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Otázka pravdy 
 
 

„Co je pravda?“ opáčil Pontský Pilát podle evangelia na Ježíšova slova, že přišel na 
svět, aby svědčil o pravdě. Ať byla Pilátova otázka míněna vážně nebo jenom rétoricky, stala 
se proslulou. Nesčetně lidí si ji pokládalo v dějinách, někteří vážně, mnozí obmyslně. Dnes 
uvažovat o pravdě tak vcelku působí až naivně: bylo už o ní tolik v minulosti napsáno, její 
otázka byla mysliteli různě drobena a převracena, postupně stále více relativizována, takže 
dnes slovo pravda potkáme nejspíš v bulvárním tisku nebo ve výrocích politiků, kde skoro 
vždycky označuje něco pravdě pouze podobného, co nelze brát úplně vážně. Ti, kteří takové 
výroky komentují, říkají často, že má každý svoji pravdu, což může znamenat, že pravda 
vlastně neexistuje, že jsou jen různé, více nebo méně podložené názory, mínění nebo víry. 
Ten zdánlivě filosofický postoj se ovšem hroutí, když je člověk třeba křivě obviněn a 
dožaduje se, aby byla uznána pravda o jeho případu – ne jenom jeho pravda, ale opravdová 
pravda, kterou každý musí nahlédnout. Ať chceme nebo ne, každý z nás má alespoň 
zárodečně v sobě cit pro hodnotu pravdy, která platí obecně nebo ještě spíš sama sebou bez 
ohledu na různá mínění nebo tvrzení. 

Pojetí, co ta pravda je, se ovšem s časem měnilo. Původně – v dobách Starého a 
Nového Zákona a pak ještě dlouho poté, v náboženských komunitách často po dnešek, 
znamenala Pravda pravou víru, vyzdviženou mezi zbloudilými nebo kacířskými postoji. 
Slova, která pro ni máme, vyjadřují spolehlivou stálost (německé wahr a Wahrheit souvisí 
s wahren, uchovat) nebo věrnost (anglické true a thruth pochází z germánského kmene trow, 
v němčině treu, věrný), případně pravost nebo spravedlnost (slovanská pravda souvisí 
s výměrem pravý, ale také s právem). Latinské verus, veritas snad souvisí též s uchováním 
nebo úctou, ale řecké alétheia (αληθεια) znamená neskrytost – tento poslední význam nás 
později bude zajímat. 

Pravda co samozřejmá víra získala časem povahu přesvědčení, k němuž je člověk 
zkušeností nebo vlivem jiných doveden, což mělo vážné důsledky: na jedné straně zajistila 
svobodnější, také individuálnější přístup k ní, na druhé se však otevřela cesta k její 
relativizaci. Stranická pravda, tento bastard myšlení, spojila relativní přístup s vírou určitého 
hnutí. Minulost nás přesvědčila, že je často jenom hávem dílčích zájmů, snůškou polopravd 
nebo dokonce lží. Poté, co jsme prošli kocovinou ze zaniklých ideologií, snad konečně zas 
chápeme, že pravda nejen nepotřebuje, ale nesmí mít nějaké přívlastky, které by ji nějak 
omezovaly: pravda je vždy jen jedna (jakkoliv naše snahy přiblížit se k ní mohou být odlišné); 
to ale ještě neříká, co pravda je. 

Když dostatečně zobecníme postoje a dojmy, případně vlastní nebo cizí úsilí ve směru 
pravdy, dojdeme nejspíš k tomu, že pravda je hodnota – jedna z těch nejvyšších – která sama 
o sobě je těžko uchopitelná. Známe jen její realizace, nezbytně dílčí, které v obecném jazyce 
obvykle nazýváme pravdou o něčem – nějakém úseku své zkušenosti, události nebo stavu 
věcí a tak podobně. Kritérium, podle nějž se blíží vlastní hodnotě, nazýváme pravdivostí. 
Někteří myslitelé jako Moore či hlavně Russell, vědomi si ošidnosti výměru, že je něco 
pravda, dávali přednost právě posouzení pravdivosti. Je v tom jemný, ale důležitý rozdíl, 
k němuž se za chvíli vrátíme. Věnujme se nejprve rozvaze, co a hlavně jak může být pravdivé 
– co vlastně míníme tím, že je něco pravda. 

