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Identita jako osobní problém 

 

Byl mi předložen tento myšlenkový pokus. Dejme tomu, že někdo vypěstuje můj klon, 
se mnou geneticky zcela totožný, a že do jeho mozku nějak přenese veškeré moje aktuální 
neuronové stavy, tedy myšlenky, pocity a ovšem vzpomínky. Vznikne tím zřejmě člověk, 
identický se mnou. Jak se teď vyrovnat s tím, že na jedné straně lidská identita předpokládá 
nezaměnitelnost člověka, zatímco zde naopak identita znamená záměnnost? Námitku, že 
lidský klon zatím nikdo naštěstí nevypěstoval a že je patrně prakticky neschůdné, sejmout a 
přenést stavy těch miliard mozkových neuronů, jejich vzájemných spojení a vztahů, alespoň 
v čase srovnatelném s životem člověka, lze odsunout s tím, že jde o technické problémy, které 
mohou být vyřešeny v budoucnosti a nejsou tedy zásadní. Jde koneckonců o myšlenkový 
experiment, který má výhodu, že nemusí být uskutečněn v praxi. 

Jsou nějaké zásadní námitky, proč by se lidská identita nedala rozdělit či přenést nebo 
sdílet a tím ztratit svůj statut nezaměnitelnosti? Musíme postupovat obezřetně, abychom bez 
předsudků mohli tu otázku posoudit. 

Začněme naznačeným myšlenkovým pokusem. Zásadní námitky jsou v tom případě už 
na poli biologie, nebo řekněme přesněji neurofyziologie. Není a zřejmě nemůže být žádný 
způsob, jak vyrobit rovnou hotového člověka. I klon se musí narodit jako bezmocné 
novorozeně a potom růst, postupně dospívat. Podmínky toho růstu a dospívání nemohou být 
totožné s těmi, za kterých jsem já sám dospíval; budou tedy můj klon odlišně formovat, 
přičemž tyto vlivy budou nevratné, zejména v prvních letech, kdy se jak známo vytvářejí nové 
fyzické spoje mezi neurony a mozek se i anatomicky vyvíjí. Tedy klon v okamžiku, kdy by se 
na něho měly přenést mé neuronové stavy, nebude nepopsaný papír, ale odlišná bytost, 
v lecčem se mnou podobná, nicméně zdaleka ne se mnou shodná.  

Kdy by mělo dojít k tomu přenosu? Patrně někdy v době dospělosti klonu, protože 
dětský mozek by nemohl přijmout všechny mé dospělé stavy. V té době ovšem bude mít klon 
vlastní historii, tedy své vzpomínky, které nebude možné všechny vymazat bez poškození 
jeho mozku. I kdyby tedy bylo možné nějak přenést všechno, co já myslím, cítím, pamatuji si, 
bylo by možné leda vytvořit jakousi směs dvou odlišných osobností. 

V úvaze o přenosu stavů jsem prozatím ignoroval téměř jistý fakt, že vědomí – a také 
s ním spojené sebe-vědomí – je celostní jev (pokud o jevu mohu vůbec mluvit) a tedy jeho 
přenášení po kouscích patrně není možné. Také směs osobností je nejspíš nesmysl: vznikla by 
prostě nová osobnost, která by měla svoji vlastní identitu. 

V předchozích úvahách se vyjevilo, že člověk je historická bytost: nežije jen 
přítomným okamžikem, ale má svůj vývoj a s ním spojené své vzpomínky, které z větší části 
přispívají k jeho identitě, a komplementárně k tomu specifický výhled do budoucna, opřený o 
dosavadní zkušenost. Jak jsme viděli, jeho individuální historie brání tomu, aby se jeho 
identita přenesla na jinou bytost nebo naopak na něho byla přenesena cizí identita. Tím by 
úvaha mohla skončit, kdyby tatáž vlastnost otázku jeho identity nekomplikovala. 

