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Introspekce 

 

Jak praví jeden soudobý filosof v souhlasu s mnoha svými předchůdci, naskýtá se při 
zkoumání naší mysli jeden vážný problém. Zatímco vnější svět mohu nejenom pozorovat, ale 
také si s jinými lidmi porovnat své nálezy, takže obecná shoda s nimi vede k objektivitě, 
analogický pohled do sebe, tedy do stavů nebo výkonů mé mysli, sám o sobě nesnadný, nemá 
takový samozřejmý korektiv: jednak vzájemně do sebe nevidíme, jednak analogické závěry, 
které o funkci své mysli uděláme v komunitě k tomu trénovaných jedinců, mohou být 
poznamenány předsudky metody, kterou jsme se naučili používat. Celé filosofické (a také 
v trochu jiné souvislosti i psychologické) školy proto introspekci příliš nevěří a odmítají na ní 
stavět své závěry. Jiné, mezi nimi prominentně fenomenologie (a zvláště její Husserlem 
založená radikální, podle jeho výměru transcendentální podoba), naopak vycházejí 
z reflektovaných primárních prožitků či výkonů mysli a z nich teprve sekundárně vyvozují 
zdůvodnění různých soudů, včetně těch o vnějším světě. Zdá se, že nemůžeme současně 
zastávat oba tyto kontrastní postoje – ale než se pokusíme mezi nimi rozhodnout (nebo 
případně zkusit třetí, který by jejich rozpor překročil), měli bychom se trochu vyznat v tom, 
čeho se týkají. 

Co vlastně míníme tím pohledem do sebe, čili introspekcí, na rozdíl od pohledu do 
světa či vnější skutečnosti? To vyjádření samozřejmě předpokládá, že jsou tady pro nás dvě 
odlišné, vzájemně oddělené oblasti zkušenosti: na jedné straně naše nitro, jinými výrazy naše 
mysl nebo v širším smyslu vědomí, na druhé straně vnější svět nebo v širším záběru 
skutečnost. Dále to implikuje, že podobně, jako pro zkoumání vnějšího světa máme smysly, 
mezi nimi nejostřejší, nejvíce rozlišující vnější zrak, máme – nebo můžeme si vytrénovat – 
analogický vnitřní zrak, kterým si lze své nitro prohlížet analogicky, jak si prohlížíme svoje 
okolí. Samozřejmost obou předpokladů tady není odjakživa, ať obecně v naší kultuře, tak 
v osobní zkušenosti každého z nás. Není úplně snadné, vypravit se tak říkajíc do dětství (ať 
toho osobního nebo naší kultury), kdy rozlišení, které za nimi stojí, právě samozřejmé nebylo. 
Pokusme se přesto aspoň v náčrtu o takovou výpravu, alespoň ve své vlastní zkušenosti. 

Doba, kdy teprve docházelo k rozlišení mezi mnou a okolními předměty či tvory, je 
samozřejmě pro mou paměť zahalena temnotou; lze ji však rekonstruovat v aspoň přibližné 
analogii při pohledu na své potomky nebo děti svých přátel. Od tohoto rozlišení až po první 
sebeuvědomění, při němž (nebo nedlouho před nímž) i lidé kolem, různí jiní tvorové a 
předměty získají pro mne první zkusmou identitu, uplyne doba dvou tří let, během níž se ke 
mně – právě jako ke mně – blízcí lidé obracejí a přitom mi často bezděčně sdělují (nebo 
řekněme pojmenovávají) mé pocity: říkají mi s empatií, že tohle mě bolí, ono mi chutná, tohle 
se mi líbí, onoho se bojím a tak podobně. Že jsou ty pocity mé a odlišné od znaků okolního 
světa, to objevit je dlouhý proces, který v jistém smyslu nikdy zcela neskončí, ale i v tom 
základním rozlišení trvá léta: zjistit, že předmět, o nějž jsem se spálil nebo zranil, není sám o 
sobě zlý a že můj strach před ním je důsledek mého zážitku, který lze překonat, to všechno 
může trvat dlouho. Často potřebuje pomoc dospělého, který se už dávno naučil , že je rozdíl 
mezi vlastnostmi vnějších objektů a vnitřními pocity, které v nás vyvolávají. 
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Pro to, že tento proces rozlišení mezi vnějšími vlastnostmi objektů světa a vnitřními 
pocity, které vyvolávají, nemusí nikdy zcela skončit během života, mohou příkladem být 
prožitky, které jsou spojeny s nějakým hodnocením (a je otázka, zda v běžném prožívání 
máme jiné). Tak je docela přirozené říct, že nějaké jídlo je chutné nebo určitá žena je krásná, i 
když objektivněji bych měl spíš prohlásit, že to jídlo mi chutná nebo ta žena se mi líbí (i když 
jinému nutně nemusí). Později u některých z nás – alespoň jak nás poučují někteří 
fenomenologové – vlastní pozornost k takovému zvnitřněnému prožitku je zdrojem estetické 
recepce. To je právě jeden z pohledů do nitra, o nichž tu vedeme své úvahy. Nicméně 
nepředbíhejme. 

