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Pravda a lež – dvě sestry jsou? 
(úvaha) 

 
 

 Pravda a lež – dvě sestry jsou. Pohlédneme-li na tento výrok, praští nás do očí jeho 
troufalé prohlášení o příbuznosti protikladů. Nyní by se asi hodilo rozhořčeně tasit a se 
spravedlivým hněvem v očích běžet bránit pravdu, která vítězí nad lží a nenávistí. 
 Ne tak zhurta. Něco tady nehraje – prozkoumejme pozorněji onen výrok. Za 
zvoláním o sesterství se krčí nenápadná zrádkyně, číslovka dvě. Že na nevinné dvojce není 
nic zrádného? Ale je – nepostřehnuta nám totiž podsouvá ideu, že existuje jen jedna 
pravda a jen jedna lež. 
 Tak to funguje na nudně předvídatelných pláních světa matematiky, ne však ve 
světě skutečném. Matematiku lze chápat jako jakousi zjednoduššenou verzi reality, ve 
které je dohodou stanoveno, že výroky vyhovující určitým jasně definovaným pravidlům 
jsou pravdivé, zatímco ty nevyhovující jsou nepravdivé. Díky této jednoznačné dohodě 
můžeme určit, že výrok „Jedna plus tři se rovná čtyři“ je pravdivý. Nahradíme-li v tomto 
výroku čtyřku libovolným jiným číslem, dostaneme výrok lživý. 
 Skutečná realita není tak jednoznačná. V matematice byly nejprve zbudovány rovné 
základy, na které lidé postupně vrší čím dál komplikovanější stavby, zatímco ve skutečném 
světě stojí lidé na vrcholku bizarní věže, z jejíchž vlastností se snaží odvodit podstatu 
základů, na které kvůli její nezměrné výšce nedohlédnou. A když neznáme základy, 
nemůžeme jednoznačně dovozovat z jednoho poznatku poznatek druhý. 
  Jenže schopnost dovozovat informace je pro každodenní přežití zcela nezbytná, a 
náš mozek proto realitu zjednodušuje do souvislostí, se kterými dokáže efektivně pracovat. 
Například z faktu, že v budově cítíme kouř, nelze jednoznačně dovodit, že budova hoří. 
Pocit kouře může vyvolat nezměrné množství jiných příčin, od smogu zvenčí po selhání 
části mozku odpovědné za vyhodnocování pachových vjemů. Pokud by ale náš mozek 
začal přezkoumávat miliardy různých příčin a došel k závěru, že nemůže pro nedostatek 
informací z kouře nic jednoznačného dovodit, hrozilo by nám, že uhoříme. Proto mozek 
raději zjednoduší vztahy a riskuje mýlku tím, že v nás vyvolá obavu, že budova hoří. 
 Tato metoda uvažování je velice efektivní, ale z její podstaty vyplývá možnost chyby. 
Někdy je totiž zjednodušení příliš velké a pak vznikne kupříkladu představa placaté Země 
se Sluncem obíhajícím kolem ní. Když mozek zjednodušuje, vlastně nedělá nic jiného, než 
že nahrazuje chybějící souvislosti jinými. Kterými souvislostmi je nahradí, záleží na výchově 
a vzdělání člověka, ale také na jeho fyzických vlastnostech. Inteligence, paměť, dokonalost 
smyslů, věk – všechny tyto vlastnosti ovlivňují nahrazování souvislostí. 
 A jelikož jsou lidé velmi odlišní, jsou odlišné i jejich vlastnosti. Tím pádem je odlišný 
jejich postup při nahrazování vztahů jednoduššími.  A protože nikdo z nás nedokáže realitu 
vnímat bez zjednodušení, vnímáme ji všichni   nepřesně, a co víc, každý jinak nepřesně. A 
vnímáme-li  každý realitu   jinak,  co je   tedy  objektivní pravda a co objektivní lež? 
 Odpověď je trochu děsivá, i když jen jednoslovná. Nevíme. My totiž opravdu nic 
nevíme ! Tisíce let se snažíme rozmontovat vesmír a pochopit, jak doopravdy funguje. 
Jenže kde se v nás bere ta troufalá myšlenka, že existuje jedno jediné opravdové řešení? 
Proč se domníváme, že budeme-li se prokopávat věží světa čím dál níž, narazíme časem 
na základy narýsované s matematickou jednoznačností, základy, které nám umožní každý 
výrok na tomto světě označit buď za pravdivý, nebo za lživý?  
 Nejspíš v nás tuto myšlenku zasilo každodenní zjednodušování reality a používání 
matematiky. Jelikož je ovšem jak matematika, tak zjednodušování umělým lidským 
výtvorem, nemůžeme pravidla v něm platná vztáhnout na celou realitu. Není možné 
dokázat, že vesmír funguje stejně jako matematika, ve které nemohou existovat dvě 



navzájem si odporující pravdy. Proto  můžeme  dojít k  závěru, že vidění  reality každého 
jednotlivce je pravdivé. 
 Víme tedy, že pravda a lež nejsou dvě, je jich nekonečně mnoho. Jsou ale sestrami? 
Sesterství naznačuje příbuznost, tedy nejspíš i vzájemnou podobnost. V matematice či 
izolovaném obrazu reality jednotlivce si podobné nejsou, protože v obou případech 
představují protiklady. Vezmeme-li ovšem v potaz celou realitu, zaplněnou nekonečným 
množstvým individuálních pravd a lží, zjistíme, že jsou pravda se lží od sebe tak 
nerozeznatelné, že se musí jednat o jednovaječné sestry. To, co je pravda pro jednoho 
jednotlivce, bude totiž pro jiného lží. 
 Došli jsme tedy k závěru, že pravda a lež jsou sestry, ač nejsou dvě. Jsou to 
podivné dámy. Když nad nimi člověk přemítá, zmocňuje se ho prazvláštní pocit, jako by 
neustále šlapal do prázdna. Není kde najít opory. Možná právě tento pocit bezmoci vedl 
první filosofy k sestrojení matematiky, fiktivního světa, kam může člověk utéci před 
hrozivou nicotností vlastního vědění. A náš strach nezměnil. Utíkáme tam dodnes. Všichni 
totiž kdesi hluboko v podvědomí tušíme, že Sokrates měl jako jediný dokonalou pravdu, 
když pronesl „Vím, že nic nevím.“ 