Než se do této věci ponoříme, zkusme se trochu zamyslet nad pojmem identity. Ten 
tady není odvždy, alespoň ne v oné ostrosti, s jakou jej – aspoň občas – pojímáme dnes. 
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Vznikl postupným úsilím o určitost, bezděčně vlastním lidské zkušenosti a zejména myšlení. 
Předcházelo mu rozlišování a naopak nalézání souvislostí nebo jednoty. Snaha vystupňovat 
určitost pak vedla k vyostření napětí mezi těmito komplementárními principy až do vztahu 
identity (jako jakési radikální jednoty) a protikladu (jako extrémní odlišnosti). Zatímco 
principy jednoty a odlišnosti jsou sice odlišné, přece však v přirozené jednotě, principy 
identity a protikladu se vzájemně vylučují, což je zdrojem jistých potíží. Ty principy se totiž 
současně vzájemně předpokládají (což trochu mate): nemohu mít protiklad mezi entitami, 
které nejsou samy sebou (tedy samy se sebou identické); a zároveň identita ve svém krajním 
pojetí vylučuje (tedy je protikladná) bytí něčím jiným. 

Co je to vlastně, ta identita? I když zatím pomineme volné nakládání s tím slovem 
v obecném jazyce, i při pokusu o přesné vymezení narazíme na jisté potíže. Když ji vyjádřím 
v základním axiomu formální logiky symbolem A ≡ A (kde A je libovolná entita), je to podle 
jedněch prostá tautologie (vždy platný a tedy prázdný výrok), zatímco jiní tvrdí, že to 
implikací současně znamená A ≠ non-A, čili že A se liší od všeho, co není A (jinak řečeno, A 
je jednak nezaměnitelné, jednak neobsahuje vnitřní rozpor). Když nyní napíšu A = B, pak 
buďto B je jenom jiný symbol pro A a výrok potom platí (opět jako tautologie), nebo B je 
odlišné a výrok podle základního axiomu neplatí. Jenomže jaký význam potom mají třeba 
matematické rovnice? Když napíšu prostinkou rovnici x = a×x/a, říká mi, že pokud nějaké 
libovolné číslo x násobím libovolným číslem a (kromě nuly), načež je tímtéž číslem dělím, 
dostanu totéž číslo x. Podle některých je to zas jen vždycky platný, tedy vlastně prázdný 
výrok a Wittgenstein ve svém Tractatu šel tak daleko, že celou matematiku prohlásil za jednu 
velkou tautologii, kterou by bytost s nekonečnou inteligencí byla schopna spatřit najednou; 
pro jiné (mne v to počítaje) rovnice něco říká, jako zajisté další, složitější výroky matematiky 
(Goedel ostatně svým proslulým nálezem, že v dostatečně velkém systému lze vyvodit 
teorém, který v něm nelze zpětně dokázat, značně oslabil ten Wittgensteinův radikální soud).  

Druhý přístup tedy připouští, že existují dva druhy nebo snad spíše stránky identity, 
jedna vyjádřená symbolem A ≡ A (s implikací A ≠ ne-A), kterou nazvěme autoidentitou; a 
druhá, vyjádřená rovnicí A = B (kde B je v netriviálním vztahu k A), kterou s jistým rizikem 
nazvěme protoidentitou (slabší identitou v zárodku či ve zrodu). Autoidentita znamená nejen 
vnitřní sourodost a stálost dané entity v její určující povaze, ale (prostředkem uvedené 
implikace) i její nezaměnitelnost s něčím jiným. Naproti tomu protoidentita připouští, že 
identita může mít svůj přesah, rodit se identifikací s něčím, co se jí jako blízké nabízí. 

O identitě se dá uvažovat čistě abstraktně (a je to legitimní námět třeba meta- 
matematiky či meta-logiky), ale my ovšem víme, že co nás hlavně zajímá, je naše vlastní, 
osobní identita – úvodní myšlenkový experiment v sobě přece skrývá tuto otázku. Staročínský 
filosof Čuang Ce nám zde po sobě nechal hravou otázku: „Probudil jsem ze snu, v kterém se 
mi zdálo, že jsem motýlem. Jak vím, že jsem teď filosofem, kterému se zdálo, že je motýlem, 
a ne motýlem, kterému se zdá, že je filosofem?“ Většinu z nás tahle otázka netrápí, ale skoro 
každého, kdo má filosofické myšlení, napadl někdy tak či onak problém vlastní identity. 