Podle Aristotela (v jeho 2. Metafyzice) pravdivé je říct o tom, co jest, že jest, a naopak 
o tom, co není, že není. To se zdá téměř být cyklickou tautologií, říká však přece něco 
významného: pravda (v užším významu) je výpověď, která má ontologický obsah. Někteří 
pozdější autoři výpověď nahradili vírou nebo přesvědčením, lze se snad ale dohodnout, že 
také ta, pokud je konsistentně zformulovaná, je čímsi jako vnitřní výpovědí. 
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Když mnohem později – na rozhraní 19. a 20. století a dál – myslitelé přemýšleli o 
tom, co je znakem pravdivosti výroku či výpovědi, snažili se skutečnost (či zkušenost) co 
nejvíc zjednodušit a stanovili jako její logickou jednotku či prvek jednoduchý fakt. Co fakt je, 
není tak snadné říct, je to složitá ontologická otázka. Spokojme se tady s výměrem, že fakt 
vyjadřuje, jak se věci udály či jak se mají, přičemž rozhodující je, že umožňuje smysluplný 
výrok o sobě, ať pravdivý či nepravdivý. Wittgenstein (v době Traktátu) věřil v existenci 
atomických faktů, vyznačených tím, že jejich vynětím se obraz světa nijak nezmění – a tak 
sám fakt je možné posuzovat izolovaně. Tak daleko snad nemusíme jít, řekněme prostě, že 
jsou v zkušenosti jednoduché fakty, které umožňují – připusťme tak zatím – jednoduchou 
výpověď. 

Jak nyní posoudíme pravdivost výroku o takovém faktu? Byla na to vytvořena řada 
teorií. Jedna je Moore-Russellova teorie identity, která v podstatě říká, že pravdivý výrok o 
faktu je totéž, co fakt. To je stanovisko logického positivismu, podle něhož fakt i výrok jsou 
stránky téže zkušenosti; vyslovím-li fakt, je to současně pravdivý výrok o něm.  

I Russell ale časem nahlédnul, že takto zkratkovitě lze pojímat jenom velmi 
jednoduché fakty a ještě s jistou výhradou. Nahradil proto časem identitu teorií 
korespondence, která v podstatě říká, že v systému možných smysluplných výroků o daném 
faktu je pravdivý ten, který faktu nejlépe odpovídá. 

V určitém smyslu podobný postoj měl Husserl, který si ale uvědomoval, že poměry tu 
mohou být daleko složitější: o nějaké věci (faktu) se dá vypovídat různě, přičemž různé 
výpovědi třeba všechny s ní tak či onak korespondují. Pravda o věci je však jenom ta, která ji 
vyjevuje v jejím originálu. Toto je ovšem velmi přísné kritérium, neboť originál věci (věc 
sama či dle Kanta dokonce věc o sobě) není nikterak samozřejmě přístupný. Pokud mu 
správně rozumím, Husserl jím mínil eidos věci (nebo události), tedy její vlastní podstatu, 
k níž se dostáváme eidetickou meditací a v posledku intuicí. Jakkoliv subjektivně-idealisticky 
tento přístup může znít, výměr pravdy jako vyjevení podstaty nějaké věci bude později pro 
naše úvahy významný. 

Korespondenční či korelační teorie pravdy (z kterých Husserlův přístup vlastně 
musíme vyjmout) postihují faktuální pravdivost,  která – jakkoliv je důležitá – má své meze, 
pokud pravdu spojujeme s pochopením nebo poznáním. Vezměme následující výroky: 

1. Sníh je bílý, tráva je zelená. 
2. Ivan vstřelil gól. 
3. Socialisté za své vlády zadlužili stát. 
4. Síla Nezvala je v melodii verše, síla Halase v hutnosti jeho metafor. 
5. Gluony zprostředkují silnou interakci mezi kvarky. 
Výroky 1. jsou prostinké, nicméně první z nich je asi nesrozumitelný pro afrického 

pygmeje (neví, co je to sníh), druhý z nich stejně nesrozumitelný pro eskymáka (trávu asi 
nikdy neviděl a jeho jazyk nejspíš nemá výraz zelený). (Ponechávám stranou, že starý sníh 
může být šedivý a zvadlá tráva třeba žlutá.) 

Abychom pochopili výrok 2., museli bychom vědět, kdo je Ivan, jaká hra se hrála, co 
v ní podle pravidel znamená vstřelit gól. 

Podobně jako v minulém případě, i u výroku 3. chybí nám informace, o jakou zemi a 
jaké období jde, kdo jsou to socialisté, co znamená zadlužení státu. Navíc je výrok spojen 
s jistým výkladem: může být třeba pravda, že za vlády socialistů jisté výdaje státu byly 
hrazeny tím či oním úvěrem; je ale možno tvrdit, že výdaje způsobila vláda předešlá atd. 

