
K čemu je dobrý obrat k jazyku a jiné1

(polemika s Romanem Göttlicherem)

Úvod

0.1 Tato stať bude především polemická. V prvním čísle předloňského ročníku Slova 

a slovesnosti publikoval Roman Göttlicher článek nazvaný Komunikace, mlčení a řeč 

v křesťanství.2 Kolega  Göttlicher  se  v něm pokouší  pojednat  o  otázkách  mimořádně 

složitých a ve většině případů se jeho tvrzením z oblasti teologie, psychologie či historie 

náboženství, které tvoří převážnou část článku, nepokusím oponovat. Předmětem mého 

polemického zájmu bude něco jiného.

 Budu se soustředit především na závěrečné odstavce Göttlicherovy stati. Rád 

bych  poukázal  na  způsob,  jakým  jsou  z  názorů  v jeho  článku  vyvozovány  závěry 

týkající se povahy přirozeného jazyka, na nedostatečnost ve vymezení pojmů pro studii 

klíčových a nakonec bych se pokusil podrobit kritice některé široce zobecňující závěry 

a  naznačené souvislosti,  objevující  se v poslední  části  zmíněné stati.  Tím prvním je 

autorův  postoj  k  tomu,  co  se  dnes  v literatuře  běžně  označuje  jako  linguistic  turn, 

druhým pak problematičnost zaštítění názorů a závěrů, které jsou v článku zastávány, 

slavnou  (a  nesčetněkrát  interpretovanou)  Wittgensteinovou  tezí:  O čem není  možno 

mluvit, o tom se musí mlčet (Wittgenstein, 1993, s. 169). Snad bych ještě rád předeslal, 

že mou ambicí není předložit komplexní alternativní řešení zmíněných otázek, to by si 

vyžádalo  samostatnou a  nepochybně  obsáhlejší  práci.  Omezím se  pouze  na  několik 

kratších poznámek k postojům, které Roman Göttlicher zastává a s nimiž nesouhlasím. 

 Přestože  zmiňovaná  témata  jsou  mimořádně  složitá,  doufám,  že  se  mi  i  ve 

stručném podání podaří srozumitelně a jasně naznačit, v čem spatřuji jádro problémů.

0.2 O čem se  tedy  ve  zmiňovaném Göttlicherově  článku hovoří?  Autor  si  klade 

několik cílů: věnovat se mlčení a řeči v biblické tradici, navrhnout model komunikace 

Boha  a  člověka,  objasnit  mlčení  Boha  a  člověka  v jejich  vzájemné  komunikaci, 



vysvětlit  problém nedostatečnosti  přirozeného jazyka a  také vyvrátit  některé  názory, 

které křesťanství nesprávně interpretují. 

V úvodu  článku  je  nejprve  vyložena  etymologie  slov  pro  mlčení  a  mluvení 

užívaných v biblické hebrejštině. Následně se zdůrazňuje hodnota slova v křesťanské 

tradici a poprvé je mlčení a mluvení konfrontováno. Protože komunikace mezi Bohem a 

člověkem je, v podobě „jakési interakce“ (Göttlicher, 2003, s. 32), předpokládána, autor 

se pokouší navrhnout model komunikace „od Boha k člověku“, ale zároveň poukazuje 

na nedostatečnost při výsledné interpretaci těchto sdělení, která je zapříčiněna Božím 

všepřesahováním. Ukazuje také, jakým způsobem se v křesťanství děje komunikace „od 

člověka k Bohu“ skrze mluvení a mlčení člověka, a akcentuje mlčení jako vyšší formu 

komunikace.  Opírá  se  při  tom  především  o  mnišskou  tradici  a  její  zdůrazňování 

kontemplace. Otázka mluvení Boha, naznačená už v první části,  je pak doplněna i o 

výklad důvodů jeho mlčení. Tato pasáž je velmi důležitá, protože se v ní konstatuje, že 

při komunikaci Boha a člověka na té nejvyšší úrovni „model komunikace opět selhává“ 

(Göttlicher, 2003, s. 37). Způsob, jakým se potom ona komunikace děje, je podle autora 

velmi  nejasný  a  můžeme  ho  „snad  přirovnat  ke  komunikaci  mezi  dvěma  starými 

milujícími manželi“ (Göttlicher, 2003, s. 37). V závěru je nedostatečnost přirozeného 

jazyka jako kódu komunikace člověk → Bůh vztažena i k problematice tzv. linguistic 

turn a názorům filosofa Ludwiga Wittgensteina.  Takto by se ve velké stručnosti  dal 

charakterizovat obsah a některé myšlenky Göttlicherova článku.

Přiznám  se,  že  v  textu  spatřuji  mnoho  problémů,  povětšinou  souvisejících 

s metodou Göttlicherovy práce.  Největší záhadou pro mě ale zůstává,  co je opravdu 

hlavním cílem Göttlicherovy stati.  Pokud jím má být  dokázání  faktu,  že křesťanská 

spiritualita  neakcentuje  jen  mluvení  (rozuměj  slovo  jako  foneticky  nebo  graficky 

realizovaný  útvar),  pak  je  vše  v pořádku.  Autor  tuto  zjednodušující  představu 

poopravuje a dokladem jsou mu četné příklady z oblasti náboženské praxe, které takový 

názor vyvracejí (a kterým laik, jako například já, rozumí). Proti tomu jistě nelze mnoho 

namítnout  –  autor pro to  uvádí jasné důvody a jejich adekvátnost  by měli  posoudit 



teoretikové náboženství. Faktem ale je, že při takových úvahách se pohybujeme spíš na 

půdě  teologie,  nikoliv  vědy o  jazyce.  Argumentů  z náboženské  praxe  je  zmiňováno 

mnoho, těch lingvistických už podstatně méně. Otázkou hned na začátek tedy zůstává, 

co smysluplného se vlastně říká v článku o problémech jazyka z pohledu lingvistiky 

nebo  filosofie  jazyka.  Domnívám  se,  že  až  na  etymologické  exkurzy  do  biblické 

hebrejštiny ne mnoho opodstatněného, zato leccos  matoucího. Do oblasti vědy o jazyce 

sice nepochybně spadají například otázky komunikace a ne/dostatečnosti přirozeného 

jazyka,  právě  odpovědi  na  ně  jsou  však  většinou nejasné  a  (rozuměj  neteologicky) 

neodůvodněné. 

