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Pravda vždy větší
K diskusi o interpretaci náboženské zvěsti a věřeného obsahu ve filozofii a teologii

Karel Říha

V číslech 18, 19 a 20 Studia theologica jsme mohli sledovat velmi zajímavou nábo-
žensko-filozofickou diskusi mezi P. Dvořákem a Š. Holubem. Oba přistupují k ná-
boženskému fenoménu metodou filozofické analýzy jazyka, ale v tématu samém se 
jeví jakýsi posun, naznačený už v titulech jejich článků.1 Zatímco Dvořák se zaměřuje 
na věřený obsah, v němž vidí primární složku nebo aspekt předmětu zvěsti, Holub 
popírá, že explicitní nebo implicitní afirmace je v náboženské zvěsti primární, a tím 
ovšem formuluje jinak vztah mezi filozofií a náboženstvím. Proto je těžké mezi oběma 
autory zprostředkovat: zdá se mi, že každý mluví o něčem trochu jiném. Necítím se 
být arbitrem mezi těmito dvěma pojetími, spíše se snažím se něčemu přiučit, ale téma 
náboženské víry je vzrušující a nemohu se ubránit, abych zůstal stranou této diskuse. 
Přitom mi nejde o kritické poznámky k myšlenkovým postupům obou autorů, které 
považuji za konzistentní, ale spíše o vystižení rozdílných předpokladů, z nichž oba 
vycházejí, a o domýšlení jejich jednostranností. 

1. SPOR O PRIMÁRNÍ OBSAH NÁBOŽENSKÉ ZVĚSTI

Dvořák pojímá ve své studii náboženskou víru především jako soubor tvrzení 
(„set of propositions“), spolu s jejich předpoklady a důsledky.2 Jde mu o „vyjádření 
a vysvětlení“ věřeného obsahu rozborem jeho logických vlastností a vztahů. (Jeho 
záměr je naznačen jeho odvoláním se na J. M. Bocheńského The Logic of Religion.) 
Tímto vymezením tématu je ovšem dáno pojetí náboženské víry pouze jako fides 
quae (objekt víry), s abstrakcí od fides qua (akt víry) a fides cui (osobní vztah k svědku 
víry). Přihlédneme-li k tomu, že v křesťanství je osoba Ježíše Krista nejen svědkem, 
ale i obsahem víry,3 jeví se toto vymezení tématu problematické a je snadno napadnu-
telné. Dvořák si je ovšem vědom, že náboženská řeč obsahuje i jiné prvky a momenty 
(jmenuje „zejména aspekt vyznání“ – 18: 53), ale tvrzení „o existenci nějaké vlastnosti, 
charakteristiky nějakého objektu“ považuje za primární (prima facie) (tamtéž). Mož-
nost takového logického vyjádření a vyjasnění náboženské zvěsti metodou analýzy 
jazyka je dána tím, že běžný jazyk obsahuje některé pojmy, jež jsou předpokladem 
filozofické a teologické teorie (např. pojem kauzality) a tvrzení, která „jsou vyjádřena 
jakýmsi rudimentárním všeobecně srozumitelným teologickým jazykem“ (18: 54) 
a mohou být rozvinuta filozoficky (neúplně) a teologicky (úplně). V tomto úkolu 

Karel Říha

1  P. DVOŘÁK, „O vztahu věřeného, filozofie a teologie,“ Studia theologica 6, č. 4 [18] (2004): 53–58; Š. HOLUB, 
„Filozofie a náboženská zvěst,“ Studia theologica 7, č. 1 [19] (2005): 78–83; P. DVOŘÁK, „Ad ‚Filozofie 
a náboženská zvěst‘,“ Studia theologica 7, č. 2 [20] (2005): 70n.

2  DVOŘÁK, „O vztahu věřeného, filozofie a teologie,“ s. 54, pozn. 3. Dále cituji oba autory v textu tak, že 
první dvojčíslí značí průběžné číslo časopisu, druhé dvojčíslí stránku. 

