří se usilovně snažili o 

přemostění propasti mezi proklamovanou pravdou a žitou pravdou. Z tohoto hlediska je 

každá proklamovaná pravda bez dopadů na náš život jen nesmyslem, kterému není třeba 

věnovat pozornost. V tom nám může být rakouský filosof vzorem.    

 

3.3.2. Význam kultury 

Jeden ze silných momentů Wittgensteinova promýšlení skutečnosti je to, že vazby 

různých elementů života jsou charakterizovány tak, jak odpovídá životní zkušenosti 

většiny lidí. Jistota je oním pantem, který nás ukotvuje, ale zároveň není ontologicky 

zbytnělou metafyzickou skutečností.
68

 Tato jistota má původ v našem obrazu světa, 

v naší řeči a v našem způsobu chování. Všechny tyto tři navýsost důležité elementy 

našeho života jsou určovány jak instinktivně (až zvířecky), tak zasvěcováním do 

společnosti, tréninkem, něčím, co bychom v tom nejširším slova smyslu mohli nazvat 

kulturou. Poměr onoho instinktivního a kulturního prvku není ve Wittgensteinovi 

explicitně vyjádřen, zůstává proto vágní. Přesto zůstává zřetelné, že existují jakési 

instinktivní jistoty o světě sdílené napříč civilizacemi všech dob (např. existence 

vnějšího světa, základní míra důvěry k poznávacím schopnostem člověka atd.), ale 

existují také kulturně podmíněné jistoty.  

Existují tedy civilizační okruhy, sdílené obrazy světa, ve kterých se jeví některé 

propozice zcela samozřejmé, zatímco v jiných znějí podivně, nebo jsou považovány za 

                                                 
68

 Abych obrátil naruby jeden z Wittgensteinových příkladů. Je jednoduše představitelný člen 

afrického, jihoamerického nebo eskymáckého kmene odříznutého od civilizace, který považuje za jisté, že 
člověk nemůže stanout na měsíci. Tato jistota lze vyvrátit soustavným zasvěcováním do možností 

technologické společnosti, které bude proměňovat jeho myšlenkový svět tak dlouho, až již nebude 
představa člověka stojícího na měsíci v rozporu s jeho obrazem světa.   
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nepřijatelné. Osa otáčení – jistota – je určena tím, co se otáčí, jistoty jsou tedy určeny 

naším obrazem světa, který je hluboce ovlivňován kulturou, ve které jedinec žije nebo 

žil.  

Z hlediska Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy se jeví být zvláště 

relevantním případ existence Boží. Bylo byl bláhové a ahistorické vidět středověk nebo 

jeho některé úseky jako období, kdy každý věřil v Boha, ale na druhou stranu by nebylo 

obtížné vyjmenovat  prvky kultury, které napomáhaly k tomu, aby bylo snadnější pro 

člověka základní formu víry v existenci Boží mít než nemít. Zatímco v některých 

dobách minulých věřit v Boha znamenalo plavat s proudem, dnes se již na většině míst 

rozpadl onen sdílený obraz světa, ve kterém toto bylo možné. Postup tohoto rozpadání 

jeví se býti nezadržitelný se zrychlujícím se tempem globalizace.  

„Každý člověk je zapojen do nějaké kultury, závisí na ní a ovlivňuje ji. Je zároveň 

synem i otcem kultury, do níž je ponořen.“
69

  Je přirozené, že kultura, jejíž syny a otci 

jsou Tomáš Akvinský, Michelangelo, a Erasmus Rotterdamský, bude fundamentálně 

odlišná od té, jejíž syny a otci jsou Sigmund Freud, Madonna a Jon Stewart. Panty 

těchto kulturních okruhů jsou výrazně odlišné. Jako historicky slepé uličky se ukázaly 

být pokusy o kulturu, které by obsahovaly pant „boží neexistence“, jako třeba některé 

proudy francouzské revoluce a Sovětský svaz. Ještě uvidíme, jak to dopadá se 

společností, která opouští panty týkající se Boha vůbec a ponechává všechny výroky o 

Bohu ve spektru dohad a představ. Existují ctihodní myslitelé
70

, kteří bijí na poplach a 

říkají, že pokud z obrazu světa sdíleného společností vymizí pant existence Boží, budou 

jej nevyhnutelně následovat další panty, které jsou buď nedomyšlené od naší 

společnosti
71

 nebo dokonce nutné pro udržitelnou existenci každé společnosti
72

. Tito 

myslitelé pak zvěstují blízký pád naší společnosti a horují pro zakládání kontrakultur, ve 

kterých by Bůh měl své pantové postavení a které by mohly sloužit jako uchovatelé 

tradice západní kultury do nadcházejícího temného věku.
73

 