0.3 Hlavní problémy podle mého názoru vyvěrají především z nepřesného vymezení 

pojmů, o které se Göttlicher opírá, a z jeho zužujícího pojetí přirozeného jazyka. Není 

příliš jasné, jak chápat autorovo pojetí komunikace, co považuje za přirozený jazyk a 

jaký je vztah přirozeného jazyka k verbální komunikaci, k jazyku pojímanému jako kód 

a  k mlčení.  Stejně  tak  je  nejasné,  jak  je  vymezováno  samo  mluvení  (je  pouhým 

používáním slov nebo komunikací?) a mlčení (je součástí jazyka, je nad jazykem nebo 

mimo něj, je součástí komunikace nebo jejím předpokladem?). Na tyto důležité otázky 

dostáváme odpovědi jen dílčí a ve většině případů zjednodušující, někdy i vzájemně si 

odporující. 

Přestože všechny zmiňované pojmy spolu úzce souvisí (a proto je tak důležité se 

v nich dobře orientovat), pokusím se je pro přehlednost probrat pokud možno zvlášť a 

ukázat,  že  citlivější  rozlišování  může  v mnoha nepřehlednostech  zjednat  překvapivý 

pořádek.

1. Pojmy

1.1 Komunikace a její model?

Otázky  související  s  komunikací  jsou  bezesporu  hlavním  hybným  motorem 

Gotllicherových úvah. Přestože ale lze komunikaci pojímat různě, není bohužel řečeno, 



o jaké pojetí se bude opírat přístup Göttlicherův. Mluví-li autor o komunikaci, je řeč o 

„jakési interakci“ (Göttlicher, 2003, s. 35), a tím její dost široké vymezení končí. Není 

řečeno,  jaké  jsou  její  předpoklady,  zdali  je  například  podmínkou  vědomý  záměr 

mluvčího  komunikovat,  co  všechno  lze  ještě  považovat  za  relevantní  způsob 

komunikace  apod.  Není  sice  možné  na  ploše  jednoho  článku  explicitně  formulovat 

všechny teoretické předpoklady a definovat každý pojem, u těch základních by to však 

přeci jen asi  bylo namístě.  V Göttlicherově stati  je tomu ale právě opačně. Způsoby 

komunikace mezi dvěma lidmi jsou podle autora prostě jasné (i když nikde formulované 

nebo naznačené), komunikace po osách Bůh → člověk a člověk →  Bůh je pak svým 

způsobem  specifická.   Nakolik  je  přitom  smysluplné  modelovat  komunikaci  mezi 

člověkem  a  komunikantem,  jehož  charakteristika  je  z principu  nemožná  (podle 

mnohých křesťanů) a existence víc než problematická (podle skeptiků a ateistů), zůstává 

otázkou k zamyšlení. A nejspíš ne jedinou.

Autor  přesto  bez  zábran  hovoří  o  mnoha  způsobech,  jakými  může  probíhat 

komunikace  oběma směry.  Jestliže  podle  Bible  může Bůh komunikovat  s člověkem 

například  prostřednictvím  meteorologických  jevů  (kód),  pak  je  podle  Göttlichera 

psychologickým  vysvětlením  tohoto  způsobu  komunikace  model  přesunu  obsahů 

nevědomí do vědomí. I tento „model“3 zahrnuje komunikanty (dva?) a jazyk (v širším 

slova smyslu,  například symbolů).  Zároveň ale  vidíme,  že pojetí  jazyka jako nosiče 

informace se tu silně rozvolňuje. Aktuálním  kódem může být stejně dobře přirozený 

jazyk  (tak  si  představujeme  mezilidskou  komunikaci  nejčastěji),  jako  i  symbolický 

systém realizovaný vehikuly zemětřesení nebo hořícího porostu. 

 Právě  zde  se  však  začíná  odhalovat  autorův  nejasný  vztah  k základním 

východiskům  jeho  vlastních  úvah.  Není  vůbec  jasné,  jak  Göttlicher  chápe  vztah 

komunikace a jazyka obecně. Někde je komunikace označována prostě jako mluvení: 

„Bůh  může  k člověku  mluvit  v modlitbě  (...)  skrze  živou  i  neživou  přírodu,  skrze 

události,  činy“  (Göttlicher,  2003,  s.  36),  jinde  je,  zdá  se,  mluvení  rezervováno pro 

specifický druh komunikace, a sice mluvenou-slovní: „Mluvení s Bohem je nedílnou 



součástí  křesťanova život. Hlavní část slovní komunikace se odehrává při  modlitbě“ 

(Göttlicher,  2003,  s.  34).  Podstatné  ale  je,  že  chápeme-li  komunikaci  jako  aktivitu 

předpokládající  komunikanty,  jazyk  (kód),  médium,  prostředí  etc.,  pak  oddělování 

komunikace od jazyka, implikované tvrzeními „můžeme říct, že skepse a nedůvěra vůči 

jazyku jako nosiči informace“ (Göttlicher, 2003, s. 37) nebo „odvrat od jazyka se tedy 

z tohoto pohledu jeví jako (...) přechod na komunikaci vyšší úrovně“ (tamtéž), je snahou 

odtrhnout minci její druhou stranu. Jestliže je pro komunikaci konstitutivní přítomnost 

jazyka,  tj.  obecně  kódu  a  recipientova  identifikace  chování  mluvčího  jako  jednání 

komunikačního-jazykového, pak je nasnadě, že bez jazyka nemůže být o komunikaci 

ani řeč. Komunikace bez kódu není možná. Odvrat od jazyka, deklarovaný v závěru 

Göttlicherových úvah by byl de facto odvratem od komunikace! 

Protože  ale  můžeme  tento  zmatek  přičíst  jen  autorově  terminologické 

nedůslednosti při formulacích, obraťme svou pozornost jinam. Nejdůležitější totiž je, že 

v případě lidské komunikace vstupuje do hry ještě další faktor, a tím je jazyk přirozený. 

Otázka, jestli interpretace zmíněných přírodních úkazů (pojímaných jako symboly!) už 

implicitně nepředpokládá znalost jazyka v jeho nejběžnější verbalizova(tel)né podobě, 

jistých historických faktů a možností jejich interpretace, se nezodpovídá, přitom je více 

než  nasnadě.  I  když  se  to  tedy  nemusí  na  první  pohled  zdát,  zůstává  i  v  případě 

komunikace neverbální přirozený jazyk ve hře. Ne jen jako soubor zvuků nebo grafémů, 

aktuálně  realizovaných  pojmů,  ale  jako  mimořádná  dovednost,  soubor  znalostí, 

podmínka,  kterou komunikace  tohoto ražení  už  nutně předpokládá a  pro níž  je  tato 

lidská schopnost  zásadním způsobem konstitutivní.  Výsledná interpretace se  totiž   i 

v tomto případě odehrává na půdě přirozeného jazyka. Jak tedy možná vhodněji uchopit 

pojem přirozeného jazyka?