Hned po pocitech přicházejí představy. V raném stádiu vývoje se obraz prožitků nebo 
stavu okolního světa, které bychom si přáli nebo kterých se bojíme, nijak výrazně neliší od 
toho, co skutečně prožíváme. Dítě má živou fantazii, řekne dospělý a naučí je rozlišovat mezi 
tím, co si jen představuje, a tím, co skutečně prožívá nebo co se kolem něho děje. Ani tento 
proces rozlišení během dalšího života vlastně nikdy neskončí, jen naše představy, které 
promítáme do světa (jak lze jen s jistým oprávněním říct), nabývají poněkud jiných podob co 
do obsahu i kvality. 

Současně s vývojem, který jsme právě načrtli, se dítě ovšem učí mluvit (a také ovšem 
řeči rozumět): pojmenovávat osoby a věci kolem sebe, také svá přání a různé pocity a tak 
dále. Jak přesně se učí, vlastně nevíme, ale jisté je, že je to nápodobou a že tedy obraz světa, 
vtisknutý kulturou do struktury řeči (její gramatiky, slovníku), do značné míry přijímá. Tak se 
naučí – ovšem prakticky a spíše polovědomě, že nástroje řeči slouží sdílení a sdělování toho, 
na co nelze přímo ukázat. Kromě toho za nějakou dobu zjistí, že jsou výpovědi, které je lépe 
nahlas neříkat: tím vznikají němá slova, zprvu jen potlačená, čím dál tím více ale pouze 
myšlená. Zhruba tak patrně vznikají primitivní pojmy a na jejich základě – ovšem za 
mnohých podnětů okolí – myšlení, které ovšem kromě pojmů operuje s pocity a představami a 
má v sobě zprvu jen velmi málo abstrakce. 

S různou mírou určitosti (podle založení, zkušenosti, výchovy) se tak dítě učí 
rozlišovat ve své zkušenosti mezi vlastním a nevlastním, resp. vnitřním a vnějším. To rozlišení 
nemůže být ani v dospělosti, natož v dětství příliš ostré (je toho přece tolik, co je ve 
zkušenosti samozřejmě sdíleno), nicméně postupně se prohlubuje: dítě zjišťuje, že nemá vždy 
přístup k tomu, co si dospělí nebo i kamarádi myslí, o čem vědí, co případně pociťují – a 
naopak, že ono samo vládne hájemstvím, kam nikdo jiný nemá samozřejmý přístup. Dospělí 
je třeba občas ujišťují, že do něho vidí, ale ono se poměrně záhy přesvědčí, že tomu tak docela 
není: některé myšlenky, představy, pocity se naučí skrývat, o některých se pod tlakem 
okolností třeba naučí i lhát. Vidí ono samo do sebe? To je otázka, kterou si tu klademe, ovšem 
zatím jenom přípravně. 

Dítě, o němž v této chvíli mluvíme, má už rozvinuté vědomí – třeba ne ještě tak 
diferencované a po všech stránkách určité, jako to bude u dospělého, ale dostatečně jasné, aby 
pro ně platilo, co vůbec o vědomí platí: totiž, že je samo sobě zjevné – jistě ne ve svém úhrnu 
(to není nikdy, alespoň v téže určitosti), ale ve svých obsazích a dějích. Dítě se nemusí do 
sebe dívat k tomu, aby mu jeho pocity, představy a myšlenky byly zjevné: to je totiž princip 
právě uvědomění. 



3 

 

Jak ale zjevné jsou? Jistě ne jako výkony vlastní mysli, které by si dětský subjekt 
prohlížel, ale spíš jako vnitřní stavy, které dítě nereflektovaně cítí, nebo jako možné prožitky, 
které jsou téměř skutečné: rozlišení pouhé představy a skutečného prožitku, jak jsme už řekli, 
je věcí dalšího, ne vždy bezkonfliktního vývoje; tady je pro nás důležité, že je zjevnost 
představy v této fázi přímá, tedy nijak zprostředkovaná.   