                                                 
69

 FR 71  
70

 Zde mluvím především o Alastairovi MacIntyrovi s jeho podstatnou knihou After Virtue a  Rodu 

Dreherovi, autorovi knihy The Benedict Option.    
71

 Tímto pantem je idea lidských práv, které chybí bez podloží židovsko-křesťanské ortodoxie pevný 

bod, o který se opřít, a tudíž bude odstraněn při nějaké brzké zatěžkávací zkoušce.  
72

 Pant nutný pro existenci každé společnosti je pant nezbytnosti ctností. Nejen, že jsou ve spolčenosti 

přítomní ctnostní lidé, ale že je rozšířeno vědomí, že bez ctnosti je společnost odsouzena k záhubě, a tudíž 
je ctnost společensky ceněná. Víra v Boha je (ať už shodou náhod, nebo prozřetelnostně) zásadním 

spojencem tohoto pantu. O tom konec konců mluví onen slavný Voltairův citát, že je dobré, když jeho 

krejčí věří v peklo.     
73

 Nejen dva výše zmínění, ale i Walter Miller ve svém románu Chvalozpěv na Leibowitze vidí jako 

paradigmatický vzor této kontrakultury mnišský řád založený svatým Benediktem na sklonku Římské 
říše.  
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Vůbec nechci naznačovat, že by Wittgenstein souhlasil s výše nastíněnými vývody. 

Wittgensteinovo myšlení může být ale snadno použito k obhajobě těchto pozic díky 

důležitosti, kterou přikládá klíčovým idejím v kultuře.   

 

3.3.3. Velký rozvod pravdy a jistoty  

Descartovo rozhodnutí postupovat metodologickou skepsí k pravé jistotě je fatální 

vadou v DNA novověké filosofie. Wittgenstein to takto neformuloval, protože se 

pramálo zajímal o novověkou filosofii, ale v podstatě se to dá vyčíst z jeho posledních 

poznámek. Descartes učinil z filosofie úkol hledání jistot a tento úkol si vzalo za svůj 

mnoho generací filosofů. Žádný z nich neuspěl, protože takto nastavený úkol vskutku 

není splnitelný. Proč? To nám přeci říkal Jan Pavel II, filosofie čerpá svoji vitalitu a 

zdraví ze zaměření na pravdu, nikoliv na jistotu. Wittgenstein se pak ukazuje jako 

apoštol pravdy, když usadí jistotu zpátky na své místo.  Navzdory názvu spisku „O 

jistotě“ totiž v tomto pozdním Wittgensteinově díle probíhá degradace pojmu jistoty co 

do epistemologické závažnosti.  

Hlavní otázkou různých racionalistických a fundacionistických směrů je právě vztah 

(subjektivní) jistoty a (objektivní) pravdy. Jaké podmínky musí jistota splňovat, 

abychom o ni mohli tvrdit, že popisuje pravdu? To Wittgensteinovi ani na mysl 

nepřijde, protože pro něj jsou pravda a jistota zcela odlišné epistemologické kategorie. 

Bohužel neexistuje konsensus  mezi vykladači Wittgensteina, kterou z teorií pravdy 

rakouský filosof zastával, ale snad nebude přes čáru tvrdit, že pro Wittgensteina je 

pravda svět sám a analogicky pak přesný popis nebo obraz tohoto světa. Zatímco jistoty 

– stěžeje  našich obrazů světa a řečových her nejsou pravdivé nebo nepravdivé (toto 

hodnocení nemůže probíhat jinde než v rámci řečové hry), ale mohou nám pravdivé 

vidění či popis světa umožňovat nebo neumožňovat.  

Jinými slovy – to, že si jsme něčím jistí, vůbec nezakládá nárok na objektivní 

pravdivost našeho výroku, je tou pouze předpokladem pro to, abychom mohli výroky, 

ať pravdivé nebo ne, tvořit. Tomistům se takovýto radikální rozvod jistoty a pravdy 

nebude příliš zamlouvat.  