1.2 Přirozený jazyk a jeho nedostatečnost?

Při  otázkách souvisejících s úlohou přirozeného jazyka  narážíme na  podobné 

problémy jako při snaze vyznat se v autorově zacházení s termínem komunikace. Tím 



hlavním je autorovo ne/vymezení toho, co vlastně za přirozený jazyk považuje. Podle 

některých  částí  textu  bychom  mohli  přirozený  jazyk  chápat  jako  běžně  užívaný 

prostředek  pro  verbální  způsob  komunikace  mezi  lidmi  (a  podle  Göttlichera 

samozřejmě  i  jako  prostředek  k rozmlouvání  s Bohem).   Tomu rozumím dobře.  Na 

některých místech je ale přirozený jazyk ztotožňován s jazykem vůbec: „Zde máme co 

dělat nejen s univerzální náboženskou zkušeností, že jazyk je nedostatečný, ale také se 

zkušeností  celého západního myšlení  (...)“(Göttlicher,  2003,  s.  37),  což vede zjevně 

k matoucím  závěrům,   a  navíc  je  stavěn  do  podřadné  pozice  vzhledem  k mlčení: 

„Odvrat od jazyka se tedy z tohoto pohledu jeví jako vysvobození, jako jakýsi přechod 

na komunikaci vyšší úrovně“ (Göttlicher, 2003, s. 37).

Nesnáze  pramení  především  z toho,  že  Göttlicherovo  chápání  přirozeného 

jazyka  jako  pouhého  souboru  slov  (realizovatelných  pomocí  zvuků,  grafémů)  mi 

připadá  nepřípadné  a  metaforičnost  některých  náboženských  tvrzení  může  být 

nebezpečně  zavádějící.  Přirozený  jazyk,  stavěný od  začátku  do  role  komunikačního 

outsidera,  alespoň co se  týče komunikace s Bohem, je  v Göttlicherových úvahách v 

podstatě  zjednodušen  na  lexikon  pojmů,  na  slovník,  který  je  z nějakého  důvodu 

nedostatečný: „Vždyť jak může nějaký jazyk, jako věc stvořená či vytvořená obstát vůči 

nekonečnému a všepřesahujícímu Bohu?“ (Göttlicher, 2003, s. 37). Proto namísto něj 

má nastoupit mlčení jako vyšší (čili nejspíš dostatečná) forma komunikace. I když ale 

může tento mysticky vyhlížející návrh vypadat lákavě,  nezdá se být z lingvistického 

hlediska nijak opodstatněný a obhájitelný.

Přirozený jazyk lze chápat různě. Jestliže zkoušíme chápat přirozený jazyk jako 

komunikační systém znakové povahy (alespoň tak jej, zdá se, chápe autor), pak z toho 

nijak nevyplývá, že by mlčení (jako znak v komunikaci) nemohlo být (pravda velmi 

specifickou)4 součástí takového systému. Z vlastní zkušenosti víme, jak důležitou úlohu 

hraje  mlčení  v mnoha  běžných  životních  situacích  (manželčino  mlčení  po  mužově 

nepříliš časném návratu domů z kulturní akce není sice častokrát veselé, ale rozhodně 

ilustrativní). V takovém a mnoha jiných případech není nutné mlčení chápat jako něco, 



co  přirozený  jazyk  přesahuje,  ale  naopak  se  nabízí  chápání  mlčení  jako  integrální 

součásti  komunikačních  praktik  úzce  spojených  s užíváním  přirozeného  jazyka.  Ve 

chvíli, kdy mlčení takto vztáhneme k systému přirozeného jazyka, ztrácí výtka vůči jeho 

nedostatečnosti  opodstatnění.  Může  být  jeho  součástí  v tom  smyslu,  že  je  při 

komunikaci  přirozeným jazykem komplementárně používáno a  jeho  prostředky také 

většinou  interpretováno.  Jak  už  bylo  řečeno  dříve,  napsaná  nebo  pronesená  slova 

nemusí sice být aktuálním vehikulem komunikace, přirozený jazyk je však něčím, co 

nám i  takovou  komunikaci  umožňuje  jako  komunikaci  chápat  a  interpretovat.  Jeho 

nedostatečnost jako „věci vytvořené vůči všepřesahujícímu Bohu“ (Göttlicher, 2003, s. 

37)  je  záležitostí  teologie  a  nemá s  lingvistikou nic  společného.  Pojetí  jazyka  jako 

nosiče informace (čili v autorově pojetí nejspíš do znaků zakódovaných myšlenek)5 tak 

v žádném případě neimplikuje vyloučení mlčení ze sféry přirozeného jazyka a už vůbec 

ne jeho výsostné postaveni. Mlčení jako způsob komunikace přirozený jazyk naopak 

nutně předpokládá a svůj význam získává teprve v součinnosti s ním.6 

1.3 Mlčení?

Zdá se, že za nejadekvátnější formu komunikace s Bohem považuje Göttlicher 

mlčení.  To je odděleno od přirozeného jazyka, který je shledán jako k tomuto účelu 

nedostatečný.  Je  ale  nutné  zdůraznit,  že  tento  „závěr“  je  už  předpokladem,  nikoliv 

důsledkem autorovy analýzy.  (Důvody pro  konstatování  nedostatečnosti  přirozeného 

jazyka jsou zde čistě otázkou náboženské metodiky, nikoliv lingvistického zdůvodnění. 

To však neznamená, že by z tohoto „zjištění“ autor nevyvozoval velmi obecné závěry.)

Autorovo pojetí mlčení osciluje bez adekvátního a nutného rozlišení minimálně 

mezi  třemi  rovinami.  Mlčení  je  jednou  pojímáno  jako  součást  jazyka,  tj.  kódu  (je 

prostředkem  komunikace),  jindy  je  stavěno  do  protikladu  s jazykem  jako  kódem, 

případně jazykem přirozeným (je výsadním a odlišným! prostředkem komunikace) a 

funguje i jako podmínka komunikace, nikoliv její realizace. V textu však žádné výrazné 

upozornění na tato různá pojímání nenalezneme. Jediné, co se zdá být zřejmé, je to, že 



mlčení  je  chápáno  jako  nějaký  enigmatický  způsob  komunikace  mezi  člověkem  a 

Bohem.  Jeho  výsadní  postavení,  jak  je  konstatováno  v závěru,  je  však  více  než 

problematické. 

