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Tato kniha (resp. zde přítomný její I. díl) je rozvedením
mých Generativních thesí k filosofii určitosti, které jsem
napsal v druhé polovině 80. let minulého století a které
tehdy vyšly v samizdatu a nebyly už potom nikdy knižně
vydány. Přepis do této formy téměř – až na několik výjimek
– nemění nic podstatného na jejich tehdejších závěrech;
volím zde jenom přístupnější, téměř esejistickou formu,
abych čtenáři usnadnil pochopení mých myšlenek.
Z důvodů srozumitelnosti a souvislosti textu jsem omezil
na minimum odkazy na filosofy, kteří mě při mém
rozvažování nezbytně ovlivnili; tím ale nechci předstírat,
že jsem je nečetl nebo si z jejich děl nic neodnesl. Pokud
bych měl zde aspoň vyjmenovat ty, nad jejichž odkazem
jsem nejvíc přemýšlel, byli by to – v chronologickém
pořadí jejich života – nejspíš tito myslitelé: Platon,
Descartes, Kant, Hegel, Schopenhauer, Whitehead,
zejména však Husserl a Heidegger. Ti, kteří díla těchto
myslitelů alespoň povrchně znají, jistě rozeznají, že pojetí,
které tu předkládám, není z žádného z nich odvozeno.
Nicméně, jak to říkám v úvodu, tito a jiní myslitelé
vytvořili pojmový a myšlenkový prostor, v němž lze
uvažovat tak, jak v této knize činím.
Prosinec 2009
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I. Východiska a předpoklady
Pohled na tisícileté zápasy filosofie ve mně vyvolává protichůdné pocity: na jedné
straně obdiv k důmyslu a vytrvalosti, s nimiž lidský duch prostřednictvím velkých myslitelů
neúnavně odhaloval nové otázky při promýšlení lidské existence a jejího světa; na straně
druhé nespokojenost s druhem odpovědí, jež na ně dosud nacházel. Je pravda, že filosofie
vždy byla především radikálním dotazováním. Nelze se však jenom tázat: čas od času jsou
zapotřebí alespoň zkusmé odpovědi, byť jenom proto, aby tázání získalo nějaký řád. Proto
klasická filosofie nabízela nejen dílčí řešení problémů, které sama nastolila, ale i řadu celých
systémů, v nichž se pokoušela shrnout své pozitivní poznání. Pocit nespokojenosti se
přirozeně vztahuje především právě k nim, jelikož – jak kdysi vtipně poznamenal Russell – je
krajně obtížné vytvořit systém, který by obsáhl veškerou zkušenost a byl by současně logicky
konsistentní i plně adekvátní zkušenosti. Systémy, nabízené klasickými filosofy, většinou přes
svou důmyslnost plně nesplňovaly jedno ani druhé. Nejhůře se přitom dělo právě těm, které se
spekulativní cestou nebo i prostou abstrakcí pokoušely nabízet pozitivní výpovědi o vnější i
vnitřní skutečnosti. Klasická touha po uzavřené soustavě nezpochybnitelných výpovědí, která
by obrážela nejen zkušenost světa, ale i jeho hlubší podstatu, musela strpět nejeden dějinný
škleb.
Po pravdě je třeba připustit, že pravá filosofie se v novější době průběžně vzdávala
pozitivních poznatků ve prospěch exaktních, přírodních a humanitních věd, které se z ní
postupně rodily. Dobrovolné omezení námětu i metody vědám přineslo bezprecedentní
úspěchy; filosofie naproti tomu dala přednost svobodě dalšího dotazování. Povrchně vzato,
mezi vědami a filosofií došlo k rozluce, i když skutečná věda jakožto úsilí o poznání se sotva
obejde bez filosofického ponoru a skutečná filosofie, která je přece týmž, jen radikálnějším
úsilím, se neobejde bez vědecké kázně a živné půdy zkušenosti, k níž vědecké poznání
neodlučitelně patří. Je ale ještě nějaká skutečná filosofie? Husserlův heroický, ale možná
příliš jednostranný pokus o její radikální obnovu nenašel následovníky: část těch, kteří přišli
po něm, věnovala většinu svého důvtipu rozebrání, případně demolici stavby, kterou se
pokusil vybudovat. Jiní se v předtuše krize myšlení vynasnažili zajistit si místo v historii
alespoň pokusem znemožnit svými analýzami a vývody komukoliv další filosofování. Opět
jiní se v jinak legitimní snaze hlouběji prozkoumat jazyk jako nástroj sdíleného filosofování
zapletli do stále méně přehledných technických jemností. Jako by chtěli ilustrovat
Spenglerovy teze o úpadku západní kultury, posouvali myslitelé druhé poloviny dvacátého
století filosofii stále více k její vlastní sebereflexi. Tento zájem, integrálně patřící k celé lidské
kultuře a v ní zejména k filosofii, nakonec nutně vede k sterilitě, pokud se uzavře do kruhu
sebezrcadlení; je však přímo sebezničující, pokud se nevyhnutelné vyprázdnění významu
stane hlavní devizou myšlení. Relativizmus a svévole různých tvrzení a vývodů, obrážejících
hlubokou krizi samé hodnoty poznání, znovu zaplavily myšlení.
Má za takových okolností filosofie ještě smysl? Naléhavost otázky zjevně zvyšuje
lhostejnost, kterou k zápasům filosofie projevují nejen příslušníci vzdělaných vrstev, nejen
představitelé současné vědy, ale rostoucí měrou i sami filosofové. Pokud zde – tímto pokusem
– implicitně odpovídám kladně, je to dáno prostě zkušeností, že filosofické otázky nezmizí jen
proto, že na ně po tisíciletí nebyla nalezena konečná odpověď, ani proto, že byly řadou
ctižádostivých intelektuálů minulého století zpochybněny nebo zapovězeny. Nezmizí nejen
proto, že je možné se tak tázat, ale především proto, že vyjadřují hlubokou potřebu: že na úsilí
o jejich srozumitelné zodpovězení závisí smysl vědomé existence a tím – v posledním
důsledku – možná i existence sama.
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Pokud se tady pokouším na některé z nich hledat nové odpovědi, není to způsobeno
pýchou, s níž bych své schopnosti stavěl nad důmysl nesčetných myslitelů přede mnou. I když
mne jejich přístupy většinou neuspokojují, nemohu než jim přiznat nedocenitelnou zásluhu ve
vytyčení myšlenkového prostoru, v němž je další dotazování vůbec možné. A právě proto, že
si vážím tradice, již svým úsilím vybudovali, cítím povinnost po jejich vzoru ptát se znovu od
základu, od samých počátků možného tázání, jako by této tradice nebylo.
Je ovšem nutné připustit – a tím také vzít vážně v úvahu – ten modus jako by. Počátek
tázání a možných odpovědí ve skutečnosti nemůže tkvět ve vzduchoprázdnu. Ať se chceme
sebevíce radikálně rozloučit s tradicí, budou se naše úvahy nezbytně pohybovat v prostoru,
vytvořeném dosavadní filosofií; budou se potýkat s pojmy, s nimiž operovala; budou používat
jazyk jí ovlivněný. Bylo by naivní toto nevidět či chtít to zakrýt. To, oč se ale musí začínající
filosof pokusit, je odvrhnout všechny zjevné předsudky, jež jeho předchůdci brali za
samozřejmé.
Z tohoto důvodu nezahájím své dotazování zkoumáním bytí, vědomí, skutečnosti či
některé z dalších kategorií, jež myslitelé přede mnou brali často až příliš samozřejmě, ale
zkušenosti. Jak se hned ukáže, i zde hned na počátku čekají ty nejvážnější potíže. Zde budiž
předesláno, že pod titulem zkušenosti přijmeme bez předsudků vše, co více nebo zjevně
vyvstává. Jelikož jde o filosofický přístup, nebude tu naším úkolem – ostatně nereálným –
nějaký vyčerpávající popis zkušenosti, ale radikální dotazování se po její podstatě. Jak se
postupně osvětlí, to je základní otázka veškeré filosofie, z níž postupně vyplývají všechny
další.
Pokusem zkušenost vymezit se bude zabývat následující kapitola. Abych však zabránil
hned na počátku nedorozumění, musím provést jedno důležité rozlišení. Slovo „zkušenost“ se
ve většině indoevropských jazyků používá ve dvou různých, ale vzájemně se prostupujících
významech. Jednak se jím míní individuálně i kolektivně po celý život daného subjektu
(jedince, společenství, kultury) narůstající úhrn tak či onak uchovaných prožitků a
doprovodných emocí, spolu s jejich bezděčným i vědomým hodnocením a myšlenkovým
zpracováním, vedoucím k stále zralejším, diferencovanějším a účinnějším postojům a
dovednostem; to je tedy zkušenost, již životem postupně nabýváme a jež je spíše svědkem či
srovnávacím etalonem bezprostředního prožívání. Druhý význam míní právě onu víceméně
bezprostřední průběžnou danost prožívání. Alternativní výraz, který se někdy používá, je
zakoušení, ale ten už v sobě obsahuje malý významový posun k aktivitě nebo stavu toho, kdo
je nositelem zkušenosti. Také slovo danost, které jsem v předminulé větě použil, je trochu
významově stranou, jelikož zkušenost v tom druhém významu zajisté není nutně něco
pasivního, obsahuje stejně volní akce člověka, jako třeba jeho vjemy, dojmy nebo představy.
Také slova prožitek či prožívání, která se nabízejí, poněkud příliš posouvají význam směrem
k procesu zakoušení a vztahu k zakoušenému. Zůstanu tedy u slova zkušenost. Obsah, který
s ním spojím, bude blíže druhému z uvedených významů, i když nebude vylučovat prvý. Jeho
význam je založen intuitivně a v průběhu úvah se postupně stane určitějším.
Bylo by jistě možno místo slova zkušenost vymyslet nějaké nové, nejlépe odvozené
z řeckého či latinského základu, jak to činila řada filosofů v minulosti. Představa, že takové
slovo by bylo zbaveno nežádoucích konotací a mohlo tak jako prázdná nádoba přijmout
žádoucí význam, by však byla naivní. Ani v tomto smyslu nemůže filosof začít s čistým
stolem: jakýkoliv nový význam (bez ohledu na fonetickou podobu slova) může vzniknout jen
v předivu dosavadních významů a z něho. To nepopírá možnost inovace; dochází k ní však
vždy za nenápadné současné přestavby ostatních významů, jež cítíme jako už známé. Je tomu
tak s celým naším prožíváním, nemůže tomu být jinak ani s naším rodícím se pojmem
zkušenost.
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1. Zkušenost
Obsahem následujících stránek má být radikální dotazování po podstatě zkušenosti.
Co ale je zkušenost? Odpověď má poskytnout mé dotazování. To ale – aby vůbec mohlo začít
– potřebuje nějaké vymezení svého předmětu. Abych přerušil tento bludný kruh, svírající mne
hned na začátku mých úvah, nazvu zkušeností prostě cokoliv projeveného nebo právě se
zjevujícího – ať je to podle běžného slovníku filosofie nějaké jsoucno, kvalita, hodnota, vztah,
druh aktivity nebo změny, ať je to aktuálně skutečné nebo možné, přítomné, minulé nebo
v předvídatelné budoucnosti, jednotlivé nebo hromadné. Abych se vyhnul předsudkům,
zatěžujícím filosofii v minulosti, nepřipustím v této chvíli rozlišení mezi tzv. reálným a
ideálním, rozhodující pro mne zde bude, zda je to – přinejmenším v nějaké fázi zkušenosti –
zjevné. To samozřejmě neznamená jenom něco pasivního: jde tady o prvky či obsahy
zkušenosti také aktivně se projevující či objevované. Jakmile vyslovím něco takového, jsem
zdánlivě okamžitě nucen k otázce: „projeveného či zjevujícího se komu, odkud, jakými
prostředky a z jaké příčiny?“.
Tyto otázky patrně směřují k podstatě zkušenosti, tedy k výsledku dotazování, které
má teprve začít. Místo pokusů o odpovědi na ně je zde na místě úvaha, co mlčky
předpokládají a jaký předsudek nenápadně podsouvají našemu rozvažování. Tak na otázku,
komu se zkušenost jeví, se přirozeně nabízí odpověď, že jde zřejmě o mou (nebo naši)
zkušenost, tedy se projevuje mně (či nám). Jsem však já – který se zde dotazuji – totožný s
tím, jemuž se zkušenost přímo projevuje? Jsem svědkem, příjemcem či správcem zkušenosti
opravdu jen já, nebo se také váže k jiným, kteří mi její podstatnou část zprostředkují a s nimiž
ji do jisté míry sdílím? A mám vůči ní jen roli svědka či dokonce diváka, jemuž se zkušenost
předvádí asi tak jako nějaký film na obrazovce? Nejsem v ní také aktérem, dokonce jejím
tvůrcem ? Není podstatnou součástí mé zkušenosti také zkušenost sebe sama, stejně jako sebe
v okolním světě a ve vztahu k němu? Mohu říkat, že se zkušenost projevuje mně, jsem-li také
já tím, který se zkušenostně projevuje? Podobně otázka po původu či zdroji zkušenosti nejspíš
podsouvá předpoklad, že se mi prostřednictvím mé zkušenosti projevuje okolní skutečnost: že
je to tedy právě skutečnost, která mou zkušenost vyvolává. Jak ale vím ještě před vším
zkoumáním, že vůbec je nějaká skutečnost, odlišná od mé zkušenosti, vůči ní prvotní a na ní
nezávislá? Nejsou nadto podstatnou součástí mé zkušenosti také očekávání, představy
možných alternativ zjevné danosti, v jiném smyslu třeba vzpomínky a také sny?
Z těchto úvah mohu vytěžit alespoň poznání, že pojetí zkušenosti jako vztahu někoho
(patrně mne) k něčemu (co by tedy zřejmě mělo být mimo zkušenost) klade na mé dotazování
zatím příliš velké omezení. Zkušenost jako počátek i konečný cíl dotazování kladu proto, že je
tím jediným, co mám – stejně jako kdokoliv jiný – skutečně k disposici, ještě před vší
spekulací. Její co nejširší – ničím předem neomezené – pojetí zároveň má zajistit, aby mé
dotazování nebylo už předem pokřiveno nějakým nevysloveným předsudkem.
Je ovšem nutno připustit, že ve shora naznačeném nejširším pojetí je zkušenost něčím
poněkud unikavým. Pokud se pokusím s ní nakládat jako s pojmem, pak zřejmě náleží k třídě,
kterou jsem jinde nazval meznými pojmy, tj. pojmy, nemajícími ani jasný doplněk či protiklad,
ani nadřazenou pojmovou třídu, k níž by náležely. Jak bylo ukázáno jinde nejen mnou, ale
přede mnou několika autory (počínaje Bertrandem Russellem), tyto pojmy jsou zdrojem
různých paradoxů, především paradoxu autoreflexe čili samovztažnosti: Můžeme např. mít
zkušenost úhrnu své zkušenosti? Jestliže ano, je tato úhrnná zkušenost něčím odlišným, či
prostě také zkušeností, součástí zkušenosti vůbec? Takové obtíže se ovšem netýkají pouze
pojmu zkušenosti, ale postihují každý mezný pojem. Jestliže nechci už předem pole svého
dotazování závažně omezit, musím s nimi počítat – mít se však před nimi na pozoru.
To mne však nezbavuje povinnosti starat se o vyjasnění výchozího pojmu. Z toho, co
právě bylo řečeno, je jasné, že zkušenost nemohu uchopit vnějším shrnutím (tedy
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konklusivně), ale musí být zřejmě pojímána jakýmsi neomezeným zahrnováním zevnitř (tedy
inklusivně): cokoliv, co se jeví jako vznikající nebo již dané v jakémkoliv smyslu, je součástí
zkušenosti. Míním tím tedy, že zkušenost je prostě vše? Jsou vážné důvody ke krajnímu
podezření vůči takové myšlence: vše je krajní ze všech mezných pojmů – má sice jakýsi
zdánlivý doplněk v pojmu nic, ale ten právě svou nicotností sama sebe popírá; vše vlastně
nelze myslet, je to jen naznačení nepřítomnosti jakéhokoliv omezení. Vše, bereme-li jeho
intenci radikálně, může obsahovat i nejsoucí a nemyslitelné.
V tomto bodě krajní tísně, kdy je tak zřejmě obtížné říci pozitivně, co zkušeností je, se
těžko ubráníme obvyklému obratu, mnohokrát využitému klasickou filosofií, totiž pokusu
vymezit ten pojem negativně: tedy říci, co zkušeností určitě není. Jak o tom bude později řeč,
tento princip negace zdánlivě funguje universálně: protiklady se přece – podle víry řady i
novodobých myslitelů – vzájemně určují právě tím, jak se vzájemně vylučují. Možnou
pochybnost o čistém protikladu nějakých pojmů zjevně vyloučíme onou malou slovní částicí
ne: máme-li nějaký pojem A, pak ne-A je jeho protiklad, jelikož podle klasické logiky je mezi
oběma pojmy vztah buď anebo. Podle logicky orientovaných myslitelů jako raný Wittgenstein
tak vlastně v A říkáme i ne-A, neboť jedno beze zbytku vymezuje druhé a naopak. Proti tomu
lze uvést řadu námitek, k nimž dojdeme později. Zde je však nutné připomenout, že nástroj
vylučující negace, ať už jej hodnotíme jakkoliv, evidentně selhává v případě mezných pojmů.
Pojem vše se zjevně nijak neosvětlí extrémním opakem, tedy pojmem nic; stejně tak bytí se
nijak nedefinuje nebytím, přes jisté Heideggerovy pokusy v tomto směru.
Na první pohled bychom s pojmem zkušenosti mohli uspět poněkud lépe: nelze snad
říci, co tento pojem ani ve své krajně zobecněné podobě docela jistě neobsahuje? Jistě, lze to
učinit formálně, tj. vyloučit z úhrnu zkušenosti všechno mimozkušenostní. Jenomže ihned
zjistíme, že se tím jenom dostáváme kruhem zpátky ke zkušenosti, přinejmenším tehdy,
jestliže negativní pojem má zahrnout skutečně všechno, co je mimo zkušenost. Je přirozeně
možné, vyloučit ze zkušenosti objekty a priori nemožné, nemyslitelné, absurdní. Podobně lze
vyloučit i možnosti, které podle naší definice nejen nejsou, ale ani nemohou být předmětem
zkušenosti a pro něž máme jenom nějaký vnitřní symbol; rozhoduje ne existence
odpovídajícího objektu, ale jen definiční nemožnost mít jeho zkušenost – příkladem může být
třeba Kantova věc o sobě. Větší obtíž nastává u konstrukcí, které zkusmo tvoříme na základě
zkušenosti a jež vzápětí opouštíme: nelze popřít, že máme zkušenost jejich zkusmého
vynoření i jejich zániku. Je dostatečným důvodem pro vyloučení jich samých jen jejich
přechodnost? Někdo namítne, že se tu zřejmě jedná o všelijaká abstrakta, která při bližší
analýze odhalí svou prázdnotu či vnitřní protimluv. Lze ale uvést bezpočet příkladů, v nichž
tomu tak není; za všechny uveďme jeden. Jdeme za soumraku polní cestou a před sebou
blízko u příkopu zahlédneme nejasný stín. V nedostatečném osvětlení chvílemi téměř vidíme,
že je to přikrčená postava, chvílemi se však jeví, že je to jenom jakýsi keř. Přijdeme blíž a
přesvědčíme se o druhé možnosti, nicméně obraz a zejména pocit lidské postavy ještě nějakou
chvíli přetrvává v naší vzpomínce. Měli jsme zkušenost postavy u cesty, nebo je zkušenostní
jenom to, o čem se přesvědčíme, co přetrvá naše zkoumání? Je zřejmé, že ten druhý význam
se vztahuje k obecnému pojetí slova zkušenost v takových souslovích, jako životní zkušenost
nebo zkušenost lidstva a podobně. Pro naše zdejší účely je však toto pojetí zjevně příliš úzké,
neboť by předem vyloučilo bohatství prožitků, které se z různých důvodů v paměti nezachytí.
Proto nám nezbývá, než se vrátit k nepříliš elegantnímu, ani přesnému vymezení, že
k zkušenosti budeme počítat cokoliv, co je jakýmkoliv způsobem zjevné.
Zopakujme: zkušenost v našem pojetí je inklusivně cokoliv zjevného, ať přímo nebo
zprostředkovaně. Tím nemíním nic strnulého: většina zkušenosti je naopak procesem
povstávání či projevování, resp. proměny v oblouku mezi relativními zdroji a počátky a na
druhé straně cíli a zániky. K tomu je třeba hned na počátku vznést vážnou výhradu: struktura
našich západních jazyků a jim odpovídajícího myšlení vede k tomu, že cokoliv, co se dostane
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do ohniska našeho zájmu, máme sklon pojímat v substantivní formě, čímž se vytváří iluse, že
to nutně musí být nějaký objekt. Je třeba se rozhodně vystříhat takové tendence k zúžení
zkušenosti, i když – jak je zřejmé už z formy právě napsaných vět – nás k němu jazyk bude
stále svádět.
Co tu ale míním zjevným? Rozhodně tím nemohu mínit pouze to, co nazýváme
bezprostředně smyslovým, neboť předmětem zkušenosti podle původního rozvrhu mají být
např. také vzpomínky a představy, dále zjevnosti, zprostředkované komunikací, nemluvě už o
celé rozsáhlé třídě hodnocení a jsoucen, vztahů a souvislostí, které nejsou smyslové, nicméně
jsou nepochybně zkušenostní i v tom užším smyslu. Je tedy k disposici pouze odpověď
kruhem, tedy že zjevné je právě to, co je zkušenostní, a naopak? S tím se lze sotva spokojit.
Co je zjevné, patří ke zkušenosti; vpravdě zjevné je však cokoliv jenom aktuálně, čili nyní.
Zkušenost tedy obsahuje akt či proces zpřítomnění, jímž její obsahy nabývají
zjevnosti, svého primárního bytí v naší zkušenosti. Jsou však různé stupně takové zjevnosti,
různé stupně zkušenostního bytí.
2. Zkušenostní bytí a jeho stupně: určitost
Co by mohlo být snadnějšího, než zachytit způsob, jímž se nám zkušenost vyjevuje,
jak v ní její obsahy (předběžně tak nazvěme její uchopitelné úseky a průměty) vůbec jsou?
Vždyť zkušenost je stále bezprostředně po ruce, není přece zjevně nic, co by stálo mezi námi
a naší zkušeností: zkušenost je tedy něco každodenně přítomného, všedně známého. Jenomže
právě ta známost, zejména všednodenní obvyklost, je ve skutečnosti překážkou jejího
jasnějšího uchopení: k tomu je zapotřebí jistý odstup, jímž se vyvážeme z proudu povědomé,
ale stále se proměňující zkušenosti, která nás unáší a zároveň námi protéká. Jenomže
radikálně vystoupit ze zkušenosti je něco, co je nám patrně nejen nemožné, ale především –
vlastním rozhodnutím – metodicky zapovězeno. Jediný způsob, jak lze zkušenost v naší
situaci poněkud zkoumat, je zastihnout ji v aktu povstávání, tedy tvorby: v momentu, kdy
právě není všední, povrchně známá, samozřejmě daná.
Vraťme se k příkladu, který už byl shora použit, ale modifikujme jej trochu pro
přítomné účely: před námi u cesty možná cosi je, ale soumrak nebo mlha nám v této chvíli
nedovoluje rozpoznat nejen co to je (keř, postava či něco jiného), ale ani zda to vůbec je.
Pochybnost, kterou zde mám na mysli, se ještě netýká rozlišení klamu proti skutečnosti: mám
na mysli radikální pochybnost, zda vůbec něco vidím. I když z dobrých důvodů se takové
situace týkají hlavně zrakových vjemů, mělo by být jasné, že jde pouze o příklad, zastupující
libovolný druh aktuální zkušenosti: právě tak bych mohl mít sníženou jistotu vjemu
jakéhokoliv druhu, stejně jako i jiných zkušenostních prožitků.
Vidím tedy cosi před sebou natolik nejasně, že si svým vjemem nejsem jist. Zdánlivě
se tento příklad týká filosofických odvětví, která dostala jméno gnoseologie (zkoumání
způsobů našeho poznání) případně epistemologie (zkoumání způsobu a stupně jistoty, spojené
s poznáním) – ale ve skutečnosti námět těchto filosofických zkoumání je až druhotný vůči
zkušenosti samé: nám zde v této chvíli ještě nejde o poznání pravosti naší zkušenosti, ale o
zkušenost samu.
Zkušenost objektu přede mnou závisí na míře jeho odlišnosti od okolí i jeho
souvislosti případně jednoty v prostoru a času. Je příznačné, že mentalita posledních dvou
staletí docela přirozeně připustí první z obou znaků, zatím co nad tím druhým (který by byl
naopak přirozený pro staletí předcházející) zaváhá. Zajisté musí mít daný obsah zkušenosti
nějakou odlišnost od jiných, v jejichž proudu vyvstane, jinak by nebyl rozpoznatelný; ale
souvislost či dokonce jednota? Uvažme však: kdybychom před sebou zaznamenali nějakou
změnu, ale ta by netvořila žádný celek a sebeméně by netrvala, sotva bychom něco viděli.
Hlubší ponor nás přesvědčí o vážnosti této podmínky: kdyby nebylo základní souvislosti naší
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zkušenosti vůbec, nemohli bychom ani registrovat změnu, tedy ani odlišnost. Kdyby nebylo
spojitosti zkušenosti, nebyla by změna ve zkušenosti, ale byly prostě vedle sebe různé,
vzájemně nezjevné záblesky jakéhosi registrování počitku, které by však netvořily zkušenost.
Představme si, že pan A v zemi A registruje prožitek a a paní B v zemi B vzápětí prožitek b.
K tomu, aby byla zjevná různost prožitků a a b, musí existovat nějaká společná zkušenost
(např. nás, kteří si je abstraktně představujeme), v níž oba počitky vystupují v souvislosti.
Relevance těchto podmínek vystoupí později mnohem jasněji.
Abych poněkud ještě jinak přiblížil to, co zde mám na mysli, nabídnu příklad poněkud
techničtější. Představme si, že někdo na plátno před námi promítá nějaký obrázek. Zpočátku
je objektiv projektoru zcela rozostřený a tedy – bez ohledu na to, že obrázek i paprsky světla
jsou přítomny – nevidíme na plátně nic, kromě nejasné šedi. Jak se ale objektiv postupně
zaostřuje, shlukují se místa světla nebo naopak tmy, roste jejich rozlišení – tím se postupně
prohlubuje odlišnost jedněch linií od druhých, současně se sjednocuje jejich tvar a nakonec
tedy vyvstane obraz zcela jasně. Na začátku, při rozostřeném objektivu, nebylo nic nejen na
plátně, ale ani v tom úseku naší zkušenosti, který plátno vyplňovalo; na konci, při zaostřeném
objektivu, tam bylo něco, čeho se týkala naše zkušenost. Rozdíl, který rozhodnul o bytí a
nebytí zkušenosti, tvořila určitost daného obrazu.
Mou základní tezí, kterou zde budu dále rozvádět a prohlubovat, je tvrzení, že určitost
je základním principem bytí – a to nejen ve smyslu zkušenostního bytí a nebytí, ale i
stupně či intenzity bytí.
Okamžitě po vyslovení takové teze se vynoří řada námitek. Uvedu tři základní druhy.
Vzdělaný filosof patrně namítne, že bytí, o němž je tu řeč, je samozřejmě bytí jevové čili
fenomenální, které může i nemusí poukazovat k bytí věcnému čili ontickému, ale rozhodně se
nekryje s bytím hluboce založeným, čili ontologickým. V této chvíli nelze než souhlasit, neboť
skutečně mluvíme o bytí zkušenostním (k žádnému jinému nám naše úvahy nedaly přístup).
Pokusím se však později ukázat, že pro perspektivy, které pojmy bytí ontického či
ontologického otevírají, je určitost rozhodující.
Námitka, která patrně vytane i čtenáři méně filosoficky vzdělanému, je pochybnost o
stupni bytí: něco buď je či není, ať už se jedná o jakýkoliv druh bytí. Ukážu dále, z čeho
pramení uplatnění principu negace (je-není) právě v souvislosti s pojmy takového typu, jakým
je bytí. Zde bych chtěl jenom připomenout, že myslitelé od pradávna hledali způsob, jakým
by vyjádřili nejen různé způsoby bytí, nejen jeho kvality, ale právě jeho stupně: bytí třeba
kamene či vody, proti tomu bytí organismů, bytí vědomých bytostí, případně bytí těch z nich,
které dosáhly vyššího stupně uvědomění a tím i odlišné kvality bytí. Pojem určitosti má
vyjádřit jistý podstatný rys, jímž se právě tyto stupně liší (aniž by ovšem mohl a chtěl
vyčerpat jejich bohatost).
Jinou, už speciální námitku vyjádřil kdysi filosof A. N. Whitehead, který poukázal na
možný význam poměrně neurčitých, o to však mocnějších sil v lidské zkušenosti. Tato
možnost skutečně existuje, budeme se s ní muset ještě vícekrát utkat. Zde je snad dobře
předeslat, že pod titulem určitosti nenabízím nějaký vševládný, automatický princip: filosofie
určitosti se snaží pochopit podstatu zkušenosti jako její smysl: ukazuje směr gradace a
prohloubení zkušenosti, nikoliv její mechaniku. K dané námitce je však možno zatím naznačit
následující: určitost v tom dostatečně obecném smyslu, v jakém toho pojmu tady používám,
není něco statického a nutně jednoduchého: jsou dílčí určitosti, které mohou být na překážku
ustavení určitosti rozsáhlejší a hlavně hlubší; ve vývoji zkušenosti bývají postupně rozrušeny,
nebo náhle smeteny – a to, co se zdá být neurčitou silou, může být jen ohlašující se nová
určitost.
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3. Bytí zkušenosti
Právě jsme předběžně zkoumali, jak se bytí – zajisté bytí zkušenostní – projevuje ve
zkušenosti. Ale i zkušenost jako taková (chce se, ale není možno říci zkušenost jako celek)
také nějak je. Námitka, že tady jde o dodatečnou abstraktní reflexi zkušenosti, docela
neobstojí: zkušenost je přece zjevná i ve svém (nezdůrazněném a stále proměnlivém) úhrnu,
vyvolává ve mně nějaké pocity, nálady, potřebu jednat nebo alespoň komunikovat. Co tedy o
ní lze právě jako o zkušenosti říci?
Zkušenost je zřejmě vždy mnohostí dílčích projevů, udávajících se ve více nebo méně
zjevné souvislosti. Obojí její povaha – mnohost odlišností i jejich souvislost – je tu nezbytná:
zkušenost není nikdy zcela jednolitá, ale její rozrůznění není – alespoň normálně – nikdy
takové, aby vedle sebe existovaly dvě vzájemně zcela nesouvislé zkušenosti.