Nemusí ovšem tyto svoje sobě-zjevné pocity, představy apod. vždy umět pojmenovat, 
ani to nepotřebuje, pokud je nechce sdělovat a prostřednictvím sdělování sdílet s jinými. Na to 
je ovšem dosti velký tlak, jednak podněty zvenčí, od dospělých či jinak vrstevníků okolo, 
jednak z potřeby sebevyjádření a sebepotvrzení ve své stále vědomější existenci. Prostředky 
této komunikace nemusí mít nutně formu řeči a nemusí být plně pojmové – vzpomeňme na 
obrázky, které děti rády malují; ostatně právě jejich kresby ukazují, že je věc složitější: i když 
nám dítě přinese obrázek ukázat, není zřejmě jeho původní motiv hlavně v této sebe-
prezentaci. Proč tedy maluje? Zajisté, můžeme se jenom dohadovat, ale nebude daleko od 
pravdy, když řekneme, že tím v jistém smyslu uskutečňuje svou představu, vlastně ji tou 
externalizací trochu jinak, určitěji vidí (není v tom patrně tak zcela vzdáleno motivům 
dospělého umělce, i když u toho jistě přistupují ještě jiné, složitější motivy). Ale cožpak jsme 
neřekli, že své představy vidí prostě tím, že si je uvědomuje? Musíme zřejmě připustit, že je to 
všechno trochu složitější. Způsobů, jak si nejen dospělý, ale už dítě něco uvědomuje, je 
mnoho: jsou tu vizuální představy, které mohou být na chvíli v ohnisku uvědomění, nebo 
nejasně čekat na okraji nebo v pozadí, až se zas aktuálně vybaví; jsou tu různé pocity a 
jednoduchá hodnocení, která se vážou k představě; jsou tu zajisté i jednoduché pojmy atd. To 
všechno se v kresbě nějak obrazí – a kromě toho, že jí dítě něco tvoří a aktivně tím ovlivňuje 
svět, nastavuje vznikající výtvor jeho představám v určitém smyslu zrcadlo. 

Ano, zrcadlo – ať doslovně nebo později přeneseně – představuje jistou fascinaci 
v určitém věku nejen jedince, ale i celé kultury (v případě naší kultury to bylo poprvé koncem 
renesance, v době tak zvaného manýrismu). V případě dítěte a zejména adolescenta zrcadlová 
plocha skýtá zaujetí vlastní podobou, která je tu vnějším vyjádřením jeho stále ještě vratké 
identity a jejího vyrovnávání se s domnělými nebo skutečnými požadavky okolí. Zdá se 
povrchní a hodné výchovného zásahu, když se mladý člověk příliš zhlíží ve svém zjevu, když 
se případně různě pitvoří a se svou podobou experimentuje, ale v jádře je v tom přinejmenším 
zčásti určité vyrovnávání se mezi vnitřní představou a jejím vnějším obrazem – dvěma póly, 
mezi nimiž bude už stále (více či méně zjevně) vypjata jeho zkušenost. 

Zrcadlo – ať už skutečné nebo to pomyslné, o němž bude ještě řeč – se zdá velmi 
soukromou záležitostí, vždyť se v něm člověk konfrontuje zjevně jen sám se sebou. Jenomže 
obraz, který skýtá, nikdy neobsahuje jen mne: jsou tam vždy přítomny jiné objekty z mého 
okolí, mohou se tam mihnout jiné osoby, ať doslovně a třeba náhodně, nebo nenázorně, tak 
říkajíc v pozadí: ať už si to živě uvědomuji či ne, obraz v zrcadle je scénou, na níž vystupuji 
nejen pro sebe, ale také pro ty druhé, kteří tvoří obecenstvo ve ztemnělém hledišti. Ano, 
v jistém smyslu je to pravda obecně, každé moje chování, zejména veřejné, je takovou 
scénou, v níž jsem vnímán, posuzován, hodnocen jinými, dokonce s větší aktualitou, ale tam 
jsem často plně zaujat akcí a sám přitom vnímám, posuzuji jiné. Obraz v zrcadle je 
zkušenostní chvíle, kdy se scéna zastaví, plně se soustředí na ústředního herce, který tu stojí 
před sebou a přitom před světem, který je v pozadí. 
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Proč tu mluvím tolik o zrcadle? Už jsem naznačil, že není jen to skutečné, vyrobené ze 
skla a lesklého kovu, ale je jeho pomyslná analogie, která čím dál tím více teď přichází 
zkušenostně ke slovu. V jemnějším smyslu, ale stále ještě vnějšně, takovým zrcadlem je moje 
lidské okolí: chování lidí ke mně, zvláště těch, na kterých mi záleží, jejich slova, ale často 
jenom výraz, mne – domněle či správně – zpravují o tom, jaký v jejich očích jsem, nejenom 
vnějškově, ale i vnitřně. Je to pohled těch druhých, který mladý člověk zvnitřňuje, když se 
čím dál více obírá sám sebou? Myslím, že ne tak zcela, i když mu to třeba někdy radí jeho 
vychovatelé: spíš je to možnost takového pohledu, která v něm vyvolá poněkud jiný modus 
vědomého prožívání, v kterém se střídá přímý prožitek s jeho vnitřním zrcadlením, zkusmým 
hodnocením, přeznačováním, odsudkem a zase obranou.  