Dejme si prostší otázku. Probudím se ráno ze snu; otevřu oči, na jejichž pozadí ještě 
doznívá sen, pak jsem úplně bdělý; jak vím, že jsem to doopravdy já? V určitém směru je ta 
otázka zbytečná, až nesmyslná: sám fakt, že se můžu tak tázat, dává jistotu, že jsem tady Já, 
který se právě táže. Mám zřejmě vědomí, které se právě plně obnovilo a které – kromě 
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uvědomovaných obsahů, ke kterým se vztahuje – má pól, vůči němuž je veškeré uvědomování 
vztaženo, pól subjektu či Já. Když prozkoumáme způsoby tohoto uvědomování, zjistíme, že 
proti rozlišením, změnám, povstávání nebo zanikání uvědoměného je právě tento subjekt 
pólem stálosti a identity. Jsem-li vědomý, jsem tedy Já nezbytně identicky Já; mám tedy svou 
autoidentitu, která však není prázdnou tautologií, ale jedním z určujících rysů vědomí. 
Poznamenejme na okraj, že toto platí pro dospělé vědomí: u malého dítěte, u něhož subjekt 
není ještě vyvinutý, není ani tato prazákladní identita nebo jeho jistota. 

Jakkoliv samozřejmá pro samotné uvědomování, tato samovolná autoidentita jaksi 
nestačí. Všichni jsme asi někdy zažili chvilky podivné nejistoty, kdy se třeba probudíme 
v prostředí, na které nejsme zvyklí, znejistění podivnými sny nebo účinky předchozí narkózy. 
Jak se bezděčně začínáme přesvědčovat, že jsme to doopravdy my, jakkoliv tato otázka se jeví 
jako nesmyslná? Především asi obzíráme nebo jinak prozkoumáme svoje tělo. Je sice 
rozšířený názor, že je tělo anonymní, ale to je předsudek: tvar paže, ruky, prstů je nám vlastní 
a mnohem více individuální – stejně jako celé tělo – než se zdá. Mnohem více vypovídající je 
ovšem naše tvář. Byl by to pro každého jistě šok, kdyby se v zrcadle nepoznal: každý máme 
cosi jako vnitřní tvář, představu o svém vzhledu, v níž se fyzické rysy prolínají s naším 
výrazem (cítěným zevnitř a nikoliv nutně shodným s tím, který zvnějšku vidí jiní). Porovnání 
této vnitřní tváře s tou, kterou vidíme v zrcadle, je skoro vždycky menší zkouška: nějaký otok, 
váčky pod očima, povolená tkáň či nová vráska a tak podobně vyvolá vnitřní protest, pocit 
nesourodosti (vždycky jsme mladší a často též půvabnější v naší představě), který však rychle 
zpracujeme: tvář před námi má přece jenom známé rysy, jsme to přece jen konec konců my, 
jak sami sebe známe. Protoidentita zrcadlené tváře je přiřazena k identitě aktem identifikace. 

Své tělo, které patří k mé identitě, znám ovšem také tak říkajíc zevnitř – ne tak, jako 
chirurg, který dejme tomu na mně dělal nějakou operaci, ale proprioceptorickými pocity: 
znám specifický dojem, jaké to je, zdvihnout paži, narovnat se, vykročit; znám drobné bolesti, 
jimiž se ohlašují různé defekty, na které jsem zvyklý. Asi bych poznal, kdyby mi mé tělo 
někdo vyměnil (kdyby to bylo možné). Tak, jak to je, přispívá pocit z mého těla k jistotě mé 
identity. Naproti tomu velký zásah do pocitu těla stejně jako do jeho vnější podoby (zejména 
tváře) může mou identitou značně otřást. 

Nemám ovšem jenom své tělo, které ostatně dnešní medicína může značně obměnit. 
Mám především svoje vzpomínky, které podle mnoha myslitelů moji identitu nejen podpírají, 
ale přímo tvoří: i pro takového Husserla je na některých místech jeho textů vědomí sama sebe 
sedimentem minulé zkušenosti. Jak ale vím, že ty vzpomínky jsou doopravdy mé? Pomiňme 
případ tak zvaných nepravých vzpomínek, které mi někdo imputoval (například rodiče 
vyprávěním o tom, když jsem byl docela malý) nebo které jsem si vymyslel a začal jim 
později věřit – to jsou výjimečné případy, které se někdy dají rozeznat a kterých hlavně není 
mnoho. Má legitimní vzpomínka vypadá tak, že jsem v ní vlastně dvakrát: já-vzpomínající a 
já-na-něhož si vzpomínám jako na sebe sama, který jsem byl aktérem či svědkem situace, 
která se mi vybavila. Toto zdvojení sebe sama (mne-nynějšího a mne-tehdejšího) zajišťuje, že 
si opravdu vzpomínám a neprodukuji nějaké fantazie o tom, co by bylo mohlo v minulosti 
být. 