Pro výrok 4. platí totéž, co pro předešlé (musíme vědět, kdo je Nezval, Halas, znát 
alespoň něco o poezii, vědět, co se myslí melodií verše nebo metaforou). Navíc je výrok 
spojen s hodnocením a pro někoho jeho faktualita může být pochybná. 

Výrok 5. je nesrozumitelný pro každého, kdo se nesetkal se Standardním modelem 
kvantové teorie pole. Jeho faktualita je navíc zprostředkovaná a podmíněná danou teorií; mezi 
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ním a bezprostřední zkušeností např. experimentu na urychlovači (natož tou běžnou 
zkušeností každodenního života) je mnoho stupňů, připouštějících rozličné výroky. 

 Už tyto příklady naznačují, že ani faktuální pravda není vždycky jednoduchá, že ale 
především nestačí vyjádřit plně to, co intuitivně nazýváme pravdou.  

  Některé nedostatky korespondenčních teorií řešil Tarski, podle kterého je nositelem 
pravdy o nějaké věci věta určitého jazyka, jejíž sémantické pole (tedy rozsah významu) 
zasahuje danou věc. To má řadu podmínek, které postihují i sám jazyk, pro nás budiž ale tady 
významné, že pravda v rámci nějaké výpovědi má být srozumitelná. 

Aby se tak mohlo stát, aby pravdivý výrok měl skutečně smysl, musí nějak navazovat 
na to, co už víme, zařadit se do celku našeho vědění. Tuto stránku zdůrazňuje koherenční 
teorie pravdy, kterou v různých obměnách zastával např. Bradley, Quine nebo Young a která 
v mnohém navazuje na postoje racionalistických filosofů od Spinozy a Leibnize až třeba po 
Hegela. Dílčí pravda o nějaké části zkušenosti musí se stát součástí sourodého systému 
představ, který usiluje o úplnost a tvoří smysluplný celek. 

Ačkoliv tato teorie byla kritizována z mnoha stran jako příliš omezující a ve své 
povaze idealistická, myslím, že má dobré jádro v tom, že poukazuje k potřebnosti vzájemné 
souvislosti pravdivých výroků a jejich nutné hierarchisaci v procesu poznání. 

Ano, pravdu přináší poznání (empirické, racionální nebo také intuitivní), kterému 
předcházejí naše otázky. Pierce pragmaticky soudil, že pravda představuje konec dotazování: 
výpověď pravdy vylučuje další otázky, neboť bylo řečeno vše, co pro danou věc platí. Je 
ovšem možno namítnout, že to předpokládá možnost úplné výpovědi, která vlastně není 
možná, neboť věci spolu souvisejí a úplnost by se postupně vztahovala na celý náš 
zkušenostní svět. 

To ale není nejpopulárnější verze pragmatické teorie pravdy; tu zastával hlavně W. 
James, v určitém smyslu také Engels a někteří marxisté: podle ní je pravda představa, která 
účinně funguje. Bylo by možno uvést nesčetné množství praktických výroků, které splňují 
takové kritérium účinnosti (např. ten, že neživé předměty se o své vůli nepohybují nebo 
naopak ten, že objekt, vyzdvižený do výše a nijak neupevněný, spadne zpět na zem a 
podobně), je však také namístě námitka, že tato účinnost musí být podložena pochopenou 
kauzalitou (např. aztécká představa, že lidská oběť zaručuje pokračování času, funguje v tom 
smyslu, že po každé oběti běží dále čas – my ale víme, že se tak stejně děje bez oběti).   

Vidíme po tomto velice stručném náčrtu, jak různé mohou být postoje k pravdě nebo 
pravdivosti. Jakkoliv spolu soupeří, nedá se říct, že by se vzájemně naprosto vylučovaly – jen 
postihují různá hlediska. Mají-li být samy příspěvkem k pravdě, musí mít něco společného 
nebo být schopny aspoň částečného usmíření a snad ideálně scelení do jediného celku po 
určitých úpravách. Učiňme aspoň náznakový pokus v tomto směru, abychom v sobě posílili 
naději, že pravda existuje nejen jako ideální hodnota, ale i jako něco – jistě vždycky jenom 
v dílčím smyslu – dosažitelného. 