Jistě tu není naším úkolem, probírat se složitostmi vnitřního života typického 
adolescenta – to je spíš téma pro psychologa nebo možná ještě spíše nějakého citlivého 
umělce. Co nás tu musí zajímat, jsou změny způsobu uvědomování, které předznačují další 
vývoj k dospělému jedinci. Řekli jsme, že mladý člověk objevuje tak říkajíc vnitřní zrcadlo a 
je jím do určité míry fascinován – zajisté ne vždy a každý stejně, v tom se jako ve všem 
projevuje lidská individualita. Jak k tomu dochází? Člověk má například nějaký pocit a ví o 
tom, že jej má; ano, to věděl přece taky dřív, i když míra toho uvědomění se s léty měnila – 
teď ale s jistým uzavíráním se lidské psychiky nebo řekněme s jejím postupujícím 
zvnitřňováním se kromě původního pocitu objevuje jeho druhotný obraz a s ním trochu 
matoucí pocit z pocitu, ne zcela totožný s tím původním. Podobně se děje s představami nebo 
s názory, které si mladý člověk zkouší jako různé šaty, poněkud zmaten jejich mnohostí a 
vnitřním zrcadlením. Zatím tu není silný subjekt (ačkoliv nějaký tu vždycky je), který by toto 
vnitřní dění ustálil a tak říkajíc podřídil své vládě; mladý člověk se pokouší jej emulovat, tedy 
velmi silně tvrdí jednou to, jednou ono, aby pak v slabé chvíli připustil, že si to vlastně tak 
docela nemyslí nebo to tak silně necítí. Někteří psychologové mluví o krizi identity, která se 
opakuje několikrát v životě, je ale zvláště silná v této době adolescence, kdy mladý člověk 
objeví svá vnitřní zrcadla. 

Musíme ovšem připustit, že pokud tu mluvíme o zrcadlení nebo vnitřních zrcadlech, 
používáme metafory, jako ostatně ve všech výpovědích o svém vlastním nebo cizím vědomí. 
Důvod je prostý: jazyk, který používáme, se za dlouhé věky vyvinul převážně k tomu, aby 
v komunikaci mezi lidmi popisoval nebo vyjadřoval vnější svět. Není tomu tak výhradně – 
máme pojmenování pro své pocity, hodnocení, city resp. postoje, dokonce některé operace 
naší mysli: to všechno je v soužití, sdílení a sdělování důležité, proto pro takové věci kultura 
vyvinula jazykové nástroje. Není však nezbytné a ani běžné, bavit se o jemnostech svého 
vědomí, proto si musíme vypomáhat vypůjčenými slovy, s přenesenými významy – pokud si 
nechceme vymýšlet umělé výrazy, kterým by nikdo nerozuměl. 