Člověk  může,  podle  Göttlichera,  s Bohem  komunikovat   verbálně  (mluvit 

k němu slovy) nebo neverbálně (smyslově a myšlenkově) a pak ještě způsobem, který 

„je velmi těžké popsat či vysvětlit, také proto, že samotný člověk nedokáže vysvětlit, 

jak s bohem komunikuje“ (Göttlicher, 2003, s.  38). Mlčení by v tomto Göttlicherově 

schématu nejspíš náleželo do poslední kategorie. Nadřazenost mlčení jako vyšší formy 

modlitby  (tedy  mlčení  nadřazené  mluvení)  je  však  v  článku  tvrzeno,  nikoliv 

dokazováno  nebo  vysvětleno  a,  jak  už  bylo  řečeno,  souvisí  s určitými  pravidly 

náboženské praxe. Hlavně je ale mlčení stále tvrdošíjně stavěno nad a mimo přirozený 

jazyk  (stavět  ho  mimo  kód  je  zjevně  nesmysl,  který  zapříčiňuje  Göttlicherova 

terminologická nedbalost). V základě mlčení jako komunikace od člověka k Bohu však 

podle  autora  stojí  především  tento  důvod:  „mlčím,  abych  byl  schopen  slyšet“ 

(Göttlicher, 2003, s. 35). Čím se ale tato specifická forma komunikace tak záhadně liší 

od toho mlčení, které provozuji, když ke mně mluví druhý člověk? Lze za komunikaci 

člověka k Bohu považovat  takové  mlčení? Co sděluji  tím,  že přestávám produkovat 

slova? Domnívám se, že mlčením v tomto případě nutně nesděluji, že naslouchám (což 

neznamená, že tak nemůže být partnerem v rozhovoru interpretováno!), nýbrž prostě 

mlčím, protože naslouchám, protože jsem příjemcem sdělení, nikoliv jeho expedientem. 

Skutečně  mlčím,  abych slyšel.  Od mlčení  jako  sdělování  se  tedy  rázem dostáváme 

k mlčení jako podmínce komunikace. Tak lze jistě interpretovat mlčení při naslouchání 

stejně jako instrukce bratří v Taizé, citované v kapitole o mlčení člověka.

Mlčení  tedy buď stojí  mimo komunikaci,  případně v ní  nefunguje jako znak, 

nebo funguje jako její podmínka v určité fázi komunikačního aktu, nebo je její součástí 

ve smyslu sdělování.  Jak jsme ale konstatovali dříve, je mlčení něco, co v komunikaci 

interpretujeme na pozadí verbální komunikace a ve vztahu k ní. Pokud bychom tedy 

chtěli chápat mlčení jako svébytný a od přirozeného jazyka odlišný způsob sdělování 



(na něm v posledku nezávislý), pak takové myšlence prostě nedokážu dát dobrý smysl. 

(Jednou ze základních vlastností jazyka jako prostředku komunikace se zdá být jeho 

strukturovanost.  Jak  by  ale  v těchto  souvislostech  vypadala  například  taková 

interpretace  „vnitřní  struktury“  mlčení  opírající  se  o  něco  jiného  (o  co?),  než  o 

přirozený jazyk?) Domnívám se, že tedy bude nejspíš vhodnější smířit se s tím, že je 

rozumnější pojímat mlčení jako součást znakového systému přirozeného jazyka, jako 

jeden  z   mnoha  jiných verbálně  interpretova(tel)ných znaků (i  když,  pravda,  velmi 

specifický).  Každopádně  by,  podle  mého  názoru,  mlčení  nemohlo  takříkajíc  stát 

osamoceno  „nad“  jazykem.  Je  příznačné,  že  jsme  schopni  uvědomit  si  znakovou 

hodnotu mlčení jako prostředku komunikace právě díky tomu, že vždy nemlčíme a že 

jsme schopni mlčení v komunikaci nějak jazykově interpretovat. Chápat tedy mlčení 

jako  mimo  nebo  nad  jazykové  je  z hlediska  jeho  vztahu  k přirozenému  jazyku 

neopodstatněné,  z hlediska  komunikace  jako  činnosti  předpokládající  komunikanty, 

prostředí a kód (jazyk!) pak contradictio in adjecto. 

1.4 Jak jsem tedy naznačil už na začátku, zdá se, že článek vyvolává více nejasností 

než odpovědí. Po jeho přečtení se snad jako první nabízí otázka, jaký smysl má mluvit o 

komunikaci tam, kde už ani není jisté, že máme dva komunikanty (a jaké), kód a jasně 

dané  prostředí,  v němž  by  se  komunikace  odehrávala,  což  podle  mě  naznačuje 

Göttlicherovo  tvrzení,  že  „samotný  člověk  nedokáže  vysvětlit,  jak  s Bohem 

komunikuje. Podle jeho slov s ním (nebo v něm?) 'prostě je'“ (Göttlicher, 2003, s. 35). 

Je  použití  termínu  komunikace  při popisu  takové  situace  vůbec  k něčemu  dobré?. 

Göttlicherovo  trvání  na  komunikaci  s Bohem a  zároveň  přiznání  nemožnosti  jejího 

popisu tak  vyvolává  pokud ne  rovnou nesouhlas,  pak přinejmenším rozpaky.  Snaha 

přiblížit vlastní koncepci přirovnáním této „komunikace“ ke komunikaci mezi „starými 

milujícími manželi“ (Göttlicher, 2003, s. 37) se zdá být navíc krajně nevhodná, protože 

to  už  je  komunikace  krajně  lidská  a  po  výtce  zatížená  smyslovostí,  což  Göttlicher 

s odkazem na  tzv.  noc  smyslů  (srov.  Göttlicher,  2003,  s.  36)  a  jiné  pasáže  odmítá. 



Zrovna  tak  není  vůbec  jasné,  jak  z autorových  argumentů  vyplývá  nedostatečnost 

přirozeného jazyka a co si  vlastně pod tímto tvrzením máme představit.  Jeho pojetí 

přirozeného jazyka jako pouhého souboru slov se mi zdá přeci jen trochu nepřípadné. 

Můžeme  proto  jenom  hádat,  jak  potom  v těchto  souvislostech  rozumět  doporučení 

k odvratu od jazyka (když jazyk je základní podmínkou komunikace), co se skrývá za 

termínem  komunikace  vyšší  úrovně  (a  proč  vyšší?)  a  od  čeho  se  vlastně  máme 

zmiňovaným odvratem vysvobodit. 

Rovněž se domnívám, že při výkladu fenoménu mlčení není nutné uchylovat se 

k mystice  a  že  jsme  schopni  tuto  problematiku  uchopit  racionálně  a  obejít  se  bez 

jednoduchého aplikování závěrů z oblasti náboženských praktik na sféru přirozeného 

jazyka jako celku. 