Dřív, než tak učiníme, musíme určit, jaká taková (nutně dílčí) pravda musí být. 
Snadno se dohodneme na tom, že musí být lidská v tom smyslu, že umožní, abychom si ji 
mohli uvědomit a v tom také pochopit; že – jako právě pravda – nemůže být majetkem jen 
jedné lidské mysli, ale musí být – aspoň potenciálně – sdílena a tedy schopna sdělení. Z toho 
nám tedy vychází, že pravda (nebo pokus o ni) o nějaké části zkušenosti je určitá výpověď 
(což nevylučuje, že může být napřed jenom myšlena v nějakých symbolech či pojmech), která 
je alespoň v zásadě srozumitelná a smysluplná. To všechno ještě nestačí, jak uvidíme, ale pro 
tuto chvíli to vymezuje pole na němž se budeme pohybovat. 

Je pro úvahu mnohem snazší pohybovat se jenom ve výši abstrakce, zatímco 
konkrétnější příklady, jak už jsme viděli, přinášejí různá rizika svou skrytou mnohoznačností. 
Nicméně podstoupíme tato rizika pro větší jasnost a snad také jako svého druhu kriterium 
platnosti. 
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Příkladem, který jsem zde vybral, je následující výpověď, kterou mi učitelé vtloukali 
do hlavy na základní škole: V roce 1945 byla naše země osvobozena Sovětskou armádou. 
Má dětská mysl se tomu tvrzení bránila, jelikož podle mé osobní zkušenosti to byli 
Američané, kteří nás – to jest oblast kolem Plzně, kde jsem žil – evidentně osvobodili. 
Faktuálně pravdivější, jak jsem později pochopil, by bylo říct, že větší část (až po určitou 
předem stanovenou mez) skutečně osvobodila Rudá armáda, zatímco menší, nicméně 
podstatnou část osvobodili Američané. Původní výpověď je tedy (politicky podmíněná) 
polopravda, která později sloužila fabrikaci dalších polopravd a přímo lží. 

Z této části úvahy bychom mohli učinit závěr, že pravda (byť jen dílčí) vyžaduje 
faktuální úplnost. S tím je však nutno opatrně nakládat. Například do bojů kolem Osvobození 
zajisté zasáhly i jiné formace, jednotky i jednotlivci, jejichž výčet by sotva přispěl 
k pochopení základních skutečností. Úplnost proto patrně musíme nahradit dostatečným 
výčtem faktů, který ještě vyjadřuje povahu příslušného úseku skutečnosti. 

 I když výpověď o tomto dostatečném výčtu faktů bude pravdivá, nebude ještě sama 
pravdou o fenoménu Osvobození. Někomu, kdo v té době nežil a není vzdělán v historii toho 
období, bylo by nutné vysvětlit především to, že Německo pod vládou nacistů o šest let dříve 
naši zemi okupovalo a nastolilo v ní vazalský režim plný útlaku a zločinů, páchaných na 
nevinném obyvatelstvu; že v témže roce započala napadením Polska jeho válka s Anglií a 
Francií, k níž se později – zprvu neochotně – přidala i Amerika; že po porážce Francie a 
dalších úspěších na západní frontě Německo přepadlo Sovětský svaz, svého nedávného 
spojence; že hrozba nacismu, jehož moc už zaplavila skoro celou Evropu, v které se v jeho 
jménu děly hrůzné zločiny, sjednotila všechny bojující země ve válečném úsilí, na jehož konci 
musela být úplná a definitivní porážka Německa a jeho obsazení – k čemuž armády musely 
německá vojska vyhnat ze všech okupovaných území a tím je tedy od nich osvobodit; zda toto 
osvobození pak znamenalo opravdovou svobodu, se ukázalo jako značně relativní v zemích, 
které na Německu dobyla Sovětská armáda.  

Toto je zhruba minimální výčet fakt, který je nutný k pochopení samotného fenoménu 
Osvobození. Opravený výrok, že „V roce 1945 byla naše země osvobozena společným 
vojenským úsilím Sovětského svazu a Západních spojenců“ tedy sám o sobě koresponduje 
s příslušnými fakty a je v tom smyslu pravdivý; avšak k tomu, aby mohl být alespoň dílčím 
vyjádřením pravdy, musí být srozumitelný a k tomu potřebuje další výroky, korespondující se 
souvisejícími fakty, jak jsme právě nahoře naznačili.  

Uvedení do souvislosti je prvním stupněm interpretace, bez níž má fakt jen velmi 
omezenou cenu (někteří radikálně tvrdí, že je bezcenný) a málo přispívá k chápání pravdy. 
Otázka, která vede k interpretaci, v našem případě nejspíš zní, co se vlastně opravdu stalo, 
když byla tehdy naše země osvobozena. Odpověď bude mít několik rovin, ve kterých opět 
figurují fakty, které však budou mít rozličný rozsah nebo hloubku souvislostí.  