3  Srov. konstituci II. vatikánského koncilu Dei Verbum, č. 2. 
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slouží filozofie teologii jednak přímo, poskytnutím pojmů a metod zkoumání, jednak 
nepřímo, a to pozitivně, částečným vyjasňováním zvěsti, a negativně, vyvracením 
systémů s touto zvěstí neslučitelných. Ale i naopak slouží teologie filozofii pozitivně 
tím, že dává podnět k prohloubení jejích pojmů a rozvoj metod vzhledem k objektu 
teologie, a negativně tím, že ji chrání před omylem (je tzv. norma negativa filozofic-
kého myšlení). V této souvislosti se klade otázka nejvhodnějšího filozofického sys-
tému nebo směru pro explikaci obsahu křesťanské víry. Dvořák odpovídá nepřímo, 
vyloučením systémů neslučitelných s křesťanstvím, ale i přímo náznakem, že jako 
„nejméně [se souborem tvrzení obsahu víry] neslučitelnými implikacemi zatížený 
filozofický rámec [se] jeví scholastická aristotelská filozofie obohacená o pojmové 
výdobytky analytické filozofie“ (18: 57).

Holub nemluví o obsahu víry, ale o náboženské „zvěsti“. Svou obvykle bystrou 
kritikou napadá především Dvořákovo „logicistní pojetí“ náboženského jazyka, 
které staví do popředí objektivní obsah náboženské zvěsti, který je „konstatovatelný 
stav věcí“ (19: 79). Vztahujeme-li se přímo ke křesťanské zvěsti, pak podle Holuba 
nauka není „těžištěm Ježíšova působení a odkazu“ (19: 81). Náboženství a filozofie 
se zásadně liší svým postojem k této zvěsti: tam věřící přijetí, zde kritický odstup. 
Předním úkolem analytické filozofie není vybavování logických vlastností a vztahů 
náboženské zvěsti, nýbrž především přesné určení literárního druhu, potom její inter-
pretace ve filozofických pojmech. Filozofie zvěst přetváří svou interpretací, aniž ruší 
její specifický charakter. Vztah mezi obsahem zvěsti a jejím filozofickým vyjádřením 
je složité vzájemné pronikání. Práce interpretace ve filozofických pojmech probíhá 
v hermeneutickém kruhu, z něhož nelze vystoupit. Kritériem vhodnosti filozofie 
pro křesťanskou zvěst je její schopnost interpretovat její smysl, ne rozvíjet její obsahy 
v kategoriích logiky.

2. POZNÁMKY K TÉTO DISKUSI

Jak jsem už předeslal v úvodu, zdá se mi, že Dvořák vychází z předpokladu, že je 
možno dokonale abstrahovat objektivní obsah víry od aktu víry a vztahu k svědku 
víry. Proti tomu se však uplatňuje pojetí, že v aktu víry jako celkové seberealizace 
člověka ve vztahu k Bohu „nelze předem adekvátně rozlišovat mezi jednotlivými 
hledisky a prvky tohoto aktu“.4 Dvořák sice uznává, že ve výrazech náboženského 
jazyka jsou obsaženy i jiné momenty než predikace (např. vyznání, ale mohl jmenovat 
i výzvu, zaslíbení, a jako odpověď na to vzývání či doxologii jako nejcharakterističtější 
prvek tohoto jazyka), ale od těchto momentů zcela odezírá. Je-li možno takto doko-
nale abstrahovat, pak je logická analýza objektivního obsahu náboženského jazyka 
adekvátním prostředkem vyjasňování a vyjadřování významu jeho výrazů. Stačí, 
když tento objektivní obsah je jedním z podstatných složek tohoto jazyka, nemusí 
být ani primární. 

Náš poměr k výrazům náboženského jazyka však není pouze racionální chápání 
a vybavování jeho logických implikací, ale má responzorní charakter. O tom praví 
Richard Schaeffler: „Sebezvěstování posvátného či Boží zjevení neexistuje bez aktivní 
4  Heslo „Víra“, in Karl RAHNER – Herbert VORGRIMLER, Teologický slovník, přel. František Jirsa, Praha: 

Zvon, 1996, s. 386. 
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účasti jeho slyšících, vidících, myslících a mluvících adresátů. … Neexistuje žádné 
přijímání, které by zároveň nebylo utvářením.“ Dokonce mluví o „responzorním 
tvoření“.5 Dvořák sice tento responzorní charakter smyslu náboženské zvěsti impli-
citně uznává, když mluví o „věřeném“, ale umrtvuje jej tím, že jej zcela abstrahuje 
od aktivního vztahu věřícího subjektu.