Jenomže tady narážíme na určitý problém. Jak bylo řečeno, musím být ve vzpomínce 
dvakrát: jednak jako ten, který ji nyní vybavuje a nazírá, jednak jako aktér nebo svědek 
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vzpomenuté situace. V obou případech jsem to Já, jenomže mezi mnou-současným a mnou-
tehdejším je přinejmenším odstup času. To je poněkud závažnější cézura, než vzniká mezi 
mnou-nahlížejícím a mnou-nahlíženým, když sama sebe reflektuji. Máme tu náznak 
protimluvu: Ten-předešlý subjekt minulé situace musím být já, jinak to není moje vzpomínka; 
současně ale musí být alespoň v čase posunutý, jinak to není vzpomínka. První část požadavku 
žádá identitu, druhá aspoň časovou odlišnost. 

Je třeba říct, že situace je tu trochu jiná, než jakou například Husserl zkoumal u 
ideálních objektů: ty, jednou konstituovány, musí být podle jeho soudu bezvýhradně 
identické, kdykoliv se s nimi vědomě setkáme. Mé Já není objekt a taky není v tomto smyslu 
ideální: je to živý subjekt prožívání, tedy toho, co mu ve vědomí právě vyvstává. Pokud 
pominu fantazie o absolutním subjektu, kterými je kontaminována cartesiánská tradice, 
musím připustit jistou vazbu mezi subjektem a jeho uvědomováním. Mohu tak tedy tvrdit, že 
to nejsem tentýž Já, který píšu tyto úvahy nebo se zahledím z okna nebo dejme tomu zajdu 
uvařit si čaj? To přece jenom ne: subjektivita netvoří jen polaritu uvědomování, ale je v ní 
právě pólem identity, kterou nejen tak říkajíc vlastní, ale kterou také propůjčuje všem 
objektům, které ve vědomí konstituuje. To je její důležitá funkce, která zajišťuje, že například 
stůl, na kterém píšu, bude tímtéž stolem, když odejdu z pokoje a zas se vrátím, i kdyby na 
něm někdo třeba knihy zatím přerovnal. Kdyby subjekt nevládnul identitou, nemohl by ji 
investovat do svých objektů. 

Subjekt ve svém uvědomování ovšem také rozlišuje, to je ta nápadnější část; ta však 
vystupuje jenom v komplementaritě s jednotou (nebo přinejmenším se souvislostí), která se 
vyskytuje různě v jeho uvědomování a hlavně – jako jeho projekce – uzavírá jeho vědomí do 
proměnného, ale celistvého horizontu.  

Vraťme se ale trochu zpět. Vnitřní rozlišení, charakterizující sebereflexi, už samo má 
poněkud paradoxní povahu: Já, který sama sebe nazírám v nějakém pocitu, postoji nebo aktu 
myšlení, jsem právě v tomto nazírání odlišený od mne-nazíraného; a zároveň to přece musím 
být v obou případech já, jinak bych nemohl mluvit o sebereflexi. Situace je trochu podobná, 
jako když se díváme do skutečného zrcadla: zpočátku, na krátký okamžik nás náš obraz 
zarazí, zíráme na něj s jakousi fascinací, ale vzápětí se rozpoznáme v jakémsi protipohybu, 
v němž sama sebe do obrazu promítáme a zase z něho vystupujeme, abychom sama sebe 
viděli. Podobně sebereflexe je protipohyb sebe-rozštěpení a nové autoidentifikace.  