V tomto vyjádření zřetelně narážíme na povědomou logickou potíž, pramenící z faktu, že používáme
téhož slova pro zkušenost vůbec i pro danou, např. tuto zkušenost. Jak jsme už předběžně zjistili, tímto defektním
vztahem (který lze formálně vyjádřit jako bytí nějaké logické třídy svou vlastní podtřídou) se vystavujeme
některé z podob paradoxu samovztažnosti. Mohli bychom zajisté použít nějakého vhodného označení – např.
dílčí zkušenost či třeba prožitek – abychom se vyhnuli takové pasti. V dalším nám zřejmě nic jiného nezbude,
nicméně je třeba alespoň na okraj poznamenat, že jde o řešení jen zdánlivé.

I když řeknu, že nějaké dvě zkušenosti (dva obsahy zkušenosti) spolu nijak vzájemně
nesouvisí, je nicméně možnost mluvit o dvou různých prožitcích dána existencí širší
zkušenostní souvislosti, v níž právě tyto prožitky jako odlišné vyvstávají. Souvislost tedy
zřejmě může být různého stupně či různé intenzity, nicméně elementární souvislost je nutná
k vzájemnému porovnání, dokonce k popření vzájemného vztahu: jestliže by jí nebylo, prostě
by z hlediska jednoho prožitku ten druhý neexistoval a naopak.
Podobně je relativní a vlastně nesprávný i výrok, že zkušenost je po nějakou dobu
zcela jednolitá např. tak, že v ní tkví a zcela ji vyplňuje jediný předmět. Jak se lze snadno
přesvědčit, něco takového vpravdě nenastává: předmět (v obecném smyslu) má zpravidla
nějaké okolí či rámec, v němž se zjevuje a od něhož je odlišný; i když zjevně zcela vyplňuje
horizont zkušenosti, vyjevuje mi vždy nějakou vnitřní strukturu (přičemž jedno nevylučuje
druhé); kromě toho zkušenost prostě netkví, ale probíhá, je tedy při pozorném pohledu vždy
takové tkvění následností poněkud proměnlivých fází: to, že jde o tutéž zkušenost, je už věcí
zpětné identifikace, tedy procesu, jímž se budeme zabývat později.
Souvislost a vnitřní rozrůznění jsou tedy neodlučitelné znaky zkušenosti v jakémkoliv
pohledu a v jakkoliv obsáhlém celku. Jak snadno zjistíme, jsou to přímo znaky základní: to,
že vůbec o zkušenosti jako o něčem můžeme mluvit, předpokládá její souvislost (náznak
celistvosti); současně ale význam toho slova předpokládá jakousi mnohost, tedy rozrůznění.
Lze to říci ještě jinak. Zkušenost je jenom tak, že se něco zkušenostně udává, nebo je:
zkušenost má vždy nějaký obsah; to je pouze jiný způsob, jak říct, že se zkušenost nějak
vyjevuje nebo nabývá výrazu. Neexistuje tedy zcela latentní, důsledně bezvýrazná a
bezobsažná zkušenost – ta by byla čímsi jako zkušenostní nicotou. Mluvit o zkušenostní
nicotě je totéž jako mluvit o zkušenosti nicoty – a to je protimluv, podobně jako existence
neexistujícího. Absolutní nicota nemůže být předmětem či obsahem zkušenosti; může jím
však být relativní znicotnění, odpovídající relativní ztrátě výrazu nebo obsahu.
Na okraj tu musím poznamenat, že v souvislosti se zkušeností zřejmě nelze zachovat distinkci, o niž –
v souvislosti s uvědomováním – pečoval Husserl svým důsledným rozlišením noese-noema. Domnívám se však,
že dokonce i při chápání noese jako cogito, jako myšlení, tedy procesuálního vztahu k nějakému jeho objektu,
není samozřejmý předpoklad, že noese je sama sobě zjevná jenom v zpětné reflexi, tedy jako noema jiné noese.
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Je ovšem pravda, že odmítnutí této ostré distinkce nás vystavuje různým paradoxům. Opět se tu adekvátnost
dostává do sporu s logickou konsistencí.

Nyní se musíme vyrovnat právě s těmi znaky, které jsme nalezli jako určující:
zkušenost je tedy souvislá (ve vyšším stupni jednotná) a má vždy nějaký obsah; obsah však
předpokládá rozlišení. Oba znaky – rozlišení a souvislost (resp. ve vyšším akcentu kontrast a
jednota ) jsou nutné k tomu, aby zkušenost nebyla prázdná – což, jak jsme si právě vysvětlili,
je podmínkou její existence právě jako zkušenosti. Pokud pravím, že zkušenost oba
komplementární znaky nutně má, musím tím mínit, že tyto znaky se tedy týkají nejen
čehokoliv, co ve zkušenosti vyvstává (tedy jejích obsahů), ale i zkušenosti jako takové, tedy
zkušenosti vůbec: je vždy ve své povaze rozlišena na stránku, charakteristickou pro rozlišení,
mnohost; a na stránku, která zkušenost sjednocuje nebo alespoň jí udává celistvost či
přinejmenším souvislost. Je však důležité zdůraznit, že toto rozlišení je v jednotě: žádný
z obou principů (obou stránek) nemůže vystupovat odděleně, ale ani ve vzájemném sepětí
nemá žádný z nich převahu (alespoň v základní podobě zkušenosti) – jsou právě vzájemně
komplementární jak svou povahou, tak účinkem.
Z právě řečeného plyne, že základní rozlišení (spokojme se zatím s jeho naznačenou
prostou podobou) nutně nezakládá ani nějaká různá teritoria zkušenosti, ale omezuje se spíš
na její stránky či perspektivy. Z rozlišení však plyne, že zkušenost má nutně polaritu, což je
v daném případě jen jiný způsob, jak říci, že je tématická – je tedy zkušeností něčeho, jak
jsme už shora nalezli. Nelze z toho ještě vyvodit, že má vždy objekt (protože objekt
předpokládá subjekt, který jsme ještě nekonstituovali), ale že má ve všech svých projevech
polární zabarvení, které lze vyložit jako vztah autointegrující souvislosti a diferencované
mnohosti. Takto (abychom k převážně abstraktnímu rozboru připojili nějaký názornější obsah)
podle našich – útržkovitých a jistě jen omezeně spolehlivých vzpomínek, ale také podle
různých důmyslných pozorování – patrně vyhlíží zkušenost malého dítěte, ovšem s tím, že jak
souvislost tak diferenciace často selhávají a úměrně tomu zkušenost ostrůvkovitě vyvstává a
zase mizí.
K právě řečenému musím připustit jistou pochybnost, s níž jsem se dosud zcela nevypořádal. Říkám-li
s jistotou, že zkušenost je vždycky zkušeností něčeho, opakuji jen v jiných pojmech Husserlův výměr
intencionality vědomí. Má nová zkoumání mě ale upozorňují, že tento výměr není zdaleka samozřejmý ani ve
vztahu k vědomí, tím méně k zkušenosti. Ignoruje totiž okolnost, že tématická zkušenost (tedy zkušenost
něčeho), která skutečně vždy vystupuje v polaritě, je jenom dominantou vystupující v různorodém okolí či
prostředí, pro něž nutně takový vztah neplatí. Tato poznámka má jen upozornit, že na tomto místě patrně budu
v budoucnosti nucen k jisté revizi.

4. Gradace určitosti: dualita a principy identity a protikladu
Souvislost a rozlišení jsme právě nalezli jako základní stránky či perspektivy
zkušenosti a současně jako principy její elementární určitosti. Mohou být jistě nejrůznější
druhy souvislostí a právě tak rozlišení, lze tedy mezi nimi dále rozlišovat. Nejen souvislost (či
sjednocení), ale i rozlišení lze uplatnit na samy principy a to i na samu jejich vnitřní podstatu:
jsou přece odlišné (komplementární) a přitom spolu vzájemně úzce souvisí až tak daleko, že
se vlastně vzájemně předpokládají. Nelze však přehlédnout, že vystupují v nápadné dualitě. Je
to dáno prostě povahou zkušenosti, nebo se tu projevuje určitý základní rys myšlení, jímž
jsme k nim dospěli?
Odpověď není nikterak triviální, zejména když uvážíme vzdálenost mezi elementární
zkušeností, o níž jsme zatím uvažovali, a krajně obecnou, abstraktní reflexí, kterou jsme nad
ní uskutečnili. Jde zřejmě o značně odlišné zkušenostní módy, pokud trváme na tom, že i
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filosofická reflexe je druhem zkušenosti. Abychom alespoň částečně porozuměli rozdílu mezi
nimi, musíme prozatím dosavadní vývody prostě přijmout a učinit na jejich základě několik
rychlých průzkumných kroků. Jak dále ještě často uvidíme, pro zkušenost je charakteristická
častá – i když nikterak samozřejmá – tendence zvýšit či prohloubit svou určitost z její
elementární úrovně. Co se pak děje?
Pokud použijeme už známého příkladu se zaostřovaným obrazem, zjistíme snadno, že
oba principy – souvislosti a odlišnosti – lze gradovat, dodávat jim tak říkajíc větší síly nebo
účinnosti. Když použijeme opět slov, vystupujících v běžném jazyce, pak vystupňováním
souvislosti povstává celistvost a z ní jednota, prohlubováním odlišnosti vystupuje kontrast.
Jak už jsme viděli, v našem případě postupným zaostřením vzrůstal kontrast např. mezi
barvami či mezi světlem a tmou, tím také mezi liniemi a tvary, vystupujícími proti pozadí, a
ovšem mezi obrazem a jeho okolím, které pro něj vytváří pozadí. Současně ale také
povstávala jednota: obrazu jako celku, jednotlivých tvarů, jednotlivých linií (které už nejsou
jenom sledem nejasných skvrnek, ale právě linií). Byly to tedy jednota a kontrast, které
vyvolaly a postupně zvýšily určitost specifické zkušenosti.
Jednota a kontrast se vzájemně nevylučují (jak se snadno můžeme přesvědčit na
uměleckých dílech nejen výtvarné, ale také třeba hudební, literární nebo taneční povahy), ale
panuje mezi nimi jakési napětí, jehož náboj právě nazýváme určitostí. Jak k němu dochází?
Jednota, alespoň v tom smyslu, jak jej chápeme zde, je jakási univerzální vazba, která prvky,
stránky, hlediska určitého pole svazuje do těsného celku a podřizuje je svému požadavku
sourodosti, zpravidla odpovídající určité povaze. Kontrast posouvá odlišnost až po tu mez, na
níž je ještě jednota možná. Vzájemně kontrastní prvky jsou komplementární (doplňkové), což
znamená přinejmenším dvojí: jednak se vzájemně doplňují, tedy každý z nich má právě ty
charakteristiky, které druhému doplňku chybí; jednak ale nedovolují (alespoň beze ztráty své
povahy) vzájemné prostoupení, překrytí či ztotožnění. Kontrast tedy tak říkajíc napíná vazbu
jednoty, ta zas tlačí proti kontrastu. Výraz napětí může vyvolávat jisté nepříjemné konotace,
je ale důležité si uvědomit, že jeho jistá míra je nutná k jakémukoliv prožitku, tedy
zkušenosti.
Přesně vyvážený vztah jednoty a kontrastu lze nazvat harmonií, kterou často
spojujeme s prožitkem krásy resp. smysluplné existence. Takové přesné vyvážení je však ve
zkušenosti něčím vzácným, někdy se zdá až nemožným – především proto, že není pouze
jedna jednota ve zkušenosti, ale (jak uvidíme) řada vzájemně se překrývajících nedokonalých
jednot; přirozeně totéž se týká kontrastů. Už snaha řešit vzájemný nesoulad dílčích určitostí,
jež vyvstávají, uvádí zkušenost do stálého pohybu; k tomu se ve zkušenosti stále rodí nové
obsahy, které si žádají uchopení a narušují sotva ustálené dílčí jednoty. Taková přelévání a
pulsace určitosti jsou běžným znakem dynamiky zkušenosti. Kromě toho tu však existuje
jeden ústřední, spontánní pohyb, který snad nutně nevítězí v každé individuální zkušenosti,
ale je určující pro celý vývoj lidské kultury – a tím je neustálé úsilí o vyšší určitost. Platí to
přinejmenším pro vývoj naší západní kultury, k níž se naše úvahy musí vztahovat především.
Ještě i v dobách, kdy už lidský jedinec pociťoval sama sebe jako něco odlišného nejen
od přírody a vnějšího světa vůbec, ale i od bezprostřední lidské komunity, s níž sdílel většinu
postojů, bylo přirozené rozlišovat jisté základní mnohosti: podstatu materiální stránky světa
tvořily např. čtyři živly, svět shora byl ovládán mnohostí bohů, jejichž svět nestál v přímé,
výhradní konfrontaci se světem lidí: byla tu božstva nadsvětí i podsvětí, byly přechodné
kategorie polobohů, titánů, démonů, skřítků a dalších bájných bytostí. Den nestál ostře
konfrontován s nocí, ale pozornost poutal soumrak i svítání. Polaritu muže a ženy nebylo jistě
možno přehlédnout, ale ve starých mýtech se zřídka vyskytuje výhradní vztah muže k jedné
ženě: hrdina potkává ženy různé, jak jen fantazijně možno, přičemž se vztah vždy mění; děti,
neodmyslitelný plod takových vztahů, hrají v příbězích nezanedbatelnou roli. Magická čísla,
jež se vyskytují v příbězích, obřadech a věroukách, byla tři, čtyři, někdy šest či sedm – snad
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nikdy dvě. Úměrně tomu v archaickém myšlení téměř nebylo ostrých protikladů, jak ostatně
odpovídalo přirozené zkušenosti. Jedinou výjimkou byl boj, v němž nepřátelství bylo
nelítostné, na život a na smrt, tedy představovalo vzájemně se vylučující vztah. Tvrdit, že
právě nelítostná konfrontace v boji byla zdrojem pozoruhodného posunu, v němž lidské
myšlení nalezlo dualitu, by bylo asi přehnané; lze ale intuitivně nadhodit, že příkrost emocí,
spojených s konfrontací boje, přispěla k síle principu protikladu a negace, který na mnohá
staletí ovládl západní myšlení.
Takový posun ale předpokládal ještě jiný, komplementární pohyb. Ze zlomků prací
Herakleita, Parmenida, samozřejmě Platóna, ale právě tak ze zbytků myšlení starých Indů,
Egypťanů a jiných národů víme o značném významu, jejž starověké myšlení přikládalo
jednotě jako prapodstatě pravé skutečnosti. Zdá se, že vektor tohoto pojetí nemohl než
směřovat k radikálnímu vystupňování principu jednoty až k identitě: v amalgamu řeckého a
hebrejského myšlení, ale se souběžnými paralelami i jinde, byla objevena – zpočátku vratká,
později různě zase rozmělněná – představa jediného Boha, jehož výlučnost byla stvrzena jeho
suverénní vnitřní identitou. Úměrně tomu objevuje i člověk, v konfrontaci s ním, svou vlastní
identitu. Tím samozřejmě nemá být řečeno, že až do té doby byla lidská identita něčím
neznámým: už v raných stádiích vývoje měli jistě lidé svá jména, pomocí nichž vzájemně
k sobě odkazovali a která byla svého druhu oporou jejich vlastního sebe-vědomí. Ve všech
známých jazycích existovala gramatická forma, poukazující k sobě samému, tedy ono Já,
které se později stalo středobodem veškerého hloubání. Přesto snad není přehnané tvrdit, že
objev jediného, identického Boha a s ním spojené prohloubení vědomí vlastní identity jako
jeho protějšku byly jakýmsi převratem v chápání světa a sebe sama. Nebyl to ovšem jediný
akt, ale proces, který trval staletí a který se monotheistickou fází vývoje nezastavil.
Objev identity byl velkým výdobytkem úsilí o vyšší určitost v nazírání světa i sebe
sama. Motivy tohoto úsilí mohou být interpretovány různě, ale všechny dílčí interpretace ve
skutečnosti obcházejí v kruhu. Tak na příklad tvrzení, že úsilí o jednotu podstaty všeho,
vedoucí až k nastolení identity, sledovalo touhu po nastolení neměnnosti poznání a tím i
jistoty obrazu světa, jen vyměňuje jeden modus identity za druhý; zajisté lze souhlasit, že
identita, spatřená ve vnějším světě, byla projekcí vlastní identity nazírajícího subjektu a tedy
např. projevem touhy po získání moci nad proměnlivým světem – a tato touha byla diktována
zase úzkostí o sebezachování: jenomže všechny tyto příčinné řetězce jen různě variují
uplatnění principu identity a v hloubi nic nevysvětlují. Ve skutečnosti, viděna s filosofickým
odstupem, je potřeba gradace určitosti totožná s potřebou sebeprosazení bytí.
Postupné nalezení – nebo snad řekněme vyšlechtění – principu identity z méně
vyostřeného pojetí jednoty bylo velkým objevem lidstva v jeho duchovním vývoji, který se
zasloužil (jak tomu už u objevů bývá) o značné výdobytky lidství, stejně jako o mnohá
utrpení. Nezbytně však byl současně doprovázen objevem principu stejně vyostřeného, který
jej nevyhnutelně provázel: principu protikladu či – jinými slovy – negace. Podobně jako už
ty dříve jmenované, slabší principy určitosti (souvislosti a odlišnosti, resp. jednoty a
kontrastu), i principy identity a protikladu se vzájemně předpokládají: cokoliv jiného, než
identita může být jen ne-identita, tedy její protikladné popření; na druhé straně k tomu, aby
nějaká entita mohla stát v pravém protikladu k jiné, musí být v sobě identická. Nicméně nelze
přehlédnout, že na rozdíl od shora jmenovaných slabších principů určitosti, které jsou sourodé
v tom smyslu, že je lze uplatnit samy na sebe (jak jsme nalezli o něco dříve), poslední silné
principy jsou vzájemně protikladné, nikoliv však identické: určitost, jež se o ně opírá, má
v tomto směru jistý rys vratkosti.
Ten je však podstatně vyrovnán intenzitou každého z těchto principů. Je všeobecně
známo, jak podstatné služby poskytly zejména exaktnímu abstraktnímu myšlení, které lze
přinejmenším v dílčím smyslu prohlásit za relativní vrchol určitosti, jakého lidstvo mohlo
dosáhnout: princip identity vlastně umožnil matematiku v oné podobě, jak se vyvíjela od
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starověku až po dnešní dobu (vzpomeňme jenom na princip rovnice nebo geometrické
identity), princip protikladu a korelované negace v témž smyslu zas klasickou logiku – a totéž
lze říci i v křížové záměně, s uplatněním identity na logiku a negace na matematiku (oba
směry myšlení, jsou kromě toho neodlučitelně propleteny).
Uplatnění jak identity tak protikladu resp. negace se nezbytně budeme ještě mnoho
věnovat. Zde je však třeba říci, že jejich objev měl ještě jeden důsledek nebo snad spíše prostě
jiný projev: zrození duality. I když vzhledem k nějaké dané identitě je od ní odlišné (tedy s ní
jako ne-identita v protikladu) vlastně cokoliv, co jí není (tedy potenciálně nedozírná
mnohost), zakládá identita svým nárokem víceméně automaticky duální vztah: právě vztah
protikladu. I když se proti tomu naše všednodenní myšlení a zejména náš obecný jazyk často
prohřešuje, z přísného hlediska (a tedy ve vystupňované určitosti) je vztah protikladu vždy
duální. Je historickým faktem, že právě v oblasti abstraktního myšlení, ale též v různých
formách a postojích společenského života, do nichž se zpětnou reflexí abstraktní myšlení
promítlo, vztah duality postupně potlačil méně určité druhy rozlišení – a to i tam, kde se
vlastně nejednalo o přirozený protiklad. Kdekoliv lidé založili nějaké abstraktní rozlišení
stránek zkušenosti na tři, čtyři nebo libovolný větší počet možností, byla vždy dříve či později
nalezena dualita jako alternativa, která je nahradila. Tak vznikly všechny ty pověstné duality
metafyziky, ať je to subjekt-objekt, vědomí-skutečnost, mysl-tělo, potencialita-akt, formaobsah a mnohé další. Jinde jsem psal o tom, jak myšlení záhy nalezlo obtížnost protikladů,
jaksi automaticky vyplývající z duálního vztahu, a pokoušelo se je řešit myšlenkovým trikem,
který jsem jinde nazval magickým trojúhelníkem, totiž převedení jednoho z protikladů na
důsledek, projev nebo jen zdánlivě jinou formu druhého. Zde pouze zaznamenejme: dualita
natolik ovládla naše myšlení, že se jí téměř nelze vyhnout – a tak i právě nalezené duální
principy souvislosti a odlišnosti, jednoty a kontrastu, konečně identity a protikladu jsou
koneckonců v zajetí tohoto schématu. V systému kultury, v němž se pokouším vést a sdělovat
tyto úvahy, si určitost vynucuje duality. Nelze než je akceptovat v nutné míře, avšak se
zbystřenou pozorností k jejich úskalím.
5. Identita a ustavení subjektu; vztah subjektu a objektu
Pojem subjektu je v klasické západní filosofii něčím tak samozřejmým, že zdánlivě
nevyžaduje žádný výklad. Ve skutečnosti je tomu naopak, ať už uvažujeme obecně nebo se
pokoušíme o rozbor individuální zkušenosti.
Pokusím se zde o postup, který by jistě nenašel schválení v rámci třeba Husserlových
požadavků přísné filosofie, který však odpovídá zdejšímu pojetí: totiž plnému obrácení ke
zkušenosti. Již jsme nalezli, že zkušenost i ve své elementárně určité podobě je polární v tom
smyslu, že má stránky souvislosti a komplementárně k tomu v jisté míře rozlišené mnohosti.
Je prostým faktem (který bychom mohli nazvat třeba vývojovým, kdybychom měli už
konstituováno pojetí skutečnosti), že se v životě jedince tato elementární určitost spontánně
prohlubuje, takže – zprvu mlhavě – vystupují dílčí, ještě slabé jednoty a ve vztahu k nim
kontrasty některých odlišností. Kontrasty se jistě týkají především toho, co se později stane
elementární hodnotou, tedy bolesti a libosti, nikoliv však výhradně. V každém případě lze říci,
že se určitost zkušenosti v počáteční fázi prosazuje zcela spontánně. S touto tendencí určitosti
ke své spontánní gradaci se budeme stále setkávat; je to jev, jejž v našem úhlu pohledu patrně
smíme konstatovat; horší je to s jeho analýzou.
Co však lze říci celkem bezpečně, je vliv výrazných tendencí k určitosti nebo naopak
k neurčitosti, které v nějaké formě ve zkušenosti vystoupí. Abychom mohli nastínit proces,
který je v daném kontextu určující, přechodně uvolníme pojmovou askezi, již jsme si sami
určili, a přestoupíme do diskursu běžné zkušenosti. Typický vývoj malého dítěte se udává
v interakci s dalšími, podstatně dospělejšími lidmi, jejichž zkušenostní určitost je daleko
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rozvinutější. Vztahy k nim jsou jistě akcentovány především libostí a nelibostí, není to však
celý jejich obsah. Každá z bytostí, s níž se postupně diferencují a současně upevňují vztahy,
představuje ve zkušenosti dítěte určitou dílčí jednotu, která se od jiných dílčích jednot
v něčem liší. Každá z těchto vnějších (z hlediska dětské zkušenosti ovšem současně i
vnitřních) bytostí má ve své vlastní zkušenosti alespoň elementárně konstituovánu identitu,
nejvýrazněji projevenou jako její individuální sebe-vědomí. V interakci s dítětem promítá
náboj této identity do vztahu, a to nezbytně vždy zrcadlovým způsobem: projevuje se jako
bytost, vědomá si své vlastní identity, a obrací se také k dítěti způsobem, předpokládajícím
jeho vlastní identitu. Je zřejmé, že je toto možné jen za podmínek jisté svobody vztahu, čímž
míním především jeho určitost. Princip protipohybu, který zde nutně nacházíme, se bude
vzápětí opakovat ve vlastní zkušenosti dítěte v konstituci jeho subjektu a subjekt-objektových
vztahů. K tomu, aby se např. mezi matkou a jejím dítětem ustavil vztah odpovídající určitosti,
musí dojít k jeho diferenciaci: musí se uvolnit vazba mezi dítětem a matkou (dítě musí přestat
být její součástí, nejprve fyzicky, později stále více psychicky) a vyvstat odlišnost až
kontrastní mezi nimi; to však děje komplementárně k nově ustavené jednotě vztahu. Řečeno
zjednodušeně, matka musí své dítě přestat pociťovat jako svou součást a začít se k němu
obracet s vědomím jeho odlišnosti, kterou překračuje svým láskyplným vcítěním. Tento
přirozený proces selhává, když má matka ve své zkušenosti nedostatečně konstituovanou
identitu, což zpravidla vede ke dvěma extrémním vyústěním: matka buď odmítá vnitřně uznat
separátní identitu dítěte, čili je považuje dál za svou součást, nebo dítě vnitřně odvrhne, tak
říkajíc zruší. Oba extrémy, zejména pak zničující kolísání mezi nimi, mají zpravidla neblahý
účinek na rodící se identitu dítěte.
Uvažme však běžný případ, kdy se vztah dítěte s matkou vyvíjí celkem normálně. Dítě
kolem sebe většinou nemá jenom matku (nebo osobu v její roli), ale další bytosti, které se
k němu už s menšími problémy obracejí polárním vztahem, jako k subjektu nadanému
identitou. Patří k zázrakům zkušenosti, nemenším než narození dítěte, že v ohnisku, v němž se
tyto vztahy protínají, skutečně subjekt vyvstane. I když jde o proces, plný různých přípravných
fází, je zrod subjektu víceméně náhlý, nespojitý – tak se obecně ustavuje nová určitost. Jeho
ustavení je nicméně vratké a jeho upevnění probíhá – částečně s pomocí dalších subjektů – po
značnou část následné zkušenosti.
Právě nastíněný rozbor porušuje filosofická pravidla tím, že odkazuje k existenci vnějších subjektů,
které ještě nebyly zevnitř konstituovány. To je z hlediska budování filosofie jistě chyba, na druhé straně je však
věcí poctivosti připustit, že ve skutečnosti nelze žádnou představu budovat skutečně od počátku: že mohu o
konstituci subjektu vůbec uvažovat, je umožněno tím, že v mé osobní zkušenosti k této konstituci již došlo – a to
patrně právě způsobem, který byl zhruba naznačen.

Co je subjekt? Na tuto otázku patrně neexistuje smysluplná odpověď, jelikož subjekt
právě není objekt. Smysl má ale výrok, že s konstitucí subjektu nabývá zkušenost pólu
identity a že je tím zkušenosti současně udělena výraznější jednota (byť zajisté ne dokonalá):
nadále to bude implicitně má zkušenost, to jest její aktuální podoby a obsahy budou
sdružovány s těmi, jež se zjevily dříve a jež jsou tu méně jasně k disposici jako vzpomínky, do
smysluplného celku. Zvratné sebe-vědomí, spjaté s bytostnou kategorií Já, však vyžaduje
zvláštní a svízelnou reflexi, které se budeme věnovat v příští části. Zde musíme ještě
prozkoumat, jaké důsledky má ustavení pólu identity na další formování zkušenosti.
Základním rysem zkušenosti, spojeným s konstitucí jejího subjektu (kterou se právě
stává vpravdě zkušeností), je souběžné vyvstání objektů; základním důsledkem konstituce
identity není jen auto-identifikace minulého a přítomného subjektu zkušenosti, ale též
propůjčení identity objektům. Hledím např. na stůl před sebou, který je týž jako ten, na nějž
jsem hleděl před minutou; někdo vejde do místnosti, vyruší mě z úvah a přiměje k ohlédnutí;
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když se podívám zpět a vidím znovu tentýž stůl, jak vím, že je to skutečně ten, přesně řečeno
tentýž? Usoudím tak, i když se stůl třeba poněkud změnil: někdo na něj něco položil,
bezděčně je něčím potřísnil apod. Přísně vzato, nevím jistě, zda někdo stůl bleskově
nevyměnil za jiný, velmi podobný, ale celek souvislostí mé probíhající zkušenosti mluví proti
tomu. To však zde v této souvislosti není tak důležité: oč nám jde, je průběžná identita
objektu v běžné zkušenosti. Malé děti (klíčová jsou tu Piagetova pozorování), která nemají
ještě konstituovánu identitu, nepřisuzují ji ani objektům: mezi míčem, který se zakutálel pod
pohovku, a podobným, který se objevil v opačném směru, pro ně není rozdíl.
Zdůrazněná souvislost objektu v průbězích zkušenosti však jeho identitu nevyčerpává:
aby objekt mohl být tentýž, musí být napřed ten, musí vůbec zkušenostně být. Jinak řečeno,
musí být jako objekt konstituován. I když se proces takové konstituce v diferencované
zkušenosti děje samovolně a bez zvláštního důrazu, zaslouží si bližší pozornost. V jádře se
velmi podobá tomu, který jsme naznačili v souvislosti s konstitucí vztahu matky s jejím
dítětem.
Objekt je něco, co ve zkušenosti – ať doslova či přeneseně – stojí před subjektem, je to
– jak naznačuje latinská etymologie toho slova – něco, co je před něj vrženo. Děje se tak
proto, aby objekt byl lépe viditelný, aby mohl být lépe uchopen. Jde tedy zřejmě o určitost
zkušenosti, soustředěné kolem objektu, nezbytně však zasahující též subjekt. Jelikož zde
nemáme k disposici nějaký umělý, tématu přizpůsobený jazyk, pomáháme si metaforickými
obrazy. Vržení objektu před sebe lze tak vyjádřit též jako odstup subjektu od něho; s použitím
latinského kmene recedo (odstupuji, couvám) nazveme tuto složku konstituce objektu
recedencí. Naproti tomu komplementární uchopení objektu lze vidět jako pohyb subjektu
směrem k němu, přes onu césuru, vyvstalou recedencí; s použitím latinského kmene
transcedo (překračuji) tuto složku nazvěme zcela po právu transcedencí. Vzdálení a uchopení
tu nejsou následné fáze, ale stránky téhož protipohybu transcedence-recedence, jímž je
prostě ustavení jednoty v komplementaritě s kontrastem, tedy ustavení lokální určitosti.
Kauzalita je tu kruhová: objekt nabývá své vlastní zkušenostní identity vztahem subjektu
k němu; a právě ustavením své identity objekt vyžaduje či vyvolává vztah. Je přitom důležitá
ještě další zpětná vazba: subjekt, investující svým vztahem identitu do objektů, tím o ni sám
nepřichází, ale naopak ji upevňuje: stává se více subjektem. To platí obecně v základní
konstituci; jsou možné přesahy, v nichž se tendence zvrátí ve svůj opak: děje se tak
v objektivistickém extrému, o němž bude řeč později.