Vraťme se však k onomu vnitřnímu zrcadlení, které – jakkoliv nejasné a někdy 
zmatené – je vzdáleným předchůdcem později možné filosofické reflexe. Jak k němu vlastně 
může docházet? Je tady uvědomovaný pocit, emoce, představa či jiný obsah a zároveň jeho 
vnitřní obraz, doprovázený třeba zase jinými pocity a podobně? Snaha se v tom vyznat nás 
nutí k výpovědi o podstatě uvědomění, což je jak známo jedna z nejtěžších filosofických 
otázek, na kterou tady ještě nejsme připraveni. Řekněme zatím jen, že zjevnost uvědoměného 
(tedy uvědomění) je vždy jeho polárním vztahem vůči nějakému pólu zkušenosti, který je od 
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něho odlišný a přitom uvědomujícímu vždy vlastní (tedy ideálně identický) a který podle 
okolností nazýváme subjektem či Já. Když se s tím zatím spokojíme, musíme se tedy nutně 
ptát, jak je to tedy s oním vnitřním zrcadlením: jsou tu ve hře dva různé subjekty, nebo se 
může subjekt jaksi rozdvojit (a přitom si zachovat svou identitu, což se zdá být rozporné), 
nebo dochází k jakýmsi oscilacím mezi původním uvědoměním a jeho reflexí? Čtenáře asi 
neuspokojím, když přiznám, že mezi těmi možnostmi neumím striktně rozhodnout. Na obranu 
je možno uvést, že pevná identita subjektu je věcí vývoje a že uvědomění nebývá příliš jasné 
nebo řekněme diferencované právě v těchto stavech vnitřní reflexe, v nichž zpravidla hrají 
velkou roli pocity a emoce. Nejspíš by se takový stav dal přirovnat k jakémusi přelévání, 
v kterém se identita chvílemi aktualizuje a pak zas rozplývá, nebo je nestálá a zmatená. 

Než tuto nejistou půdu opustíme, musíme si nezbytně položit otázku: může mladý 
člověk skutečně spatřit sama sebe ve svém vnitřním zrcadle? I když se mu tak třeba zdá, je to 
v jistém smyslu vždycky klam: co se mu v tom sebe-zrcadlení jeví, jsou různé personifikace 
vlastností, které buď skutečně má, nebo se tak domnívá; často jsou to zvnitřnělé představy o 
tom, jak ho vidí druzí, někdy je to i obraz mýtu, který si pěstuje sám o sobě. Někdy už v této 
fázi vývoje v reflexi narazí na otázku po vlastním Já. Není to jistě běžné, ale pokud se 
skutečně bude snažit spatřit to své Já, nic tam nenajde, což někdy může způsobit určitý otřes 
identity, přes nějž se ale mladý člověk brzo dostane. Jeho neúspěch není dán nějakou 
nedostatečností jeho mysli, i když v introspekci jistě není trénován. Je snad už zde namístě 
připomenout, že Já či subjekt ze své vlastní povahy není objektem (jakkoliv o něm díky 
nedokonalosti jazyka někdy tak mluvíme): jeho zvratné sebe-vědomí je komplementární 
k tomu, jak si obecně uvědomujeme objekty, ať skutečné či jenom myšlené.  

Pokročme ve vývoji ale ještě trochu dále. Dospělost skoro vždy přináší značnou 
restrukturalizaci psychiky. Aktivní zájem o svět a jeho praktické stránky, potřeba rozhodování 
a konání, to všechno nese s sebou upevnění subjektu a větší orientaci mysli k vnějšímu světu. 
Reflexe není tolik na pořadu dne: člověk si vytváří poměrně ustálenou představu o sobě, o 
svých vlastnostech a schopnostech, kterou nabízí světu kolem sebe a reflexivně také sobě 
samému. Pokud sebe přece jen zkoumá, je to většinou ve chvílích nějaké krize: neúspěch 
osobních plánů, které si vytyčil, konflikty s lidmi ve svém okolí, zhroucení nebo odmítnutí 
vztahu, do něhož investoval svoje city. Reflexe většinou nejde moc hluboko a požadavky 
praktického prožívání brzo obracejí jeho pohled zase ven, do světa, v kterém žije. Ten 
konečně přináší také mnoho i nepraktických, ale zajímavých podnětů, které jsou schopny jeho 
mysl zaměstnat. 