A. V té nejsvrchnější budou evidentní fakty, které vnímal v oné době víceméně každý 
na místě: vítězným vpádem spojeneckých armád se zhroutila nacistická okupační moc a tím i 
její útlak nebo aktuální hrozba represí; skončily boje a letecké útoky a tím válečné útrapy a 
nebezpečí; přeživší vězňové se vraceli z věznic nebo koncentračních táborů; bylo zúčtováno 
s nacisty a jejich pomahači, později s většinou Němců bez rozdílu, kteří byli napřed 
vyvlastněni a pak ze země vyhnáni. 

B. V té hlubší vrstvě bude třeba fakt, že osvobozením většiny republiky získal 
Sovětský svaz v zemi značný psychologický a skrytěji mocenský vliv, což ovlivnilo další 
směřování země, které vyústilo v nastolení režimu zcela závislého na sovětské moci. 

C. V ještě hlubší rovině pak bude skutečnost, že vtažením celé východní a střední 
Evropy do sféry sovětského vlivu došlo k posunu mocenské rovnováhy v Evropě a ve světě, 
což vedlo spolu s řadou dalších faktorů k následné konfrontaci tzv. studené války mezi 
nedávnými spojenci. 
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 D. Ještě hlouběji je možná okolnost, že aktem Osvobození došlo ve Střední Evropě ke 
střetu a do jisté míry k promíšení kultur Západu a Východu, což spolu s nedávnými 
zkušenostmi německé okupace vytvořilo zvláštní syndrom, který dodnes ovlivňuje tento 
region. 

Pravda (a to i dílčí o nějaké věci) se tedy často jeví jako vrstevnatá. Na samém 
povrchu se skládá z jednotlivých evidentních faktů s nevelkým dosahem, které však spolu 
zjevně nebo skrytě souvisejí. Tyto fakty jsou zpravidla vzájemně koherentní nebo si alespoň 
v ničem zásadním neodporují – pokud jsou mezi nimi rozpory, je třeba zkoumat, zda jde 
opravdu o fakty. Jak tohle poznáme? Základní hledisko je jistě empirické: pokud mám přímou 
zkušenost nějaké dílčí události, budu mít přirozený sklon prohlásit ji za fakt. Jenomže ďáblík 
pochybnosti připomene, že vždy půjde o nějakou interpretaci. Když se přidržíme našeho 
příkladu, tak budu třeba v době Osvobození nechtěným svědkem příhody, v níž příslušník 
domácího odboje vytáhl z úkrytu konfidenta gestapa a v krátkém samo-soudu ho zastřelil. Je 
přitom možné (což se také občas dělo), že trestající „odbojář“ byl sám předtím udavačem, 
který touto „spravedlivou“ krutostí zakrýval svoji temnou minulost, zatímco popravený 
„konfident“ byl nevinný člověk, jehož jenom někdo pomluvil. Pokud tedy odložím předchozí 
výklad a sestoupím k holému faktu, pak jsem byl svědkem toho, že nějaký muž s rudou (nebo 
jinou) páskou na rukávu jiného bezbranného muže na ulici zastřelil. Tohle už je patrně 
spolehlivý fakt, pokud mohu věřit svým smyslům a zkušenosti (tedy byl jsem bdělý, nemám 
halucinace apod.) a ovšem také svojí paměti, jelikož o té události vypovídám zpětně. 

Předpokládejme, že mám zcela jistý tento holý fakt. Jenomže ten je jen částečně 
srozumitelný: vím, že přede mnou někdo druhého zastřelil, ale nevím, proč, jaký to mělo 
důvod nebo smysl. Naivně bych se nyní mohl domnívat, že k tomu, abych se to bez pochyby 
dozvěděl, lze posbírat další holé fakty, které s tím prvním souvisí a které s ním vytvoří těsnou 
mozaiku, z níž jako vzorec vystoupí jasný obraz té události, který jí dodá srozumitelnost. To 
ale není vždycky možné nebo aspoň nesporné. Musím se k tomu obrátit do minulosti, která už 
tu není jako předmět přímé zkušenosti, ale zanechala jenom jisté stopy, například dokumenty, 
jejichž pravost může být předmětem pochybnosti. Kromě toho moje pátrání nebude zcela 
nezaujaté: musí být vedeno nějakou hypotézou, vstřícnou interpretací, kterou se snažím ověřit 
a která může způsobit, že některé doklady slepě minu. Kromě toho, pokud nezjistím žádné 
doklady o tom, že třeba ten „odbojář“ byl v minulosti udavačem, není to ještě důkaz: 
nepřítomnost důkazu o existenci něčeho není ještě důkaz jeho neexistence, jak ví dobře každý 
dobrý výzkumník. Na druhé straně třeba byl opravdu v odboji, ale já to nezjistím, protože 
všichni další jeho kolegové padli. Atd. 