Objekty, založené s identitou, a obecně subjekt-objektový vztah jsou jakousi kostrou
základní určitosti, zejména onoho módu zkušenosti, který nazýváme myšlením. Jakkoliv
v tomto smyslu důležité, neměly by nám však zastřít fakt, že zdaleka ne všechno ve zkušenosti
může být uchopeno jako objekt, navzdory zdánlivé možnosti, kterou nám symbolicky
naznačuje gramatika indoevropských jazyků. V nich je objekt spojen se substantivní slovní
formou a cokoliv, co učiníme tématem své zkušenosti, myšlení a sdělení, může být v zásadě
vyjádřeno substantivní formou. Tím se bezděky zastírá fakt, že některé mody zkušenosti nelze
uchopit jako objekty. Některými z nich se budeme zanedlouho zabývat.
Je zde namístě výhrada, která by si asi zasloužila zvláštní a plnohodnotný oddíl, ale v této fázi mého
zkoumání musí zůstat provizorní poznámkou. Subjekt-objektové vztahy, které ve zkušenosti vyvstávají a zase
zanikají (nebo klesají „za obzor“), jsou základním předivem, v kterém se vyjevuje zkušenost na jisté úrovni její
určitosti – tedy už v raných, i když nikoliv nejranějších fázích. Bylo by ale relativní slepotou tvrdit, že se to týká
veškeré zkušenosti. Jsou stránky zkušenosti (a to nejen subjekt), které jako objekt uchopeny být nemohou. Jsou
jiné, které takto uchopeny být mohou, ale aktuálně nejsou: rození a zanikání subjekt-objektových polarit
neprobíhá ve vzduchoprázdnu, ale v jakémsi zkušenostním prostředí, které je méně určitě spolu-zjevné, ale ne
uchopované (což neznamená, že jeho určité stránky nemohou být uchopeny vzápětí).
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Druhou výhradou musí být, že subjekt těchto polarit, jakkoliv je pólem identity, není nutně vždy týž.
Jsem si plně vědom paradoxu, který vnáším tímto výrokem: problém tu leží právě v pojmu identity, který je
mnohoznačný a ošidný. Zajisté v reflexi to bude vždycky tentýž subjekt, ale to je už výsledkem auto-identifikace,
která ve zkušenosti mnoha směry probíhá.

6. Konstituce modu Já; vztahy Ty a My
Subjekt – jako princip či perspektiva – však není to, co ve zkušenosti po jeho
konstituci zřetelně vyvstane. Daleko spíše je to zkušenostní modus, stránka nebo perspektiva,
kterou nejčastěji označujeme zájmenem Já. Jak vlastně vyvstává? Pozorování prozradí jistou
přípravnou fázi, kdy dítě někdy např. používá svého jména v třetí osobě, jako by mluvilo o
někom jiném. Ponecháme psychologii zkoumání podrobností a různých modalit té fáze, pro
naše úvahy zde jenom zaznamenáme, že právě opírání rodící se identity o jméno, jímž se
k dítěti jiní obracejí a k němu mezi sebou poukazují, potvrzuje právě její interakční, vztahový
původ. Ona zkušenost Já, která se z těchto příprav zrodí téměř náhle, často až trochu děsivě a
traumaticky, je ale komplementem bytostného oslovení v přímém vztahu, onoho Ty, jímž
rozhodující (mateřská) bytost dítě současně vzdaluje i vyzývá k zdůrazněné nadosobní
jednotě.
Já této odpovědi na výzvu protějšku (Ty), která je současně sama výzvou, vyslovující
své Ty, je ale jenom jedna stránka sebe-zkušenosti, kterou tím zájmenem bezděčně
symbolizujeme. Ta další překračuje přímý vztah a opírá se o komunitu, tedy mnohost, jež
v dané zkušenosti identitu nejen přímými vztahy, ale i komunikativním poukazem implicitně
stvrzuje: v modu My se diferencovaná zkušenost Já jistě může přechodně ztratit, to však nic
nemění na tom, že ke své jistotě povstávající bytostná identita potřebuje nejen zážeh přímým
vztahem, ale i občasné uvolnění, ba osvobození z něho na podpůrném a stvrzujícím pozadí.
Zkušenost Já tedy není jen vázána k přímému vztahu, jak by se dalo také porozumět jinak
pozoruhodné eseji Martina Bubera, ale je také bytostně komunikativní.
A konečně – a to nelze dost zdůraznit – je další složkou bohatství zkušenosti Já
podstatný moment osamění. Já jako zvratná zkušenost nabývá hloubky právě zkušeností
samoty, vně vazby k přímému protějšku i mimo aktuální potvrzení širším zkušenostním
modem My. Je možno namítnout, že není pravé samoty Já, neboť vztahovost je vepsána do
samé podstaty tohoto modu; že navíc i v sebedůslednějším manifestním osamění je tu vždy
zvnitřněná komunita protějšků, k nimž se bezděčně obracíme. To je jistě pravda v přísném
pohledu, my zde však nepostulujeme nějaký čistý případ, ale komponentu vícerozměrného
modu zkušenosti. Ostatně samota nemusí vyvstávat jen v doslovném osamění, vyvolaném
okolnostmi či okamžitým přerušením přímého vztahu: hloubka samoty jako všudypřítomné
potenciality je přítomna v každém vztahu, právě v onom rozevření komplementárních
protipólů pod vyklenutou jednotou: čím určitější vztah, tím větší nárok na schopnost
překročení propasti, která mě dělí od radikálně Jiného (jak říká Levinas), tedy od mého
protějšku.
Je ovšem zcela legitimní otázka, zda tyto podmínky sebe-zkušenosti vlastně nejsou jen
kruhovým popisem: může být nějaká zkušenost vzájemnosti vztahu, sdílení i samoty, není-li
současně alespoň elementární sebe-zkušenosti? Odpověď je téměř jistě záporná a to nás
přivádí zpět právě k náhledu nepřiměřenosti jakéhokoliv jednostranného pohledu, zvláště pak
kausálního, k těmto otázkám: jelikož jsme se zatím zdrželi jakýchkoliv výroků o vnějším
světě či skutečnosti a pohybujeme se stále v rámci zkušenosti, musíme mírně revidovat své
výroky. Zkušenost v modu Já vyvstává v zkušenosti v komplementaritě s přímým protějškem,
tedy Ty, v jednotě vztahu, jehož širší bázi tvoří kolektivní My. Zvratná zkušenost sebe sama
patrně povstává přechodným porušením přímého vztahu, v momentu zkušenostní samoty,
v níž tak říkajíc (máme tu k disposici jen obrazy a metafory) pól identity zkusmo zaujímá roli
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protějšku, ale nezůstává na tom: zvratná zkušenost je sui generis, nemůže být objektivována,
ani metaforicky beze zbytku zobrazena.
Tady je velmi důležité další rozlišení, které v dané chvíli může působit uměle, ale je
klíčové pro jasný pohled na otázky, jež se tu před nás samy kladou. Způsob, jak o sobě vím,
jak se vidím, případně jak si sebe představuji (jaký mám o sobě obraz), obsahuje prvky
sebereflexe, dokonce sebe-objektivace, obsahuje podstatné prvky, které zvratnou zkušenost Já
překračují a mění. Dostaneme se k nim za chvíli, ale teď se pokusíme udržet sebe-zkušenost
čistě. Zdá se, že její vlastní povaha filosofům, v jejich snaze své téma pevně uchopit a tedy
nezbytně je v nějakém smyslu objektivovat, jemně ale podstatně unikala. Jde nám tu nikoliv o
jakési ohlédnutí, o zpětný pohled do hlubin Já: to už je nezbytně reflexe (jak se to obrazně a
ne zcela nezpochybnitelně stalo zvykem nazývat), s tendencí k objektivaci. Jde nám o čistou,
pokud možná primární sebe-zkušenost, jak se postupně vyvíjí v celku zkušenosti. Ta jde, jak
se každý z nás může přesvědčit, souběžně s tím, jak zakoušíme naše protějšky, naše aliance
s nimi, naše zkušenostní objekty a celé to předivo vztahů, kvalit a hodnot, které je propojuje:
dalo by se říci, že jde k této tématické zkušenosti komplementárně, jako její rubová strana. To
je třeba poněkud rozvést.
V oné fázi zkušenosti, v níž se nejprve postupně připravuje a pak víceméně náhle
vyvstane zkušenost sebe sama (nazvěme ji sebeuvědoměním, i když jsme se kategorii vědomí
prozatím nepokusili konstituovat), nabývá celá zkušenost jakéhosi gradientu (čili víceméně
spojitého odstupňování), vyznačeného rozměry vnitřní-vnější resp. vlastní-nevlastní.
Kdybychom chtěli připustit poněkud umělý termín, mohli bychom mluvit o gradientu jáství.
Filosofická tradice, která většinou reflektuje vyhraněnou zkušenost myslitele, propátrávající
zkušenost s intencí krajní nezaujatosti, štěpí tuto polaritu ostrou hranicí: cokoliv, nač padne
mentální pohled myslitele, je tak vzdáleno doméně jeho Já, že by se dalo téměř mluvit o dvou
oddělených světech. to je docela přirozené pro situaci filosofického ponoru, ale vzdálené
přirozené zkušenosti. V ní je jástvím tak říkajíc ochuceno víceméně vše, co ve zkušenosti
vyvstává, ať kladně (jako jakási extense mne sama), ať záporně (jako něco protivného či
ohrožujícího). Psychologie a s ní spjatý určitý proud filosofie tu s jistým posunem mluví o
identifikaci; to je však extrém toho, co zde máme na mysli.
Míra kladného jáství různých stránek aktuální zkušenosti je zajisté různá a časově
proměnlivá. Souhlasná blízkost se může rozlévat na předměty denního použití, přirozeně díla
naší tvorby, na okrsek, který nazýváme domovem, ale také na krajinu, dokonce celou zemi.
Docela přirozené sepětí jáství s vnitřními pocity vlastního těla se však právě tak mohou
přechodně zvrátit v ohrožující cizost, je-li s nimi něco v nepořádku nebo dokonce vyvolávají
utrpení. Nic ve zkušenosti není provždy bezpečným teritoriem jáství, nicméně nejen pól Já,
ale i s ním spojená sebe-zkušenost je vždy – více nebo méně jasně – spolu-přítomna.
Není to totiž právě jenom zabarvení vnějších zkušenostních obsahů, které sebezkušenost kladně obsahuje: je to také ono souběžné prožívání komplementárního rubu
tématické zkušenosti s nejasnou, ale hlubokou perspektivou zkušenosti sebe-prožívajícího,
které filosofie typicky odkazuje do zvláštní oddělené reflexe. To, že oba mody zkušenosti jsou
ve filosofické případně psychologické literatuře vzájemně odděleny a připouští se nanejvýš
jakási oscilace mezi nimi, má asi dva důvody. První je spojen s modem jejich zkušenosti:
pokud je pozornost prožívajícího zaměřena na zjevný zkušenostní obsah, pak zřejmě skutečně
jde o dva různé mody, neuskutečnitelné současně: nelze jistě – jako objekt – zakoušet
současně něco vnějšího i zvratnou stránku téže zkušenosti. Náš hypotetický myslitel, jehož
jsme právě uvedli na scénu své úvahy, zaměřující se na tu či onu stránku zkušenosti, nalezne
jistě oba zkušenostní mody jako oddělené. Druhý důvod je více metodický, z hlediska
filosofie však jistě podstatný. Jakmile připustíme vzájemné prolínání myšlení a myšleného,
vědomí a uvědomovaného, vystavujeme se paradoxu samovztažnosti, který pak neustále
znejisťuje naše úvahy. Proto je v dobré kartesiánské tradici oba póly přísně oddělit, ovšem za
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cenu jisté umělosti. Hegel, inspirovaný Plotinem a přes něho tradicí staré Indie, si byl té
umělosti zřejmě vědom; svůj vklad však bohužel znehodnotil arogancí, s níž paradox nejen
přijal a vystupňoval, ale dokonce jej povýšil na sám vrchol a cíl nahlédnutí. Tím se zakrylo
daleko přirozenější a prostší řešení celého sporu: totiž nahlédnutí komplementarity obou
stránek zkušenosti.
Zkušenost má prostě vždy svou souběžnou komplementární stránku, v níž jsme – více
nebo méně explicitně – svým prožitkům přítomni nejen jako pól jejich polarity, ale jako
vnitřní stránka zkušenosti, zahrnující postoje a pocity, ale také jakýsi substrát minulé
zkušenosti. Jak už to bývá v našem západním myšlení, zjevuje se nám tento evidentní fakt
jasněji negativně, v kontrastu: jestliže nějaký prožitek svou silou, novostí a často také
obsaženou hrozbou dominantně ovládne naši zkušenost, reflektujeme jej často zpětně tak,
jako bychom to ani nebyli my ale někdo jiný, kdo tu zkušenost aktuálně prožíval. Tato
přechodná depersonalisace, jak to také někdy nazývá psychologie, není nic jiného, než
chvilkové oslabení všudypřítomného jáství zkušenosti.
Je možno komplementárně tuto vnitřní netématickou zkušenost sebe sama naopak
posilovat, takže zas vnější pól zkušenosti ustupuje do relativního stínu. Děje se to přirozeně,
když jsme zaujati nějakým svým citovým stavem, nebo do jisté míry uměle v různých
meditativních praktikách. O tomto modu zkušenosti nelze téměř nic vypovídat, neboť by jej
sdružená snaha o objektivaci nevyhnutelně rušila. Pokusíme se o takovou náznakovou
výpověď ve zvláštním oddílu.
Intenzivní sebe-zkušenost má však ještě jiný modus, snad ještě přirozenější, i když
zdaleka ne běžný: je jím Já v komplementaritě přímého vztahu k Ty. Konstatovali jsme dříve,
že rozevření této komplementarity je původním zdrojem, z něhož se oba póly – Já a Ty –
konstituují; nalezli jsme také, že je zapotřebí ještě jiných složek konstituce – osamění,
multipolárních vztahů, zajištění v kolektivním modu My. Já ve své takto založené bohatosti
však může vstoupit do přímého vztahu. Já této pozitivní konfrontace je ovšem v mnoha
ohledech specifické Já. I když se jeví – a zejména se tak o tom obvykle vypovídá – že
v oslovení výhradním protějškem je naše zkušenost zcela naplněna právě tímto oslovením,
tedy prožitkem onoho výsostného Ty, je takový prožitek vždy současně sebe-zkušeností. Je
příznačné, že o tomto modu zkušenosti – ať v jeho perspektivě Ty nebo v perspektivě Já –
také téměř není možná výpověď.
7. Činné Já
Ačkoliv náš původní popis zkušenosti nebyl nijak pasivní, byli jsme nyní téměř strženi
k tomu, abychom Já pojímali jako převážně receptivní, málem snad pasivní pól. To by ovšem
byla hrubé zkreslení jeho přirozené povahy. Zkušenost, jak jsme řekli původně, není jen úhrn
vjemů nebo dojmů z nich, ale je přirozeně aktivní, v elementárním smyslu vždycky tvůrčí. A
takové je také vždycky Já, když si na chvíli dovolíme mluvit o své sebe-zkušenosti jako o
svého druhu objektu. Ale to nestačí: jsou to právě činy, tedy především rozhodnutí k nim,
jejich projekty a jejich výkony, jimiž se Já už od svého zrodu upevňuje, jimiž o sobě také
potom už vždycky ví.
Máme zde opět jistý metodický problém, jelikož činy nekoná nějaké čisté Já, ale osoba ve světě, což
jsou dva pojmy, které jsme tu dosud nekonstituovali. Letmý pohled zpět nás ale přesvědčí, že jsme o osobách i
světě už implicitně chtě nechtě mluvili, když jsme se pokoušeli naznačit konstituci jádra sebe-zkušenosti.
Narážíme zde znovu na okolnost, že stavět zkušenost doslova od počátku prostě nelze, jelikož v okamžiku
takového pokusu jsme už v ní a čerpáme z ní pojmy, s nimiž můžeme operovat.

Je třeba zdůraznit, že je to právě rozhodnutí k činu, jímž se podstatná stránka sebezkušenosti Já výrazně upevňuje. Později (za několik stránek) se pokusíme utkat s pojmem
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spontánní, který je v této souvislosti zvláštně unikavý. Zde jenom odlišme akty, které děláme
tak říkajíc bezděčně, automaticky, reflexivně, jak se to různě nazývá, od těch, ke kterým se
právě rozhodneme. Akt rozhodnutí má vždy dvojí stránku: jednak je samozřejmě zacílen
k navazujícímu činu, tedy tak říkajíc ven, byť by to bylo třeba směrem ke své vlastní osobě;
jednak ale směřuje dovnitř, k sobě: subjekt, vystupující jako Já, tím nastoluje nebo upevňuje
svoji povahu.
Nacházíme tu jistou obdobu recedenčně-transcedenčního protipohybu, který jsme
potkali už u elementární subjekt-objektové polarity. Jenomže zde jej máme podstatně
rozvinutější: rozhodnutí ústí do vlastního činu, kterým se Já tak říkajíc dávám, tedy sebepřekračuji v jeho provedení, při kterém musím stále být, abych jej reguloval, modifikoval,
především tlačil k žádoucímu cíli. A potom je tu ovšem vyústění činu v uskutečnění cíle,
kterým je čin dovršen – do něho se projektuje Já a z něho získává zpět své sebe-potvrzení.
8. Já receptivní
Bylo by pošetilé, přikládat Já jen činnou povahu. Komplementárně k tomu ovšem
vystupuje jiný modus téhož Já, totiž Já receptivní. Zkušenost přece není neutrální, zkušenost
se mne týká víceméně ve všech ohledech – a to nejen v oněch oblastech, které cítím po
většinu času jako své, tedy oblasti těla, blízkých lidí, vlastního díla, majetku, ale i jinak a
jinde. Jsou přece zkušenosti, které se mě hluboce dotýkají: zkušenosti zcela nové, naléhavé
svou svěžestí, zážitky opravdové krásy, hlubšího pochopení závažné otázky, aktů dobra nebo
zla, spravedlnosti či zvůle, které třeba ke mně přímo nemíří, ale cítím je jako významné a tedy
se mne týkají.
Jakkoliv Já v těchto oblastech zkušenosti není doslova činné, neznamená to, že je
zcela pasivní. Vezměme třeba zážitek uměleckého díla, které mě osloví svou krásou nebo
trochu jinak svou uměleckou naléhavostí. Jsem tím zážitkem třeba zcela pohlcen, takže se
zjevně na okamžik ztratím v jeho recepci, ale to znamená jen, že na chvíli zapomenu na sebe
jakožto osobu (o níž bude řeč dále). Ve skutečnosti dílo svým obsahem a formou promlouvá
ke mně a vyžaduje tak mou odpověď: jsme tady zas u toho protipohybu, v němž se k dílu
současně vztahuji a v tomto vztahu sebe překračuji a zároveň je zrcadlově oživeno moje sebevědomí. Každý, kdo zná takové silné zážitky, zjistil, že současně prohlubují jeho sebezkušenost – řečeno lapidárně, i když ne zcela správně – posilují jeho Já.
Receptivní modus Já je komplementární k činnému, není s ním však v protikladu: přes
tvrzení některých myslitelů, schopnost činů (zvláště jsou-li tvůrčí) posiluje schopnost recepce
a naopak. Je namístě se ptát, zda jde o různé mody nebo jen stránky téhož.
9. Já a identita
Probrali jsme tu Já-vztahové, v souvislosti s tím vztah Já a My a v doplňku Jáosamělé; potom Já-činné a nakonec Já-receptivní. Zde je nejvyšší čas k separátní úvaze:
subjekt a zvláště pól Já naší zkušenosti jsme přece z dobrých důvodů označili za pól identity.
Jak se však potom vyrovnáme s různými jeho – patrně neidentickými – mody? Pozastavme se
u toho.
Připomeňme si, že jsme ve zkušenosti nalezli subjekt jako pól identity, kontrastující
s proměnlivou mnohostí jejích objektů, jimž ale oním specifickým protipohybem
transcedence-recedence tak říkajíc deleguje jejich identitu, čímž se ustavují druhotné určitosti
a zkušenost se stává přehlednou. V tomto neustálém procesu je subjekt – ve významu, jaký
jsme tu tomu slovu dali – fakticky jenom okamžitým a relativním pólem identity, stability,
původu kausálních vztahů, jak o tom bude ještě řeč. Subjekt, jenž tuto relativitu a okamžitost
transcenduje, tedy jakýsi koncentrát či spíše komplex všech aktuálních subjektů, který dodává
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určité zkušenosti souvislost až jednotu (a v jejím úhrnu intenci identity), jsme na základě
přirozené zkušenosti shrnuli pod zájmeno Já. Smysl celého dosavadního výkladu – který
spíše než konstrukcí byl alespoň náznakovou analýzou – tedy vyžaduje, aby identita byla
jádrem sebe-zkušenosti, soustředěné pod titulem Já. Právě jsme ale nalezli různé mody Já,
což se jeví jako rozpor. Než se jej pokusíme řešit, proberme problém identity sebe-zkušenosti
ještě z jiného hlediska.
Že Já jsem Já a nikoliv někdo jiný, jak praví básník, se projevuje dvěma hlavními
způsoby, zřetelnými v komplementární časové perspektivě: jednak jsem agentem činů,
aktivně formujících mou zkušenost do budoucna, a producentem představ, které
předpokládané důsledky mých činů spojují právě se mnou; jednak – a snad zejména – jsem
produktem a současně svědkem zážitků a vzpomínek na minulou zkušenost. Soustřeďme se na
hledisko vzpomínek (nebo sedimentu zkušenosti, jak to nazývá Husserl). To, že vzpomínka je
právě vzpomínka, tedy nejen neutrální modus aktuální zkušenosti, je dáno tím, že je právě má.
Jak to vím? Nestačí, že v ní jako osoba vystupuji (to by mohl být stejně dobře příběh, ať
pravdivý či smyšlený, který mi dostatečně barvitě vyprávěl někdo jiný): úsek zkušenosti,
zachycený vzpomínkou, musí mít rozměr jáství, musí – byť třeba implicitně, celkovým
zabarvením, celkovou polaritou minulé zkušenosti – obsahovat právě mne samého v jejím
centrálním pólu identity. Uvažuji tedy identitu mne-přítomného a subjektu minulé zkušenosti.
Přitom však musí jít o zkušenost minulou, na rozdíl od aktuální zkušenosti, v níž vzpomínka
vyvstává – a právě tuto minulost odečítáme nikoliv snad z odlišnosti vybavených a aktuálně
přítomných obsahů zkušenosti, neboť právě rozměr přítomnosti je zkušenosti udáván jejím
sepětím s pólem Já. Minulost vybavené zkušenosti je vyznačena odlišností aktu prožívání,
tedy i jejího subjektu, který však z jiného hlediska musí být identický s tím přítomným: Jáminulý jsem odlišný ode Mne-přítomného – a přesto jsem to stále Já, pokud to zájmeno má
vůbec nějaký význam.
Narazili jsme tu zřejmě na jeden z paradoxů, ohlášených dříve a spojených s intencí
identity. Může se zdát být jakýmsi artefaktem filosofického hloubání, pokud se jedná o
zkušenost bezprostředně minulou, ale nabývá přirozené zkušenostní intenzity, jakmile
vzpomínáme na sebe sama třeba před dvaceti, padesáti lety: Já, který v těch vzpomínkách
vystupuji, jsem zřejmě pořád Já, jinak by nešlo o osobní vzpomínku (ostatně v ní také jako Já
vystupuji) – a přece je to někdo značně jiný, nejen vnějším vzhledem, ale i postoji a pocity;
některé z tehdejších citů a zejména činů mi dnes mohou být vzdálené, pochopitelné jen
z jakéhosi nadosobního hlediska možnosti, nikoliv vnitřní autenticity – a přesto se k nim
musím znát, nést za ně odpovědnost, jsem-li to právě pořád Já. Jak vlastně nakládáme s tímto
paradoxem identity?
Je zřejmé, že protipohyb recedence-transcedence s příslušným posunem platí i zde.
Recedenční pohyb, odlišující mne-minulého ode mne-současného je nutný, aby zkušenost
nabyla hloubky minulosti; jenomže minulostí se ten úhrn zkušeností stává teprve (nikoliv
následným, ale současně-komplementárním) transcedenčním aktem identifikace. Je důležité si
uvědomit tuto dynamiku procesu, na němž (a nikoliv na jakési pasivní sedimentaci zkušenosti,
jak to vidí někteří jinak přesní myslitelé) bezprostředně závisí skutečný obsah identity Já.
Zopakujme: sám sebou, tedy sebou-identickým, schopným také další obsahy své
zkušenosti v jejich proměnlivé mnohosti zakoušet s přiměřenou investicí jejich identity a tedy
přehledné určitosti, jsem jenom potud a do té míry, do jaké jsem schopen své minulé dojmy,
city a pocity, postoje a zejména činy brát jako minulé a přitom je brát za své, tedy vždy
znovu za ně přebírat odpovědnost. Pojem odpovědnosti se v této úvaze objevil jako nový.
Dostaneme se k jeho přesnému významu o něco později; zde snad lze vystačit s intuitivním
významem, jaký používá obecný jazyk.
Co bylo právě řečeno o vlastní identitě vzhledem k minulosti, musí nutně platit i pro
vztah k různým modům Já, na něž jsme o něco výše narazili: Já, který se v přímém vztahu
20

otevírám lásce či prožitku pravdy, krásy nebo dobra, jsem – musím být – tentýž Já, jako Já,
který věcně uvažuji o nějakých poznatcích či objektech, komunikuji o nich, angažuji se
v nejrůznějších činech. Jsem tentýž při plném vědomí odlišnosti modů sebe-zkušenosti, díky
transcedenčně-recedenční dynamice autoidentifikace.
Kdo ale tuto autoidentifikaci provádí? V této otázce, která se nabízí docela přirozeně,
je skryto subjekt-objektové schéma, vtištěné do našeho myšlení. Odpovědí je, že jsem to
přirozeně opět Já: nikoliv nějaký „Já-od všech předešlých instancí odlišný“, ale Já, který
mám stálou zkušenost sebe sama. Nyní je už nejvyšší čas, udělat rozhodující, byť nenápadný
krok v naší úvaze: identita, jíž se týkaly všechny poslední úvahy, ve skutečnosti nemůže být
radikální identitou (jako jí nemůže být téměř nic, co tímto slovem označujeme i ve svém
myšlení), ale je jednotou, vystupňovanou k nejvyšší mezi, dovolující ještě odlišnost. To, co
nazývám sebe-zkušeností vlastní identity, je ve skutečnosti určitost, vyznačená dynamickou
těsnou jednotou odlišností. To, dalo by se namítnout, lze ovšem říci o celé zkušenosti. S tím
nelze než souhlasit, alespoň do té míry, pokud jde právě o zkušenost mou (subjektivní, jak
říkáme): celá má zkušenost je aspektem sebe-zkušenosti: to, co právem nazývám vlastní sebezkušeností, je pouze komplement, v němž se – v kontrastu k proměnlivé mnohosti opačné
strany – důrazně uplatňuje jednota, vystupňovaná k limitě identity. Zdůrazněme toto slovo
limita, které tu chápeme jako úběžník, k němuž zkušenost směřuje a téměř se ho dotýká,
nikdy jej ale vpravdě nedosáhne.
10. Jiná Já: koncept bytosti a osoby; personální Já
Postup naší analýzy nás přivedl do bodu, kde již nemůžeme dále ignorovat existenci
jiných Já (vždyť jsme uvedli už při úvahách o konstituci vlastního Já). Tím jiný míníme
radikálně jiný, tedy vzpírající se auto-identifikačnímu sjednocení. Mluvili jsme o přímém
vztahu Já-Ty, ale zatím jsme jej byli s to postihnout jen v asymetrii, právě jako zkušenost
vztahu k přímému protějšku. Tím nám ale zatím unikala významná stránka jeho dynamiky,
pro niž je přiléhavým označením vzájemnost. Ve skutečnosti jde o rys, který je pro zkušenost
od jejího zrodu konstitutivní: pravili jsme přece, že se Já rodí v ohnisku vztahů, jimiž se
k němu ostatní obracejí, v komplementaritě k jejich opakovanému oslovení. Ty mého přímého
vztahu tedy – v rámci vzájemnosti – logicky předpokládá komplementární jiné Já. Filosofové
při promýšlení vztahu k takovému protějšku většinou zdůrazňovali analogii, již ke své
subjektivitě u těch druhých předpokládáme, případně ji do nich projektujeme. To je myslím
scestné ze dvou vážných důvodů: jednak se v tomto pojetí jaksi samozřejmě předpokládá již
plně konstituovaná sebe-zkušenost, za níž teprve druhotně začínáme také vidět ty ostatní; za
druhé se ignoruje zkušenost radikálně jiného (o níž mluví např. Levinas), která k intenzivní
vzájemnosti patří. Proberme to stručně.
Je jistě pravda – lze se o tom konečně přesvědčit i bedlivou analýzou vlastních
vzpomínek – že se dítě dlouho vyvíjí v poměrném egocentrismu své zkušenosti, takže
existence vlastních, k němu přímo nevztažených citů a potřeb nejbližších osob je v jisté fázi
jeho vývoje závažným objevem. To však neznamená, že by dítě už v této fázi nebylo schopno
vzájemnosti: je-li s to jako subjekt zkušenosti delegovat identitu svým objektům, postupně
chápat její stálost a dokonce ji v jisté míře personifikovat, jak by necítilo sílu jiného subjektu
ve svých přímých vztazích! A také od těch nejranějších fází jeho vývoje je stálou zkouškou
jeho vztahů i jeho vlastní identity (v tom smyslu, jaký jsme naznačili nedávno) právě ta
jinakost protějšku, která je současně předpokladem vztahu i napětím, jemuž je vystavena jeho
jednota. Nejen absolutní, transcendentní protějšek, jak ukazuje Levinas, ale každý protějšek
v přímém vztahu je radikálně jiný, byť jistě současně sourodý až do pokusů o identifikaci.
Vztahy se ovšem neuskutečňují v nějakém stále stejném ponoru: nezírám tak říkajíc
svému Ty neustále do očí, také se – z nutnosti či potřeby – občas odvracím, přemýšlím o něm,
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nebo se zabývám něčím jiným. Toto uvolnění mi ve zkušenosti odkrývá jeho objektivní
stránky, jeho vztahy s jinými, jeho časové proměny. Zkušenost vzájemné relativní svobody,
v níž se postupně ozřejmuje skrytost vzdálené perspektivy mého protějšku, zakládá povstání
bytostí v mé zkušenosti. Bytost je potenciální protějšek, schopný přímého vztahu se mnou, ale
současně je to – proměnlivý, životný, ve svých možnostech nikdy nedourčený – objekt mé
zkušenosti. A víc: ve svém zvláštním postavení je také potenciálním zdrojem mé zkušenosti.