Holub se zabývá náboženskou zvěstí jako takovou. Upozorňuje, že se pod grama-
tickou formou existenčních a predikativních výroků zvěsti skrývá moment vyznání. 
Z toho však nevyvozuje pozitivní důsledky, ale jen negativně – ve svém kritickém 
záměru – používá tohoto nálezu ke zpochybnění či popření adekvátnosti Dvořákova 
přístupu. Pomíjí základní charakter zvěsti, totiž její nárok pravdivosti, vyžadující 
nepodmíněný souhlas. Tento charakter je v různých literárních druzích, v nichž zvěst 
vystupuje, různým způsobem – přímo či nepřímo – vždy obsažen. Jestliže kritik od 
toho odezírá, pak se ovšem může snadno omezit na určení příslušného literárního 
druhu a výklad významu v uzavřenosti hermeneutického kruhu zvěsti a filozofie. 
Ale čeho tím dosáhne? Přinese mnoho užitečných upřesňujících poznámek, ale 
pravý smysl zvěsti nepostihuje; při veškeré své akribii analyzuje jen prázdný obal 
nebo mrtvou stopu náboženského aktu. Věda ovšem nemůže svým objektivizujícím 
přístupem dělat nic jiného, ale filozofie jako univerzální tázání a kritická sebereflexe 
by si měla toto omezení svého náhledu alespoň uvědomovat.

3. OTÁZKA ADEKVÁTNÍ METODY VÝKLADU NÁBOŽENSKÉ ZVĚSTI

Ve své odpovědi Holubovi (ST 20) Dvořák nedůsledně přistupuje na téma nábo-
ženské zvěsti. Vystihuje ústřední bod kritiky, který pozůstává ve výtce neadekvátnosti 
přístupu k této zvěsti pouze analýzou logických vztahů v ní implikovaných nebo 
předpokládaných. Odpovídá tím, že rozlišuje adekvátnost teorie rozsahovou, jež „vy-
světluje všechny podstatné či sine qua non jevy, jedná-li se o soubor jevů, či podstatné 
stránky jevu, jedná-li se o komplexní jev,“ a adekvátnost obsahovou, „při níž teorie 
vykládá některé podstatné jevy či stránky jevu, které představují sine qua non daného 
souboru jevů či komplexního jevu“ (20: 70). Na tuto obsahovou adekvátnost svého 
přístupu si Dvořák činí nárok. Legitimita tohoto nároku prý je dána tím, že „nábo-
ženské myšlení obsahuje nějaká tvrzení, tedy věty mající pravdivostní hodnotu“. Jsou 
to věty, o jejichž obsahu lze „formulovat nějaké vylučovací otázky (s odpovědí buď 
,ano‘ či ,ne‘)“ (20: 70). Tato tvrzení představují podstatné (sine qua non) a ve vztahu 
k „vybudování obrazu skutečnosti“ „primární“ (20: 71) složky náboženské zvěsti. 
Bez nich by tato zvěst neměla kognitivní hodnotu. Přednost této objektivně-obsahové 
složky zvěsti tedy není vnitřní této zvěsti samé, ale vyplývá z jejího vztahu k vnějšímu 
cíli budování obrazu skutečnosti ve filozofické a (částečně) teologické teorii. Zde se 
vnucuje otázka: Nebude tímto upřednostněním jedné složky zvěsti a kategorickým 
požadavkem její kognitivní hodnoty (relevance) vzhledem k teorii zkresleno prosté 
„vyjadřování a vysvětlování“ zvěsti?