Znamená to, že nejsem schopen zjistit pravdu o nějaké prosté události ani na úrovni 
svrchních fakt? Ne nezbytně – náš zběžný náčrt jenom upozorňuje, že i na úrovni povrchního 
dění nejsou fakty často hustě k dispozici a že i tam, kde se opírám o přímou zkušenost, 
nevyhnu se jisté interpretaci. 

Další a významná je okolnost, že moje bezprostřední zkušenost tvoří jen malý výsek 
informací, které i ve svrchní sféře přítomné skutečnosti získávám. Ať vědomě či ne, většinu 
faktů – nebo toho, co za fakty právě pokládám – získávám komunikací s jinými lidmi (přímou 
řečí, čtením, posloucháním médií a podobně). Ta často simuluje přímou zkušenost, ačkoliv 
její obsah nemusí být vždycky stejně věrohodný. Ve snaze poznat, co je pravda na té úrovni 
srovnávám různé výpovědi, vylučuji ty, které si odporují, hledám smysluplné souvislosti a 
chybějící často domýšlím. Ano, rád bych viděl věci v jejich originálu dle Husserla, jsem ale 
odkázán jen na to, zda a jak jsou myslitelné podle mého názoru a intuice. Souvislosti fakty 
podporují v jejich věrohodnosti a tak se snažím najít jejich smysluplný celek v malém i ve 
větším, protože pouhý soubor roztříštěných fakt, ať už by byly sebezřejmější, mě ani k dílčí 
pravdě nedovede. Koherenční teorie pravdy tedy zřejmě není jen chiméra idealistů.  
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Vraťme se nyní k vrstvám A až D našeho příkladu. Vrstvy počínaje B jsou nebo byly 
skryté povrchnímu pohledu a pokud je odkrýváme v zájmu úplnější pravdy o tom, co v své 
době představovalo Osvobození, uskutečňujeme tím původní význam starořecké pravdy: jak 
jsme už řekli na začátku, alétheia (αληθεια) etymologicky označuje neskrytost. Tím ovšem 
není míněno, že by se hlubší pravdou ty povrchní vrstvy rušily, jen se jí doplňují a na nás je, 
abychom všechny vrstvy dokázali pojmout v jednom celku. 

Když nyní probereme jednu po druhé, zjistíme především, že obsahují stále širší 
souvislosti jak logicky tak prostorově nebo časově. Pojmy, jimiž je vyjadřujeme, jsou 
obecnější a obsahují více abstrakce. To vyvolává podezření myslitelů, kteří uznávají pravdu 
jenom konkrétní. Jenomže, jak jsme přece dříve řekli, pravda se realizuje jakožto jistá 
výpověď (vnitřní či vnější), která se nutně skládá z pojmů, jejichž tvorby se zúčastnila 
abstrakce. Konkrétní úsek zkušenosti můžeme snad pojmout intuitivně, o tom však sotva 
dokážeme něco říct. 

Musí být pravda doopravdy vždycky výpovědí? Nu, pravda zprvu jistě povstává 
jakožto myšlenka. Pokud je projevená, nemusí být ve všem všudy složena ze slov: mohou ji 
tvořit také jiné symboly, do jisté míry třeba také obrazy a seskupení tónů nebo barev. Myslím 
však, že lze říci, že ve své čiré podobě je pravda utvořena z pojmů a jejich přehledných 
vztahů. Podstatné přitom je, že pravda stojí vždycky v jistém smyslu nad povrchní zkušenosti, 
že se s ní konfrontuje a noří se do její hloubky – ne snad jako její popření, ale jako  její 
uchopení, které předáváme jeden druhému a v tomto sdílení je doplňujeme a upevňujeme. 