Jsou ale lidé, které jisté filosofické nadání a odtud i zájem nutí klást si otázky, které 
ostatní často nenapadnou: otázky po povaze světa a jejích obrazů, které poskytuje běžná 
zkušenost, ale také věda nebo umění, otázky po jejich jistotě a tedy hlubším založení, 
nezbytně tedy také po tom, jak vlastně pro nás vyvstávají a jakým způsobem je chápeme. Je 
myslím nemožné, klást radikální otázky po povaze světa nebo skutečnosti, aniž bychom se 
stejně radikálně tázali, jak vlastně o ní víme, jak si ji uvědomujeme. To vyžaduje stejně vážné 
tázání se po povaze naší mysli respektive vědomí. Kromě toho je tu kardinální objekt naší 
zkušenosti, ve kterém se prolínají obě její stránky, vnější a vnitřní, tedy my sami a naše 
existence, která nám klade mnohé otázky. To vše nás vede k jisté introspekci, ať už ji 
vezmeme za základ našeho hodnocení zkušenosti nebo ne. 
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Má vážná introspekce – na rozdíl od nejasných sebezpytování nezralého mladíka – 
nějakou závaznou metodu? Když ponecháme stranou heroický počin Husserla a jeho 
transcendentální fenomenologie, který by si vyžádal zvláštní rozbor, překračující rozměr této 
úvahy, nemáme v tomto směru téměř žádný vzor – máme ve filosofii jen příklady některých 
velkých myslitelů, kteří introspekci různě užívali ve svých vývodech. Jejich přístup se 
v mnohém lišil a vůči všem z nich lze vznést různě vážnou kritiku, nicméně všechny z nich 
spojoval jeden společný rys, totiž snaha vidět jasně a nezaujatě akty své mysli – a to 
způsobem, který by je zbavil náhodné subjektivity a umožňoval jejich zobecnění. To je jistě 
předpoklad každého poznání, zakládá to ale jistý problém. Každá poctivá introspekce totiž 
musí začínat u primární evidence našich vnitřních dojmů, pocitů, emocí, hnutí, myšlenek a tak 
podobně. Ty jsou, jak jsme už dříve řekli, zjevné samy sebou, jakožto součásti vědomí, a tuto 
jejich zjevnost nelze zpochybnit – to se však týká faktu nebo řekněme aktu, kterým 
vystoupily, méně už jejich obsahu: některé dojmy mohou být například prchavé, některé třeba 
klamné, většina z nich je dílem okamžiku nebo vázaná ke kontingentním vlastnostem či 
okolnostem života mé osoby; pro mne mohou být zajímavé, ale sotva je mohu nějak zobecnit. 
Nezbytně tedy v introspekci přistupuje jiný pohled, který primární dojmy reflektuje, posuzuje 
a mezi nimi vybírá. 

Pokud jsme právě řekli, že s tím vyvstává jistý problém, musíme teď připustit, že těch 
problémů je vlastně několik. Především je tu ten, s kterým jsme se už setkali – totiž problém 
zdvojení pohledu: je reflexe současná s primárním uvědoměním, nebo nastává bezprostředně 
po něm, nebo dochází k jakýmsi oscilacím mezi oběma mody uvědomění? Kloním se k třetí 
možnosti, nejsem si ale jist, že je jediná. Pokud připustím první možnost, měl bych tu 
současně dva subjekty – jeden primárního uvědomění a druhý jako nazírající pól reflexe; to se 
zdá být v rozporu s tím, že je subjekt ve vědomí pólem identity. Pokud naopak uvážím druhou 
a třetí možnost, zdá se nezbytné, že ten sekundární, reflexivní pohled nazírá nikoliv původní 
uvědomění v její přirozené, živé podobě, ale jeho stopu v paměti; to v sobě skrývá jisté 
nebezpečí proměny toho, co nazírá. To je ještě zesíleno nezbytně jinou povahou subjektu 
reflexivního pohledu: má-li mít filosofická introspekce nějaký zobecňující a tedy poznávací 
smysl, musí i subjekt její reflexe překonat vázanost na určitou osobu, její vlastnosti, 
preference, okamžité citové nebo existenciální stavy: musí přijmout nadosobní modus, 
vyjádřený nejspíše slovy my všichni. Odstup, z něhož předmět své reflexe nutně nazírá, 
nemůže než mít vliv na to, jak se mu nazírané jeví. Introspekce tak poskytuje něco, co je 
možné zobecnit a sdílet, ale co může být vzdálené primárnímu uvědomění. 

Jako příklad snad může sloužit introspekce nějakého pocitu, řekněme bolesti. V nějaké 
podobě a intenzitě bolest známe všichni, ale mody jejího uvědomování není snadné sdílet.  
Jak vlastně pociťuji bolest? Je nezbytné, že vědomě, jinak by to nebyla bolest, jak dokazují 
účinky narkózy. Jenomže zvláště silná bolest překračuje subjekt-objektové schéma, které 
často připisujeme uvědomění, dokonce primárně to není ani jev, jak by snad chtěla 
fenomenologie. Ano, v bolesti jsem samozřejmě já, který jí trpím, ale od určité intenzity od ní 
nemám žádný odstup: bolest mě zaplavuje, hrozí můj subjekt zcela pohltit; když poněkud 
poleví, jsem už schopen vnímat ji jako něco, co mě postihlo a co mi brání přemýšlet (tedy 
jako jev), případně ji lokalizovat (bolí mě třeba zub), charakterizovat (je to patrně zánět), 
uvažovat o možném boji proti ní – tedy ji už pojímat jako svého druhu objekt. V této podobě 
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je už přístupná reflexi (v které už budu schopen rozlišovat její různé mody, například cítím 
bolest, bolí mě zub, tamten zub bolí a tak podobně) a případně filosofické výpovědi o 
fenoménu bolesti, která bude obsahovat obecné rysy, jistě svým způsobem pravdivé, ale 
zbavené subjektivních prožitků, které jsou existenciálně vlastně nejdůležitější. 