V odhalení soubytí s bytostmi přede mnou vyvstává jeden ze základních paradoxů vědomé
existence: procházejí mou zkušeností, ale zřejmě jsou také mimo ni; jak se mi postupně
ozřejmuje, také já sám – jako bytost – jsem předmětem jejich zkušenosti. Tak se zkušenost –
prozatím ničím zjevně neohraničená – láme do jakýchsi komplementárních regionů: je tu
zkušenost má, tedy bezprostředně mi přístupná, a zkušenost cizí, kterou mi více nebo méně
může jiná bytost zprostředkovat. Děje se to do jisté míry představivostí a vcítěním, především
ale komunikací.
11. Sdílení, komunikace a personální vztahy
Snaha o logickou výstavbu úvah nezbytně vede k jistým falsifikacím: logická
souvztažnost tu nutně není obrazem např. chronologického vývoje zkušenosti. Je tedy nutno
připustit, že zkušenost se utváří v komunikaci, která – v elementární formě – existuje ještě
předtím, než se plně ustaví její subjekt. Komunikace v širším smyslu je prostředkem, jímž se
realizují vztahy, v nichž se subjekt rodí; také přinejmenším pomáhá ve strukturaci zkušenosti,
v ustavení jejích objektů, v základní investici identity do nich.
Komunikace je však založena na sdílení a je tedy třeba všimnout si nejprve této
stránky zkušenosti. Sdílení je integrální součástí zkušenosti od jejích elementárních forem:
objekty zkušenosti, její nejrůznější modality a zabarvení, to všechno se přirozeně rodí ve
sdílení, protože i sám subjekt zkušenosti, jak jsme naznačili, nepovstává z ničeho, ale rodí se
v poli základních formativních vztahů. Obojí jistota – jak subjektu tak jeho objektů – kterou
jsme už nalezli jako pozitivně-vazebnou, je přinejmenším záhy ve zkušenosti podporována
faktem sdílení: zakouším to a to s jistotou o to větší, že to zakoušíme společně. Tím ale není
dáno, že by sdílení ztrácelo svůj význam, jakmile se jistota subjektu a jeho objektů upevní a
zkušenost se zvnitřní. Ve skutečnosti je přítomno stále a v podstatě všechny zkušenostní akty,
které mají náboj největší jistoty, jsou na sdílení dalekosáhle založeny. Bude o tom řeč později,
tady uveďme alespoň nějaké příklady. Pokud třeba hledíme na dům zepředu, jistě jej
nevnímáme jen jako dvojrozměrný, papírově plochý objekt jen proto, že náš pohled vyplňuje
pouze fasáda; víme o jeho současné hloubce, o možnosti dům vidět z boku, zezadu, vstoupit
do něj a pociťovat jeho vnitřní prostor. Zajisté to vše víme z minulé zkušenosti, uchované
pamětí, ale ta integrující současná možnost vidět dům mnoha různými způsoby, založená na
možnosti více současně zakoušejících subjektů, je přinejmenším podpořena právě faktem
sdílení. Když – abychom uvedli jiný příklad – budeme uvažovat zvláště exaktně nebo
s intencí k hloubce, jako právě nyní, bude vyjádření myšlenek jistě především komunikativní
– nicméně forma, jíž to děláme, onen celkem samozřejmý plurál a celkové zabarvení úvah,
činěných tak říkajíc za nás všechny, je také demonstrací sdílení. A konečně onen modus
zkušenosti, který poněkud nešťastně nazýváme objektivním, lze nejsnáze vystihnout tak, že
jde o zkušenost, kterou lze neomezeně vykázat a sdílet. To všechno jistě vyžaduje další
rozbor, zde jde jen o to, že zkušenost ve své již dalekosáhle rozvinuté podobě sdílení
neopouští, naopak je spíše zdůrazněně předpokládá.
Míra sdílení je ovšem různá. Nevyhnutelné zvnitřnění zkušenosti ve specifických
směrech přerývá přímé sdílení a nahrazuje je komunikací. Povrchně vzato, komunikací se
pokoušíme prostřednictvím signálů a symbolů různého druhu sdílet to, co právě nelze sdílet
přímo. Jenomže věc je poněkud složitější ve dvou směrech. Jednak svou zkušenost přirozeně
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nemůžeme předat s celou její bohatostí, souvislostí jejího proudu a jejím jástvím, ale
nevyhnutelně ji komunikací měníme – dokonce natolik, že ji do jisté míry znovu formujeme,
vzdalujeme se jí a znovu ji v elementárně objektivované podobě uchopujeme. Činíme tak
s nevyhnutelnou abstrakcí, jelikož používáme slov, za nimiž jsou pojmy – a jakkoliv se pak
konfigurací slov či jiných symbolů snažíme rekonstruovat zdání konkrétnosti, daří se to
jenom do jisté míry. Jednak – a to je stejně důležité – komunikaci jako všechno vnější
druhotně zvnitřňujeme a činíme ji tak součástí a do jisté míry i nástrojem své vlastní
zkušenosti. Toto všechno bude třeba ještě později lépe prozkoumat, zde jsme potřebovali tyto
úvodní nálezy k tomu, abychom se od subjektu resp. Já resp. bytosti dostali k pojmu osoby.
Slouží komunikace spojování či sjednocování bytostí či subjektů? Latinská etymologie
(com-dohromady, munis-sloužit) to naznačuje a jistě to těžko přinejmenším v jednom směru
popřít. A přece má komunikace nevyhnutelně i v jistém smyslu opačný, nebo řekněme raději
komplementární účinek: k tomu, abych mohl s někým komunikovat, musím získat jistý
minimální odstup. Princip je tu, jak vidíme, v mnoha směrech analogický s dvojicí
transcendence-recedence, s nímž jsme se tu setkali mnohokrát: vztahuji se svým
komunikativním gestem k někomu, ale k možnosti tohoto vztažení tu musí být tak říkajíc
určitá vzdálenost mezi námi; a tím, že se k němu komunikativně vztahuji, stává se on právě
někým. Osobou se bytost stává v komunitě právě především díky komunikaci: je tím, s kým je
možno komunikovat, ale také o kom resp. koho lze komunikovat. Osoba má vždy znaky či
spíše potenciality bytosti, proto ji nelze nazvat prostě objektem v komunikativním celku –
nicméně jisté charakteristiky objektu má. Jako taková má i osobní identitu a to přirozeně
vztahujeme především na nás samotné.
12. Osobní identita
Odlehčeme teď strohý tón našich úvah a popřejme si jisté uvolnění v příběhu, který
mnohé z právě řečeného ilustruje; nezbytně tu v některých směrech předběhneme sled našich
úvah, ale to snad může být dovoleno: předjímáním se obraz poněkud stmelí.
Ten příběh se vypráví několik set let. Vznikl snad na základě skutečných událostí
kdesi ve Francii, ale brzy překročil hranice zemí i kontinentů a vyprávěl se v nesčetných
obměnách, přizpůsobených místním podmínkám a mentalitě vypravěčů. Nabyl tak podoby
novodobého mýtu a právě tím se naznačuje závažnost jeho hlubinného poselství.
Kostra příběhu je jednoduchá, i když zdaleka ne banální. Muž odejde do války, dlouho
se nevrací a nakonec je považován za mrtvého. Po jisté době se však objeví Příchozí: člověk,
který se hlásí k jeho jménu, majetku i rodině. Až na nějaké drobnosti má podobu Zmizelého,
přibližně uchovanou v nespolehlivé paměti pozůstalých, a také jako on je přijat – alespoň
těmi, kdo si z různých vnitřních důvodů upřímně přáli jeho návrat. Ujme se tedy hospodářství,
vstoupí do vychladlého manželského lože a dokonce v něm zplodí potomka.
Trochu zneklidňují některé tělesné odlišnosti; ale kdo by mohl přísahat na takové
drobnosti. Překvapují změny jeho povahy a sklonů; ale koho by nezměnila válka. Zarážejí
mezery v jeho paměti; ale i ty lze vysvětlit válečným utrpením, následky zranění. Zda
Příchozí je tentýž člověk, jako Zmizelý, jenž před lety odešel, je tedy zjevně jen na dobré vůli
pozůstalých. V jedné z moderních variací tohoto příběhu je Příchozí odmítnut přes vážné
doklady své identity, protože právě nesplňuje očekávání: identitu zde určují ti ostatní – a to
tak, že do ní promítají vlastní sklony nebo přání. Ve verzi snad původní je tomu právě
zrcadlově naopak. Příchozí zcela vyplní mezeru po Zmizelém, lépe než on vezme na sebe roli
hospodáře, manžela, otce. Jsou ale vážné pochyby o jeho identitě. Záleží na ní opravdu?
Záporná odpověď by člověka zredukovala na jeho biologickou a společenskou funkci,
na pouhý článek v řetězci výkonů a vztahů. To jistě vyhovuje oné směsi divošství a
technologie, kterou se vyznačuje mentalita různých typů totalitních společností; ale i ty si
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dobře hlídají alespoň formální totožnost svých poddaných jakožto nástroj jejich kontroly. Pro
jádro euro-americké kultury je však osobní identita snad nejdůležitějším novodobým
výdobytkem a má jako taková klíčový význam: k ní se přece pojí idea svobody, občanských
práv i povinností. V čem ale spočívá? Jistě ne v nějakém průkazu, jímž moderní stát nám i
sobě dokládá, že jsme to my a nikdo jiný. Je tady tedy prostě sama sebou, dána okolnostmi
našeho narození a trvající bez přerušení až do smrti? Nebo je možno – tak jako průkaz
totožnosti – ji ztratit, zfalšovat či ukrást?
V našem příběhu, stejně jako v běžném životě, se otázky totožnosti točí kolem tří
hlavních stránek života: tělesné podoby, povahových vlastností a sklonů, konečně paměti.
První a částečně i druhá stránka je původně dána okolnostmi zrození a rané fáze
individuálního bytí, třetí se však navršuje po celý život. Je příznačné pro naši dobu, že se v ní
důkazy totožnosti opírají téměř výhradně o fyzickou stránku bytí: fotografie na průkazech
zachycují podobu naší tváře, v soudních přích rozhodují otisky prstů, krevní skupina, nověji
chemická struktura nukleové kyseliny. Všechno, co není přímo tělesné, se považuje za
druhotné a tedy nespolehlivé. S podivem nasloucháme zprávám třeba z Tibetu, kde se za
důkaz totožnosti bytosti, vrozené do nového těla, považovalo rozpoznání jejích osobních
předmětů, tedy vzpomínka. Bizarnost takového pojetí je možná jenom zdánlivá, jak se hned
přesvědčíme.
Relativitu tělesné podoby prožívá celkem každý při pohledu na vlastní fotografie nebo
na známé, které potkal po mnoha letech. Fyziologové nás ujišťují, že většina našeho těla se
kompletně vymění za pouhé měsíce. Shoda, která se udrží při této výměně, je malým
zázrakem života, není však dokonalá: nenápadně se měníme a tato změna není jenom prosté
stárnutí. Pravda, v těch měnících se rysech tváře nebo postavy zůstává jakýsi vzorec
souvztažnosti, umožňující rozpoznat naši podobu i po mnoha desetiletích života, ale i ten se
později zvolna vytrácí. A co, když nějaký úraz nebo úmyslná operace úplně změní naši
podobu? Kdesi v hloubi našeho organismu, v jeho samých základech, zůstává téměř
nedotčený poklad dědičné informace, který prvky naší podoby může až překvapivě výrazně
přenést na naše potomky. Je tedy cosi úplně či téměř stálého v naší tělesnosti, co spoluurčuje
naši totožnost. Docela jistě ji však nevyčerpává.
Povahové rysy, nadání, příznačné sklony a vzorce našich postojů docela jistě také
přispívají k znakům naší totožnosti. V novější době opět více věříme na jejich dědičný původ,
i když připouštíme jejich ovlivnění ranými okolnostmi našich životů. Některé z nich se však
také až neuvěřitelně mění pozdější zkušeností; jiné zůstávají pro naše okolí i nás samotné
částečně skryté a jejich náhlé projevy mohou až šokovat: „To přece nejsi ty“ je věta, kterou
pak zpochybníme identitu, jako bychom věřili v možnost posedlosti nějakým démonem.
Obrana proti takovému zjevně absurdnímu výroku může poukázat na složitost a rozpornost
lidské povahy; musí však také čelit tomu, že pojem totožnosti předpokládá určitou koherenci
sklonů a postojů. Identitou jistě nemíníme neměnný povahový vzorec, vlastněný naším
okolím; právě tak jí však nemíníme bezbřehou libovůli či náhodnost projevů.
Obě právě načrtnuté stránky identity vyvolávají další otázky. Popírá člověk, který
usilovným cvičením a otužováním překoná vrozenou křehkost svého těla, svou identitu?
Zrazuje jiný, který tvrdou prací na sobě přemůže vrozenou výbušnost, lenost či úzkostlivost,
svou přirozenou povahu? Nebo naopak v tom či onom případě právě svou vůlí a tvůrčím
úsilím upevňuje či dokonce vytváří svou totožnost? Kdo je tady ten, kdo mění a kdo je
proměňován?
Je ještě další stránka totožnosti v našem příběhu, totiž vzpomínky. Je snadné shodnout
se, že paměť – nejen jako potenciál, ale i jako výkon našeho niterného života – má klíčový
význam pro naši žitou totožnost. Z niterného hlediska je to právě identita mne-současného
s tím, jehož zážitek si ve vzpomínce vybavuji, identita navíc stále prohlubovaná časovou
řadou vzájemně propojených vzpomínek, jež přinejmenším spoluurčuje mé vědomí sebe sama
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jako určitého subjektu. A přece také zde se vynořují možné pochybnosti. Co vzpomínky, které
jsou natolik v rozporu s mou současnou představou sama sebe, že se zdá, jako by měly patřit
někomu jinému? Co jiné, jež si pamatuji jako své, ale ve skutečnosti jsem je zřejmě získal
z vyprávění? Co ty, které jsem tolikrát vyprávěl, přitom podle okolností různě vykládal a
přehodnocoval, že si už nejsem jist jejich původní podobou? Co ona jejich velká většina, jež
zdánlivě či skutečně zmizela z mé paměti? A konečně: jestliže se ráno probudím bez jakékoli
vzpomínky – znamená to, že jsem v té chvíli bez totožnosti, která se buď obnoví nebo zůstane
kdesi mimo podle rozmaru mé paměti? A ještě jinak: je naše identita dána jenom kotvou naší
stále nastavované minulosti, nebo také, případně především, našimi projekty, tedy tím,
k čemu směřujeme či o co usilujeme?
Myslím, že je pošetilé, chtít na všechny ty otázky odpovědět jednoznačně, výběrem
jedné možnosti. Lidská existence se rozkládá v celém rozsahu vertikály od tělesného základu
přes povahové, vztahové a vůbec psychické znaky až po více nebo méně akcentovaný
duchovní rozměr; stejně tak je v horizontální časové perspektivě vypjata od svých kořenů v
hlubinách prožité minulosti až po vyhlíženou a tušenou budoucnost. To všechno musí
zahrnovat lidská identita: musí obsahovat to věcné a faktické v naší zkušenosti, ale i to možné
a vysněné. Protože lidská existence také není osamělý ostrov v moři cizoty, ale spíše jakási
tepající uzlina v dynamickém předivu vztahů, nezbytně k její identitě patří i všechny vazby
s lidským i ostatním okolím: lásky a přátelství stejně jako odpor vůči nežádoucím vlivům,
vztah k vlastní práci a dílu, které vytváří, dokonce k osobnímu majetku. To všechno ovšem
v rovnováze s nezbytnou mírou svobody a autonomie.
Je také jistě chyba, považovat identitu za něco strnule neměnného, jak to slovo
napovídá. Ve skutečnosti je jejím jádrem neustálý dynamický proces identifikace, jak se
snadno přesvědčíme na příkladu vztahu k vlastní minulosti: pokud říkám, že jádrem vlastní
identity je právě totožnost mne-vzpomínajícího se mnou-minulým, aktérem i svědkem
vybaveného prožitku, čelím – formálně vzato – jistému paradoxu: prohlašuji zde totožnost
různého. Ve skutečnosti jde právě o akt identifikace, který vybavený paměťový obraz
prezentuje právě jako mou vzpomínku a současně sponou mezi mnou-přítomným a mnouminulým prohlubuje mou identitu. Proces má přitom kruhovou kausalitu a proto nemá smysl
otázka, kdo tuto identifikaci provádí: Já jakožto pól identity vlastní zkušenosti jsem stejně
jeho původcem a aktérem jako jeho produktem.
Obecně vzato, sám koncept identity skrývá určitá logická i existenciální rizika, k nimž
patří sdružené principy protikladu a popření. To platí i o přítomném tématu. Pravděpodobně
jsou v mé minulosti zážitky a akty, k nimž se – z důvodů etických, estetických, prestižních a
jiných – nemám chuť znát. Nemusí jít právě o zločiny, často to budou drobná selhání, trapné
přehmaty či omyly, které jsou ale v příkrém rozporu s mým dnešním postojem či obrazem o
sobě samém. Ten, kdo se jich dopustil, je jako by někdo (často až nepochopitelně) jiný, než jádnešní. Rád bych onoho tehdejšího aktéra zavrhnul, vypudil ze své identity. Pravdivá
vzpomínka, že jsem to nicméně byl také Já, kdo takto jednal nebo myslel, mne zjevně nutí
k identifikaci s někým cizím a tím k rozporu. Je tedy řešením, popřít buď celou vzpomínku či
její význam?
Náš příběh v této souvislosti nabízí překvapivé rozuzlení. V jeho kanonické podobě je
Příchozí skutečně někdo jiný, než ten Zmizelý: různé verze se shodují v tom, že byl po
nějakou dobu jeho přítelem či souputníkem, dozvěděl se mnohé o jeho minulosti a poté, co
byl svědkem jeho smrti, rozhodl se vzít na sebe (někdo by řekl ukrást) jeho identitu, která mu
připadala lákavější, než ta jeho vlastní. Když tak říkajíc vklouzne do jeho bot, získá a
pozdvihne jeho hospodářství, přivede k rozkvětu rodinu a zplodí dítě, dopadne přesně
v okamžiku jeho zjevného vítězství nad nedůvěrou pochybovačů hned dvojí rána: je současně
veřejně obviněn z podvodu co do své identity i z odpovědnosti za vraždu, jíž se Zmizelý
dopustil před svým odchodem do války. V procesu, který následuje, se mu tedy nabízejí dvě
25

krajní řešení: buď se přizná k podvodu, vystaví tím hanbě sebe i rodinu, ale zachrání si život;
nebo bude trvat na své přijaté identitě a zvolí tím vlastní smrt.
Hrdina navzdory zapřísahání získané ženy volí druhou možnost, tedy smrt. Hluboká
logika tohoto rozhodnutí má řadu vrstev. Ta, jež se v příběhu přímo vysloví, je ta spíš
každodenně praktická: kdyby připustil podvod a zachránil se, zbavil by legitimity a dědických
práv svého syna, zrušil by platnost všech uzavřených smluv a rodinu by tím uvrhnul do hanby
a bídy. Pod touto významovou vrstvou je však ještě jiné, hlubší vysvětlení. Hrdina se zmocnil
cizí identity proto, že ta jeho původní pro něho neměla žádnou cenu. Nová identita mu dala
možnost vidět sama sebe v jiném světle, dala jeho bytí nový smysl – a tím měla větší cenu,
než sám holý život. Je ovšem ještě jiný, mýtický význam – totiž, že identitu nelze beztrestně
ukrást, že zavrhnout či ztratit identitu znamená smrt.
V kontextu našich úvah tento příběh může také sloužit jako podobenství, pokud si
v něm dovolíme malou přesmyčku. Je nebezpečné, prostě popřít toho, kdo se nám v naší
minulosti nehodí. Všechny ostré, radikální řezy, jimiž bychom chtěli zčásti nebo zcela zrušit
vlastní minulost a přijmout novou, ničím neposkvrněnou identitu, jsou přinejmenším riskantní
– jednak vratkostí přijaté identity, která není podložena hloubkou minulé zkušenosti, jednak
pravděpodobnými návraty toho, co jsme ve své minulosti neovládli, jenom zavrhli.
Hloubku identity nedává ani vzdorné lpění na vlastních chybách, ani jejich popření:
chyby – pokud si naše nezdary zaslouží takové označení – jsou důsledkem našich slabostí,
nevědomosti a nedostatku správné motivace. Část z toho nedílně patří k naší vrozené povaze a
sebelepší rozhodnutí ji nezruší. Své slabosti nemůžeme brát v potaz, tím méně je ovlivnit,
pokud si nepřiznáme jejich existenci: je to jen zdánlivý paradox, že člověk musí napřed umět
sama sebe přijmout a pochopit ve vlastní nedokonalosti, aby se mohl poněkud změnit.
Není však pokus o jakoukoliv změnu sebe sama jen pošetilým útokem na vlastní
přirozenost, tedy identitu? Není nakonec nejlepší, smířit se s tím, jací už jsme, a žít prostě
v souladu s vnitřními a vnějšími podmínkami? Těžko se odolává pokušení, odpovědět kladně:
většina z nás žije vcelku asi nejlépe, jak umí; pokusy polepšit či zdokonalit jednu stránku
života velice často vedou k zanedbání stránky jiné. Přesto je smírná resignace sotva nejlepším
řešením, už pro obecnou platnost pravidla veškerého organického i duchovního života: co již
neusiluje o růst, postupně hyne.
Veškeré naše zdejší úvahy prozatím měly jednu podstatnou mezeru, kterou jsme zatím
vyplnili jenom dvěma odstavci o něco dřív. Vedle vrozených tělesných a duševních znaků,
tedy povahy, nadání i slabostí, vedle kontinua paměti a vztahů, které tvoří nebo posilují naši
identitu, je tady ještě jeden její mocný faktor, totiž naše činná subjektivita, naše Já jakožto
centrum rozhodování, úsilí a pochopení. Tento subjekt naší zkušenosti není pouhým pasivním
průsečíkem vnějších vlivů a jejich důsledků, jak se to někdy chybně líčí, ale právě činným
agens par excellence – a právě jako takový je sídlem naší identity. Úsilí stejně jako činnost
vždycky překonává danost. Zdá se, že se tak v závěru tohoto zamyšlení blížíme k dalšímu –
opět jen zdánlivému – paradoxu: být skutečně sám sebou znamená usilovat o překonání
přítomné danosti.
Jistě tím nemůže být myšleno zrušení všeho, co nás předurčilo nebo co k nám
neodlučitelně patří jako naše minulost: daleko spíše jde o zhodnocení, tvůrčí rozvinutí a
částečně i překonání těchto daností. To se může dařit jenom tak, že úsilí nesměřuje jenom
k sobě samému, k ideálu vlastní dokonalosti, ale k něčemu, co člověka přesahuje.
Tím se uzavírá kruh zdánlivých paradoxů: člověk se stává nejvíce sám sebou v činném
vztažení se k tomu, co ho překračuje a co dodává jeho existenci smysl.
13. Osobní Já a sebe-obraz; autonomizace objektu a subjektivní autonomie

26

Pokud se dívám na své dosavadní úvahy kriticky, zjistím, že jsme na nejlepší cestě
k rozvětvenému paradoxu. Nalezl jsem subjekt – jakožto strukturální prvek zkušenosti – jako
pól identity; uvědomil jsem si, že Já jakožto stránka bytostného prožívání zkušenosti je
vlastně realizací subjektu v identitě bytostné; pak jsem však připomněl komunikaci, tím
existenci osob a odtud odkryl problematiku identity osobní. Variabilita identit tak zjevně
vzájemně neidentických by nebyla tak velké neštěstí, kdyby se tu nejednalo stále o totéž.
Musíme si teď položit právě tuto otázku: je subjekt zkušenosti, Já přímého vztahu, bytostné
Já sebe-vědomé bytosti a konečně Já personální, vystupující v komunikaci a ve vztahu
k jiným osobám, jedno a totéž? Nebo jde o do značné míry různé entity, které se pouze
sdružují vzájemnou identifikací?
Jedna odpověď, konsistentní s předchozími úvahami, je nasnadě: žádné to Já, na něž
bychom se takto mohli tázat, neexistuje – ať v té či oné modalitě; Já není objekt, ale stránka
zkušenosti, kterou právě nelze v žádném smyslu objektivovat, tím ani rozlišovat a porovnávat
v různých podobách. Toto je jistě pravda, na níž je třeba trvat. Nicméně zkušenost není nějaký
pevný útvar, který by stále udržoval stejnou strukturu. Zkušenost sebe sama, kterou často
vyjadřujeme zájmenem já, je jistě jiného druhu, než zkušenost vnějších objektů: je do značné
míry totožná se samým procesem či aktem uvědomování, tím také není tématická čili
intencionální v Husserlově smyslu a neplatí pro ní tedy recedenčně-transcedenční akt
objektové konstituce. Říkám-li, že taková není, musím však ihned dodat, že taková není
obvykle, což však ještě nevylučuje jinou možnost.
Ošidnost této jiné možnosti vyjádřili už staří Řekové ve známém mýtu o Narcisovi:
krásný mladík zahlédl podobu své tváře v hladině tůně, byl jí tak zaujat, že se k ní stále
nakláněl, až nakonec spadl do vody a utopil se. Mytologické pozadí, které příběh propojuje
s jinými mýty, nás tu nemusí zajímat: podstatný je tu konflikt sebe-obrazu jako něčeho
vnějšího, byť zvláštně přitažlivého, a požadavků auto-identity, která diktuje splynutí. Že nejde
o téma nějak triviálně nebo umělé, dokazuje zvláštní přitažlivost a současně mnohem skrytější
děsivost, kterou zrcadla různého druhu od svého vynálezu pro lidi mají. Síla vnějšího obrazu,
poskytovaného zrcadlem, je v jeho symbolické hodnotě, poukazující ke své mentální analogii,
obvykle označované latinským slovem reflexe, kterou se Já v podobě jistého obrazu zjevuje
samo sobě. Reflexe různého druhu naplňuje značnou část niterného života hloubavých lidí a
tvoří podstatný podíl filosofické či filosofující literatury, tím ale není dáno, že by běžněji
nebyla přístupná a závažná. Sebe-zrcadlení je totiž důležitým pozitivním dokladem o vlastní
existenci; na svém rubu je však současně znepokojivou otázkou, která má shodný, jenom
zrcadlový obsah.
Je ale jiná, přirozenější forma takového zrcadla, totiž náš obraz (hlouběji obraz naší
existence) v očích (ve skutečnosti ve vědomí) okolních lidí. Řekli jsme dříve, že elementární
subjekt zkušenosti, stejně jako pól zkušenosti, vyjádření sebe-vědomím Já, povstává
v ohnisku vztahů, přirozeně se křížících ve vznikající bytosti: nejprve v přímém vztahu
s matkou (nebo s bytostí, která hraje její roli), později v méně přímých vztazích s dalšími
bytostmi, s nimiž přichází dítě do styku. To, co máme na mysli zde, je stav podstatně
vzdálenější: je to vztah komunikace ve společnosti, do něhož bytost vstupuje už jako osoba.
Pokud je nějaké zrcadlení v přímém vztahu, je tak mnohonásobné, že si jej nejsem vědom:
hledím do Ty jako do sebe sama, vědom si polarity, nikoliv pozice pólů. V personální rovině
jsem osobou viděnou osobami: předjímám obraz sebe sama tak, jak mě ony vidí. Zrcadlem je
tu vědomá i nevědomá, skutečná i domnělá komunikace. V psychologické literatuře určitého
typu se dočteme mnohé o tom, jak mnoho do tohoto zrcadla příležitostně promítáme, jak tedy
náš obraz naší persony je ovlivněn našimi přáními, obavami, předešlou skutečnou či
domnělou zkušeností atd. To zde nelze rozebírat, odpovídající empirie nemá dostatečnou
obecnost. Důležitější je předpoklad, který lze vysledovat u psychologů typu C.G.Junga a jeho
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následovníků, možné odlišnosti personálního sebe-obrazu od persony, již jiným osobám ve
své zkušenosti vystavujeme. Zastavme se na okamžik u toho.
Sebe-obraz je zřejmě druh sebe-zrcadlení, k němuž dochází „v nás samých“, tedy
v naší vnitřní zkušenosti, v zásadě tedy nezávisle na komunikaci s druhými; nicméně jistě
nelze říci, že je ve své existenci nezávislý na faktu, že tu jsou (byť třeba vzdálené) jiné osoby,
s nimiž v zásadě mohu komunikovat a o nichž lze předpokládat, že mě nějak vidí nebo by
vidět mohly. Můj personální sebe-obraz je zajisté soukromý a tedy i potenciálně odlišný od
obrazu, který jiným skýtám v jejich soukromé zkušenosti; jeho „zrcadlící plochou“ je právě
přeryv, který mě dělí od jiných osob a přes nějž se přenáším při komunikaci s nimi.
Personální sebe-obraz a obraz-pro-druhé jsou v ideálním případě komplementárně
spojeny a tedy totožné, mohou se však jistě od sebe vzdálit, i když pak vzájemně na sebe
působí jistou přitažlivostí, posouvající jednu nebo druhou stránku; přitom zas ten druhý obraz
ovlivňují domnělé nebo předpokládané požadavky těch druhých, tedy jejich personální nebo
skupinový obraz, v němž se však do jisté míry zrcadlí můj vlastní sebe-obraz. Hra těchto
zrcadlení působí složitě, pokud ji rozložíme takto v analýze, ve skutečnosti jde ale o spojité
přelévání zkušenosti. Nicméně v ní občas dochází k vzájemným rozporům a třením, které ze
všeho nejvíc atakují vlastní identitu. Požadavek přirozené osobnosti nejspíš směřuje právě k
tomu: pokouší se nastolit koherenci různých obrazů, které by jako svorník sevřela osobní
identita. Potřeba být jako osoba je potřebou určitosti ve světě společenské komunikace.
Uplatňujeme ji vůči sobě samým i těm druhým: cítíme, že bychom nemohli takto být, kdyby
kolem nás nebyli alespoň někteří podobně určití lidé.