To přimělo některé myslitele – mezi nimi hlavně Nietzscheho – vidět v hledání a 
nalézání pravdy vůli k moci (patrně nad svou zkušeností, Nietzsche to nikde jasně neříká). 
Myslím, že takto formulován je ten výrok značně přehnaný a snadno zavádějící. Moc nad naší 
zkušeností by mohl poskytnout například systém dogmat, kterým bychom pevně věřili přesto, 
že se míjejí se skutečností. Zajisté nelze popřít, že pravdivé poznání skutečnosti – například 
přírodních zákonů – nám poskytuje jistou moc, když se je naučíme využívat, ale nalezení 
pravdy o nich spíše vyžaduje pokoru před složitostí skutečnosti nežli tažení dobyvatele. 
Pravdu nelze skutečnosti vnutit, je možné ji z ní jenom vylákat. 

Pokud není v pátrání po pravdě o nějaké části zkušenosti tak důležitá moc (která je 
v daném ději spíše druhotná), rozhodující jistě je určitost obrazu, který nám pravdivá 
výpověď poskytuje. To nejen znamená, že je skutečnost uchopená v pravdě srozumitelná, ale 
že výpověď postihne především její podstatné rysy. Pravda co výpověď o skutečnosti nemůže 
říct všechno: jednak to není reálné (výpověď i o malém úseku zkušenosti by byla nekonečná), 
jednak to není ani žádoucí: nemá zřetelný smysl předkládat ke skutečnosti nějakou její další 
kopii. Vyjevená pravda tedy vždycky pomíjí velké množství různých detailů, které se jeví 
jako nepodstatné a zejména náhodné – jelikož v samotné intenci pravdy je vždy stálost jedním 
ze základních rysů. To ovšem občas podráží nohy hledači pravdy: ďábel, jak říká jedno 
přísloví, se skrývá v detailu.  

Skutečně – zná to věda stejně jako filosofie – někdy zdánlivě nepodstatný detail 
nabude v dalším poznání významu a zvrátí dosavadní stavbu představ, pokládaných za 
bezpečně pravdivé. To patří k dynamice poznání a dává nám to lekce o tom, že každé, 
sebelépe podložené tvrzení je vždy jen pokusem o pravdu – a to i když bereme v úvahu, že 
vypovídáme jenom o dílčí stránce skutečnosti. Tím ale nemíním bezbřehou relativitu všech 
možných výpovědí: stále platí, že některá tvrzení budou více, jiná méně pravdivá; některá 
budou nesmyslná, jiná prázdná a ještě jiná bezpochyby lživá. 

Nejsou to jenom zanedbané detaily, jež vedou k nedokonalosti poznání pravdy: 
všichni jsme vystaveni možným omylům jak v samém myšlení tak v pozorování a hodnocení 
zkušenosti; všichni jsme také omezeni předsudky, skrytě tvořenými stavem myšlení a 
nazírání, také osobní povahou a stavem svého vzdělání a rozhledu.  Nikdo z nás – ať už 
sebemoudřejší či sebevíce informovaný – nemá úplnou pravdu ani v dílčím smyslu, i když 
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věří, že ji pevně třímá. Byl to myslím Patočka, kdo vtipně poznamenal, že spíše pravda má 
nás – tím, jak na nás vznáší svůj neodbytný nárok na naše úsilí o úplnější poznání. 

Zde by snad bylo možno skončit. Pravda v tom smyslu, jak jsme ji zde pojali jakožto 
vždy jen dílčí uskutečnění své hodnoty je tedy nejspíše pojmová výpověď, která s intencí 
úplnosti věrně obráží příslušný úsek zkušenosti, dodává mu určitost a srozumitelnost tím, že 
jej uchopuje nejen v jeho zřejmé zjevnosti, ale míří k jeho vlastní podstatě a tu pak propojuje 
s naším celkovým chápáním skutečnosti. Jako taková má intenci stálosti a obecně sdílené a 
sdělitelné, nadosobní platnosti. 

Toto je minimální výměr pravdy (těžké může být mu opravdu dostát), ale neskrývám, 
že i on má jistá úskalí. Jakmile nevyžadujeme jen pravdivost elementárních faktů, uvedených 
o nějaké věci, ale především jejich úplnost (šikovným výběrem o sobě pravých faktů, ale 
zamlčením jiných lze přece až efektivně lhát), jakmile se navíc snažíme o jejich uvedení do 
příslušných souvislostí nejenom horizontálně, ale i vertikálně, směrem k podstatám, zjistíme, 
že nejen nalézání pravdy, ale i její výpověď je mnohem obtížnější, než se zdá. Pravda je 
prostá jenom v tom smyslu, že tvoří proti změti nepodstatných nebo mylných tvrzení 
minimální, přehledný a srozumitelný vzorec; ve všem ostatním je vždy pravda složitá a také 
rozsáhlejší, než jsme schopni postihnout.  