Lze jistě namítnout, že čistě subjektivní obsahy uvědomování jsou už z principu 
nepřístupné sdílení, i když máme (individuálně různě rozvinutou) schopnost empatie, která 
umožňuje prožívat alespoň jejich blízké analogie. Ostatně pocity, elementární emoce a 
náhodné, situačně podmíněné představy obvykle nebývají předmětem introspekce filosofa, 
alespoň pokud svoji mysl soustřeďuje v modu filosofování, tedy s cílem dobrat se obecně 
platných závěrů. To je jistě pochopitelné, nicméně vede to nejen k výběru vnitřních stavů, 
které podrobuje reflexi, ale i k jejich ovlivnění: je přinejmenším možné, že jeho primární akty 
vědomí budou probíhat vstřícně vůči způsobu jeho vnitřního dotazování. Je ovšem třeba už 
dopředu říct, že velmi podobně je tomu s každým empirickým zkoumáním, i tím, které je 
zaměřeno do světa a ve své intenci je plně objektivní: jelikož skutečnost je krajně složitá a 
proměnlivá, jsme ve svém poznávání nuceni vybírat a vůbec vidět fakta, která mají vztah 
k našemu nabytému poznání a směru jeho pokroku. 

Vraťme se ale k introspekci, teď ale způsobem, který má hledat mosty mezi ní a 
vnějším, kolektivně-empirickým poznáním. Jsou myslím tři kardinální témata, která vedou 
filosofa k určité introspekci aspoň v jedné fázi jeho úsilí: jsou to otázky bytí resp. platnosti; 
problém významu; konečně otázka smyslu. Lze je tady jenom načrtnout, i když by každé 
z nich vydalo na mnohem delší úvahu, nejspíš na celé knihy. 

Začněme bytím resp. platností. Jak vím, že něco je resp. nějaký existenční výrok platí? 
Jsou v podstatě tři zkušenostní perspektivy, v nichž se platnost nějakého určitého bytí zakládá. 
Prvotní běžně je – pokud je vůbec možná – vnější empirie, v níž dané jsoucno na mé smysly 
nebo jiné mody zkušenosti naléhá svými odlišnostmi od svého okolí a současně manifestní 
celistvostí, nemluvě o dalších nárocích. Takový empirický existenční nárok může vyvstat 
nejen v tak zvaném materiálním světě, ale také specificky třeba v pomyslném světě ideálních 
(logických a matematických) objektů nebo v mezi oběma těmi regiony zkušenosti tkvícím 
světě modelů, jimiž teoreticky popisujeme objektivní svět. Druhotná stejně často bývá 
komunikační fáze, v níž svou zkušenost jsoucna a jeho bytí poměřujeme se zkušeností dalších 
lidí, často nějaké sourodé komunity, a v níž nalezená shoda potvrdí bytí jsoucna. Nicméně 
filosoficky nezbytná je finální fáze, kdy to bytí nebo platnost jsoucna musím doopravdy 
přijmout, to jest stvrdit svým subjektem. Tady nastává fáze nutné introspekce, kdy se sám 
sebe tak říkajíc ptám, zda v dané jsoucno doopravdy věřím, a kdy je v kladném případě znovu 
konstituuji sebe-investováním svého subjektu (což lze jinými slovy říct, že mu přisoudím 
nepochybnou identitu). Tyto fáze se mohou někdy opakovat, různě převracet ve svém pořadí, 
ale vždy platí, že hloubka mé vnější zkušenosti má svůj zrcadlový obraz ve mně, v mém 
vnitřním postoji a přesvědčení.  