Něco podobného se děje i ve vzpomínce, pouze rozštěpení je tu nápadnější díky 
časovému odstupu, který je integrální částí vzpomínky. Řekneme sice „vzpomínám si na to, 
jako by to bylo teď“, ve skutečnosti ale víme, že vzpomínka se váže k minulosti a právě 
uplynulý čas ji specificky zabarvuje (což nutně neznamená, že ji umím přesně časově zařadit; 
vím ale víceméně určitě, že něco bylo dávno, něco jiné celkem nedávno). Ten, který zaujímá 
moje místo ve vzpomínce, jsem a nejsem Já: musí mít se mnou cosi podstatně společného, 
jinak by to nebyla moje vzpomínka; a vybavuje se mi jako Já. Jsou některé velice živé 
vzpomínky (bohužel spíš řídké), v nichž se vybaví nejen fakt, že něco bylo tak a tak, dokonce 
nejen vnitřní obraz scény, ale dokonce mé pocity, které ve vzpomínce znovu prožívám. Na 
druhé straně je tu skoro vždycky spolu-vědomí, že jsem byl v některých směrech trochu jiný: 
od mne-tehdejšího mě odděluje nejen prostě neutrální čas, ale ten úsek života, který jsem 
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prožil mezitím (který se nevybaví nějak zřejmě, ale je vskrytu neodlučitelný ode mne, kterým 
teď jsem). 

Máme tu pořád náznak paradoxu: na jedné straně právě to, že si na sebe-minulého 
v různých prožitcích jako právě na sebe vzpomínám, tvoří a upevňuje moji identitu; na druhé 
straně jakožto historická bytost, která se nutně adaptuje na různé, někdy převratné prožitky a 
přitom se nezbytně mění nejen vnějškově, ale i mentálně nabytou zkušeností, jsem v každém 
okamžiku svého vývoje poněkud jiný a tedy odlišný od toho, na něhož vzpomínám. Ano, 
mohu jistě říct, že v aktu vzpomínky jsem Já, centrální pól identity, a ve vzpomenuté situaci 
vystupuji opět Já, opět pól identity – a že je vlastně nevyhnutelné, aby oba ty póly splynuly 
do jediné autoidentity. To se jistě děje, když sám sebe ve vzpomínce nacházím. Není to ale 
vše, co se při vzpomínce děje. 

Pól Já, nezbytný subjekt každého uvědomění, je přece jenom jádrem osobního Já, 
produktu sebeuvědomění, ale i volních aktů, vztahů, sklonů a hodnot a komunikativní 
interakce s okolím. Toto osobní Já je sídlem osobní identity, o kterou nám jde. Ta se s časem 
nezbytně vyvíjí, tak jako život vůbec modeluje moji bytost. Ten vývoj jistě neprodělává 
nějaké prudké zvraty (alespoň pokud nezažiju nějaké katastrofy, které by mě zcela změnily) – 
dá se to přirovnat k proměnám prožitkového obalu pevného vlákna, kterým je stále se 
obnovující Já. Nicméně když pohlédnu zpátky přes propasti času, musím připustit, že jsem 
před dvaceti, čtyřiceti, šedesáti lety byl v některých směrech vnitřně jiný, stejně jako se 
proměnila moje vnější podoba. 

Ta jinakost může být v některých případech tak nápadná, že sama sebe ve vzpomínce 
tak říkajíc nepoznávám: proč jsem proboha tehdy cítil, myslel, jednal tak, jak si teď 
vzpomínám? Byl jsem to vůbec já? Pokud ty vzpomínané činy zakládají stud či vinu, je těžké 
ubránit se pokušení sebe-tehdejšího prostě popřít nebo zavrhnout: asi jsem podlehl cizímu 
vlivu, byl to na mém místě někdo jiný, než já nynější, nechci se k němu znát. Takový pokus 
ovšem není dobrý a nemůže být ani plně úspěšný: nemohu nepohodlné úseky ze svého života 
prostě vystřihnout, aniž bych mrzačil svou identitu – nehledě k tomu, že ty vytěsněné prožitky 
zůstávají jenom ve stínu a odtud stejně ovlivňují mé současné vnitřní bytí. 

Pokud mi jde o moji identitu (a nemůže mi o ni nejít, neboť je to má základní 
hodnota), jediná cesta je v přijetí sebe-minulého (tedy formou autoidentifikace) i v mé méně 
lichotivé podobě nikoliv jako nějakého přechodného výkyvu, který nemá s mou pravou 
povahou nic společného, ale jako mé integrální součásti, možnosti sama sebe, s kterou musím 
počítat. To jistě neznamená snadné smíření s případnou vinou, ale spíš snahu pochopit se také 
ve své slabosti nebo záporných sklonech. 