Jiná otázka je problém hodnocení. Protože má vždycky subjektivní rozměr, bývá 
víceméně potlačeno, pokud má být vyslovena pravda obecná. Proto se vědy (zejména ty 
přírodní) ve svém úsilí o objektivní pravdu téměř vzdaly hodnocení (kromě kvantitativní a – 
výjimečně, ve vysoké teorii – estetické hodnoty, která se ale vztahuje spíš k formě výpovědi). 
Jenomže hodnocení je neodmyslitelnou částí zkušenosti a to je jeden z důvodů, proč vědecká 
pravda – jakkoliv je cenná nejen prakticky, ale především jako výkon poznání – nepostihuje 
plně naši zkušenost (což je kromě její složitosti jeden z důvodů tak rozšířené lhostejnosti 
k ní). 

Jiná otázka je, že ve své pojmové podobě se výpověď o pravdě vždycky tvoří 
abstrakcí, která sice jako nutný nástroj provází veškeré myšlení a dokonce i vnímání, ale 
nezbytně redukuje zkušenost. Přirozená zkušenost je konkrétní – nebo alespoň konkrétní je 
její prostředí či dejme tomu pozadí, z něhož a na němž elementární abstrakce našich pocitů, 
percepcí a zárodečných myšlenkových zpracování tvoří obrazy a slova výpovědí, směřujících 
k pravdě v onom smyslu, načrtnutém nahoře. Toto pozadí není ale někde venku: spolu 
s určitými tvary našich prožitků němě naplňuje naši zkušenost. Je ale samo o sobě tak 
nevýslovné, že se zdálo až naplněnou prázdnotou některým myslitelům staré Indie a Číny, 
nebo plodnou tišinou, jak se už v době německého klasicismu vyjádřil Hölderlin. Je možné o 
něčem tak nevýslovném vyslovit nějakou pravdu? 

Myslím, že se o to instinktivně snaží umění. Netvrdím, že je to jeho jediný nebo i 
hlavní úkol (je tady přece přinejmenším jeho estetická funkce, kterou hlavně splňuje) nebo že 
snad neužívá abstrakci (vždyť poezie beze slov je nemyslitelná a není třeba dokazovat, že 
formy třeba malířství či hudby spočívají na uměle vytvořených prvcích a jejich vztazích, 
uchopených abstrakcí). Jeho sdělení (pokud je ten výraz vůbec přiléhavý) však jde po cestách, 
které nejsou cestami logického rozumu, ale zbystřeného vcítění a intuice. Přesto k nám umění 
někdy hluboce promlouvá nejenom svojí krásou, ale také svojí zvláštní pravdou – zajisté ne 
pravdou pojmového sdělení, ale promluvou samé existence nebo až toho nevýslovna, z něhož 
vyrůstá. 

Iracionální pravda tušení a vcítění – není to rozpor v pojmu? Filosof Heidegger 
v minulém století se zabýval tou otázkou. Podle něho existuje pravda neskrytosti: to je 
moderní podoba toho, co Řekové mínili pod pojmem αληθεια. Tím, že svou znalost 
rozprostřeme po povrchu a postavíme do světla, zajisté něco získáváme, něco však také 
ztrácíme: jsou podle něho pravdy nitra, pravdy hlubin, které se ukrývají před paprskem 
logického rozumu. Jsou to skutečně pravdy, je vůbec něco takového? Jak se zdá, lze se jenom 
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tázat: odpovědí je nanejvýš tušení, že pravda je patrně větší, nežli dokážeme vyslovit a vůbec 
chápat.  

To ale nemění nic na úkolu, který po nás pravda žádá, totiž požadavku poznat ji a také 
o ní vypovídat. Z temného pozadí, s kterým se utkáváme na pomezí zkušenosti (k němuž patří 
i kreativní prožitek dobrého umění) se rodí nové dojmy, odtud pojmy, slova, poznatky ve 
světle rozumu. Můžeme tušit, že tam někde v hlubinách jsou stále dosud neuchopitelné oblasti 
a síly, pravda je ale to, co vyvlečeme na vědomý povrch a o čem dokážeme vypovídat a tím 
přispět k obecnému poznání. Pravda je vždycky lidská. Ta nadlidská, kterou se domnívají 
zahlédnout někteří mystici nebo hlubocí myslitelé, ale neumějí o ní srozumitelně vypovídat, 
zůstává provždy uzavřena v subjektivní zkušenosti a nemá pro poznání velkou hodnotu. 