Význam je cosi, co vychází z bytí jsoucna, ale není s ním a jeho bytím totožné: je to 
stránka jeho zkušenostního bytí, která poukazuje mimo ně, k jiným jsoucnům, dost často 
nejen k nim, ale k jejich spojitosti, povaze či hodnotě. Význam se nejčastěji uskutečňuje 
v komunikaci, ať skutečné či potenciální, i když na ni není zcela omezen. Je tedy spojen se 
znaky různého druhu. Někdo mi něco sděluje; používá přitom slova nebo jiné symboly, 
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jejichž význam (jednotlivě a zejména kolektivně, v kontextu) se větví: jednak poukazuje 
k nějakým jsoucnům (jejich vzájemnému vztahu, ději a tak podobně) nebo jiným 
konfiguracím znaků; jednak míří ke mně, nárokuje si mou pozornost. Tento komunikační 
význam mohu chápat v různé hloubce. Když se třeba budu chystat přejít ulici a můj společník 
najednou vykřikne „Stůj!“, zastavím se téměř reflexivně – význam je zřejmý, nevyžaduje 
žádnou interpretaci. Když mi naopak bude vykládat nějakou teorii nebo hlubokou myšlenku, 
která je pro mne nová, budu se nad ní zamýšlet. To nutně znamená, že její význam zkusmo 
přijmu za svůj, tedy fakticky rekonstruuji a znovu vystavím z pojmů, které jsou mi blízké. Ať 
už přitom dojde ke skutečnému pochopení původního významu nebo stvořím význam trochu 
jiný, tento proces se neobejde bez aktivity mého myslícího subjektu a reflexe, kterou ji 
sleduji, tedy jisté introspekce. Ta se ale zvláště uplatňuje ještě v jiném druhu významu. Dejme 
tomu, že se v mé zkušenosti vynoří nějaký pro mne nový jev, například objekt, kvalita, 
souvztažnost dějů a tak podobně. Je-li pro mne nějak závažný, ať pro svou existenciální 
naléhavost nebo pro možnou roli v mém poznání, vyvstane otázka jeho významu (což je 
nejspíše soubor vztahů k jiným zkušenostním vzorcům, jejichž změnu třeba vyvolal), 
případně významnosti (což je asi míra vlivu na mou nebo sdílenou zkušenost). Obojí mohu 
zkoumat s pohledem obráceným tak říkajíc do světa (jde dejme tomu o nějaký objev v přírodě 
a já se tážu, jak a do jaké míry ovlivňuje dosud přijaté představy), směrem k poznání, které je 
jak jen možno objektivní; nicméně má snaha tomu významu doopravdy porozumět znamená 
jej v sobě rekonstruovat, včlenit jej bezesporně do svého systému pojmů, což se neobejde bez 
jistého druhu introspekce. 

Patrně nejzřejmějším příkladem nezbytného ponoru do svého nitra jsou otázky smyslu, 
které si pokládáme v souvislosti s nějakými činnostmi, jejich produkty a nezřídka i celou naší 
existencí. Smysl je hodnota, která je v naší zkušenosti obvykle nadřazena pouhé účelnosti, 
nebo také významu, jakkoliv je jim příbuzná. Smysl má to, co nějak poukazuje mimo sebe, 
směrem k vyšší jednotě a určitosti zkušenosti, čímž ji zároveň v jejím celku nějak stvrzuje. 
Jako každé hodnocení, ani výměr smyslu se neobejde bez účasti subjektu. Protože ale jiná 
hodnocení v sobě sceluje a má vždy účinnost pro velké zkušenostní celky nebo celou 
zkušenost, vyžaduje výměr smyslu zvláštní angažovanost mého Já. Mohu sice připustit, že 
nějaká věc (činnost, uspořádání, instituce) může mít smysl pro druhé, zatímco já jej nesdílím, 
ale i v takovém případě se zkusmo vžívám do jejich postoje či zkušenosti. Cítím však, že 
taková relativizace výměr smyslu oslabuje. Ve skutečnosti smysl vpravdě má jen to, co má 
smysl pro mne i ostatní v okruhu mé zkušenosti. Smysl je existenciální hodnota, jejíž 
přítomnost nebo absence má velký vliv na prožívání sama sebe. Proto jeho zkoumání 
překračuje vnější zkušenost a vyžaduje reflexivní ponor: smysl má to, s čím se mohu ztotožnit 
a v čem současně zrcadlově nacházím své potvrzení; z tohoto základu pak mohu smysl 
zobecnit. 

Tyto tři příklady snad ilustrují, že dělení na vnitřní a vnější, jakkoliv smysluplné pro 
svrchnější vrstvy zkušenosti, není vševládné: kdykoli sestupuji tak říkajíc do hloubky a vážně 
se ptám po povaze bytí, jeho významu a zvláště smyslu, není vlastně mezi těmi směry rozdíl – 
je jenom jedna hloubka zkušenosti, kterou odkrývám v takovém ponoru. 