Požadavek identity, vznášený na pocity a city, postoje a činy jak nás samotných, tak
druhých osob, zřejmě nemůže mínit identitu doslovnou: pokud připustíme, že zkušenost se
v čase nikdy přesně neopakuje, působila by skutečná identita – pokud by byla vůbec možná –
strojově a komicky. To, co chápeme jako projev osobní identity, je ve skutečnosti jistá
koherence, konsistence a jednota postojů a činů. Přibližme to na velmi primitivním příkladu
dynamického tvaru např. nějakého zvířete. Každý z nás jistě pozná kočku jako zvíře a většina
dokonce rozezná určitou kočku, třeba naši Micku, nejen podle charakteristických znaků jejího
zbarvení, ale i podle tvaru jejího těla – její tělesné podoby. Co ale je tahle podoba? Pokud se
zvíře pohybuje, jeho tvar se neustále mění; pokud je v klidu, nebude patrně jeho tvar nikdy
přesně týž, jako při minulém odpočinku. Nicméně jednotlivé tvarové projevy (které bychom
třeba zachytili na filmový pás) mají určitou charakteristickou souvztažnost, která jistě úzce
souvisí s anatomií zvířete, ale též s jeho povahou a zkušenostmi. Byli bychom v rozpacích,
kdybychom tuto souvztažnost měli definovat (v současném vědeckém myšlení by pro to
patrně byly nejvíce adekvátní prostředky teorie deterministického chaosu), ale v naší
zkušenosti vyvstává celkem zřetelně.
Mnohem jemnější a bohatší by jistě musely být prostředky, které by měly vystihnout
charakteristická gesta a vůbec pohyby nějaké lidské osoby, vývoj a přece uchování její
podoby, dokonce proměny jejího myšlení. A přece ta osoba projevuje určitou povahu přes
značnou vzdálenost let a desetiletí. Potíž, kterou tu pociťujeme ve velkém či rozlehlém, ale
právě tak existuje v malém: zahlédneme jen část postavy, na okamžik v nějakém gestu,
zachytíme jen dikci dvou tří slov, která řekla, slyšíme citovat její výrok: v pouhém útržku,
vlastně malém detailu vzhledu, chování či jednání často bezpečně rozpoznáme osobu, která je
nám dobře známá, případně milá. To, co tady před námi vyvstane, je její určitost, tedy její
jeden vnější projev. Touto určitostí není doslova identita jejích projevů, ale jejich
diferencovaná jednota. Tyto rysy se jistě vztahují i k nám samým, ale my je většinou
nemůžeme takto vnějškově prožívat: kdybychom je totiž stále zkoumali ve svém sebe-obrazu
a pečovali o ně, kdyby to bylo vůbec možné, dosáhli bychom něčeho strojově umělého, co by
bylo nanejvýš karikaturou identity.
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Pokud vezmeme v úvahu nepřebernou bohatost zkušenosti a její víceméně náhodné
přelévání, vyžaduje taková koherence či diferencovaná jednota osobnosti zřejmě jistou dávku
autonomie vůči některým jejím nárokům. Jak ale něco takového interpretovat? Můžeme být
opravdu autonomní vůči vlastní zkušenosti nebo jejím některým stránkám? Náš přístup ke
zkušenosti v těchto úvahách zatím nepředpokládal takovou její diferenciaci: vyšli jsme napřed
z apriorní existence zkušenosti, nalezli v ní elementární subjekt jako pól identity, postupně
odhalili sdružující a současně rozlišující převrat do stránek vlastní a nevlastní, vnitřní a vnější,
tedy sebe-zkušenosti Já a zkušenosti všeho, co lze prožívat jako objekt. Na okraji a zatím
zcela nedostatečně jsme připustili další rozlišení na svou vlastní zkušenost toho, co nás
přesahuje jako bytosti či osoby, a na průmět této zkušenosti do oblasti nevlastního, tedy jiných
bytostí a osob, resp. jejich světa. Je zřejmé, že jde o rozlišení zcela analogická, i když jistě ne
identická. Vyvstání polarity, kterou jsme přibližně charakterizovali dvojicí vlastní-nevlastní, je
zřejmě možné v kterékoliv zkušenostní vrstvě, jak podrobněji prozkoumáme v dalším oddílu.
Zatím co některá vyvstávají zjevně automaticky či pasivně (ve skutečnosti se tak jenom jeví
prostě proto, že už jsou zde, pokud je zde zkušenost), jiná jsou mnohem zřetelněji akty – a
také se často rodí v souvislosti s aktivitami. Rozlišení pak nabývá spíše povahy aktivní
dvojice přijetí-odmítnutí, která v zásadě může dospět až k extrémnímu vyústění v dvojici
identifikace-popření. Zatím co v druhém případě příslušná část či stránka zkušenosti vlastně
mizí, první a častější případ přináší jisté napětí, ovlivňující celou zkušenost až do posílení
polarity mezi Já a objektovou zkušeností. Diferenciace zkušenosti zcela jistě posiluje Já, ale
právě tak silné Já zakládá její větší schopnost.
Dualismus myšlení nás opět dovedl ke kontrastnímu rozlišení přijetí a odmítnutí,
ačkoliv diferencovaný vztah ke zkušenosti docela jistě zná nesčetně odstínů možného vztahu,
které v sobě mohou v různém smyslu obsahovat obě složky a navíc ještě kvality, neobsahující
nutně hodnocení. To je třeba mít na paměti, když řekneme, že schopnost odmítnout je
základem autonomie; není žádným sofismatem, pokud pak dodáme, že k tomu, aby měla tato
autonomie nějaký obsah, je stejně potřebná i schopnost přijmout. V jakém smyslu ale vůbec
lze zkušenost (její stránky nebo složky, případně úseky) přijímat či odmítat? Kdo vlastně
takový výběr činí a jak? Zdá se přirozené odpovědět, že tak činím Já (v zavádějící hantýrce,
k níž jsme se tady pro krátkost několikrát snížili, by to bylo to Já, u mnohých myslitelů
nejspíše Ego, případně subjekt). Věc se však zdá být podstatně složitější.
Jak jsme už vícekrát řekli, zvratná sebe-zkušenost, vyjádřená zájmenem Já, je cosi
jiného, než vnitřní sebe-obraz resp. vně projektovaná persona, z nichž zhruba sestává
symbolická představa sebe sama jako osoby, vystupující ve vlastní zkušenosti. Je pravda, že
se tyto mody neustále vzájemně prolínají, ale stejně důležité je, že se dominantní forma jejich
amalgamu neustále mění, kromě jiného pod vlivem měnící se zkušenosti. Jsem to zajisté stále
Já, kdo prožívám svou zkušenost a reaguji na ni, ale identita prožívajícího je implicitní pouze
v oné stále přítomné stránce či perspektivě polarity, která zkušenost tematizuje, činí ji tedy
zkušeností něčeho; ostatní mody, jimiž se stávám sám sobě zjevným jako ten zakoušející, na
zkušenost reagující a v ní jednající, jsou do pólu identity vtahovány identifikací (což zajisté
není nějaký vůlí řízený proces, ale jeden ze spontánních projevů zkušenosti).
Nalezli jsme také, že určité stránky či úseky zkušenosti jsou přirozeně zabarveny
jástvím, mají tak povahu vlastní, případně vnitřní, zatím co jiné komplementárně vystupují
jako nevlastní či vnější. Nejde o čistou polaritu, jak ještě později probereme: značné úseky
zkušenosti jsou z hlediska této polarity víceméně neutrální, případně nabývají té či oné
povahy. Děje se to tak, že obvykle určité události, děje, předměty apod. ve zkušenosti
vystupují nějak, tedy s jistou kvalitou, která má současně nějakou hodnotu. Toto hodnotové
zabarvení zkušenosti je spojeno s odpovídajícími pocity, které se šíří zkušeností v podobě jimi
vyvolaných emocí. Použitá formulace ovšem odpovídá plně rozevřené polaritě zkušenosti:
projevy zkušenosti jsou samy sebou nějaké ve smyslu kvality a hodnoty, já na ně reaguji
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jistými mými pocity a emocemi. Ve skutečnosti tomu tak docela jistě není primárně. Jak víme
dobře z dětského, ale v určitých případech i z dospělého prožívání, kvalita a hodnota episod
zkušenosti a jejich obsahů je neodlučitelná od pocitů a emocí, které se k nim pojí: tak třeba
jev (objekt, bytost, děj), vyvolávající pocit ohrožení, nejen prosycuje celou aktuální
zkušenostní episodu emocí strachu, ale je sám zkušenostně strašný, což postihuje nejen jeho
hodnotu, ale i samu kvalitu – tentýž jev za jiných okolností, kdy nedojde k podobnému
pocitovému a emocionálnímu zabarvení a pokud jeho děsivost nezůstane v paměti, bude mít
v primární zkušenostní podobě nesporně jinou kvalitu. Schopnost primární objektivace, v níž
je analogickým jevům spolu s jejich intenční identitou udělena i do jisté míry autonomní
kvalita a hodnota, je zrcadlovým obrazem povstávání zkušenostní autonomie subjektu
zkušenosti. Tím ale stále ještě nevíme, jak k tomu vlastně dochází.
Jak se zdá, je autonomizace objektů a k ní komplementární vyvstání relativně
autonomní, osobní subjektivity bezprostředně spjata s komunikací. Snaha přisoudit této vazbě
jednosměrnou kausalitu by docela jistě byla lichá: kausalita by v nejlepším případě vyplynula
jako kruhová, bližší je však prosté konstatování, že jde o různé stránky téhož procesu
postupné restrukturalizace zkušenosti, jejího vyjevování ve vyšší určitosti. Jak už jsme
naznačili v jednom z předešlých odstavců, komunikace předpokládá jistou autonomii
subjektů, kteří jsou v ní aktivní; nyní zjišťujeme, že také obsahy zkušenosti (její objekty) musí
mít jistou dávku autonomie, pokud mají být v komunikaci předány. To má ale současně i svůj
rub: jistá stránka zkušenosti může být vydělena, primárně objektivována a tím relativně
osamostatněna právě proto a tak, že je komunikací tak říkajíc vynesena do meziosobní sféry a
tam podržena sdílením: je možno udržet zkušenostní odstup od objektu vlastně tím, že jej
současně sdílí jiný subjekt. Děje se to samozřejmě v symbolické rovině, např. prostřednictvím
slov a celý děj se může jevit jako paradoxní až nemožný právě z hlediska jednosměrné
kausality: je přece zdánlivě zjevné, že tady musí být nějaký zkušenostní obsah, má-li být
úspěšně komunikován, a současně tady už musí být symbolické prostředky, např. slova, která
takovou komunikaci umožňují. Jenomže to je zpětný průmět určitého finálního stavu: ve
skutečnosti dokonce i tehdy, kdy řeč už – objektivně nebo subjektivně – existuje, dotváříme
významy slov právě tím, že do nich promítáme svou živou zkušenost; a naopak, právě
slovním nebo jiným komunikačním vyjádřením svou zkušenost dotváříme (někdy ovšem také
falzifikujeme), dodáváme jí tvar. Staré národy poněkud přehnaně přisuzovaly slovu přímo
kreativní schopnost právě z tohoto důvodu.
Je tu zřejmý komplementární vztah, jaký někdy vyjadřujeme výrazem zpětná vazba:
zkušenost je dotvářena slovy, do nichž ji promítáme, a naopak přetlak zkušenosti si vyžaduje
nové utváření slov. V nové době se stalo módním, zejména pod vlivem Riceura, zdůrazňovat
roli příběhu, který jako by svou zkušeností neustále vyprávíme. Myslím, že je tu tendence –
tak častá v dějinách filosofie – přehnaně zdůrazňovat jedno dílčí hledisko, které se právě
filosofu zjeví; zkušenost jako příběh je jistě důležitá, nikoliv však jediná stránka zkušenosti.
V přítomné souvislosti však lze toto pojetí uvítat jako příklad role komunikace (ať aktuální,
nebo zvnitřnělé a potenciální) v utváření zkušenosti.
V reálné úvaze je jistě třeba také zmínit obrovský podíl sdílené a sdělované zkušenosti
jiných v našich prožitcích: zkušenosti, jež je nám přístupná převážně v symbolech, jež teprve
druhotně ožívají díky naší obraznosti v naší bezprostřední zkušenosti. I když druhotná, je tato
nepřímá zkušenost sotva oddělitelná od té přímé, zvyšuje v ní však podíl primárně
objektivovaného, zkušenostně autonomního.
Mělo by být zřejmé, že v téže míře, v jaké subjekt svou zkušenost v její objektivované
podobě osamostatňuje prostřednictvím vnější nebo vnitřní komunikace, osamostatňuje se také
sám vůči ní. Žádná z těchto stránek docela jistě není absolutní – můžeme běžně pozorovat, jak
se někdy povaha lidí utváří zpětným působením interpretace, kterou své zkušenosti udílejí,
často pod vlivem obrazu, jehož zkušenost nabývá v mezi-osobním prostoru právě díky
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komunikaci. Nicméně ono primární oddělení, vzdálení se obsahu své zkušenosti, umožňující
základní autonomii osobního subjektu, nastává právě zde.
Je ovšem nutno předeslat, že k pravému sebe-vymezení a z něho plynoucí autonomii
osobního subjektu nastává kromě právě řečeného také akcí, již člověk svou zkušenost
ovlivňuje a mění. O tom však bude řeč o něco později.

14. Empirická fenomenologie sebe-zkušenosti
Dovolme si zde zase určitý odklon od metody, již jsme převážně v těchto úvahách
užívali. Jejím hlavním nástrojem až dosud byl diskursivní rozum, jehož užití je téměř
synonymní s filosofickou úvahou. Zkušenost však primárně není ani diskursivní ani
rozumová: daleko víc se skládá z dojmů, pocitů, registrovaných vjemů. Probírat ty z nich,
které se týkají té stránky zkušenosti, kterou – poněkud nepřesně – nazýváme vnější, by
nemělo mnoho smyslu, snad kromě případů, kdy odhalujeme vyslovené klamy: zbytek je
nepřeberný. Přímá zkušenost sebe sama, ačkoliv stále přítomná, bývá zřídka explicitně
zaznamenána – to, co o ní lidé většinou sdělují, je spíše zkušenost sebe-obrazu, pohledu
vedeného v intenci a často ovšem klamně tak říkajíc na sebe zvenčí. To, oč se zde chci
alespoň pokusit, je něco obtížného: vžít se do své sebe-zkušenosti nikoliv v reflexi, ale v její
originalitě – ale současně s takovou živostí, abych vzápětí dovolila objektivaci dostatečnou
k převedení do slovního sdělení.
Při prvních pokusech o něco takového zjišťuji, že oblast, kterou prožívám jako sebe
sama, je značně situačně podmíněná: pokud třeba budu nějak fyzicky ohrožen, bude
zahrnovat celé moje tělo; pokud se s lítostí či hanbou budu dívat na změny své postavy,
vyvolané věkem či způsobem života, bude mé tělo cosi téměř vnějšího. Pokusím se tedy
ohmatat nejzazší výběžky své sebe-zkušenosti a pak postupovat „ke středu“.
Zjišťuji, že téměř není hranice, za niž by se v jistém smyslu nemohl rozlít můj pocit
Já. Může to být na příklad mé město, má země, můj národ – jistě ne běžně, ale v určitých
situacích. Při bližším pohledu zjišťuji, že mají v zásadě duální charakter: jsou buď receptivní
nebo naopak intenčně-činné. Tak třeba v cizím prostředí, kde jsem aktuálně jediným
příslušníkem svého národa, někdo pronese o Češích znevažující poznámku; bezprostřední
reakcí může být pocit dotčenosti, jako by se poznámka týkala přímo mne, čehosi podstatného
ve mně. A naproti tomu, budu-li politikem nebo vojenským stratégem (což jsou situace
naštěstí zcela fantazijní), mohou být mé plány, intence určitých pohybů či činů celého národa
čímsi jako vnitřní podněty mých vlastních činů – asi tak, jako řekne šachista „táhnu koněm na
e7“. Není ovšem – zejména v situacích nezdaru či znechucení – obtížné nahlédnout, že země
či národ, s nimiž jsem se na ten v zásadě dvojí způsob identifikoval, nejsem ve skutečnosti já
sám. Podobně totéž nahlédnu i se svým osobním majetkem – např. usedlostí, autem, dokonce
místem, které pociťuji jako svůj domov. Méně snadné bude takové nahlédnutí u lidí, kteří jsou
mi blízcí, k nimž jsem citově připoután, k nimž případně mám biologickou vazbu: pokud
někdo ubližuje mému dítěti či ženě, kterou miluji, je to jistě téměř totéž, jako by působil
utrpení přímo mně. A komplementárně, když se pokouším přimět blízkého člověka k akci, jíž
si má nějakým způsobem prospět nebo jíž (v méně ušlechtilém případě) má ukojit mou
ctižádost, je to téměř, jako bych ve vůli k činu překonával svou vlastní setrvačnost nebo
slabost. Je ale zase možné najít bezpočet situací, kdy ve stavu bezmoci, zklamání či hněvu
docela snadno nahlédnu, že i tito blízcí jsou odlišní ode mne sama. O něco obtížnější bude
procítit toto rozlišení u své vlastní práce, zejména pokud je tvůrčí – a u jejího produktu, který
tu bez zbytečné emfáze nazvěme mým dílem. Řekněme, že namaluji svůj autoportrét, napíšu
autobiografický román, složím symfonii, vyjadřující mé nejhlubší city; řekněme, že
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v takovém díle vyjádřím s naprostou upřímností a přitom s velkým nasazením nejen svého
citového prožitku, ale i veškerého umu své nejhlubší pohnutky a city: nejsem snad sám sebou
v tomto díle víc, než ve své aktuální, běžné existenci, zmítané nejrůznějšími náhodnými a
vnějšími podněty? V určitém smyslu se to zajisté tak jeví: v díle vzniká cosi, do čeho investuji
postupně vše, co pociťuji jako svou identitu, ba její podstatu: dílo mi může být dražší, než já
sám, jeho znevážení jinými může být bolestnější, než znevážení mne sama. A přece jeden
kritický pohled, časový odstup, někdy jen únava může tu identifikační vazbu zrušit. Zjišťuji
pak, že mé dílo, ačkoliv do té míry blízké mému nitru, nejsem já sám: mrštím štětcem a
zničím svůj portrét, roztrhám rukopis románu či partitury a na troskách díla nacházím znovu
sám sebe. Kdo tedy jsem Já?
Při odvržení svého autoportrétu jsem se drobně zranil na ruce, která mě teď slabě, ale
úporně bolí. Jak to ale vlastně je: bolí mne ruka, nebo to bolí v ruce, nebo bolím v ruce? Zdá
se, že každá varianta má své oprávnění: bolest se mne nepochybně hluboce dotýká, zvláště jeli silná nebo dlouhodobá; nejsem to ale vpravdě já, ale ruka, která je zdrojem bolesti, takže si
ji starostlivě prohlížím tak trochu, jako nějaký vnější předmět; ale přitom není normální, aby
mne ruka bolela, což mě vede, abych hledal to, co v ní bolí. Tyto a další variace možného
postoje mě upozorňují na celkem banální fakt, že existuje mnoho různých způsobů
objektivace, přesněji nastolení subjekt-objektového vztahu nazírání nějaké zkušenosti. Jsem
ale vždy Já, kdo je subjektem tohoto vztahu? Snažím se v této analýze nepropadnout běžným
klamům diskursivního myšlení, kdy aktuální prožitek nenápadně nahradím jeho pojmovým
symbolem a ten pak reflektuji. Vžívám se tedy znovu do prožitku své – naštěstí slabé –
bolesti. Ranka, která bolest působí, je něco, co lze celkem snadno pociťovat jako sobě vnější;
je tak zjevné, že Já jsem od ní odlišný. Obtížnější je to už s rukou, alespoň pokud ji cítím
(pokud mi usne a necítím ji, zdá se být cizím předmětem); představa amputace ruky je tak
drastická, že může dovést lidi až k sebevraždě; nicméně obtížně, ale přece si lze sebe sama
představit bez ní – a zejména: v tomto aktuálním prožitku posléze zjišťuji, že má ruka je sice
silně má, nicméně Já jí nejsem. Také nejsem totožný s bolestí, i když mě silně zasahuje.
Přeruším na okamžik a shrnu: nejsem zřejmě zkušenostně totožný se svým tělem
(jakkoliv mi rozumová reflexe zkušenosti, zejména té sdílené, napovídá, že bez svého těla
nemohu existovat). Tělo se mi jako by rozevírá receptivně na mé pocity, které z něho ke mně
proudí, a na to, co lze objektivovat jako jejich zdroj; a komplementárně na podněty k akci,
které ze mne do něj vycházejí, a na stránku schopnou relativní objektivace, která více či méně
ochotně tyto podněty poslouchá. Toto dělení se může z jisté stránky jevit jako klam, nicméně
subjektivně není nutně umělé: je možné a lze z něj pokračovat dále.
Nejsem totožný se svým tělem, jinak bych o něm nemohl hovořit jako o něčem, co mi
patří. Jsem tedy totožný se svými pocity, které z něho do mne proudí nebo s impulsy, které do
něho vysílám? Jistě, zažil jsem bolest a snad také i rozkoš tak silnou, že mne přechodně
zaplavila a opanovala až kamsi do morku mé zkušenosti; také mocné impulsy, které mnou
smýkly k nějakému činu, jako by nebylo mé samostatné vůle. Ale ve všech těchto případech
jako by v síle těchto pocitů a hnutí bylo něco neosobního, něco spíše vyřazujícího než
vyjadřujícího mé Já. Ve všech ostatních případech jsou mi mé pocity i vzněty sice blízké, ale
nikoliv přísně totožné se mnou samým: mohu je vnitřně jaksi poněkud odsunout, reflektovat
je, případně potlačit či trochu měnit.
Je ovšem trochu primitivní, uvažovat o zkušenosti jen z hlediska bolesti či slasti,
případně útočných či útěkových hnutí: je tu přece vnímání, odehrávající se v složité hierarchii,
jsou tu tendence a plány chování a činností. Ale i zde není nemožné odhalit netotožnost sama
sebe s nimi. Co nazývám vjemy, je jistá aktuální stránka mé zkušenosti, která má jednak svou
celistvou, konkrétní totalitu, současně ale i své složky, které se s jistým rozlišením představují
současně: vnímám barvy, chutě, zvuky, tvary, spojené s objekty a událostmi, které je
propojují. Prožívám tyto vjemy jistě jako své v komplementaritě s tím, čeho se má zkušenost
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týká – to ovšem jen v jednom úhlu pohledu; když jej však zvolím, zjistím při jistém
soustředění, že ona niterně zvratná stránka má opět stránku jako by relativně vnější, v níž se
vjemové kvality rozvíjejí do celé své konkrétní bohatosti, a relativně vnitřní, v níž jako by
tkvěl jejich hlubinně-subjektivní význam. Nemám tu jistě na mysli cokoliv pojmového, ale
jakousi tresť kvalit, v níž se např. barva, chuť a témbr zvuku stýkají téměř v totožnosti s trestí
toho, co poněkud vzdáleněji se rozvíjí do tělesného pocitu či nálady a zabarvení mých
myšlenek; podobně se tresť tvarů, melodií, rytmů stýkají s niternou trestí pocitů ze svých
pohybů a akčních podnětů. To velmi kompaktní, čím se mne mé vjemy a akce intimně týkají,
v přítomném ponoru do své sebe-zkušenosti nacházím jako sice blízké, nicméně netotožné se
mnou. Zjišťuji přitom s jistým překvapením, že ačkoliv je tento postupný ponor čímsi jako
postupem k ohnisku mé sebe-zkušenosti, nevzrůstá přitom nějaká tíseň: vědomí sebe se sice
postupně mění, ne však směrem k nějaké sevřenosti nebo chudobě.
Musím ovšem připustit, že právě naznačený meditativní ponor je mnohem snazší
v představě, než v aktuálním vnímání, zakoušení pocitů či akcí; že navíc představa na sebe
snadno bere zástupnou, symbolickou podobu, že tedy v této meditaci různé stránky své
zkušenosti spíše myslím, než aktuálně prožívám. To může, ale nemusí být nutně zdrojem
klamu. Jelikož jde o zkušenost krajně subjektivní, jak říkáme, může být kriteriem její pravosti
jen právě její autentický prožitek; čtenář, který takovou zkušenost sám nedokáže nebo nechce
realizovat, má plné právo vývody této kapitoly odvrhnout.
Je přirozené, že se většina mé niterné zkušenosti odehrává v myšlenkách. Co
myšlením přesně míníme, je teprve nutno přesněji specifikovat. Pro přítomný účel řekněme
pouze, že ve své elementární podobě nabývají myšlenky v podstatě dvojí podoby: v základní
vrstvě jsou to představy uskutečněné či možné zkušenosti, ať už pasivní (prožitku jistých
situací a událostí) nebo aktivní (jistých akcí, jež jsme podnikli nebo bychom mohli
podniknout); ve vrstvě bezprostředně nadřazené pak jsou to variace a manipulace těchto
představ, s jejich zkusmým prožíváním. Mezi samovolností a ovládáním těchto základních
typů myšlenek je zvláštní vazba, která v naprosté většině obráží komplementární stránky
niterného jáství: myšlenky mne napadají, nikoliv však – alespoň většinou – jako něco cizího,
spíše jako jakási emanace prostoru mého nitra; jejich jáství se však podtrhuje tím, že se jich
chápu, že je – jak říkáme – právě myslím. Subjekt-objektový vztah, ona dvojice recedencetranscedence, jíž toto uchopení myšlenky v jádře je, vyžaduje širší perspektivu projekce
myšlenky v odstředivém směru, její elementární objektivaci. Každý víme, že základním
modem, v němž toho dosahujeme, je – třeba jenom potenciální, niterné – sdělování.
Mezi vědomím, zejména jeho aktivní a symbolickou složkou – myšlením, a komunikací
je, jak později více probereme, vzájemně podmíněný vztah, který hraničí s totožností:
uvědomování a myšlení je v jistém smyslu forma sdělování zkušenosti jak sobě samému, tak
jakémusi koncentrátu protějšků, s nimiž je naše subjektivní identita úzce spjata. Jelikož
základním prostředkem lidské komunikace je řeč, je také verbalizace, převedení do slov,
základním modem symbolizace zkušenosti – a tak i základním, primitivním modem myšlení
je tichá mluva. Ta může – podle stupně internalizace – být více nebo méně vzdálená faktické
mluvě, takže u lidí primitivních, starých nebo intoxikovaných můžeme pozorovat, že své
myšlenky náznakově nebo i hlasitě říkají, my ostatní je často formulujeme slovy (a jemnými
detektory na našich hlasivkách, jazyku a dalších svalech je možno zaznamenat slabounké
impulsy k jejich vyslovení), nebo je promítáme tak říkajíc až na sám práh verbalizace. Tento
náznakový rozbor však na tomto místě jenom slouží zjištění, že mé myšlenky, jakkoliv jsou
mi blízké, jsou netotožné se mnou. Nemusím tedy provádět pověstné jogínské cvičení, abych
došel k závěru, že jsem odlišný i od svých myšlenek, včetně symbolické myšlenky sama sebe.
Je známa jiná, symbolická podoba této meditace. Jednou z možností je kaskáda
postupných reflexí: myslím nějaký objekt, což je vztah náhodný a poměrně primitivní. Mohu
však myslet sebe – myslícího objekt a v této kaskádě reflexí ještě dva, snad tři stupně
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pokračovat. Já, který v těchto reflexích jako by stále ustupuji, jsem stále čistší ve smyslu
oddělení od jakéhokoliv objektu. Námitkou proti této meditaci bývá, že se rychle vyprazdňuje
a nabývá zcela symbolické, abstraktní povahy. To je patrně pravda, ale proto ještě neztrácí nic
na své závažnosti – je jenom třeba opravit, že v každém stupni nereflektuji vpravdě sebe, ale
spíše svůj akt myšlení. Druhou možností je postupné očištění, které v nejryzejší podobě
předvedl Edmund Husserl: myslím určitý objekt, s celou kontingencí právě jeho určité
podoby a souvislosti; pak jej myslím v jeho podstatě, konečně v onom jádře jeho podstaty,
vyjádřené jeho myslitelností. Opět já, který v těchto stupních myslím, jsem netotožný
s objektem myšlení – a to ne méně, ale více tím, jak svou meditaci prohlubuji.
Zjišťuji tedy, že se v různých modech své zkušenosti mohu od ní jako by stále
vzdalovat, očišťovat svou subjektivitu od zkušenostních obsahů. Aktuálně tuto radikální
recendenci mohu realizovat jen do jistého stupně, i když míra vzdálení tu není zřejmě
omezena jasnou hranicí. Osvobození od všeho, čím nejsem, kdyby mi bylo dostupné, by ale
znamenalo osvobození od zkušenosti v tom smyslu, jaký jsme si tu stanovili (na rozdíl třeba
od zkušenosti mystické).
Sám sobě objektem mohu být o to méně, o co radikálněji jsem očistil svou meditací
subjektivitu, oč dále jsem v její recedenci postoupil. To platí nejen pro přímý prožitek, ale i
pro zpětnou reflexi: mohu se zajisté reflektovat ve své (různě široce pojaté) osobní existenci,
ve své tělesné zkušenosti, případně jako myslící subjekt. Jeví se tedy, že tato recedenční
meditace je ústupem stále do ostřejšího ohniska, tedy do stále stísněnějšího zkušenostního
prostoru. Je tomu tak však jenom v jednom smyslu. V jiné perspektivě se zkušenostní prostor
za jistým ohniskem znovu rozšiřuje a zkušenost Já nabývá postupně stále širšího obsahu. Je to
zřejmé, zkoumáme-li relevanci zkušenosti v postupu této recedence: mé počitky, pocity,
emoce, ale i hodnocení jsou až po jistý bod relevantní stále úžeji jen pro mne, jsou – jak
říkáme – stále radikálněji subjektivní. Zhruba řečeno, platí to potud, pokud je tak říkajíc
v dohledu právě osobní perspektiva zkušenosti. Jakmile však postoupím tam, kde vyvstávají
(jak jsme to nazvali) významy těchto prožitků, kde zkušenost překonává perspektivu pouhého
kontingentního prožitku, ale jde o obsahy hlubšího, existenciálně závažnějšího druhu, zjišťuji
stále naléhavěji, že se relevance rozevírá do širší, v posledním důsledku globální perspektivy:
relativita zkušenosti ustupuje jejímu absolutnímu nároku, také Já této zkušenosti nejsem už
prostě tento-Já zde a nyní, ale v intenci absolutní subjekt. Dalo by se příměrem říci, že Já
v úběžníku této recedence jsem my-všichni, pokud se tím nemyslí pouhá kontingentní
mnohost subjektů v nějaké komunitě, ale nadindividuální subjekt každé možné zkušenosti.
Toto je přirozeně značně vypjatý nárok a na nás bude, v dalších úvahách opakovaně
zkoumat jeho oprávnění.
15. Cartesiánské a transcendentální Ego.
Rozmanitost modů, v nichž se sebe-zkušenost vyjevuje, vede k otázce po originální či
autentické sebe-zkušenosti, jinak řečeno – jak se to často vyjadřuje – po pravém Já. Tato
otázka není nesmyslná, vynucuje si ji přece princip identity, který je osou jak sebe-zkušenosti
samé tak veškerých polarit subjektivní zkušenosti čehokoliv. Pokládáme ji ovšem už v značně
jiném zkušenostním modu, než v jakém se pohybovala předchozí recedenční meditace. Nazvu
jej ve shodě s převažující filosofickou tradicí modem reflexe, i když nejsem úplně přesvědčen
o jeho vhodnosti. Věnuji se zde krátce vysvětlení obsahu, jaký tento pojem v mém užití bude
mít.