2. Filosofické souvislosti

 Stejně tak zásadní, jako zmíněné problémy, však pro mě zůstává i otázka, co 

mají  Göttlicherova  tvrzení  společného  s projektem  obratu  k jazyku  a  Traktátem 

Ludwiga Wittgensteina. Snad se v následujícím stručném výkladu dobře ukáže, že podle 

mého názoru jen velmi málo.

2.1 Linguistic turn: jazyk jako téma

Rozsah a obsah pojmu linguistic turn je už sám o sobě problematický. V užším 

smyslu slova (jak jej proslavil především Richard Rorty svou předmluvou ke sborníku 

textů klasické filosofie jazyka)7 je filosofický obrat k jazyku reprezentován jmény jako 

B.  Russell,  R.  Carnap,  A.  J.  Ayer,  L.  Wittgenstein apod.  a  je  v podstatě  synonymní 

s proudem a programem tzv. analytické filosofie8.  V širším slova smyslu (srov. např. 

Hubík,  1994)  bývá  pak  linguistic  turn  chápán  jako  zastřešující  pojem  pro  široce 

pojímanou proměnu myšlenkového paradigmatu ve filosofii 20. století, kterou kromě 

zmíněných analytických filosofů svými pracemi pomáhali utvářet i myslitelé jako M. 

Heidegger, H. G. Gadamer nebo J. Derrida, čili představitelé tradice, která bývá obvykle 



chápána  jako  od  té  analytické  značně  odlišná.  O  obou  těchto  tradicích  bylo  už 

mnohokrát pojednáno jinde, lépe a podrobněji, než by bylo na tomto místě možné. Já 

bych v souvislosti s Göttlicherovým článkem, v němž se mimo jiné tvrdí, že „máme co 

dělat nejen s univerzální náboženskou zkušeností, že jazyk je nedostatečný, ale také se 

zkušeností  celého  západního  myšlení  20.  století,  jež  provázel  tzv.  linguistic  turn“ 

(Göttlicher, 2003, s. 37)   chtěl připomenout pouze jednu důležitou skutečnost. I přes 

zjevné  rozdíly  v cílech  a  zejména  metodách  užívaných  v obou  táborech  je  nasnadě 

prvek,  které  je  spojuje.  Je  jím  zaměření  ohniska  filosofického  bádání  na  předmět 

přirozeného jazyka a usilovná snaha podrobit jej zkoumání jako filosoficky relevantní 

objekt.  Tím  nejobecnějším  zjištěním  spojujícím  oba  přístupy  je  potom  závěr,  že 

přirozený jazyk má mezi fenomény světa zásadní postavení, že je podstatnou, vlivnou, 

neopomenutelnou  a  všudypřítomnou  součástí  obecně  lidských  aktivit  ve  světě, 

noetických, komunikačních a mnoha jiných. Že to základní, skrze co máme jako lidské 

bytosti svět, je právě náš přirozený jazyk. 

V počáteční  etapě analytického pojetí,  reprezentovaného filosofií  Vídeňského 

kroužku, byla pozornost filosofů zaměřena především na jazyk jako nástroj při popisu 

světa a cílem bylo zajistit jejich adekvátní korespondenci, třeba i za cenu reforem na 

přirozeném jazyku provedených. Záhy ale nabývá významu také myšlenka, že přílišné 

akcentování  této  jedné  z funkcí  jazyka  (jazyka  jako  reprezentace)  vede  k jistým 

problémům,  které  mohou  být  řešeny  nikoliv  přísnější  reformou  našeho  přirozeného 

jazyka, ale radikálně odlišným chápáním jazyka jako celku. Wittgenstein a po něm i 

mnozí další si uvědomili, že chápat jazyk pouze v jeho popisné, označující podobě je 

značně jednostranné (viz např. kladení důrazu na neodmyslitelný aspekt užívání jazyka 

akcentované  tzv.  oxfordskou  školou  aj.).  Jazyk  navíc  není  pojímán  jako  soubor 

nezávislých  jednotek  (atomistické  pojetí),  ale  spíš  jako  komplikovaná  síť  plná 

souvislostí, což je zjištění, které se v de Saussurově osobě pokusila systematizovat už 

počátkem století  i  lingvistika.  Důležitý  z našeho  pohledu  je  ale  především  fakt,  že 

mnoho filosofů a lingvistů si navíc uvědomuje, jak zásadní vliv má celek jazyka na naše 



pojetí světa a jak úzce souvisí s mnoha jinými činnostmi a podmiňujícími faktory (viz 

např. lingvistickou teorii  jazykového relativismu, přístup,  který Quine proslavil  jako 

jazykový  holismus  aj.).  Domýšlení  důsledků  tohoto  přesvědčení  se  samozřejmě  u 

různých myslitelů liší a je častokrát i protikladné, zároveň není možné říct, že by bylo 

zastáváno  jednomyslně.  Podstatné  je,  že  jestliže  byl  tedy  v  prvním  období  obratu 

k jazyku přirozený jazyk vnímán jako (častokrát nepřesný) zprostředkovatel  jazykově 

neutrální mimojazykové skutečnosti, práce mnoha myslitelů druhého období linguistic 

turn  tuto  představu  do  značné  míry  opouští.  Jazyku  podle  Quinea,  jednoho 

z nejvýznamnějších  představitelů  této  etapy,  nepřipadá  role  ne/dostatečného 

reprezentanta  reality,  jazyk  neproniká  do  její  skutečné  povahy,  ale  významně 

spolurozhoduje  o  tom,  co  vůbec  budeme za  realitu  považovat  (viz  např.  Quineova 

koncepce  ontologické  relativity).  Přirozený  jazyk  tedy  v tomto  pojetí  nehraje  úlohu 

prostředníka  mezi  námi  a  na  něm/nás  nezávislým  světem  -  někteří  filosofové  mu 

přisuzují úlohu daleko zásadnější – jazyk se kromě nástroje stává i, obrazně! řečeno, 

ontotvorným prostředím. 

S touto myšlenkou jazyka jako podstatně určujícího aspektu našeho pobývání ve 

světě se ale můžeme setkat například i u Gadamera (viz např. Gadamer, 1999), který je 

právě jedním z oněch reprezentantů odlišného typu filosofování, o nichž byla řeč výše. 

V jeho  nebo  třeba  Heideggerových  pozdních  pracích  je  pojetí  jazyka  vymaňováno 

z instrumentalistické tradice, která z něj činila pouze jeden z mnoha lidských nástrojů. 