Toto intelektualistické chápání náboženské zvěsti (která přece vyžaduje víru jako 
svobodný akt!) má svou obtíž: je možno opravdu vzhledem k tvrzením této zvěsti 

5  Filosofie náboženství, přel. Jolana Poláková, Praha: Academia, 2002, s. 206. 
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formulovat vylučovací otázky? Jednoznačné „ano“ či „ne“ předpokládá, že predikát 
vypovídaný o subjektu má jednoznačný význam. Ve vztahu k duchovním a zvláště 
náboženským skutečnostem (ke zjevení posvátného) však naše pojmy nejsou jedno-
značné. Uvažme např. tuto větu, jež má – vedle jiných významových momentů – jistě 
též moment tvrzení: „Pán, tvůj Bůh, je milosrdný“ (Dt 4,31). Ptáme se: „Je Bůh milosrd-
ný?“ Ano i ne. Je milosrdný v jiném významu než značí náš obecný pojem. Nanejvýš 
bychom mohli odpovědět: „Není pravda, že Bůh není milosrdný.“ (Tuto formulaci 
Dvořák připustil v našem osobním rozhovoru.) Podle formální logiky dvojí negace 
dává afirmaci. Ale je možno toto pravidlo zde aplikovat? „Není pravda, že...“ je výraz 
v metajazyce; „Bůh není milosrdný“ je výraz v objektivním jazyce. Tyto dva jazyky 
nejsou na stejné úrovni. Metajazyk můžeme sice objektivovat dalším metajazykovým 
výrazem atd., ale tím se navozuje nekonečný proces, v němž nenalézáme vyrovnání 
těchto dvou úrovní, na níž by bez dalšího platilo: Dvojí zápor dává klad. 

Nelze tedy jednoznačně tvrdit: „Bůh je milosrdný.“ Zůstává nám pouze výrok: 
„Není pravda, že Bůh není milosrdný.“ Abychom mohli tento výrok analyzovat, mu-
seli bychom jej převést na výrok v objektivním jazyce. To však není možné v kladném 
výroku, založeném v principu identity (kvůli rozdílným úrovním jazyka a metaja-
zyka), ale je to možné v negativním výroku, založeném v princip sporu (v němž se 
nepředpokládá identita obou úrovní jazyka): „Bůh není nemilosrdný“. Druhý zápor 
se netýká kopule soudu, nýbrž predikátu. Predikát „nemilosrdný“ je tedy vyloučen. 
Tím však není vyloučeno, že o subjektu „Bůh“ můžeme vypovídat kontradiktorní 
predikát „milosrdný“ v mnoha významech. Mnohoznačnost predikátu „milosrdný“ 
není sice logicky nutná, ale je logicky možná a fakticky – v metafyzice stvořené sku-
tečnosti, která je nám jedině dostupná – je nevyhnutelná. Aby tato mnohoznačnost 
měla smysl, musí střed, který sjednocuje přípustné významy, být zakotvený verti-
kálně, tím že poukazuje nad sebe. Tyto vztahy vyjadřují formální princip analogie 
vypovídání a zakládají charakter našeho poznání Boha prostřednictvím via affirmativa, 
negativa, eminentiae.6

Všechna naše tvrzení o duchovních, a zvláště náboženských skutečnostech mo-
hou být vposledku redukována pouze na princip sporu, ne na princip identity. To 
znamená v reflexi poznávajícího subjektu: „Vím, že nevím.“ Uvědomuji si, že logika 
víry, chápaná jako logika identity, je nedostačující (obsahově neadekvátní) přístup 
k náboženské zvěsti. V tomto vědomí je obsažen kritický moment, který brání víře, 
aby se stala ideologií. Jestliže se však – jak se obvykle děje – bere logika identity za 
základ smysluplnosti výroků vůbec, klade se naléhavě ne pouze problém pravdivosti, 
nýbrž problém smysluplnosti náboženského jazyka. 