Jako poslední kritérium pravdy a nepravdy musí být objektivní evidence tak neomylná, že je vyloučen 

i každý akcidentální omyl. Neomylnost je vlastnost každého kritéria pravdy a nepravdy. Ostatní 

kritéria se mohou mýlit a pak fakticky nejsou vlastně (formálně) kritérii. Zda jsou skutečně v určitém 

případě kritérii, tj. zda jsou neomylná, to lze vyvodit jen z toho, že je vyloučen také každý 
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akcidentální omyl. To musí být evidentní. Stávají se tedy kritérii jen prostřednictvím objektivní 

evidence. Ta však spočívá jen sama na sobě. 

Kdo by tedy připustil, že při objektivní evidenci přece jen může dojít k omylu, nutně by upadl do 

skepticismu. Kdo tvrdí jistotu, tvrdí neomylnost, protože jistota se zakládá na neomylné evidenci.
74

  

Zde vidíme tomistické vyjádření Descartovského ideálu, který propojuje jistotu 

s pravdou, čili objektivní evidenci s neomylností. Pokud nám nějaká kapacita zajišťuje 

neomylnost, pak budou pro ni jistě nastaveny rigorózní podmínky, za jakých funguje 

správně, a tyto podmínky musí ověřitelně nastat, abychom něco mohli označit za 

objektivní evidenci. I kdyby bylo možné vyprodukovat tato kritéria (tedy potvrdit něco 

jako jisté na základě něčeho, co je ještě jistější), zbývá nám jeden další již vskutku  

nepřekonatelný problém. Tímto problémem je to, že rozum může být k soudu určen 

(neomylnou) objektivní evidencí nebo (omylným) hnutím vůle. My jsme schopni určit 

ve své vnitřní introspekci, co náš rozum soudí jako jisté. Byla by ale holá bláhovost – 

hodící se možná tak k antickým filosofům, ale ne ke křesťanským myslitelům, kteří 

znají nauku o dědičném hříchu -  předpokládat, že člověk (dokonce i velmi mravný) je 

vždy schopen s jistotou určit, zda se jeho soud zakládá na objektivní evidenci, nebo  na 

hnutí vůle. Kdo na sobě poznal sílu racionalizace
75

, nebo kdo podstoupil několik lítých 

sporů s velmi inteligentními a mravnými přáteli, neshledává argumentaci objektivní 

evidencí  přesvědčivou. 

Pokud se ale odchýlíme od tomistické ortodoxie takovýmto způsobem, spadáme pod 

anathema skepticismu, jak je jasně vyjádřeno ve výše naspané citaci. Je to tak? Hrajeme 

nyní na tomistickém poli, a tak si posloužíme tomistickými definicemi. Univerzální 

skepticismus upírá lidskému rozumu možnost dosáhnout jistoty, praví Gredt.
76

 Dobrá, 

teď budeme potřebovat vědět, co je to jistota. To už nebude tak snadné, jistoty jsou totiž 

podle Gredta dvě. První je subjektivní, tedy stav pevného souhlasu rozumu, aniž se 

rozum obává kontradiktorního opaku. Druhá je objektivní, tedy předmět, který je 

základem tohoto stavu.
77

 

Onen Wittgensteiin ve mně, který byl počat četbou spisů pravého Wittgensteina, nyní 

zběsile křičí, že právě to ho tolik štve na oné klasické metafyzické filosofii: „Aby vám 
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  GREDT, Joseph. Základy aristotelsko-tomistické filosofie, s. 395. 
75

  Slovo racionalizace zde používám v psychologickém slova smyslu, tedy jako obranný 

mechanismus lidské psychiky, který hledá takové motivy našeho jednání, které jsou kompatibilní s naším 

obrazem světa a našimi představami o sobě. Tyto nalezené důvody pak nám slouží pro zdůvodnění 
našeho jednání před sebou i ostatními, přestože skutečné motivy jsou jiné a často nám neznámé.    

76
  Srov. GREDT, Joseph. Základy aristotelsko-tomistické filosofie, s. 367. 

77
  Ibdem. 363  
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váš velkolepý epistemologický systém dával smysl, tak postulujete něco jako objektivní 

jistotu, tedy něco, co neexistuje v mysli ani mimo mysl, a navíc tomu dáte jméno jistota, 

které nikdo kromě vás podobným způsobem nikdy nepoužil. Jistota je pevný souhlas 

rozumu. Tečka. To by vám ale nestačilo, protože po tomto světě probíhá příliš mnoho 

bláznů, kteří jsou si jistí těmi největšími ztřeštěnostmi, a tak by jistota nemohla být 