V jejich  pojetí  není  už  jazyk  pouze  mimořádně  důležitým,  ale  stále  přeci  jen 

disponibilním prostředkem uchopování světa, nýbrž je de facto daleko víc: je tím, co 

nás určuje, co je, heideggerovsky řečeno, domem našeho bytí.

 V obou tradicích se tedy v průběhu 20. století tedy setkáváme s opakovaným 

zdůrazňováním závažnosti vlivu, jaký má přirozený jazyk na náš obraz světa. A i když 

jsou některé silně relativistické teze o vztahu jazyka a světa (např. quineovský přístup) 

předmětem  sporu  a  silné  kritiky  přímo  z tábora  analytické  filosofie  (srov.  např. 

Davidsonovu stať  O samotné myšlence pojmového schématu v Davidson, 1998 aj.), je 



tento fakt jen dalším důkazem toho, že linguistic turn je vlastně stále sebeopravující 

projekt.  Pokud  tedy  Richard  Rorty  mluví  v souvislosti  s projektem logické  analýzy 

jazyka  o  selhání,  nestojí  mimo  oblast  projektu  obratu  k jazyku,  ale  pouze  domýšlí 

některá zjištění  až do (pro někoho možná těžko stravitelných) extrémních důsledků. 

Stejně  tak  mimo  něj  nestojí  ani  Donald  Davidson,  který  se  snaží  poukázat  na 

nepřiměřenost  a  neopodstatněnost  relativismu,  který  pro  něj  např.  některá  Rortyho 

tvrzení reprezentují. 9

Ať už jsou ale názory na povahu jazyka a jeho vztah ke světu různé, v žádném 

případě tato tradice nekonstatuje nepřekonatelné selhávání nebo nedostatečnost jazyka 

v duchu Göttlicherově.  Snaží  se pouze poukázat  na jistou neadekvátnost  v dřívějším 

chápání vztahu jazyka a světa, a tím i neadekvátnost požadavků a kriterií takto na jazyk 

kladených. Nedostatečnost jazyka ve smyslu,  jakým je prezentována v Göttlicherově 

článku, není tomuto pojetí už vůbec adekvátní. To, co zkoumá většina filosofů obratu 

k jazyku, nemá s nedostatečností jazyka při komunikaci s Bohem nic společného. Jazyk 

chápaný  mnohými  jako  prostředek/způsob  vyrovnávání  se  člověka  se  světem (srov. 

Peregrin, 1998, s. 42) představuje neustálý proces, v němž snaha dát definitivní otázku 

po jeho dostatečnosti nejspíš nemá smysl. 

2.1.1 Cílem  této  mé,  samozřejmě  do  značné  míry  pouze  přehledové,  zkratky  je 

obhájení názoru, který doufám vychází z podstatného a opodstatněného základu. Tím je 

přesvědčení, že linguistic turn jako projekt ve svém vývoji především posílil představu 

jazyka jako základního modu našeho obcování se světem v procesech komunikace a 

poznání. Přesvědčení, že porozumět světu znamená do značné míry i porozumět jazyku, 

v němž je nám svět „dán“, je podle mě jedním ze základních přínosů projektu obratu 

k jazyku. Pokud tedy někteří myslitelé stejně jako Göttlicher chápou důsledky projektu 

linguistic turn jako svého druhu důkaz nedostatečnosti jazyka a samotný projekt obratu 

k jazyku  jako  počin,  který  se  neukázal  být  dostatečným  (kteří?),  pak  je  to  jejich 

nezadatelné  právo,  ale  zároveň  je  nutné  říct,  že  jejich  tvrzení  nejsou  ničím,  co  by 



z obratu k jazyku (jako celku) bezprostředně vyplývalo, natož aby to byl závěr, k němuž 

by  mělo dospět  „celé  západní  myšlení  20.  století“!  (Göttlicher,  2003,  s.  37).  Snaha 

filosofů obratu k jazyku (minimálně těch analytických) je totiž vedena touhou podrobit 

jazyk racionálnímu zkoumání a analýze pokud možno právě bez určitých teologických 

předpokladů a předurčení. A to je, zdá se, něco, co je Göttlicherovým  otázkám na hony 

vzdáleno. 

2.2 Ludwig Wittgenstein – „o čem“, ne „s čím“

Jestliže  se  oblast  zájmů  větší  části  analytické  a  post-analytické  filosofie 

s Göttlicherovými úvahami míjí,  s Wittgensteinem se má věc přeci  jen trochu jinak. 

Uvažovat o jeho blízkém vztahu k otázkám náboženství totiž není vůbec nepřípadné. 

Tractatus  logico-philosophicus,  z něhož  pochází  citovaný  sedmý  paragraf,  má 

v kontextu  tzv.  prvního  kola  obratu  k jazyku  specifické  postavení.  Zatímco  členové 

Vídeňského kruhu byly  programově antimetafyzičtí   (Carnapova analýza  slova  Bůh 

budiž toho výstižným dokladem)10,  Wittgenstein se k celé problematice staví odlišně. 

Jestliže  například  Bertrand  Russell  vyzdvihoval  obrovský  přínos  Traktátu  v oblasti 

logiky,  Wittgenstein vždy zdůrazňoval především jeho význam etický a náboženský. 

Sám o Traktátu říká, že je to kniha, která má dvě části: tu, kterou napsal a tu, kterou 

nenapsal. Ta druhá je podle něj důležitější...„neboť smysl knihy je etický. Chtěl jsem 

nejdříve dát do předmluvy větu,  která tam nyní  skutečně není,  ale  kterou Vám nyní  

napíši, protože se Vám snad stane klíčem: chtěl jsem totiž napsat, že mé dílo se skládá  

ze dvou částí: z toho, které zde existuje, a ze všeho toho, co jsem nenapsal. A právě tato  

druhá část je důležitá. To etické je ohraničováno totiž zevnitř; a já jsem přesvědčen, že  

se to, přísně vzato, dá jen takto ohraničit.“ (citováno dle: Wuchterl, Hübner, 1995, s. 

12)

Když  začal  Wittgenstein  na  svém  převratném  díle  pracovat,  věnoval  se 

především  řešení  logických  problémů.  V průběhu  první  světové  války  však 

k poznámkám o logice přibyly i  úvahy, které  rámec logické analýzy přesahují.  Jeho 



práce se rozšiřuje „ze základů logiky na podstatu světa“ (citováno dle: Monk, 1996, s. 