 Motivem těchto řádků není nějaké kazatelství nebo moralizování, ale věcná úvaha, co 
znamená mít doopravdy plnou identitu, jakou si přeje mít každý dospělý člověk. Naše 
minulost, jak je zjevně nebo skrytě uložena v našich vzpomínkách, je pro ni hlavní oporou. 
Cena za ni je odpovědnost, kterou za ni neseme. To, jak s ní naložíme, má značný vliv na to, 
jací jsme. 

To, jací v jádře jsme, jakou máme osobní identitu, má mnoho faktorů. Začíná to 
genetickým vybavením, které jsme si při svém zrodu do života přinesli: základy povahových 
vlastností, talentů a přirozených sklonů. Pokračuje to vlivy prostředí, v kterém jsme rostli a 
pak dopívali, vztahy, které jsme navázali, různými zkušenostmi, kterými jsme prošli. Výrazně 



6 

 

k identitě přispěla všechna rozhodnutí, která jsme museli či chtěli udělat, veškeré překážky, 
které jsme dokázali překonat, vše, čemu jsme zůstali věrni, třeba i přes svody nebo tlak okolí. 
A ovšem také všechno, co jsme vytvořili, byť se to třeba zdálo všední – například domov, 
rodinu, hlubší přátelství a podobně. Identita není něco, co tu prostě je: stále ji dotváříme tak, 
jak žijeme. Být sám sebou, to není rigidita stejného: je to vždy proces, v kterém vzdorujeme 
vnějším nebo vnitřním silám, které nás tlačí do pohodlné podobnosti s jinými, ale v němž také 
přijímáme výzvy k uskutečnění svých možností.  

Takový proces vždycky má svou dialektiku. Už lidská společnost na jedné straně 
vlastně zrodila mou identitu – třeba už tím, že v útlém dětství mé okolí vykřesalo a posílilo 
mé vědomí svého Já; na druhé straně vyvíjí na mou odlišnost tlaky k mému přizpůsobení, 
částečně nutné, má-li společnost úspěšně fungovat, částečně ale motivované snahou jistých 
skupin druhé ovládat (ideologicky, mocensky či tržně). Společnost ale současně dává mé 
osobnosti prostory a výzvy, které mi umožňují uskutečnit svoje specifické schopnosti tak jak 
mi to příroda sama jistě nedává. Podobně úzké vztahy, které navazuji s druhými (ať už jsou 
erotické, filiální, přátelské), vyžadují vždy jisté přizpůsobení, ale – pokud jsou kvalitní – 
dávají prostor i pro moje sebeuskutečnění.  

Osobní identita neznamená být vždy ve všem jiný, než ti ostatní, ale být svůj v tom 
podstatném. Jakkoliv jiní lidé na mne – bezděčně či úmyslně – vyvíjejí jistý tlak, aby mě 
podle svého v mých názorech, postojích nebo vlastnostech změnili, současně spoléhají na to, 
že ve mně zůstane vždy něco pevně vlastního, podle čeho mě mohou rozpoznat a o co se 
případně mohou opřít. 

Jsou různé druhy identity, které mi svět nabízí: například občanská a právní identita, 
kterou potvrzují různé dokumenty a která zakládá určitá moje práva i povinnosti, zejména 
právní odpovědnost za své činy; je tu méně zřejmá, ale někdy také silná identita příslušníka 
národa, etnické skupiny, případně rodu; jako identita nebo její aspekt může vystupovat role 
třeba v rodině, v povolání nebo v společnosti; někdy se jako identita jeví příslušnost 
k nějakému hnutí, straně nebo náboženské komunitě. Mnohé z nich mají povahu spíš 
identifikace a většina z nich nemá nepřekonatelnou stálost. Jsou to ale často způsoby, jak 
okolní svět o mé identitě ví. 

To, co je doopravdy podstatné, je ale má osobní identita, se všemi problémy a 
tajemstvími, ale také jistotami, které dává. Tato nezaměnitelná identita je po celý život to 
jediné, co opravdu mám – nikdo mi ji nemůže uzmout, ale ani darovat. To ale neznamená, že 
o ni nemusím pečovat. Být sám sebou a přitom zůstat otevřený světu tak, jak to jen jde, to je 
asi základní úkol, který zde na této zemi mám. 

 
 

 