Bylo zde snad dostatečně zdůrazněno, že pól zkušenosti, nazývaný obecně subjektem a
specificky Já, nemůže být autenticky objektivován; totéž přirozeně platí i o sebe-zkušenosti.
Nicméně o tom všem zde delší dobu mluvím, prozkoumávám z nejrůznějších hledisek,
dokonce zběžně klasifikuji. Jak je to možné? Ačkoliv jsme zde zatím neměli příležitost ani
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náznakově probrat to, co běžně nazýváme vědomím resp. myšlením, budeme se pro tuto chvíli
muset odvolat k intuitivnímu chápání významu, v němž se tradičně těchto slov používá.
Velice hrubě a jistě jednostranně lze říci, že myšlení převážně sestává z operací se symboly,
zastupujícími prvky přímé zkušenosti – ať aktuální, minulé nebo možné. Vztah tohoto
zastupování je složitý, ale pro tuto chvíli budeme muset vystačit s přibližnou intuicí.
Základním modem takové symbolizace jsou obrazy, které více nebo méně věrně určité prvky
zkušenosti zpřítomňují, tj. činí je předmětem aktuální zkušenosti; předěl mezi zkušeností
přímou a touto reprezentativní může být např. časový, ale také zřejmě může být jen v rozdílu
modu či vrstvy zkušenosti: to je právě náš případ, kdy přímou sebe-zkušenost přirozeně
prožíváme, ale nemůžeme nahlížet, ale v jiném modu, jako v zrcadle můžeme reflektovat.
Později podrobněji rozvedeme, že taková reflexe má přinejmenším dva znaky, které ji odlišují
od zkušenosti (relativně) přímé: a) má podstatně pojmovější, tj. inherentně zobecněnou a od
nepodstatných detailů očištěnou podobu a b) patří k ní spolu-vědomí jejího zástupného vztahu
k jinému modu zkušenosti.
Metafora zrcadlení zde není tak přesná, jak by bylo žádoucí: ve skutečnosti zrcadlo
naší mysli (našeho vědomí) nemůže být skutečně odděleno od primární zkušenosti a stejně
oprávněná by patrně byla metafora, vypůjčená z novější oblasti vědění a techniky, než
z optiky, např. metafora rezonance. Musím také připustit, že v předešlém popisu toho, co jsem
nazval recedenční meditací, taková rezonance (případně reflexe) nezbytně také hrála jistou,
byť méně významnou roli: její základní metodou sice bylo jakési prosvětlování, zvyšování
bdělosti primární zkušenosti; nicméně k tomu, aby o této zkušenosti bylo možno mluvit, aby
její obsahy mohly být jakkoliv posouzeny, musela být současně (nebo s nepatrným časový
odstupem) druhotně objektivována, což se nezbytně dělo jakousi rezonancí s jinou
zkušenostní vrstvou, chceme-li, tedy nějakým druhem reflexe.
To, k čemu přistoupíme nyní, totiž cartesiánská meditace, představuje jistý posun. Jak
je dobře známo jak z Descartova tak z Husserlova díla, reflektuje v ní filosof svou zkušenost
s cílem ověřit si její reálnost. Nástrojem takového prověření je radikální pochybnost: filosof
reflektuje různé obsahy a mody své zkušenosti – nikoliv ovšem v jejich podrobném výčtu,
který by byl nekonečný, ale tak, že myslí jejich celé svazky prostřednictvím slovních symbolů
– a zkusmo zpochybňuje jejich realitu. Dochází pak ke známému závěru, že i když mu nic
zřejmě nebrání bezprostředně zpochybnit realitu čehokoliv, co mu zkušenost nabízí, musí
bezpochyby on – pochybující být reálný, aby k takové pohybnosti mohlo dojít.
Tato meditace byla různě – kriticky či souhlasně – probírána mnohými filosofy a
jejímu druhotnému rozboru by bylo možno věnovat celou knihu. Řekněme zde pouze –
v jistém kontrastu s citovanými rozbory – že jistota cartesiánského Ega, která z této meditace
pochází, pramení ze dvou hlavních kořenů: především v ní filosof zpochybňuje zkušenost,
tedy zkusmo snižuje status její reality a závažnosti, čímž fakticky předem uzurpuje váhu
jistoty pro sebe-pochybujícího; za druhé jeho pochybování, jakkoliv pouze zkusmé a
realizované v myšlenkové rovině, je určitým aktivním přístupem ke zkušenosti – jistota
subjektu se tu pak posiluje právě tím, že vystupuje nikoliv jako pasivní receptor, ale jako
agens.
Cartesiánský subjekt tu nabývá jistoty tím, že ve svém pochybování zkusmo odebírá
objektům své zkušenosti investovanou identitu a vrhá ji myšlenkovým obratem zjevně sám na
sebe, ve skutečnosti ovšem na svůj reflexivní obraz. S jistým zjednodušením lze říci, že v tom
slavném cogito ergo sum se ono cogito týká někoho mírně jiného, než ono sum. Tento postup
má něco společného a něco ovšem odlišného s recedenčně-transcedenčním pohybem, který
jsme dříve nalezli při analýze zkušenosti: subjekt tu (zajisté nepřímo, v pojmové reflexi) od
svých objektů radikálně odstupuje, nikoliv však proto, aby je vzápětí či spíše protipohybem
potvrdil v jejich identitě (a tím, ustavením určitosti jejich zakoušení, hlouběji potvrdil sama
sebe), ale aby veškerý náboj identity vrhl do svého reflexivního obrazu. Nikoliv náhodou
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Descartes ve své myšlenkové poctivosti onen pól získané jistoty v závěru meditace již
nenazývá ego, ale je to právě res cogitans, tedy věc myslící, jakýsi symbolický objekt. Subjekt
se tu tedy v jakémsi koherentním zrcadlení zhlíží ve svém obrazu a jakkoliv primárně je tento
děj uhrančivý a nepochybně přinesl filosofii potřebný díl jistoty, dlouhodobě taková
sebejistota nemůže být stabilní a její vratkost podněcuje k dalším krokům. Ty mohou vést
v zásadě dvěma různými směry.
Jeden naznačil sám Descartes: subjekt se znovu vrací k primárním objektům své
zkušenosti, aby do nich reinvestoval identitu novým stvrzením jejich reality. Jelikož tak
říkajíc všechen svůj kapitál vyplýtval na sebe (na svůj sebe-obraz), potřebuje jiný, vyšší pól
identity, totiž Boha (který z hlubokým dobových důvodů nebyl do radikální pochybnosti
zahrnut): nezpochybněný Bůh ve své implicitní dobrotě by přece nechtěl filosofa klamat tím,
že by jeho zkušenosti předkládal jen samé zdánlivé obrazy. Z moci Boží tak realitu získává i
res extensa, ve zobecnění tedy zkušenostní objekt. Jakmile je toto završeno, nacházíme zde
Boha v roli jednoty, propojující kontrastní subjekt s objektem, tedy transcedenční větev
zkušenostní určitosti se tu realizuje transcendencí Boha a k Bohu.
Husserl nebyl s tímto vyústěním Descartovy meditace spokojen. Ve svých slavných
Cartesiánských meditacích a následném postupu svého díla k transcendentální fenomenologii
nabídl jiný směr, spočívající vlastně ve stále pokračující meditaci. Ta sice poněkud připomíná
recedenční meditaci, nastíněnou nahoře, ale liší se v některých podstatných bodech. Nejde
v ní totiž především o postupné očištění sebe-zkušenosti, ale o radikální purifikaci toho, co
Husserl nazývá noematem, čili očištění myšleného (lze také říci objektu myšlenkové
zkušenosti): jde o jeho postupné oproštění od všeho náhodně-situačního, od všech příměsí
aktuálních kontextů a kontingentních souvislostí, tedy o zření objektu (a v zobecnění celé
zkušenosti) v jeho nejvlastnější, originární podstatě. Husserl ji nazývá eidetickou a odhaluje ji
v jádře čiré myslitelnosti v podstatě proto, že povaha jeho fenomenologické redukce jaksi
nenápadně, samým svým zadáním, činí noesi (myslivý modus zkušenosti) koneckonců
výkonem subjektu. Lze říci, že takto očištěné eidetické zření obsahuje nejen eidos objektu a
zkušenosti vůbec, ale i noese, čili výkonu, který jej zakládá, a – v pozadí toho všeho – i
očištěného subjektu, který někdy (byť spíše zřídka) bývá Husserlem v reflexi (v souhlasu
s kantovskou tradicí) označován jako transcendentální ego. Pro naše další úvahy bude
podstatné, že ve své analýze (které v jejím vlastním rámci lze sotva co vytknout) Husserl
nalézá výrazně nadindividuální povahu tohoto subjektu, kterou lze celkem bez veliké
vulgarizace vyjádřit jako absolutní pól modu my všichni: eidos věcí, dějů, kvalit, situací atd.
tedy nejen zhloubi propojuje všechny jejich akcidentní instance, ale v podstatě také všechny
možné jejich noetické zkušenosti povrchně různých subjektů.
Zdálo by se – a Husserl tomu zřejmě na přechodnou dobu věřil – že odhalením tohoto
úběžníku analýzy je dosaženo kýžené jistoty a filosof má při své práci konečně hotovo.
Jenomže bližší pohled odhalí, že to je pouhé zdání: úběžník je totiž dosažitelný jen v intenci,
jako míněná limita stále dále pokračující očišťující meditace. To však není jediná vratkost
jistoty, o niž tu zřejmě jde: podstatně vážnější je, že tento úběžný subjekt ve skutečnosti nemá
nějaký jasný komplementární eidetický objekt, neboť eidos zkušenosti v nějaké uchopitelné
koherenci fenomenologické analýze zřejmě uniká (nevím, zda by s tím Husserl souhlasil, ale
tak se mi to alespoň jeví).
V jistém smyslu by se dalo říci, že eidetický subjekt (transcendentální ego) Husserlovy
analýzy je reflexivním obrazem mezní recedenční sebe-zkušenosti z minulého oddílu. Tato
shoda (dosažená ovšem také díky zanedbání celé řady rozdílů) však nemůže být motivem
k nějakému filosofickému uklidnění. Jakkoliv oba obdobné póly byly dosaženy
bezpředsudečnou analýzou, ve své konstituci zůstávají podstatně vratké: jejich vyostřenost je
dosažena za cenu jejich osamělosti, konfrontované s mlhou jejich komplementárních objektů,
s nimiž je nepojí nějaká výrazná jednota. To je situace, s níž se budeme muset utkat ještě
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mnohokrát: relativní vítězství, dosažené očišťující analýzou, se zpravidla ukazuje být
vítězstvím Pyrrhovým, jelikož zaostřením pohledu jedním směrem se zamlží všechny ostatní
perspektivy.

16. Archeologie a prospekce Já
Na pozadí posledních dvou kapitol se vznáší nepříjemná otázka: jakmile učiníme sebezkušenost předmětem zkoumání, ať už v přímé zkušenosti či v reflexi, nabídne se nám řada
různých Já (dovolme si nadále tuto neobratnou zkratku); podobný jev se ostatně nabízí i
v běžné zkušenosti: v společenské, osobní, psychologické a mnohé jiné rovině, v souvislosti
s různými prožitky, postoji, různými fázemi života, ale i v simultánně různých rolích, se
vidíme, pociťujeme a jsme také často pojímáni jako relativně různí. To je ovšem v rozporu
s ideou identity, kterou s Já intuitivně spojujeme. Pro současné myšlení je tato otázka zvláště
důležitá, jelikož na jedné straně lidské identitě na rozdíl od dob minulých přikládá velkou
důležitost, na druhé straně je konfrontováno s výrazně polymorfním světem, jehož různé
stránky zápasí o pozornost a strhují identitu svou stranou. Vyrovnává se s tím často tak, že
resignuje na původní význam slova identita a uvolňuje ji ve směru jakéhosi – přechodného,
periodického, nebo alespoň dílčího – sebe-rozpoznání, sebe-přidružení, tedy volně pojaté
identifikace: člověku se tedy přiznává identita rasová, etnická, národnostní, sexuální,
stavovská, tedy obvykle identita nějaké příslušnosti či role. To může být sotva uspokojivé
nejen filosoficky, ale i z psychologického či sociologického hlediska: mít více různých,
vzájemně třeba i rozporných identit znamená nezbytnou vratkost sebe-zkušenosti a tím i –
komplementárně – vratkost postojů a pohotovosti k činu. Je tedy tendence hledat pro všechny
možné identifikace nějaký vazebný princip, buď jako jejich multipolární jednotu, nebo jako
společné jádro. Přesněji řečeno, možnosti jsou tři: různé sklony či příslušnosti (tedy identity)
(i) náleží téměř jen shodou okolností téže bytosti, ale nezbytným vzájemným působením
vlastně „zvnějšku“ vytvářejí její povahu; (ii) jsou jakýmisi výběžky celku jedné bytostné
identity, vyvolanými aktuálními požadavky zkušenosti; (iii) identita má jádro jakéhosi
pravého Já, k němuž se různé projevy vážou více či méně náhodně, pod tlakem požadavků
zkušenostního světa. Je zřejmé, že z odstupu, při pohledu na bytost či osobu, lze každému
z těchto pojetí intuitivně přiznat jisté oprávnění. Z hlediska bezprostřední sebe-zkušenosti se
však důraz výrazně posouvá směrem k třetímu pojetí: pod tlakem nebo svodem zkušenostního
světa mohou být mé postoje či projevy třeba různé, i rozporné, ale v hloubi jsem to přece stále
Já: jeví se tedy, že musí být něco takového, jako pravé Já, jakási originální či originární
(původní či původ-určující) sebe-zkušenost, s níž jsou mé projevené postoje a sklony ve
větším či menším souhlasu nebo naopak rozporu.
Co ale je to pravé Já? Jak jsme viděli, ani recedenční meditace ani eidetická redukce
nic takového zjevně nepřinesly: jejich postup přinášel různé tvářnosti sebe-zkušenosti, které
nakonec vyústily do úběžníku, překračujícího osobní i bytostnou rovinu do jakéhosi
nadindividuálního subjektu. Je tedy oprávněné Rimbaudovo pověstné Já je někdo jiný?
V myšlení posledních staletí se vyvinuly v podstatě dva komplementární směry utkání se
s těmito otázkami: pravé Já je tu pojímáno buď jako původ nebo jako projekt; řečeno
metaforou, průzkum těchto možností je tedy buď archeologií nebo prospekcí sebe-zkušenosti.
Původní Já máme tendenci hledat v minulosti, tedy ve své paměti. Přitom však, pokud
má tento pól zkušenosti mít nějakou relevanci, nemůže jít jen o nějaké náhodné a přechodné
sklony, choutky či nápady, ale o rysy, které po jejich odhalení nalezneme jako autentické,
schopné naší současné přirozené identifikace. Hledáme je tedy v hloubi sebe sama, pod
nánosem běžné každodenní zkušenosti a vnějších požadavků, které ji dalekosáhle ovládají.
37

Jelikož přirozeně takové hledání akcentuje kontrasty, nabídnou se zkušenosti v takovém
ponoru především spontánní hnutí, a to zejména ta, která jsou odlišná od našich běžných
postojů. Co ale míníme pod slovem spontánní? Jak se zdá, vzdálili jsme se antické
etymologii, kde v klasické latině kmen toho slova znamenal něco uskutečněného z vlastní
vůle, v řečtině zcela obdobný kmen označoval dokonce oběť či dobrovolně přijatý závazek.
V tomto původním pojetí – a nejde tu jen o lingvistický posun – tedy spontánní je to, co chci,
k čemu jsem se rozhodl bez vnějšího přinucení. Úměrně tomu, jak jsme v západní kultuře za
dlouhá staletí dosáhli dalekosáhlého vnějšího osvobození a jak současně ale ještě doznívá
vnitřní spoutání našeho vědomí požadavky křesťanství a civilizace, máme tendenci za
spontánní považovat hnutí, která v naší sebe-zkušenosti povstávají samovolně, tedy bez
přispění naší vědomé vůle nebo dokonce proti ní. Vulgarizace učení Freudovy psychoanalýzy
dokonce tomuto pojetí spontaneity přikládá zvláštní, nejen poznávací, ale i téměř etickou
váhu. Není však třeba zvlášť hluboké analýzy k poznání, že toto pojetí je pro poznání pravého
Já víceméně bezcenné. Freud sám, stejně jako jeho následovníci, rozeznával nevědomé Id od
vědomého Ego a nikdy nedával prvému přednost před druhým, alespoň pokud Ego samovolné
podněty Id svobodně zpracovává do kulturně-koherentního systému postojů a reakcí, místo
aby se jejich tlaku pohodlně zbavovalo jejich represí, tj. automatickým vytlačením za obzor
vědomí. Ať už jeho přístupy přijmeme či ne, musíme připustit, že zejména novodobě je naše
zkušenost zaplavována obrovským množstvím vnějších podnětů, útočících na naše emoční
automatismy a pokoušejících se tak nenápadně naše Já zbavit jeho autonomní, spontánní vůle.
Je tedy součástí průzkumu našeho původního či pravého Já poznání nejen samovolných (ať
niterně nebo zvnějšku povstávajících) podnětů a chtění, ale i spontánně-autonomní postoj,
který k nim náš niterný subjekt zaujímá.
Poněkud uměle – jen pro větší přehlednost – jej můžeme rozdělit do dvou směrů či
perspektiv: ten jeden je má autentická přirozenost, ten druhý (s prvým ovšem přímo
související a převážně z něho vyplývající) je mé spontánní směřování. Autentickou
přirozeností zde zřejmě nemůžeme mínit nějaké náhodné podněty toho druhu, o jakém byla
právě řeč, ale spíše převážně koherentní (i když docela jistě nikoliv nutně jednotný) komplex
pocitů a postojů, v nichž jaksi implicitně cítím svou identitu. Reflexivně mohu usuzovat, že
s jádrem této přirozenosti jsem se patrně zrodil (že tedy, řečeno v objektivaci – která nám tady
ještě v přísném smyslu není přístupná – je dán genetikou), případně, že se v ní spojily vrozené
sklony a rané vlivy v mém bytostném vývoji. S jistou dávkou poučené reflexe mohu ještě dále
usuzovat, že tuto přirozenost dále dotvářel jakýsi kumulativní vztah mezi mou pokračující
zkušeností a tím, co jsem průběžně jako autenticky pro sebe přirozené prožíval: přispěly k ní
tedy jistě v nějaké míře opakované úspěchy nebo naopak frustrace některých sklonů, ale též
zvnitřnělé podněty sklonů dosud dřímajících. Musím tím tedy připustit, že tato má autentická
přirozenost nebyla nutně nějak strnule neměnná, ale procházela jistým vývojem. Odtud je
jenom krok k náhledu, že v procesu toho vývoje se některé – pravděpodobně novější – sklony
dostávaly do rozporu s jinými (patrně staršími). Říci, že v hloubi své autentické přirozenosti
jsem se po celé trvání své zkušenosti vůbec nezměnil, by bylo stejně pošetilé, jako tvrdit, že
se plasticky měním s každým novým podnětem. Vyvstání rozporů v tom, co prožívám jako
svou přirozenost, ovšem ohrožuje mou identitu a je tedy základním momentem Já snaha o
jejich překonání. K tomu ve sféře subjektu nemůže docházet jinak, než jakousi reinvesticí
identity v podobě vůle.
Tím se ale dostáváme od archeologie k prospekci Já. Řadě amorálních a převážně
nekoherentních automatických podnětů, ale též těm z mých přirozených sklonů, které jsou
v rozporu s jednotou mé sebe-zkušenosti, mohu vědomě čelit nejen proto, že prostě takový
jsem, ale především proto, že takový (např. morální, etický, svobodný vůči přelévání zvnějšku
levně vyvolaných chtění, ale též zbavený diktátu specifických sklonů, které narušují mou
vnitřní jednotu) chci být: že mám jistý ideál své povahy, k němuž více či méně vědomě
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směřuji. Tím nemusí být míněn nějaký výčet vlastností, postojů či akcí, ale spíše jakási
základní povaha, z níž by tyto projevy vyvěraly. Pravé Já tu pak vyvstává jako projekt.
Je ovšem zřejmé, že každý projekt závisí na něčí tvůrčí obrazivosti a současně na vůli
jej uskutečnit. Já jako projekt mohu být relevantní jenom tak, že Já přítomný jednak vládnu
vůlí k takovému směřování, jednak prospektivně znám jeho možnosti. To ovšem znamená
dobrou znalost mých dosavadních emocí a postojů, mých přítomných samovolných hnutí i
mých schopností jim čelit nebo je transformovat. V tomto smyslu je pravé Já ve skutečnosti
spojením obou načrtnutých komplementárních přístupů: je to můj neustálý svobodný pohyb
od potencialit k projektu, od dané přirozenosti k vnitřnímu modelu, od samovolných chtění
k vědomé vůli. Vyplývá z toho, že pravé Já není něco statického a daného.

17. Zkušenost Druhého a Jiného: přímý, bytostný, osobní a neosobní (věcný) vztah
Vyšli jsme zde vstříc filosofické tradici a podrobně zkoumali sebe-zkušenost.
Obsáhlost tohoto zkoumání nebyla jistě přehnaná, vždyť zkušenost sama sebe je to první, co
má filosof k disposici; kromě toho, jak snad bylo alespoň naznačeno, dřívější filosofie měla
občas tendenci pomíjet některá hlediska a pojímat sebe-zkušenost poněkud deformovaně.
Soustředění na sebe-zkušenost ovšem mohlo zakrýt klíčovou okolnost, že prožívání Druhého
je přinejmenším stejně důležitou složkou zkušenosti.
Přesnější by patrně bylo říci, že zkušenost – aby vůbec byla zkušeností – musí
obsahovat Jiné: aby vůbec byla, musí být alespoň v elementárním smyslu určitá; k tomu musí
– opět třeba elementárně a implicitně – obsahovat rozlišení, uskutečněné v nějaké souvislosti
nebo lépe jednotě. To docela jistě platí i tehdy, kdy se právě třeba soustředěně obíráme sami
sebou, svou sebe-zkušeností: vždy se takové obírání děje na pozadí toho, čím sám právě
nejsem a co mé specifické sebe-zkušenosti umožňuje vyvstat, ale kromě toho i v ní samé,
pokud mají vyvstávat nějaké zkušenostní obsahy, musí docházet k odlišení např. toho, jak se
právě (resp. až do této chvíle) prožívám, a jiného, které mi v mé zkušenosti vyvstává. Jiné
však – ve své neutralitě – tak docela nestačí: jak už jsme naznačili dříve, potřeba určitosti
vede ke kontrastu, vede tedy k polaritě zkušenosti: proto se Jiné ve zkušenosti primárně
presentuje jako Druhé, především (jak se hned objasní) jako Druhý. Používám zde tohoto
slova opět s ohledem na tradici, i když jeho implicitní mužský rod je neoprávněný: stejně
dobře, ne-li lépe, by mohlo znít Druhá. Tato obtíž však pozoruhodně odpadne v radikální
podobě přímé zkušenosti, kdy na místo toho slova nastoupí Ty.
V naší předběžné exposici této stránky prožívání na začátku našich úvah jsme
v souvislosti s polaritou zkušenosti poněkud předběhli své příští nálezy: zkoumali jsme vztah
subjektu a objektu a riskovali tím, že zakryjeme klíčovou okolnost, že Druhý primárně – a
v důležitém smyslu ani sekundárně – není objekt. Čím tedy je, bychom si měli objasnit nyní.
Na počátku je třeba připomenout generickou stránku zkušenosti sebe sama, ať už
následně v různých úběžných bodech svých meditací nalézáme Já, ego či subjekt sebevíce
naléhavě jako absolutní pól. Už jsme dříve připomněli, že sama sebe původně nalézáme ve
vztahu (resp. v průsečíku více vztahů) a díky vztahu nebo alespoň v úzké souvislosti s ním. Je
sice pravda, že k plné konstituci vlastní identity je zapotřebí jistého odsazení, narušení
kontinuity vztahů až do přechodného osamění, ale možnost vztahů a jejich hlubinná
přítomnost jsou nicméně průběžnou podmínkou zkušenosti sama sebe. Cartesiánská meditace,
zkusmo rušící všechny protipóly filosofujícího subjektu, je možná jenom v pojmové reflexi.
V přímé zkušenosti by důsledně osamělé Já bylo jen bezobsažnou absurditou.
Martin Buber tyto náhledy emfaticky exponoval ve svém proslulém schématu Já a Ty.
Skutečně, Ty je přirozeným protipólem Já, jedno bez druhého nemá původně smysl ani obsah.
Spojením Já a Ty přirozeně vyjadřujeme vztah, který tu – opět v souhlasu s Buberem –
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nazveme přímým. Vyjadřujeme tím, že k jeho zkušenostnímu vyjádření není žádné – ať
symbolické nebo jiné – zprostředkování nejen zapotřebí, ale ani žádoucí. Ale co je to přímý
vztah? Je to ono, co jsme zažili všichni v prvních týdnech a měsících svého života s naší
matkou (nebo osobou, která hrála její roli)? Můžeme patrně připustit, že jde o jeho
zárodečnou formu – čímž ovšem nevyjadřujeme nic o jeho intenzitě: ta je jistě jedna
z největších, jaké si v oboru vztahu lze představit. Je to však v této elementární před-podobě
vztah nevyváženě komplementární – vztah krajní závislosti a odevzdanosti z jedné strany a
ochranitelsky-majetnický ze strany druhé. V takovém vztahu není alespoň v jednom směru
pravého, mobilizujícího Ty, neboť v něm právě z jedné strany chybí rozvinuté Já. Jistě však
tento vztah má znak základní pro všechny přímé vztahy, totiž relativní výlučnost: stejně jako
v něm není prostředníka, není v něm v pravém smyslu ani jiných protějšků či objektů. To jistě
neznamená, že by subjekt v přímém vztahu doslova neviděl (tedy nezakoušel) nic jiného, než
svůj protějšek, ale že Ty je nejen protipólem, ale i horizontem jeho zkušenosti: že vše, co
v tomto vztahu prožívá, je prodchnuto a zabarveno zkušeností Ty a nikoliv naopak, jak tomu
bude ve všech dalších případech, o nichž tu bude řeč.
V souvislosti s přímým vztahem jsme na první pohled konfrontováni s podivným
paradoxem. K tomu, aby mohlo vyvstat výrazné Ty (dovolme si pro krátkost zápisu tento
nepěkný gramatický patvar, i když nás pořád svádí na chybné myšlenkové cesty), musí tu
v polaritě k němu stát podobně výrazné a silné Já. Vztah Ty je tedy výraznou polarizací,
kontrastním odlišením. Současně ale všichni víme, že všechny vztahy, ovládané dynamikou
Ty, mají podobu výrazného vztažení se, sebe-vydání, ba sebe-odevzdání: natolik výrazného,
že představuje až jisté existenciální riziko, pokud z druhého pólu vztahu nepřijde adekvátní
odpověď. Jak je ale možné, současně se odlišit, v jistém logickém smyslu vzdálit, a ve
zjevném protikladu k tomu naopak se vztáhnout, odevzdat, vydat se ve jménu jakési jednoty
s mým protějškem?
Jistě se nám vybaví, že přesně tytéž otázky jsme si kladli v souvislosti se vztahem
subjektu a objektu a konstatovali, že recedenčně-transcedenční protipohyb je právě základním
momentem, jímž se ustavuje určitost zkušenosti. Už tam se naznačilo, že rozpornost případně
alogičnost takového protipohybu je zdánlivě zjevná jenom tehdy, jestliže jej nahlížíme jen
z hlediska jednoho pólu, tedy typicky z hlediska subjektu: pokud se povzneseme a nahlížíme
věc z hlediska obou pólů, nebo ještě raději z hlediska vztahu, konstatujeme jen změnu kvality,
nikoliv protismyslnost: vztah prostě právě tím, že se vypne do kontrastu v jednotě, nabude
vyšší určitosti.
Právě nastíněnou rekapitulací jsme ovšem na sebe nastražili malou past: pokud
pravíme, že toto recedenčně-transcedenční schéma platí pro vztah subjektu a objektu, a
přivádíme je zde znovu v souvislosti s přímým vztahem, tedy s Ty, chceme snad – v rozporu
s nedávno řečeným – naznačit, že Ty je objekt? To by jistě byla hrubá chyba, jakkoliv se jí
psychologická literatura docela běžně dopouští. Je tomu přesně naopak: objekt ve své svěží
zkušenostní novosti, tedy objekt právě vyvstávající a ve svém vynoření zkušenostně
mobilizující nás oslovuje a také je námi oslovován jako zárodečné Ty. Všichni si tuto
zkušenost můžeme vybavit z dětství, kdy naše vnímavost a představivost byla ještě svěží; a
známe ji i z dospělého věku z těch nečetných případů, kdy nás neobvyklost, krása nebo
znepokojivost nějakého jevu hluboce oslovila. Jde-li ovšem o typický objekt, upadá jeho
zakoušení snadno do všední věcnosti, jak o tom bude řeč za chvíli.
Důležitý moment oslovení jsme tu uvedli víceméně metaforicky a skeptik by mohl
říci, že v případě typického objektu jde pouze o náš dojem: objekt je k nám zcela lhostejný, to
jen my do něho promítáme své personifikační fantazie. To je ovšem zvěcňující reduktivní
pohled, jímž se budeme zabývat později. Na tomto místě máme dost práce s pochopením Ty
ve zcela nemetaforickém smyslu, tedy se pochopením vztahu k Druhému, tedy k živé bytosti.
Tady, jak jsme už přinejmenším v náznaku rozebrali, dochází k oslovení v pravém smyslu, ať
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doslova, tedy řečí, nebo jinými prostředky chování a komunikace. Jako Ty jsem tu Já
oslovován a komplementárně tedy také druhé Já jako Ty oslovuji. Všimněme si:
k vzájemnému oslovení či konfrontaci nedochází mezi nějakými věcnými povrchy (i když
fenomenalistický rozbor toho, co se aktuálně děje, by nejspíše poskytl právě tyto povrchové
znaky, jako třeba gesta, výraz, slova a jejich zabarvení, prostě signály), ale oslovení má
hlubinné zaměření, týká se subjektu v jeho konstitutivní hloubce: proto také, jde-li o
zkušenost radikálně novou, působí jako bytostný otřes. Tento výměr může znít přepjatě,
pokud si neuvědomíme, o čem je tu skutečně řeč: zájmena ty užíváme každý patrně
mnohokrát denně, aniž bychom tím nutně vyjadřovali nějaký silný, přímý, dokonce
existenciálně naléhavý vztah. Jak ještě později připomeneme, i v těchto případech jsou
přítomny zárodky skutečného oslovení; abychom však pochopili plný význam toho, čím se tu
zabýváme, musíme si vybavit zkušenost prvního mocného oslovení láskou, ať už ji nese
erotický, rodinný, náboženský nebo třeba i estetický, poznávací či etický zkušenostní pohyb.