154). Ke své teorii logiky a obrazové teorii věty/jazyka připojuje později i závěrečné 

paragrafy,  které  se  týkají  problémů  etických  a  náboženských,  přičemž  se  zdá,  že 

všechny  tyto  oblasti  spolu  úzce  souvisejí.  Základním  pro  celý  Traktát  se  zdá  být 

Wittgensteinovo rozlišení mezi říkáním a ukazováním. Píše o tom Russellovi: „Hlavní  

věcí je teorie o tom, co větami – tj. jazykem – může být říkáno (a, což je totéž, myšleno),  

a co větami vyjádřeno být nemůže, nýbrž může být pouze ukázáno. To je, domnívám se,  

hlavní problém filosofie.“ (citováno dle: Monk, 1996, s. 173). Tímto nekompromisním 

rozlišením vymezuje  Wittgenstein  nejen  kompetence  jazyka,  ale  i  kompetence  jeho 

mluvčích. Nikoliv jako doporučení, ale jako jasný imperativ. Přikazuje rozlišovat oblast 

toho,  co  všechno  můžeme  říct  (a  myslet)  a  toho,  co  říct,  popsat  nebo  pojmout 

nemůžeme, co se ale přesto ukazuje. Novopozitivistické chápání nevyslovitelného jako 

neexistujícího  Wittgenstein  neakceptuje.  Svět  a  celek  všeho  smysluplně 

vypověditelného je jakoby vymezen jazykem zevnitř. Veškerá faktická tvrzení o světě 

mohou být na základě této zobrazovací teorie jasná a smysluplná, v závislosti na stavu 

světa  pravdivá  nebo  nepravdivá.  Jestliže  má  být  tedy  jazyk  a  svět  ve  vztahu 

korespondence  (jazyk stavy  světa  zobrazuje),  pak  to,  co  tento  vztah  zakládá,  samo 

zobrazeno  být  nemůže.  Forma,  která  je  společná  jazyku  i  světu,  je  podmínkou 

zobrazovaní. Všechny věty, které by chtěly toto společné popsat, jsou věty beze smyslu, 

nejsou totiž o ničem ve světě. To ale neznamená, že mimo svět nic neexistuje... 

Věty  jazyka  jsou  v Traktátu  (zcela  v duchu vědecké  orientace)  chápány jako 

prostředek popisu – výpovědi o něčem. Jazykem vypovídáme o skutečnosti, popisujeme 

ji. Akcent na jiné funkce jazyka nabývá vrchu až ve druhém Wittgensteinově období. 

Etapa Traktátu je však ještě ve znamení vztahu jazyk – svět, je obdobím popisu (srov. 

paragrafy 2.1, 2.19, 3, 3.1, 3.12, 4, 4.05, 4.09 atd.).

Větší část Traktátu je tedy věnována otázkám logiky. Jak už ale bylo zmíněno, 

v posledních  paragrafech  mluví  Wittgenstein  také  o  otázkách  etických  a  obecně 

náboženských. Hovoří v nich o mystickém, které nemůže být nikdy zobrazeno, ale které 



se  samo ukazuje,  a  důvody,  které   k tomu Wittgensteina  vedou,  sám nechápe  jako 

rozporné s předešlými úvahami logickými. Zatímco logická forma je tím, co zakládá 

možnost  uvažovat  o  vztahu  světa  a  jazyka,  smysl  světa,  etika  je  něco,  co  zakládá 

možnost existence světa vůbec. Také smysl/Bůh/etické tedy není součástí světa, a proto 

nemůže být jazykem zobrazeno. Smysl a hodnota nejsou něčím, co by bylo ve světě, ale 

jsou jeho podmínkou. Ta už však nemůže být podle Wittgensteina nějak vysvětlována 

nebo zdůvodňována.  I  na ně se  tedy vztahuje tvrzení  o  tom, že  mluvit  může jen o 

věcech světa. Tak jako se nám ale logická forma může ukázat, nahlédneme-li jazyk jako 

celek,  může  se  nám  i  etické  ukázat,  pozorujeme-li  svět  „sub  specie  aeterni“ 

(Wittgenstein,  1993,  s.  167).  Wittgensteinovská  logika  a  etika  tak  tvoří  v sedmém 

paragrafu neoddělitelnou jednotu. 

 Jestliže  tedy  Wittgenstein  primárně  chápe   jazyk  jako  nástroj  k  mluvení  o 

něčem, vyvstává otázka, jestli  se zmíněná slavná teze vůbec vyjadřuje k možnostem 

komunikace s Bohem, jestli to, co Wittgenstein řeší, je téma komunikace se smyslem 

světa (v jehož existenci však sám věří). Není v  kontextu známých Wittgensteinových 

úvah o  nesoudném obrazoborectví  vědy  (naznačovaných  i  v Traktátu,  viz  paragrafy 

6.372  nebo  6.52)  vhodnější  interpretovat  slavnou  tezi  jako  skutečný  imperativ 

vyvarovat se ambice používat jazyk (a nejen přirozený!) nepřiměřeným způsobem, tj. 

mluvit (rozuměj vědecky-pojmově uchopit) o něčem, co se z principu takovému jednání 

vymyká? Wittgenstein nehlásá odvrat od jazyka - vždyť i nevýslovné se může ukázat ve 

vysloveném: „Když se nesnažíme vyslovit to, co je nevyslovitelné, nic se neztratí. Toto 

nevyslovitelné je ale – nevyslovitelně – obsaženo ve vysloveném!“ (citováno dle: Monk, 

1996, s. 161) -, ale snaží se poukázat na nesmyslnost jeho neadekvátního používání. 

Jeho  mlčení  není  mlčením  v komunikaci  s  Bohem,  je  neužíváním  jazyka  (ne-

komunikací) o věcech etiky a náboženství! Pokud tedy Göttlicher chápe přirozený jazyk 

jako nedostatečný nosič informace na ose člověk ↔ Bůh, pak si troufám tvrdit, že to 

není problém, o kterém Wittgenstein v sedmém paragrafu mluví. Wittgenstein daleko 

spíš říká, že etika není záležitostí popisu, ale lidského jednání, způsobu života. O etice a 



náboženství nemáme mluvit (pokud chceme, aby naše slova měla nějaký smysl), etický 

a zbožný může být způsob lidského žití ve světě, v něm se nám může etické ukázat. 

Wittgenstein nás ani sebe nevysvobozuje z klece jazyka, ale důrazně nám připomíná, že 

podle něj tu taková klec je a pokusy jí prorazit mluvením o tom, co je za ní, jsou sice 

hodny obdivu, ale marné a v posledku nesmyslné!