garantem pravdivosti. A proto musíte překroutit toto slovo k nepoznání tak, že bude 

označovat něco, co ve skutečnosti neexistuje. Protože to neexistuje, je to zcela ve vaší 

moci a můžete to ověnčit jakými vlastnostmi chcete, můžete z toho učinit i garanta 

pravdivosti, kterého tak zoufale hledáte.“  

Kéž mi Gredt odpustí. Je nepopsatelně vzdělanější a inteligentnější než já, ale já 

mohu těžit ze slov proroka Wittgensteina, které jsem zaslechl. Stejně jako se Izraelští 

proroci vysmívali  pečlivě sestrojenému a namazanému kolu oficiálních chrámových 

bohoslužeb, tak se i Wittgenstein vysmívá myšlenkovému kolosu, který chce ochočit 

Boha i svět svými přesnými kategoriemi. Zprvu může být odklon od pravé bohoslužby 

neznatelný, ale  co začíná zlatým teletem symbolizujícím Hospodina, končí pravou 

modloslužbou. Oním zlatým teletem je jistota. Jistota stejně jako modly uspokojuje naše 

psychologické potřeby, zatímco klanění se pravému Bohu, stejně jako neutuchající 

hledání pravdy je metafyzickou potřebou. Jistě, Wittgenstein by to tak nenazval, pouze 

to tak cítil.  

Celý svůj život jsem toužil po onom myšlenkovém chrámu vystavěném na 

naprostých jistotách. Nezpochybnitelném. Neotřesitelném. V tomto vycízeném a 

lesknoucím se svatostánku bych se klaněl Bohu nejvyššímu bez napětí, temnot, nejistot, 

obklopen symetrií a světlem. Věřím, že podobou touhou byl poháněn Descartes. Stejnou 

touhou byli poháněni tomisté – stavitelé největšího a nejkrásnějšího chrámu. Je ale tato 

touha od Boha? David chtěl také postavit chrám a jeho dvornímu proroku se to jevilo 

jako dobrý nápad, dokud se Bůh nevyjádřil proti tomu
78

. Tato naše touha po chrámu je 

vyjádřením autentické touhy po Bohu. Stavění chrámu jistoty nás ale může vzdalovat od 

našeho pravého povolání následování pravdy, ať nás vede kamkoli.  

Wittegnestinovým přínosem je rozvázání příliš úzkých pout mezi pravdou a jistotou. 

Tím nám pomohl nezaměňovat  odpočinutí přechodné s odpočinutím posledním na 

intelektuální rovině. Na intelektuální i duchovní rovině toto nebezpečí popsal Vladimír 

Neuwirth
79

:  

                                                 
78

  Srov. 2. kniha Samuelova 7 
79

  NEUWIRTH, Vladimír. Apokalyptický deník . Praha: Triáda 1998, s. 101. 
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Temnoty provázejí přechod člověka ze stadia méně dokonalého do stadia dokonalejšího, z bodu alfa 

do bodu beta, z bodu beta do bodu gama atd. Každé stadium charakterizuje úsilí o syntézu poznatků, o 

syntézu života. Přechod ze stadia méně dokonalého do stadia dokonalejšího se projevuje do určité 

míry rozmetáním syntézy dosažené. Toto rozmetání vyvolává v duši stav nerozumění, stav temnot. 

Člověk touží přirozeně po odpočinutí. Člověk je nakloněn v odpočinutí přechodném spatřovat 

odpočinutí poslední. Čím dokonalejšího stadia dosáhl, tím děsnější jsou následující temnoty pro duši.   
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Závěr 

„Nadto pak zbývá, synu můj, říci: Přijmi poučení! Spisování mnoha knih nebere 

konce a mnohé hloubání unaví tělo.“ Tak  sebekriticky praví kniha Kazatel ve své 

závěrečné kapitole. Tak volám i já na konci mé poutě, která započala na střeše 

někdejšího chléva nedaleko srdce Říma. Kudy má cesta vedla jsem už řádně vylíčil. 

Kam jsem se dostal zbývá shrnou a podtrhnout.   