Tady, stejně jako jinde, je důležité vyhnout se chybám redukce: jen zdánlivě věci chápeme
tím, že je redukujeme na primitivní společné jmenovatele: takový rozbor je účelný jen tehdy,
pokud jsme z něho schopni zpětné syntézy původního jevu (což, jak ukážeme později, nebývá
bez problému).
V jaké hloubce, v jakém modu Já nás takové mobilizující, až otřásající oslovení
zasahuje? S jistým zklamáním musíme konstatovat, že předchozí analýza sebe-zkušenosti na
tuto otázku odpověď nedává: není to jistě jen osobní Já, to – tak říkajíc – nesahá dost
hluboko; a není to jistě úběžný subjekt recedence, ani transcendentální Ego, neboť to jsou
instance „bezpečně“ vzdálené takovému otřesu. Na druhé straně však naše náčrtová analýza
sebe-zkušenosti dostatečně ukázala, že od ní nelze očekávat nějakou konečnou a pohodlnou
klasifikaci, neboť zkušenost je pohyb vždy k novému a stejně jako její objekty jsou v jistém
smyslu stále nové, musí se také jako nový konstituovat i její subjekt (byť se vzápětí autoidentifikačním aktem sám nalezl jako vždy Já).
Mám-li tedy odpovědět, v jaké hloubce, v jakém modu Já nás radikální Ty oslovuje,
nazvu ji s vědomou nepřesností bytostným Já. Je to – řečeno zběžně – modus, v němž bytost
zvratně cítí a prožívá svou identitu, jakýsi hlubinný kořen celé své zkušenosti, ať se týká světa
či sebe sama. Přímý vztah se jí právě zde dotýká a nutí ji k transcedenci, která je stejně
příslibem bytostného naplnění jako (jak jsme už řekli) rizikem pro její identitu: zhroucení
oblouku jednoty, který svým pohybem vzklenuje, prázdno či šklebivé úhyby, s nímž se na
druhém pólu může setkat, dokonce zážitek vlastní nemohoucnosti či strachu vzhledem
k subtilnímu, ale ve skutečnosti krajně vážnému riziku transcedence, to vše může vést
k porušení, ba dokonce zjevnému popření její identity. Radikálně přímý vztah k Ty jako
k bytostnému protějšku proto není něco zkušenostně běžného.
Jaksi nenápadně, v podstatě jen volbou slov, jsem tu od radikálně přímého vztahu
přešel ke vztahu bytostnému. Důvod je ten, že první chápu jako radikální vystupňování
druhého: tak radikální, že je v podstatě nelze dlouhodobě udržet – nejen proto, že bychom
v takovém vztahu nemohli prakticky žít, jak připouští i Buber, ale i proto, že nejskvělejší,
nejvíce uspokojivá syntéza zkušenosti, nejhlubší zkušenostní naplnění, nic nemůže
dlouhodobě odolat pohyblivosti zkušenosti. I ten nejzářivější zážitek zmatní, i
nejopravdovější nadšení otupí: milost lásky, krásy, poznání či dobra přichází a zase odchází,
studnice možné zkušenosti v daném směru se vyčerpá a potřebuje čas k novému naplnění.
Proto je přímý vztah, ono radikálně intimní oslovení, vždy jen přechodným, byť svrchovaným
zážitkem. Tím však nemizí vše, co k němu vedlo: právě naopak, jeho zkušenost ovlivní celé
další zakoušení bytosti, její postoj ke světu i k sobě samé. V příznivém případě zůstává
protějšek, který už jednou zaujal roli výlučného Ty, v nějakém smyslu bytostným protějškem,
transcedence k němu vlastně stále pokračuje, byť nikoliv s tak vypjatým a plným nasazením
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celé bytosti: vznícené Ty se střídá s pokojnějším My, s vědomím sounáležitosti, případně
jednoty.
Je ale řada protějšků, které mne v průběhu mé zkušenosti oslovují způsobem, který
nevznáší tak krajní nárok, nicméně zasahují hluboko do mého soukromí, ať tento výraz
chápeme jakkoliv široce. Je snad adekvátní, nazvat vztah k nim – zajisté mírnější, méně
náročný, nicméně jaksi závazný – vztahem osobním. Jak slovo napovídá, jsem v něm
oslovován a také odpovídám v osobní rovině, je tedy i protějšek v nějakém smyslu osobní, i
kdyby to byl třeba neživý předmět: více než jenom v metafoře jej personifikuji, ozvláštňuji jej
ve své zkušenosti a propůjčuji svému vztahu k němu nejen určitou hloubku, ale i stálost a jistý
díl odpovědnosti.
Kaskáda přímého, bytostného a osobního vztahu nemá být nějakou vyčerpávající
analýzou všech možností. Spíše napovídá, že poeticko-didaktické Buberovo rozlišení mezi Ty
a ono jen názorně vytyčuje krajní rozpětí mnoha různých možností, jichž vztah ke
zkušenostnímu protějšku může nabývat. Jistě má Buber pravdu v tom, že na opačném
protipólu proti výlučnému vztahu Ty stojí věcný vztah Ono, tedy nezúčastněné obzírání
něčeho, co nekonfrontujeme v jeho vlastní, naléhavé podobě, ale spíše pozorujeme reflexivně,
prostřednictvím různých zástupných symbolů a spíše pro jeho druhotné použití či důsledky
jeho existence než pro ně samé. Je také pravda, že přímý vztah nepřipouští odvrácení, nesnese
náhradu symbolem, nepoddává se ve své originalitě sdělení někomu třetímu. Máme však
proto věřit, že všichni milující, kteří tak rádi mluví o svých milovaných, věřící, kteří se
vyznávají z lásky k Bohu, všichni ti další, kteří nedovedou smlčet svou zaujatost krásou, jež je
navštívila, pravdou, již nalezli, nebo dobrem, které měli to štěstí zažít – tedy že všichni ti a
další buď nikdy své Ty skutečně nepotkali nebo je zrazují tím, že zády k němu je degradují na
pouhé Ono? Jako vždy, když vznášíme na lidi příliš emfatický nárok, měli bychom tendenci je
zatratit. To však sotva může být naším zdejším úkolem.
Základním zkušenostním faktem, který zanedlouho vplyne do nových souvislostí, je
víceméně neustálá oscilace mezi přímou zkušeností a její reflexí, či v jiném úhlu pohledu
mezi její přísně soukromou a subjektivní podobou a jejím sdílením a sdělováním. Jak se dále
osvětlí, nejde tu o nějakou kontingentní okolnost, která může a také nemusí nastat, ale o
základní rys vědomé zkušenosti, či prostě zkušenosti (neboť lze sotva mluvit o zkušenosti,
která by nebyla vědomá). Součástí této charakteristiky je, že cokoliv ve zkušenosti, co je
dostatečně nové nebo závažné, aby to přilákalo naši pozornost, primárně nás oslovuje či
vyzývá k přímému vztahu. Máloco však má tu moc, udržet nás podstatnou měrou v této
transcedenci: spíše je to právě reflexe, symbolizace a zdvih do sdílení a sdělování, kterými se
s nárokem novosti či jiné závažnosti vyrovnáme. To ještě nutně neznamená zvěcnění, nějaké
odvrácení či lhostejnost, jak by tomu chtěl exaltovaný nárok; není dokonce vůbec vyloučeno,
že by se daný objekt zkušenosti nemohl stát znovu protějškem, nadaným značnou měrou
výlučnosti, byť způsobem už jiným, než je svěží setkání. K tomu, abychom tyto možnosti
mohli rozvinout, musíme ale dříve prozkoumat ještě řadu jiných stránek zkušenosti.
18. Modus My: sdílení a sdělování
Snad nejvýraznější slepou skvrnou velké části klasické filosofie je převážné nebo
totální ignorování fenoménu sdílení ve zkušenosti. Klasická metoda filosofování, opírající se
převážně o spekulativní introspekci a do jisté míry asi taky neschopnost se s jinými filosofy o
některých otázkách domluvit, vedla až k víře v totální monadickou isolovanost jednotlivých
subjektů. Úctyhodnost logicky konsistentních systémů, vybudovaných na takovém základě,
nemůže zakrýt absurditu základního předpokladu, jen akcentovanou faktem, že jejich vývody
byly svěřeny tisku se samozřejmým očekáváním jejich srozumitelnosti pro jiné myslitele i
širší publikum.
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Hlavní důvod, proč myslitelé jinak nepochybných intelektů mohou být svedeni do tak
zřejmé slepé uličky myšlení, patrně spočívá v zvláštním rysu sdílení zkušenosti, který bychom
mohli nazvat jeho dialektikou. Ta v nejhrubším náčrtu spočívá v tom, že naše průběžná
zkušenost je na jedné straně samou svou povahou preformována sdílením a sdělováním a také
svou povahou toto sdílení předpokládá, na druhé straně je ale vždy podstatně soukromá, tedy
v podstatných rysech přímo nepřístupná jinému, než svému subjektu. Protiklad sdílení a
uzavřenosti téže zkušenosti zakládá zjevný paradox, který máme tendenci řešit preferencí
jedné alternativy před druhou; jenomže to, jak víme, žádným skutečným řešením problému
není. Prozkoumejme tedy obě stránky poněkud víc, abychom zjistili, do jaké míry mezi nimi
rozpor skutečně panuje.
Začněme zjištěním, že počátky naší zkušenosti byly stejně závislé na sdílení s jinými
lidskými bytostmi jako povstání našeho subjektu v jejím středu. Identita předmětů, jevů, dějů,
kvalit povstávala, jak už víme, tím, že jsme ji do nich investovali – a mohli investovat jenom
proto, že jsme sami v té zkušenosti byli: tento stůl byl tímto stolem právě proto, že já jsem už
byl Já, tedy – dovolme si pro krátkost takové vyjádření – tento zde-přítomný subjekt. Jak
jsme ale už naznačili, tento proces není pouze jednosměrný, ale zvratný: sama sebe jako
přítomného a ve své identitě trvajícího nacházím tím spíše, čím pevnější jsou opěry objektů
mé zkušenosti, k nimž se vztahuji. Uvažme nyní, že už v době, kdy pro mne zkušenost
v elementární určitosti povstávala, vystupovaly v ní lidské bytosti (rodičů, sourozenců a
dalších), které byly nejen jejími objekty, ale současně také jejími spolutvůrci, a to nejen tím,
že ve mně – svými vztahy, svým oslovením – probudili mé sebe-vědomí. Dělo se to na příklad
takto. V celé té nedohledné škále možných modalit a strukturací mého okolí se tento stůl stal
právě stolem ne pouze proto, že jsem si na něj mohl sáhnout nebo do něho víckrát narazil, ale
také proto, že lidé kolem mne jej právě jako stůl brali, používali jej a také o něm jako o stolu
mluvili. Krajní Quineho pojetí, že ontologie naší zkušenosti je v podstatě dána gramatikou
naší řeči, má jistě slabinu v otázce, kde tedy se ta gramatika vzala; slabší interpretaci,
poukazující na vzájemnou zpětnou vazbu mezi oběma, však sotva můžeme odmítnout. Fakt,
že se už od nejranějších fází zkušenosti setkáváme s její symbolizací prostřednictvím řeči, a to
řeči určitým způsobem strukturované, má nepochybný vliv i na její strukturaci. Vzájemnému
vztahu těchto struktur by bylo možno věnovat celé knihy, načrtněme tu alespoň některé
nejdůležitější rysy.
Otec mě třeba v dětství požádal, abych mu přinesl jistou knihu se stolu v pracovně.
Tedy jdu a naleznu ten předmět-stůl z určitého zorného úhlu, jak jej obvykle vídám, tedy
zdola, kdy mi ukazuje hlavně své nohy, mezi nimiž si občas hraji, a okraj desky, přes nějž
sotva vidím. Otec však říká, že na stole je kniha, tedy pro něho je samozřejmý jiný pohled,
shora na desku. Zkušenostní fakt, zprostředkovaný většinou řečí, že tentýž předmět má více
stran a zejména víc perspektiv, které se díky pojmově-slovní symbolizaci mohou simultánně
realizovat, zakládá onu pozdější samozřejmost, že stůl je něco pro sebe jsoucího, co má vždy
současně více perspektiv a tedy také hloubku. Objekt-stůl je jiný objekt, než objekt-kniha,
kterou z něho mohu sejmout, aniž bych porušil jeho identitu. Otec mi třeba řekne, že jsem
nepřinesl tu pravou – mám vzít tu druhou knihu, která také leží na stole: stůl tedy zůstal
stolem, i když jsem z něho knihu vzal (o tom, co všechno můžeme stolu odebrat, aniž by
přestal být stolem, budeme přemýšlet později). Také kniha má svou identitu, udržovanou po tu
dobu, co ji nesu, nejen souvislostí mé zkušenosti jejího tvaru, váhy, barvy, ale také oním
slovem kniha, které mě provází po cestě ke stolu a zpět. Současně ale také knihou je ta, kterou
jsem přinesl napřed, a nesčetné další, které jsou ještě v knihovně; stůl v pracovně je stolem
jako ten, který je v kuchyni, vypadá však značně jinak a knihy se na něj nepokládají. Řeč je
tedy i ve svých nejprimitivnějších projevech tvořena abstrakcí a také ji svým užíváním
zkušenosti udílí. Fakt, že se díky tomu zkušenost neskládá jen z nějakých přelévavých vzorců
smyslových dat, ale z drobných a větších událostí mezi objekty a jejich kvalitami, které
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všechny jsou vpojeny do širších jednot svou elementárně-pojmovou podobou, však není
jedinou a nejspíš ani hlavní příčinou dalekosáhlého sdílení.
Tím je patrně už shora naznačená okolnost, že se naše zkušenost od svého počátku
formuje v prostoru vztahů s jinými a že tím získává podstatný rozměr hloubky. Stůl, k němuž
jdu pro knihu, není jen jednostranný vzorec, jaký nutně potřebuji k tomu, abych se k němu
mohl úspěšně přiblížit, ale je to – jak říkáme – prostorový předmět, který má např. svou zadní
stranu, i když se na ni právě nedívám. To je jistě zkušenostně umožněno také mou pamětí, ale
primárně je to zkušenostně dáno možností i aktualitou spolu-zkušenosti někoho jiného, kdo
stůl spolu se mnou zakouší. To lze ještě poněkud rozšířit a prohloubit: nejen komplex
možných jevení se stolu, uchopený v simultaneitě, ale i samo jeho zkušenostní osamostatnění
jakožto objektu pro sebe je umožněno aktuální nebo – později – možnou spolu-zkušeností
někoho dalšího. Recedenčně-transcedenční schéma konstituce objektu, které jsme odhalili na
počátku svých úvah, je tu třeba ještě podstatně rozšířit: jak znovu probereme v dalším oddílu
o vědomí, uvolnění z přímé konfrontace, jímž objekt tak říkajíc usazuji do jeho vlastního bytí,
se děje jakýmsi jeho nabídnutím či odevzdáním někomu jinému, který buď je a nebo může být
spolu-přítomen. V elementární podobě to lze běžně pozorovat na malých dětech: prvé objekty
své zkušenosti střídavě přitahují (náznakově pohlcují) a odvrhují, ale ve fázi, když si začínají
uvědomovat jejich elementární identitu, velice často je – němě, ale výrazně – ukazují
dospělým. Z Buberova Ty – ono jako by tu byl vystřižen menší oblouk, jakési ty – toto, jímž
dítě zkusmo ustavený objekt nabízí schválení a tím jej potvrzuje. V dospělé zkušenosti toto
schéma jako by nutně nepotřebujeme ne snad proto, že by k podobnému pohybu nedocházelo,
ale proto, že i naše soukromá zkušenost má rozměr sdílení, ne nutně s někým konkrétním a
přítomným, ale s zvnitřnělým pólem Druhého resp. zvnitřnělou komunitou. Jak o tom bude řeč
později, tím vnitřním Druhým mohu být obloukem já sám, pak ale stejně v zastoupení
Druhého.
Protože tomu tak je obecně, byť mnoha různými způsoby, je v pozadí naší zkušenosti
všudypřítomný modus My, který je převážně implicitní a nezjevný, nacházíme jej však
soustředěnou meditativní analýzou, jak jsme o něco dříve nalezli. Jakmile se tato stránka
zkušenosti explikuje, čili vystupuje do zjevnosti, nabývá užší a také kontingentní povahy, jako
třeba my – lidé, my – příslušníci této kultury, nebo též my – rodina, apod. V této explicitní
podobě je zkušenost může přijmout nebo naopak odmítnout a potlačit, ať směrem rozšíření (s
intencí absolutní objektivace) nebo zúžení (s intencí výlučného soukromí). Činit z toho závěr,
že se tím můžeme zbavit implicitního sdílení, onoho základního My na pozadí naší zkušenosti,
je ale stejně pošetilé, jako chtít spekulativní solipsistickou redukcí z veškeré zkušenosti učinit
výron osamělého subjektu.
Je možná námitka, že toto My je jenom rozšířený modus Já. Nelze to tak zcela popřít –
koneckonců, k jakési podobě My-všichni jsme přece dospěli v úběžných bodech našich
recedenčních analýz sebe-zkušenosti. Nicméně není to pro My zcela výstižné. Všudypřítomné
implicitní My není ve zkušenosti pravým sídlem identity, ani pólem vztahu, jímž se její
objekty zakládají ve své určitosti. Spíše je rámcem, v němž ve zkušenosti stejně implicitně
vystupuje ten zobecněný Druhý, k němuž se v jejím uvědomování obracíme jakýmsi stejně
implicitním pohybem od sdílení ke sdělování. Co tady míníme poněkud nejasným výrazem
implicitní, vzápětí vyplyne srovnáním se sdělením skutečným, tedy explicitním.
Svou zkušenost totiž nejen – v náznaku, neuvědoměle, tak říkajíc v zastoupení
druhých – sdílíme, ale docela přirozeně sdělujeme. Pro malé děti a některé prostší dospělé lidi
mezi oběma módy není výrazný rozdíl: mít zkušenost pro ně přirozeně znamená ji vyprávět,
mluvit o ní. Rozšířenost této tendence vedla některé myslitele, především Ricquera,
k poněkud unáhlenému závěru, že vědomá zkušenost je vlastně stálým vyprávěním příběhu
sama sebe, do něhož ji jaksi automaticky transformujeme. Nemyslím, že to lze takto prostě
přijmout: zkušenost jako příběh a její uvědomování jako vyprávěním příběhu je jistě
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důležitým a značně rozšířeným modem, sotva však modem jediným. Ricquerovo pojetí je
však možno přijmout jako jednu krajní možnost pohybu mezi niterným sdílením a
sdělováním, který je v jádře každé vědomé zkušenosti.
Jakmile však od vlastní dynamiky zkušenosti a jejího prvku sdílení pokročíme
k zjevnému, tedy explicitnímu sdělení, narážíme na zvláštní, téměř paradoxní překážku.
Explicitním sdělením se obracíme k vnějšímu protějšku, ať aktuálně přítomnému nebo
předpokládanému, se základním motivem podělit se o svou zkušenost, tedy ji explicitně
sdílet. Jedná se tak o jakési umocnění poměrů, jež už ve zkušenosti stejně panují, o jejich
zjevnou aktualizaci a zaměření k vybranému konkrétnímu protějšku (nebo alespoň protějšku
určitého druhu). Nicméně právě tímto gestem otevření se v důležitém smyslu naše zkušenost
uzavírá: stává se soukromou, s jistou, ale vždy omezenou schopností být sdělena. Skeptik
namítne, že taková byla přece pořád, jen se to komunikačním gestem stalo více zřejmým.
Nezapomeňme však, že prostředí, v němž se naše úvahy zatím stále pohybují, je zkušenost,
nikoliv její objektivní průmět.
V čem je specifika explicitního sdělení zkušenosti? Už tím, že se chystám ji sdělit,
porušuji její přirozenou kontinuitu. Obracím se přitom ke svému protějšku, který je přitom
v mé zkušenosti (aktuálně nebo možně), čili to sdělované tím jaksi z kontinuity vyjímám.
Jelikož je to něco, co má být sděleno, je tím dáno, že k tomu můj protějšek jinak přístup nemá,
tedy něco soukromého, co má být odhaleno, ale může být také – částečně nebo převážně –
skryto. Především ovšem sdělení probíhá symbolickými prostředky, nejčastěji řečí: to ovšem
znamená, že i pro mne musí být sdělovaná část zkušenosti převedena do pojmů a symbolů,
např. slov: jakkoliv víme, že i ve své přirozené, tedy původní průběžné podobě je zkušenost
preformována sdílením a intencí sdělování, přece jen vše v ní nemá pojmovou, natož slovní
povahu – je tedy sdělení vždy transformací, ba redukcí zkušenosti. Současně, právě tím, že se
snažím (z toho či jiného motivu) sdělit svou (soukromou) zkušenost, akcentuji tak vlastně
vstupem do komunikace svou odlišnost od příjemce sdělení, svého protějšku.
Z toho všeho by se téměř zdálo, že je tedy zřejmě sdělení pravým opakem toho, čím se
chystá být: že je spíše oddělením než propojením našich zkušeností. Ale tak tomu docela jistě
není, alespoň normálně: komunikační gesto mezi námi dejme tomu tvoří jakýsi příkop, ale
současně přes něj staví most. Jinak řečeno, poodstoupení od Druhého, nutné k tomu, abych
s ním mohl komunikovat, je vyrovnáno vztažením se k němu aktem komunikace. Nikoliv
náhodou se tu zas připomíná recedenčně-transcedenční protipohyb: ne proto, že bychom tu
chtěli zkušenosti vnutit jedno schéma, jednu mechaniku, jak by řekl Heidegger, ale proto, že
tu jde skutečně o základní způsob, jímž se ve zkušenosti primárně ustavuje určitost.
Sdělování či obecně komunikace je skutečně jedním ze základních modů ustavení
určitosti v naší zkušenosti. Budeme mít později příležitost, alespoň v náznaku probrat celé
hierarchie určitosti, jež se na základě komunikace budují. Na tomto místě je důležité
rozpoznat určitost v samém jejím faktu. Uvažme, co se všechno děje, jakmile Druhému něco
ze své zkušenosti sděluji: především vstupuji do komunikativního vztahu, v němž jsem s tím
druhým (resp. druhými) v zřejmé odlišnosti a přesto jednotě právě komunikativní vazbou;
sděluji, tedy předávám cosi, co jsem ve své zkušenosti musel dovést do nezbytné určitosti,
aby ke komunikaci mohlo dojít; Druhý je příjemcem, tedy dochází k přenosu určitosti na něj;
ale protože žádná komunikace nemůže být výhradně jednostranná, dochází nezbytně k jakési
výměně, jakési zpětné vazbě, kterou se např. dozvídám, že mi ten druhý rozumí a jeho
zkušenost je tedy schopna asimilovat tu mou.
Není tu jistě naším cílem, odbýt celý ten složitý a bohatě rozvětvený proces
komunikace několika slovy. Osvětlili jsme tu – podobně jako v předešlých případech – jen
hlavní rysy. V daném kontextu úvah je už nyní nezbytné, dotknout se úzké vazby, kterou
sdílení a sdělování má se dvěma kategoriemi, jimž se v souvislosti se zkušeností nelze nijak
vyhnout – totiž s vědomím a myšlením.
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19. Vědomí I: předběžný průzkum
Zkoumání vědomí jako zvláštní kategorie se tu může jevit jako zbytečné zdvojení.
Konstatovali jsme přece, že něco jako nevědomá zkušenost je téměř rozpor v pojmu, jestliže
za zkušenost pokládáme vše, co se jakkoliv jeví, i samo ono jevení se. Nicméně sotva můžeme
připustit, že by pojmy zkušenost a vědomí byly opravdu totožné. Přinejmenším se liší akcent
toho, co vyjadřují – to lze cítit intuitivně, ale potřebná jistota vyžaduje alespoň zběžný rozbor.
Pojem vědomí je totiž nejen filosoficky potřebný, ale i krajně unikavý. Musíme tu proto
poněkud narušit souvislý proud úvah a věnovat se alespoň zběžnému zkoumání znaků, které
s pojmem vědomí obvykle spojujeme.
Znaky, které je třeba prozkoumat, jsou zřejmě tyto:
a) bdělost
b) presence (zpřítomnění)
c) kontinuita a paměť
d) diferencovanost a jednota
e) intencionalita (vědomí něčeho)
f) subjektivita (něčí vědomí)
g) samovztažnost (vědomí sama sebe, vědomí identity)
h) paralelita a vrstevnatost
i) přesah a projekce
j) spontaneita a ovladatelnost
k) bezprostřednost a symbolismus
l) sdílení komunikací
m) sebezáchovná a sebetvorná tendence
I když lze patrně najít ještě další znaky, tyto jsou zřejmě ty hlavní. Naznačené dělení není
úplně vyvážené, některé znaky (např. b,e,f nebo e,f či g,h atd.) spolu vzájemně těsně souvisí a
mohly by být staženy do jednoho znaku. Jsou ale kriteria, podle nichž se liší a je snad účelné,
diskutovat je zvlášť, byť ve vzájemném vztahu. Především je však třeba mít stále na paměti,
že v naprosté většině se jedná o znaky závazné jednotlivě i vcelku přinejmenším pro normální
vědomí dospělého jedince, tedy žádný z nich nemůže být ani vyňat ani sám o sobě založit
vědomí.
a) Bdělost: Jako většinu dalších znaků, není snadné bdělost definovat. Intuitivně ji spojujeme
s jasem, v protikladu k temnotě; jinak s pohotovostí, v protikladu s pasivitou. To jsou ovšem
pouhé obrazy. V minimálním popisu bychom byli v pokušení jí přisoudit prostě hodnotu
základního existenčního faktoru, tedy téměř ji ztotožnit s existencí vědomí jako takového.
Pokud jsou však ostatní znaky také neredukovatelné, museli bychom totéž provést i v jejich
případě. Další možné charakteristiky ale typicky poukazují k dalším znakům. Tak např. lidové
vyjádření absence bdělosti, podle něhož dotyčný neví o sobě, poukazuje ke znaku g; jiné, že
je nepřítomný, ke znaku b; opět jiné, že nereaguje, ke znakům i a l. To jenom prokazuje
vzájemnou provázanost jednotlivých znaků. Prohlašme tedy bdělost prozatím za primitivní
pojem (ve smyslu Whiteheada a Russella) s intuitivními charakteristikami jasu a pohotovosti.
b) Presence: Existuje zdrojová přítomnost, která předchází časovou, prostorovou nebo
jakoukoliv jinou odvozenou přítomnost a která se vytahuje k subjektu i objektu vědomí, ještě
před jejich rozlišením. Tato zde-přítomnost spolu s bdělostí je patrně prvním rozbřeskem
vědomí např. při probuzení z hlubokého spánku nebo z narkózy. V minulosti jsem ji
jednoznačně spojoval se subjektem, nyní si tím už nejsem tak jist.
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c) Kontinuita a paměť: Vědomí se samozřejmě přerušuje spánkem, mdlobou apod., kromě
toho v jakýchsi nepatrných přeryvech jeho dominantní obsah může „přeskakovat“ mezi
různými tématy. Pozoruhodnou vlastností vědomí však je jeho neustálá schopnost takové
přeryvy přemosťovat a představovat se samo sobě jako spojité (tento znak bezprostředně
souvisí s následujícím): uvědomuji si sice, že jsem např. řadu hodin spal a převážnou část té
doby nebyl v pravém smyslu vědomý, ale tento přeryv nepanuje (alespoň normálně) v mém
vědomí jako nějaká díra a mé vědomí před spánkem není jiné vědomí, ale navazuje na to
přítomné.
S kontinuitou přirozeně souvisí paměť. Ačkoliv je tento znak na první pohled
nejpřehlednější, skrývá také řadu problémů. Zaznamenejme zde jen to, že paměť je jednak
rámcová (zajišťující právě kontinuitu vědomí a jeho identitu) a specifická, schopná uchovat a
znovu vybavit určitá uvědomění. Ta druhá (z hlediska obou funkcí) je jednak samovolná,
jednak – do jisté míry – volní (je přitom pozoruhodné, že se přitom můžeme rozhodnout
k pohotovosti k danému aktu paměti, nikoliv k aktu samému). A obě poslední zajišťují
záznamy jednak doslovné (ikonické, fotograficky názorné), jednak symbolické abstrakty:
např. nějakou událost si zapamatuji prostě tak, jak se ve své době obrazila v mém vědomí,
nebo mi paměť – nepřímo, v symbolické zkratce – uchová vědomí, že se stala, s několika
výraznými charakteristikami. Oba mody nejsou od sebe zcela odděleny: existuje možnost, že i
ikonické paměťové obrazy jsou do jisté míry rekonstrukce z abstraktů, na druhé straně
opakované vybavení a zejména sdělování prvého má sklon převádět je na druhé. Ikonické
paměťové obrazy jsou zpravidla spojeny s mnohem větší jistotou, která se však v některých
případech může ukázat jako klamná.
d) Diferencovaná jednota: O tom, že vědomí je diferencované a že tato schopnost rozlišení je
základním rysem vědomí, bylo v novějších letech mnoho napsáno. Pod vlivem strukturalismu
a z něho odvozených směrů však ustupuje do pozadí znak přinejmenším stejně důležitý, totiž
inherentní jednota vědomí. Ta se projevuje nejen vzhledem k aktuálně uvědomovaným,
diferencovaným obsahům, ale i vzhledem k minulosti, projektivní budoucnosti, stejně jako
mezi obsahy, uvědomovanými jako skutečné, a těmi, jež jsou pouze možné, fantazijní,
symbolické apod.
e) Intencionalita: Nález, že vědomí je vždy intencionální, tedy že je vědomím něčeho, se stal
centrální pro Brentanovu psychologii a pak, v pozměněné formě, pro Husserlovu
transcendentální fenomenologii. Podle mého soudu by k tomu výroku mělo být dodáváno
„převážně“ či „v dominantě“. Uvedené případy těsně po „rozbřesku“ (probuzení) a
samozřejmě „vyprázdněné vědomí“ jogické meditace a podobných technik se mu ostře
vymykají. Normálně je ovšem vědomí „naplněné“, má „nějaký obsah“. Jeho intencionalitu je
však třeba jemně diferencovat, což bylo Husserlem převážně provedeno, nikoliv však
z následujícího deskriptivního hlediska. I při zběžném náčrtu je třeba rozlišit módy vědomí s
klesající mírou zaměřenosti:
• dominantní, případně úmyslně zaměřené
• spolupřítomné (pozadí dominanty)
• okrajové
• potenciální (konotační, vzpomínkové apod.)
ale také, z hlediska fokusace
• ohniskové
• globální.