Zmíněná  interpretace  nepochybně zdaleka  nevyčerpává  téma  Wittgensteinova 

vztahu k náboženství. (Wittgensteinovi by podle mě asi nebylo cizí pojetí života, který 

je „v posledku celý den modlitbou“ (Göttlicher, 2003, s. 34). Otázka už by však bylo, 

zda-li by souhlasil s tím, že důvodem toho konání je sdělovat Bohu: „Miluji tě, dělám to 

pro tebe, odevzdávám ti to...“ (Göttlicher, 2003, s. 34) a ne prostě to, že to tak má být – 

bez otázek.) Pouze se snažím ukázat, že to, jak představuje sedmý paragraf Göttlicher, 

vtahuje Wittgensteinovu tezi do kontextu, který mu nejspíš není v tomto případě úplně 

vlastní a zmíněný citát se tak netýká přímo problému, který se Göttlicher ve své práci 

snaží řešit.

3. Závěr

Jsem si vědom toho, že můj příspěvek zdaleka nevyčerpává seznam možných 

témat  souvisejících  s danou problematikou  a  že  nechává  většinu  otázek  otevřených. 

Konečně,  dát  konečné  odpovědi  ani  nebylo  mým  záměrem.  Snažil  jsem  se  spíš 

upozornit  na  některé  problémy,  které  podle  mého  vyvolává  Göttlicherův  přístup. 

Zároveň se přiznávám, že důvodů, proč moje polemika vznikla, je nejspíš víc, než jsem 

v úvodu  předeslal.  Kromě  nejasnosti  v klíčových  pojmech  Göttlicherovy  stati, 

nedostatečné argumentace, podle mého názoru laciné kritiky projektu obratu k jazyku a 

stejně  tak  laciného  zaštítění  se  myšlenkami  jednoho  z největších  filosofů  minulého 

století, bych rád poukázal ještě na něco. Vedlejším produktem, který snad z předešlých 

řádků  vyplynul,  byl  totiž  pokus  o  obranu  (nikoliv  adorování!)  přirozeného  jazyka. 

Konstatování, že to, k čemu západní myšlení dospělo s několikatisíciletým zpožděním, 

bylo v náboženstvích světa přítomno už od pradávna, totiž zavání nejen zjednodušením 



problému, ale téměř i jakousi podivně sebejistou převahou. Dovolávat se významných 

filosofů bychom se však měli jen tehdy, když důvody a souvislosti, které nás k tomu 

vedou, jsou skutečně podstatné a hluboké. Domnívám se, že Göttlicher ve své snaze říci 

mnoho, říká jen příliš málo. Říká, že v náboženství má mlčení důležitou roli. Proč si ale 

k tomu přizval  „na pomoc“ Ludwiga Wittgensteina a kritiku linguistic  turn,  zůstává 

alespoň pro mě stále záhadou.
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Resumé:



This  essay  is  a  controversy  with  the  article  of  Roman Göttlicher   Communication,  

Silence and  Speech in Christianity.  In the form of notes it  pays attention  to some 

general reflections mentioned in the conclusion of the article. Its aim is, first of all, to 

show  that Göttlicher´s article does not provide any serious reasons for the  deduction 

about  insufficiency  of  natural  language  and  superiority  of  silence,  as  stated  in  the 

generalizing   passages  of  his  article.  As  well,  indirect  criticism  of  linguistic  turn 

connected with  the appeal  to the turn from  language  seems to be a consequence of an 

inappropriate approach to the context which this philosophical project is set in.  It is the 

same  with  the  paragraph  7  in  Wittgenstein  ´s  Tractatus.  I  assume  that:  a)  in 

communication ,  silence cannot be conceived as a sign being over natural  language 

because  it is connected with it in a complementary way and it acquires its meaning only 

in relation to verbal response; b) insisting on insufficiency of natural language  is a 

question of some religious dispositions and in Göttlicher´s article it is not supported by 

any linguistic arguments;  c)  on the contrary,  the project of linguistic turn helped to 

reveal a significant role of natural language  in our conception of the world  and for 

many philosophers natural language has become an essential basis for their exploration,

d)  protecting   Göttlicher´s  ideas  by  the  quotation   from Wittgenstein´s  Tractatus  is 

taking it out of the context and too mechanical application without being well-founded. 

For  Wittgenstein  expresses  his  opinions  on  the  problems  of  describing  the  world 

through language , not on the sufficiency of language for the communication with God. 

Poznámky:



1 Děkuji oběma autorům recenzí původní rukopisné verze tohoto článku. Jejich cenné kritické 

poznámky mě přiměly znovu a důkladněji promyslet a přesněji formulovat některé podstatné 

pasáže. Doufám, že provedené změny byly k lepšímu.

2 Göttlicher, R. (2003): Komunikace, mlčení a řeč v křesťanství. Slovo a slovesnost, 64, s. 31-39.

3 Podrobněji  se  Göttlicherově  pojetí  „modelu“  komunikace  Boha  s člověkem  věnovat  nebudu. 

Jednak jsem značně skeptický v otázce smysluplnosti takovéhoto „modelování“, jednak pochybuji o 

tom, že Göttlicherovo chápání toho, co je to model, odpovídá tomu, jak je pojímáno modelování ve 

vědách obecně (a tudíž i v lingvistice).

4 O zásadních problémech se „systematičností“ mlčení v komunikaci viz Vaňková, 1996a, s. 92n.

5 Dodejme, že to rozhodně není jediný způsob, jak chápat výraz „nést informaci“, ale že je to, zdá 

se, způsob, jakým mu rozumí Göttlicher.

6 Podrobněji o tom srovnej např. Vaňková, 1996b.

7 česky viz Rorty, 2002.

8 Především té se budou týkat následující řádky.

9 Situace v této debatě je ale i podle samotného Davidsona trochu nepřehledná. Jak sám v jednom 

rozhovoru z roku 1993 dodává „nejsem docela jistý, jaký je dnes Rortyho postoj“. (viz rozhovor 

s Donaldem Davidsonem přetištěný v číslech 8 a 9 2. a 3. ročníku (zima 1997-1998) literárního 

časopisu  Texty,  dostupné  též  na 

http://www.inext.cz/texty/No08/rozhovor.html#Rozhovor%20s%20Donaldem%20Davidsonem a 

http://www.inext.cz/texty/No09/rozhovor.html#Rozhovor%20s%20Donaldem%20Davidsonem 

nebo ve 2. čísle 47. ročníku Filosofického časopisu).

10 viz Carnap, 1991, s. 629n.

http://www.inext.cz/texty/No09/rozhovor.html#Rozhovor s Donaldem Davidsonem
http://www.inext.cz/texty/No08/rozhovor.html#Rozhovor s Donaldem Davidsonem
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