První dvě léta v lavicích KTF UK byla pro mne strávená pod mrakem klasických 

jazyků a pod sluncem filosofie. Můj duch se v hodinách ontologie, theodiceje, 

filosofické etiky a antropologie zmítal mezi jásotem nad přesnými čarami popisujícími 

realitu a spodním proudem pochybností. Něco mne na oné krásně klenuté stavbě 

tomismu znepokojovalo. Zajisté to je způsob, jak popsat realitu. Je to ale způsob, který 

neutěšoval žízeň po poznání mladého člověka. Způsob, který právě svými rovnými 

čarami budil dojem umělosti hranic mezi africkými zeměmi, kdežto bezprostředně 

poznávaná realita byla mnohem hrbolatější. Zkrátka – všechno to bylo příliš dobré na 

to, aby to bylo skutečné. Chopit se světa pomocí aristotelských kategorií bylo lákavé, 

ale zároveň budilo dojem totality. Rozporcovat život, svět a Písmo svaté přesně na 

takové kousíčky, aby se vešly do tomistických škatulek se zdálo neuctivé.    

Pokud ale tomismus nevyhovoval, jak jinak začít myslet o světě? Výběr osobní 

filosofie není nepodobný výběru životního partnera, akorát důležitější, protože první 

ovlivňuje druhé více než je tomu naopak. 

Buber a Lévinas promlouvají k srdci, ale nabízí črty, ne celkový popis světa. Freud 

s Jungem noří se do mytologické řeči tak hluboko, že nebylo možné pro mne ověřit dost 

jejich závěrů na to, abych se stal jejich učněm. Schopenhauer a Hegel nabízí hodně 

materiálu pro mladého ješitného člověka, ale o co je jejich vize světa více fascinující 

než ta tomistická, o to je také fantasknější. Ještě mne do svého doupěte lákal Søren 

Kierkegaard, ale musel bych opustit příliš mnoho z toho, co jsem nesl, abych mohl 

vstoupit. Taková byla ve zkratce má cesta za hledáním pravdy na racionální úrovni. K 

mnoha věcem jsem přivoněl, málo pochopil, mnoho soudil, málo našel. Bylo třeba se 

tedy připoutat k jednomu filosofovi a delší čas. Volba padla na Wittgensteina. 

Po takřka tříletém zápolení cítím se mnohem spíše poražen než vytrénován. Ony 

příliš rovné linky tomismu, kroutí se u Wittgensteina jako hadi a často jsou rozostřeny a 

na několika místech přerušeny. Jako život. Rozdíl mezi Gredtem a Wittgensteinem je 

jako rozdíl mezi chrámem a květinou a mé dilema Alenky zažité jednou u Kierkegaarda 
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opakuje se i u Wittgensteina. Je cosi neživotného v onom chrámě, zvláště pro odpůrce 

květinové výzdoby, ale vydat se hledat modrou květinu a opustit pro ni chrám je přeci 

jen bláznovství. Vždyť by to vyžadovalo změnu obrazu světa a přestavět loď na širém 

moři je těžké samo o sobě, natož když je člověk odpovědný za druhé.  

A pro co toto vše podstoupit? Wittgenstein, člověk nesporně geniální, neprošel tou 

cestou až do konce. Nenašel odpovědi na své otázky. Jak bych tedy mohl tuto cestu 

zvládnout já? Jedna z pevných zásad rozumného žití je následovat ty, kteří uspěli. 

Wittgenstein nenalezl odpověď na své palčivé otázky a pokud tušil odpovědi rýsující se 

na obzoru, tak to ve svých poznámkách zatajil. 

Objasnil mi několik věcí. Jaká je role jistoty v poznávání, jaká je důležitost kultury a 

že je zbytečné ztrácet svůj čas se sofismy. Za to jsem mu vděčen. Osobně však mířím 

výš, tak vysoko, že mne tam Wittgensteinova sestřižená křídla nemohou vynést. 

Metodologie této práce má daleko k bezchybnosti, ale jedno ukázala zřetelně. 

Wittgenstein je málo smělý, nízké cíle si klade, má malou důvěru v lidské poznávací 

schopnosti.  

Díky němu ale také vím, že tento náš nesoulad, tento náš rozkol nelze vyřešit prostou 

argumentací. Tohle je jeden z pantů, kolem kterých se otáčí náše obrazy světa a pokud 

bych byl schopen plně pochopit Wittgensteinovo stanovisko, pak bych s ním také 

souhlasil, protože bych viděl svět jeho očima. Tu cestu nepodniknu. Raději budu 

usilovat o to, abych viděl svět očima těch, u nichž je nepochybnější, že tento svět učinili 

lepším místem.     
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Seznam použitých zkratek 

 

OJ - „O jistotě“  

FR – Fides et Ratio 
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