Jazykový výraz kladoucí nárok pravdivosti (tj. tvrzení) je smysluplný tehdy 
a jen tehdy, když lze udat způsob jeho verifikace. Jestliže všechny naše pojmy jsou 
abstrahovány ze smyslové zkušenosti, a nelze-li udat způsob verifikace tvrzení nábo-
ženského obsahu na základě empirické zkušenosti, odvozovalo se z toho: „Když se 
v nějakém kontextu mluví o Bohu, pak se v tomto kontextu nemůže dále smysluplně 
mluvit.“ Proti tomu však zjišťujeme transcendentální analýzou našich duchovních 
aktů, že slovo „Bůh“ dává poslední souvislost našich tvrzení a garantuje koherenci 

6  Srov. E. PRZYWARA, Analogia entis, München: Kösel und Pustet, 1932.
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našeho světa a identitu já.7 Proto platí antiteze: „V každém kontextu, v němž je vů-
bec možno smysluplně mluvit, je možno smysluplně mluvit o Bohu.“8 Smysl slova 
„Bůh“ je však obsažen pouze ve zkušenosti víry. Ve vztahu obsahu posvátného a aktu, 
jímž jej uchopujeme, sice platí přísná korelace mezi noema a noesis, ale tato korelace 
není symetrická: noema je vždy větší než příslušná noesis a přijetí tohoto noematu 
je proto možné pouze ve víře: „…nábožensky významná (posvátná) skutečnost je 
,původně otevřena‘ pouze náboženskému aktu…“9 Filozofie, usilující o koherentní 
obraz veškeré skutečnosti (do níž náleží i náboženský akt), je vposledku odkázána 
na víru. V tom se ukazuje otevřenost filozofie poukazující nad sebe. Pravda je vždy 
větší než naše mysl. V tom je každá pravá filozofie křesťanská. Aristotelská filozofie 
se svou substanční ontologií a nedoceněním kategorie relace vyžaduje – vzhledem 
k náboženské zvěsti – integraci v obsáhlejší souvislosti. 

Proti tezi, že „scholastická aristotelská filozofie obohacená o pojmové výdobytky 
současné analytické filozofie“ (18: 57) je alespoň obsahově adekvátní metodou výkla-
du náboženské zvěsti (srov. 20: 70n.), bych se proto pokusil argumentovat takto: 

Aby logická analýza jazyka mohla být adekvátní metodou vyjasňování věřeného 
obsahu náboženské zvěsti, musel by tento obsah – aby mohl být uznán jako smyslu-
plný – mít metodu veririkace v rámci teorie. 

Avšak tento věřený obsah (fides quae) nemá metodu verifikace v rámci teorie, 
poněvadž jej nelze adekvátně abstrahovat od aktu víry (fides qua) a od vztahu ke 
svědku víry (fides cui). 

Tedy tento věřený obsah nemůže být adekvátně vyjasňován metodou logické 
analýzy jazyka.

Richard Schaeffler navrhuje kombinaci tří metod k postižení vlastního charakteru 
náboženské zvěsti: analýzy jazyka, fenomenologie a transcendentální metody. 

Na základě analýzy náboženského jazyka lze určit specificky náboženský vztah noese a noema-
tu; z tohoto vztahu se také rodí specificky náboženský způsob kritické schopnosti a racionality. 
Spojení jazykově analytické a fenomenologicko-transcendentálně filosofické metody umožňuje 
tedy onen zvláštní způsob kritického sebepojetí, který je charakteristický pro náboženský akt 
a jeho předmětné zaměření.10

Truth Always Greater
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Abstract: The article would like to contribute to the discussion between Dvořák and Holub (see Nr. 18, 
19 and 20 of this journal) concerning the relationship between „belief, philosophy and theology“ (Dvořák) 
and between „philosophy and religious message“ (Holub). The discussion seems not to address the same 
topic. Moreover, the standpoint of Holub disjoints the religious message from the answer of belief, and 
the point of view of Dvořák considers the believed content in complete abstraction from the act of belief. 
In neither case can the living reality of the religious act be achieved.

7  Srov. K. RAHNER, Základy křesťanské víry: Uvedení do pojmu křesťanství, z něm. orig. Grundkurs des 
Glaubens přel. K. Říha, Svitavy: Trinitas, 2002, s. 84–92 (Meditace o slovu „Bůh“).

8  R. SCHAEFFLER, Fähigkeit zur Erfahrung: Zur transzendentalen Hermeneutik des Sprechens von Gott, Quaes-
tiones disputatae 94, Freiburg: Herder, 1982, s. 125n.

9  SCHAEFFLER, Filosofie náboženství, s. 191.
10  Tamtéž, s. 194.
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