Je přitom třeba zdůraznit jednak, že toto dělení je vždy relativní a připouštějící řadu dalších
odstínů, jednak a zejména, že všechny uvedené módy jsou (zajisté v různých proporcích) ve
vědomí přítomny vždy. Globální aspekt vědomí je důležitý, jelikož v něm se obráží jednota
jeho diferencovaných obsahů. Součástí globální stránky vědomí je jeho sebezrcadlení, jak
probereme dále. Globalita a samovztažnost poukazují k jistým problémům všeobsáhlého
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výměru intencionality, neboť lze těžko v tomto případě říci, že jde o vědomí něčeho. Že
vědomí o sobě ví, že je si samo sebe (nerelefexivně) vědomo, uniklo – jak se zdá – řadě
badatelů v tomto oboru.
V souvislosti s právě uvedenými znaky vyvstává problém obsahu pojmu mysli, kterým
se budeme blíže zabývat zanedlouho. Často se s pojmem vědomí prostě zaměňuje (čímž je
jeden z nich zbytečný), nebo se míní pojem mírně podřazený: myslí pak míníme modus
vědomí, který je více podřízen vědomé vůli, zpravidla diferencovanější a zaměřenější na
symbolické obsahy.
f) Subjektivita (něčí vědomí): Přinejmenším do té míry, do jaké je vědomí právě intencionální,
tedy vědomím něčeho, je také subjektivní, tedy vědomím někoho. Bylo by však chybou
z toho vyvozovat, že to implikuje nevyhnutelnou přítomnost individuálního nebo dokonce
osobního Já. To, co je ve filosofii poněkud nešťastně nazýváno subjektem, tedy ve
skutečnosti polarita (souběžná s jednotou), v níž se vědomé obsahy vyjevují, zajisté může
být nadosobním či dokonce transcendentálním pólem. Existuje modus, v němž ohniskově
zaměřený objekt uvědomění, vlastně na mezi krajní polarity, zcela vyplní vědomí a polarita
se tím zruší v jakémsi absolutním zření. To je ovšem vysloveně výjimečný stav.
Poměrně obtížná v této souvislosti je však otázka soukromí vědomí. Pokud pomineme
zatím zcela nedostatečně až pochybně prokázané případy telepatie, stejně jako problematické
případy sdíleného vědomí, údajně se vyskytující u přírodních národů a ve výjimečných
případech též u identických dvojčat v dětství, je vědomí a uvědomování druhé bytosti pro
mne přístupné jen nepřímo, např. komunikací, znaky a příznaky. Bude o tom řeč dále.
g) Samovztažnost či autoreflexivita (vědomí sama sebe). Je příznačné, že tento rys vědomí
unikal pozornosti až do druhé poloviny 20. století, ačkoliv spekulativní introspekce a reflexe
byly hlavními nástroji filosofických myslitelů od nepaměti. I dnes však výroky řady autorů
vzbuzují pochybnost, zda si tento rys plně uvědomují jako pro vědomí charakteristický a
závazný. To, že si něco uvědomuji, totiž neznamená jen, že je mi to přítomno resp. že já jsem
přítomen jemu, ale též, že jsem svědkem této přítomnosti, aniž bych přitom byl přítomen
dvakrát, ve dvou různých rolích. Jen jako příměr (zatím jenom velmi částečně potvrzený
neurofyziologickými výzkumy), usnadňující pochopení, mohli bychom např. vědomé vnímání
přiblížit takto: jestliže z receptorů, přijímajících vnější podněty, vystupují nějaké signály do
další části mozku, které je registrují a vyhodnocují tak, že zase vysílají nějaké další signály do
dalších, výkonných částí, pak část signálů této registrace a vyhodnocení by musela být
zavedena zpět, jako vstupní signál. Jak řečeno, jde jen o příměr: až a pokud bude
neurofyziologie schopna podat nějaký plausibilní model lidského vnímání, bude ten jistě
mnohem složitější.
Samovztažnost vědomí může mít řadu stupňů, od víceméně implicitně-spontánního
sebezrcadlení až po intencionální pozornost k sobě samému. Druhá krajnost se týká spíše
myšlení, o němž bude řeč později, první je však přítomna vždy.
h) Paralelita a vrstevnatost: Ačkoliv se to nezdá být znakem závazným, probíhá podle mé
zkušenosti uvědomování vždy v řadě paralelních obsahů. Jak už bylo naznačeno v souvislosti
s intencionalitou, je tu vždy vztah dominanty resp. ohniska a okolí uvědomění, typicky
vyjádřený např. vztahem figury a pozadí, ale také centra a okrajů, přičemž je vztah obou
modalit do značné míry překlopný a vzájemně se prolínající: vidím třeba strom v krajině
s okolím dalších stromů, trávy, vrchu, na němž strom roste, vln terénu a s obzorem, nad nímž
je obloha s mraky atd., současně ale také větve stromu až do krajkoví jednotlivých větviček:
detaily nebo naopak globálnější pohledy vystupují do popředí nebo zas ustupují, aniž by tam
byl zřejmý přeryv či vyhasnutí. Paralelně s těmito znaky si např. mohu uvědomovat
významné skutečnosti o dané krajině, obrazy, jež v ní někdo namaloval, ale právě tak třeba,
opět v jiném modu, svou vlastní současnou situaci, své tělesné pocity atd.
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Zdůraznění paralelních obsahů však nemá zakrýt jejich vrstevnatost. Zde nejde jenom
o prioritu daného uvědomovacího výkonu v mé pozornosti (to je pokryto paralelitou a
existencí dominanty), ale spíše o zjevnost a míru diferenciace. Introspekce stejně jako
výsledky psychologie od počátku 21. století naznačují, že uvědomování neprobíhá pouze
v jedné souřadné vrstvě, ale že diferencované a detailní obsahy vědomí jsou jakýmsi
posledním rozvětvením hlubších a postupně stále více celostních a kondensovaných obsahů –
podobně jako již vzpomenuté větvičky stromu mají své pokračování ve větších větvích a
postupně až ve společném kmeni. Jelikož míra zjevnosti je přímo spjata s mírou diferenciace,
jsou spolu-přítomné hlubší obsahy vědomí nejasnější a temnější úměrně své kondensaci a
hloubce. Obvykle nejsou přístupné introspekci, přinejmenším ne bez jisté průpravy. Staré
mýty, lidová tvořivost, díla vrcholného umění, ale také sny a intuitivní dojmy nás přesvědčují
o jejich stálé přítomnosti.
i) Přesah a projekce: Okolnost, že je vědomí samovztažné, tedy reflektující spolu se svými
obsahy i jejich jevení se, tedy zrcadlící sama sebe, nutně neznamená, že by se vztahovalo
k sobě jakožto k vědomí. K tomu dochází tak říkajíc mimoděk a k tomu, aby vědomí samo
sebe zjevně reflektovalo jako vědomí, je třeba jisté průpravy a rozhodně zvláštního úsilí.
Daleko spíše dochází k tomu, co nazývám přesahem a projekcí: jeho obsahy se jeví jako
uskutečňující se o sobě, samy sebou. Např. nějakou událost si – rozhodně primárně –
neuvědomuji jako druh svého uvědomění, ale právě jako událost, která se právě děje. Věc
názorněji vysvětlí pozorování neurofyziologů, které zde ovšem slouží jenom jako příměr:
elektrickým drážděním určitých center v mozku lze např. v subjektu vyvolat velmi živou
halucinaci nějakého počitku či dokonce komplexního vjemu nějakého zdánlivého děje;
subjekt přitom jev nevnímá jako nějaký vnitřní mozkový děj, ale jako skutečnou událost,
která se děje venku; podobně ve většině případů kromě krajní reflexe nebo pochybnosti
nepojímám svá uvědomění jako interní události vědomí, ale jako to, co představuje jejich
obsah: jako nezávislé objekty, děje, kvality apod.
j) Spontaneita a ovladatelnost: Vědomí je ve svém základním výkonu typicky spontánní,
samovolné: máme jenom velmi omezené možnosti je „zapínat“ a „vypínat“ svou vůlí
(příklady „omdlení na povel“, údajně ovládaného dámami z „lepších kruhů“ v dobách
minulých, jsou spíše legendou či komedií). Jedním z důvodů je patrně paradoxní postavení
subjektu v takových pokusech, které si můžeme ověřit na velmi běžném příkladě usínání:
mohu si sice přikázat, abych usnul, ale týká se to jenom nastavení jistého vnitřního stavu,
v kterém dříve či později bezděčně usnu; nemohu si však přikázat usnout nyní, jelikož bych
měl vědomě navodit nevědomí (lze si vyzkoušet oscilace, jimiž přitom vědomí prochází,
s pravděpodobným důsledkem poruchy spánku). Nicméně relativní neovladatelnost se
z důvodu uvedeného paradoxu týče hlavně přítomnosti či nepřítomnosti vědomí (subjekt vůle
patří k vědomí, nemůže je tedy zrušit za své přítomnosti a na druhé straně vyvolat za své
nepřítomnosti). Své existující vědomí však do jisté míry ovládat mohu: např. přimět se
k přesunu ohniska vědomí, k vyvolání či potlačení nějaké vzpomínky a podobně. Jelikož
výrazné a diferencované výkony v tomto směru spadají převážně do kategorie myšlení,
budeme se jimi blíže zabývat tam. Zde jenom ještě připojme, že autoregulační ovladatelnost
vědomí je vlastně jedním z dalších projevů jeho samovztažnosti.
k) Bezprostřednost a symbolismus: V tomto dalším ze znaků, představujících varietu možností
mezi dvěma extrémy (týká se to i až k), nastává jistá obtíž pojetí, pokud vědomí uchopujeme
v celé jeho šíři a nikoliv jako něčí výkon, reflektovaný v objektivaci. Nicméně můžeme bez
velkých logických skoků konstatovat, že právě díky paralelitě a vrstevnatosti (znak h) mohou
ve vědomí koexistovat (a také se tak běžně děje) obsahy jak bezprostřední průběžného
aktuálního prožívání, tak více či méně symbolické, které se mohou vztahovat právě k nim,
nebo obrážet nějakou více méně nezávislou linii myšlení. Okolnost, že právě tyto symbolické
obsahy koexistují, je jedním z důvodů, proč vědomí nemůžeme prostě ztotožnit se zkušeností.
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l) Sdílení komunikací: Vědomé obsahy jsou nejen dalekosáhle přístupné sdělení, tedy sdílení
prostřednictvím komunikace, ale – přes svou inherentní soukromost – jsou přímo tvořeny
intencí sdílení a sdělování. Tím nemá být ani naznačeno že by uvědomování bylo doslova
formou sdělení (sám sobě nebo zvnitřněnému Druhému) – vztah je zde subtilnější a jeho
nesnadné prozkoumání je předmětem dalšího oddílu.
Vyjmenovali jsme a poněkud rozvedli téměř všechny závazné znaky vědomí. Tím
jsme zajisté ještě neřekli, co vědomí je – a budiž dopředu předesláno, že k takovému pokusu
zde ani nedojde, jelikož vědomí nelze důsledně objektivovat z celkem evidentních důvodů.
Jaký smysl tedy mělo vyjmenování a rozvedení jeho znaků? Myslím, že především ten, že
zvýšilo určitost naší reflexe vědomí – a tím i určitost vědomí samotného. Tím se dostáváme
ke znaku poslednímu, jehož platnost nutno připustit jako poněkud ambivalentní.
m) Sebezáchovná a sebetvorná tendence: Sebezáchovnou tendenci nalezli mnozí přede mnou
jako základní lidský (a nejen lidský) pud. Bývá tím zpravidla míněna spontánní, ba živelná
snaha lidského jedince uchovat jednak sebe sama, jednak svůj rod, případně lidský druh; míní
se však téměř bez rozdílu snaha o tzv. fyzickou existenci – pojem, který ještě dále budeme
muset naplnit vlastním obsahem. Zdá se, že mnoha autorům uniklo, že tatáž snaha se do
značné míry týká i vědomí, dokonce v užším významu toho slova: jak ví každý, o koho se
pokoušely mdloby, existuje silný vnitřní odpor proti nedobrovolné ztrátě vědomí. Nelze
ovšem popřít výjimky z této tendence: vědomí se celkem ochotně vzdáváme např. při útěku
před přílišným utrpením nebo prostě při usínání – jenomže právě v tom druhém případě, o
němž jsme už shora mluvili, ztrácíme plné vědomí jakýmsi trikem, který nás naučila sama
příroda: nelze usnout vědomě, jelikož vědomí (jak ví každý, kdo má problémy s usínáním) se
úporně brání vlastní demisi.
Ještě nejistější, nicméně reálná je tendence, kterou jsem zkusmo nazval autogenerativní a kterou je míněna spontánní snaha vědomí k ještě zřetelnějšímu uvědomování –
ať svých obsahů či výkonů. Tato tendence může být v individuálním případě značně slabá, lze
ji však celkem zřetelně vystopovat v lidském vývoji. Je to úsilí vědomí o vlastní určitost.
Hloubku této snahy snad dokládá právě tento text ve svém celku.
20. Vědomí II: potencialita sdílení a sdělování
Mezi základními znaky vědomí, které jsme zběžně probrali v minulém oddílu,
víceméně nenápadně vyvstal znak, který dost často zcela uniká pozornosti: prvek sdílení a
komunikace. Ačkoliv má prvořadý význam v samé konstituci vědomí, je kupodivu těžko
uchopitelný. Snad proto bývá některými autory buď pomíjen nebo naopak přehnán až do
absurdity. Pokusíme se tu vyhnout oběma krajnostem.
Vraťme se znovu k celkem triviálnímu konstatování, že uvědomování je krajně
soukromé, alespoň v běžné zkušenosti a v naší kulturní oblasti: že si někdo jiný něco (nějaký
fakt, jev, děj apod.) uvědomil, o tom se dozvím buď z vnějších znaků jeho chování, výrazu
jeho tváře, případně jeho explicitního sdělení. Normálně však nemám přímý přístup do
procesu jeho uvědomování, už pro ten prostý fakt, že je to tak říkajíc z definice uvědomování
jeho vlastní, nikoliv mé. Pokud sdílíme velmi podobnou zkušenost a máme podobné povahy i
zájmy, mohu se značnou měrou oprávnění předpokládat, že jistý průmět jeho uvědomování,
který by např. ve formě obrazů, příběhů a podobných forem v zásadě mohl být přenosný, je
v jeho vědomí v dané chvíli analogický, jako je ve vědomí mém – a skutečně se často
komunikací o tom mohu přesvědčit. Řeknu třeba: „Vidíš tam na obzoru ten podivný tvar,
vypadá jako postava s rozpaženýma rukama, ale je to zřejmě strom, že. Je zelený, ale v takové
zvláštním odstínu. Zřejmě kvete, jde sem k nám taková slabá vůně, připomínající lípu...“ A on
přisvědčí, vidí objekt, připomínající postavu, uvědomuje si podivný odstín zelené, vůně mu
také připomíná buď lípu nebo něco jiného, na co zas přisvědčím já. Tato shoda, kterou jsme tu
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pro názornost položili do elementární roviny vnímání, ale která se může týkat daleko
odtažitějších stránek vědomé zkušenosti, nás nepřekvapuje – naopak nás jaksi instinktivně
znepokojí nesoulad našich uvědomění, kdy – v daném příkladě – ten druhý objekt nevidí či
připadá mu jiný, se znaky a dojmy, které v našem vlastním uvědomování chybí. Podle míry
své dominance či submise a také ovšem třeba sebevědomí či úzkosti pak případně budeme
komunikativně naléhat na toho druhého, abychom jej získali pro náš způsob uvědomění nebo
mu jej vnutili, nebo naopak se budeme snažit otevřít své vlastní uvědomění těm jeho
možnostem. To všechno jsou krajně zajímavé akty, k jejichž průzkumu se vrátíme později.
Zde je nám ale zaznamenat, že případná spontánní shoda našich uvědomění, o níž jsme
zpravováni verbálními i jinými prostředky komunikace, naprosto neznamená jejich identitu,
ba ani jejich primární sdílení, pokud jsme právě různé bytosti s vlastními a tím nutně různými
subjekty.
Uvědomění je, jak jsme už konstatovali, z vlastní povahy subjektivní a tedy ve svém
celku nepřenosné: jakkoliv je ten rys nenápadný v běžné komunikaci (z dobrých důvodů
obsahující právě stránky, jež lze sdělit), podstatnou stránkou uvědomění je právě fakt, že je to
mé uvědomění, že se tedy vztahuje ke svému pólu identity, tedy subjektu. Jako např. v této
chvíli nemohu obzírat krajinu z místa, kde právě stojí ten druhý, nemohu být jím, jsem-li
sebou samým a mé uvědomění tedy nemůže být totožné s tím jeho uvědoměním.
Nejde jen o gramatické rozlišení (ostatně toto jen je sotva oprávněné – vždyť pokud
nějaké gramatické rozlišení existuje, má to jistě dobrý důvod): jde o věc zásadní, ale těžko
uchopitelnou. Důvod je nasnadě: subjekt a vše, co k němu patří, nemůže být objektem, alespoň
v přímém smyslu; platí to nejen pro ten můj, ale i pro kterýkoliv jiný – za možnost o něm
mluvit vděčíme abstraktnímu symbolu, který nám umožňuje myšlení a komunikaci o něm, ale
neustále hrozí nás svést na scestí našeho uvažování. Odtud také vše, co na téma odlišnosti
subjektivních uvědomění dále řekneme, nezbytně balancuje na hranici paradoxu nebo
absurdity. Uveďme alespoň příklad. V novodobé filosofické literatuře získala poměrnou
popularitu otázka, zda vidíme stejně tutéž barvu, dejme tomu určitý odstín zelené. Návrhy,
snesené v této debatě, se příznačně týkaly otázky, zda a případně jak se lze o této stejnosti
přesvědčit. Uveďme jenom některé. Jeden byl prostý: předložme dvěma subjektům vzorky
barev, nejprve různých (červené, modré, žluté atd.), pak různých odstínů zelené v různě jemně
odstupňované škále: pokud se vždy shodnou na tom, že toto je zelená, toto je tyrkysová zeleň,
toto je modřejší odstín tyrkysu atd., vidí zřejmě barvy stejně. Jenomže toto kriterium zřetelně
nepostihuje ani objektivní stránku věci: poukazuje jenom k shodné schopnosti rozlišení. Totéž
se týká rafinovanějšího testu, kdy je subjekt požádán, aby doplnil chybějící odstín: prokazuje
se tu syntetičtější stránka jeho barevného rozlišování, nikoliv však kvalita jeho subjektivního
uvědomění barvy. Podobně návrhy zkoumat polohu, sílu či frekvenci elektrických vzruchů
v mozku porovnávaných osob při vnímání „těchže“ barev zase jen vedou k případné korelaci
určitých objektivovaných znaků a od naší otázky spíš odvádějí, než že by ji skutečně řešily.
Výsledkem těchto obtíží jsou pak dvě krajní stanoviska, která příznačně tvrdí totéž,
byť z různých, ba protikladných důvodů – totiž, že naše otázka je pseudo-problémem. Podle
jednoho je zbytečné otázku pokládat, neboť je předem zodpovězena kladně: zajisté vidíme
barvy různě, naše uvědomění jsou různá, neboť jsme různí, neporovnatelní ve své
subjektivitě. Pokud na tuto krajnost přistoupíme, lze těžko pochopit, jak tedy se můžeme na
něčem shodnout, o něčem komunikovat, něco společného vytvářet; odpověď, že jde jen o
konvence, abychom komunikovat atd. právě mohli, jen posouvá problém o logický krůček
dál: jak jsme tedy s to dohodnout se na oné konvenci. Druhá krajnost problém odmítá buď
neudržitelným tvrzením, že jsme – až na nepodstatné detaily – z objektivního hlediska stejní či
alespoň obdobní, resp. že problém odlišnosti není důležitý, jelikož se právě ve všem
důležitém dokážeme dohodnout. Jak se ale ukáže později v tomto textu, řada důležitých
určitostí naší zkušenosti je nezbytně subjektivně zakotvena, přitom však má – úměrně hloubce
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tohoto zakotvení – absolutní, tím nezbytně též sdílený nárok. I když ve filosofii obvykle
imponují právě krajní, s arogantním nadhledem pronášená stanoviska, nemůžeme zde
podlehnout jejich svodu: nejde nám přece o to, dělat dojem, ale věci pochopit.
Jak je to tedy s otázkou sdílení v našem nezbytně subjektivním vědomí? Připomeňme
především některá zjištění, která nám už přinesla předběžná analýza zkušenosti. Konstatovali
jsme, že nezbytné složky, z nichž povstává elementární určitost zkušenosti – ať už její subjekt,
v kterémkoliv svém módu, ať její objekty v nejširším smyslu toho slova – krystalizují z
prostoru vztahů, tedy z nezbytně sdíleného terénu. Nalezli jsme sice, že subjekt sám nemůže
sice být těmi vzájemně se protínajícími vztahy doslova stvořen, ale povstává v odpovědi na ně
v nezbytném osamění, jeho samota je však především v jeho nezástupné povaze. Víme už, že
intenci svých objektů subjekt tvoří recedenčně-transcedenčním protipohybem a že touto
tvorbou posiluje a vlastně dotváří jistotu o sobě, tedy svou identitu; nedopustíme se však jistě
té chyby, abychom naznačovali, že tu jde o tvorbu z ničeho. S kardinální filosofickou otázkou,
jaký je vztah mezi touto subjektivní tvorbou a vnějším světem resp. skutečností, se ještě
budeme muset utkat. Zde nás však zajímá především okolnost, že vztahový prostor, v kterém
vědomá zkušenost primárně povstává, není nikterak abstraktní a nesestává jen ze samých
oslovení lidskými bytostmi: ten prostor je právě plný dějů, kvalit, vztahů, objektů, které právě
ty okolní bytosti jako děje, vztahy atd. pojímají a nabízejí rodící se zkušenosti. Stůl jako právě
ten stůl si rodící se subjekt musí sám konstituovat, ale od toho aktu nelze odloučit, že se to
primárně děje v souvislosti, v níž jej ti druzí pojímají jednak jako vůbec něco, jednak právě
jako stůl. Řečeno obrazně, forma, do něhož nový subjekt svůj stůl odlije, je už připravena;
odlití je na něm samém, ale možnost odlitek vyklopit jako hotový už zase potřebuje protějšek:
naznačili jsme už, jak právě niterné gesto, kterým objekt tak říkajíc nabízíme k sdílení,
umožňuje odpoutání od něho v poslední fázi jeho konstituce. Úplné dokonání konstituce ale
opět závisí na subjektu: objekt objektem a komplementárně subjekt subjektem se stane
vpravdě akcí, jejíž účel, význam a smysl však zase významně závisí na druhých, tedy na
sdílení s nimi.
Vidíme tedy, jak je povstávání vědomé zkušenosti v elementárních konstitutivních
aktech propletením soukromých aktů subjektu a sdílení. To by se mohlo zdát mírně paradoxní,
kdybychom nevzali v úvahu, že jedno a druhé se odehrává v komplementaritě: v onom
základním rozlišení zkušenosti, které současně umožňuje jednotu či přinejmenším souvislost.
Nabízí se přitom dodat, že toto primordiální sdílení, které je neodlučitelnou součástí
vědomí, je ovšem potenciální, zatím co jeho aktualizaci brání výhradní soukromí
uvědomovacích aktů: lze je právě uskutečnit jen nedokonale a v transformaci, prostřednictvím
komunikace. To lze jistě připustit, ale jen s důležitou výhradou: potencialita, o níž tu je řeč,
přesahuje horizont jakéhokoliv aktuálního uvědomění. Sdílíme víc, než je obsahem našich
aktů komunikace. Sama povaha našeho uvědomování nese prvky stálého sdílení a to dvojím
způsobem: jednak si uvědomujeme nejen za sebe, ale – tak říkajíc – i za všechny; jednak je
akt uvědomění jednou svou komplementární stránkou intencí sdílení.
Intenci sdělování, kterou jsme zatím odsunuli do pozadí, vědomí také má – a nejen
jako předpoklad aktuální vnější komunikace. Zaznamenali jsme už v minulém oddílu, že
vědomí má vrstevnatou, skrytě hierarchickou strukturu. Měli jsme tím na mysli oblasti
vědomí, které se většinou vyjevují pouze nejasně, případně nepřímo, prostřednictvím
svrchnějších či zjevnějších uvědomění. Je ale třeba připustit, že i v té svrchní či zjevné vrstvě
uvědomování jsou možné mody různé zřetelnosti, jasu či naléhavosti. Část této možnosti se
představila v modu dominanty uvědomění, k níž samozřejmě komplementárně patří mody
uvědomovacího pozadí, nebo zas v poněkud jiné perspektivě komplementarita ohniskových a
okrajových uvědomění. Tento výčet je však třeba doplnit ještě značně odlišnou perspektivou.
Je věcí prosté empirie, že z různých důvodů – třeba vnitřního stavu, mobilizací kvalitou
zkušenosti, nebo také volním aktem – uvědomování může být vcelku někdy intensivnější než
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jindy. Právě v těchto stavech vědomí se v náznacích projevuje něco, co patrně bylo i jindy
přítomno, jen méně zřetelně: totiž sklon uvědomování nabývat formy sdělení. Sotva lze
souhlasit s názorem, že takové je veškeré uvědomování, nebo že je to jeho vůdčí znak. Pokud
řekneme, že uvědomění je forma sdělení, můžeme to myslet leda přeneseně, jako příměr, který
se občas přiblíží k realitě.
Pokud však tento příměr přijmeme, komu je takové sdělení určeno? Kterákoliv
z možností, které se nabízejí, je z nějakého hlediska inherentně paradoxní. Jde-li o sdělení
sobě samému, jak celkem běžně řekneme (např. řekl jsem si, že to není postava, ale strom),
ohrožuje tato formulace intenci celistvosti a identity subjektu. Tento rozpor ještě prohlubuje
výrok, že je sdělení určeno jiné části sebe sama (jsou-li možné takto různé části mne sama,
jak vím, že jsem to pořád Já?). Ne příliš lépe se nám vede, pokud řekneme, že svým
uvědoměním něco sdělujeme zvnitřnělému Druhému nebo vnitřní reprezentaci Ostatních:
viděli jsme přece, že komunikace nejen propojuje, ale i odděluje, akcentuje své póly; není
tedy možností takového vnitřního sdělení ohrožena sama jednota vědomí?
Takovou možnost jistě nelze vyloučit. Starost o konsistenci našich úvah však nesmí
ohrozit jejich adekvátnost vůči prosté zkušenosti. Jak budeme vzápětí mít možnost znovu
reflektovat, komplementární dynamika diferenciace a integrace je základním rysem určitosti
vědomí. Inherentní spolupřítomnost potenciálního Druhého i zvnitřnělého vztahu My
s neutrálním modem Ostatní ve vědomí je myslím prostým empirickým faktem. Ani
v nejhlubším osamění, ani na krajní existenciální výspě nějaké mezní situace vědomí není s to
se vzdát těchto složek, které jsou pro ně konstitutivní: ať bychom byli sebevíce sami,
odehráváme své existenciální akty vždy před vnitřním publikem Druhých, všudypřítomným
buď v pozitivní potencialitě či alespoň negativně, v popření.
Nicméně zabarvení uvědomění jako vnitřního sdělení většinou (jsou zde jistě snadno
představitelné výjimky) zřejmě není určeno nikomu určitému: daleko spíše je to druh
vnitřního gesta, pohybu odněkud někam, jehož jedna stránka nabývá formu sdělení prostě
proto, že prostor sdílení a sdělování je – jak už několikrát řečeno – pro vědomí konstitutivní.
S touto problematikou se znovu setkáme po dvou dalších paragrafech, při pokusu
prozkoumat, co míním výměrem, že něco myslím.
21. Vědomí III: Spojitost vědomí a jeho strukturace. Dynamika uvědomování.
Hned na počátku tohoto oddílu se setkáváme s vážnou obtíží, hraničící opět se
zjevným paradoxem. V předešlých úvahách se dosti často mluvilo o tom či onom uvědomění,
jako by šlo o něco odlišitelného v zřetelných obrysech. Stačí však trochu pozornější pohled,
abychom spatřili obtíže, spojené s tímto vyjádřením. Vědomí – viděno zevnitř, bezprostředně
– nemá hranice ani v synchronní (okamžité, napříč časem), ani v diachronní (postupné, podél
času) perspektivě. Řeknu-li, že jsem si tehdy a tehdy uvědomil A (A budiž symbol, který něco
zastupuje), míním tím nejčastěji buď a) uvědomil jsem si, že A (např. že někdo rámusí na
chodbě), nebo b) uvědomil jsem si A (např. rámus na chodbě). První případ je symbolický, jde
zřetelně o reflexivní průmět, docela jistě zúžený; je téměř jistě pojmový, pravděpodobně
převedený do slov. Jde tedy zřejmě o poukaz k reflexi uvědomění, nikoliv přímo k němu
samému v jeho bezprostřednosti. Zdánlivě přímější je druhý případ b). Jestliže ale zbystříme
pozornost k jakémukoliv uvědomování, které právě probíhá, dojdeme k závěru, že ani tady
nelze mluvit o poukazu k celému uvědomování v dané chvíli, neboť i v pouhé rovině vnímání
a pocitů je obsah vědomí tak komplexní a nepřeberně bohatý, že prostě není uchopitelný
v žádném vyjádření. Uvědomil jsem si A patrně znamená dominantu uvědomění, která v dané
chvíli vystoupila, byla vzápětí uchopena reflexí a pojmově zpracována.
Nalézáme tedy, že kdykoliv se odkazujeme na to či ono uvědomění, poukazujeme
vždy k nějakému jeho výseku, omezujícímu průmětu, nejspíše ani pak skutečně
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bezprostředně, ale v nějaké symbolické reprezentaci. Nemožnost skutečně poukázat k aktuální
totalitě vědomí např. v nějakém minulém okamžiku zřetelně plyne přinejmenším ze spojitosti
vědomí, tedy z jeho subjektivní synchronní i diachronní, vnitřní i vnější neohraničenosti. To je
třeba poněkud blíže vysvětlit. Vezměme nejprve vnitřní a vnější neohraničenost. Absencí
vnitřní hranice míním, že – řečeno lapidárně – vědomí nemá díry. V příměru lze též říci, že
obraz, který vědomí podává (řečeno s připomínkou, že vědomí je samo sobě obrazem), je
všude spojitý – a má-li nějakou zrnitost, nejsou ta zrna patrná. Další uvědomování sice může
odhalit, že mu např. předtím unikl nějaký detail, ale to je jen právě další spojitá vlna vědomí.
Podobně není nikdy nějak zřetelná vnější hranice uvědomování: v reflexi sice můžeme
konstatovat meze svého uvědomování, mluvit o okrajovém uvědomění či o jeho horizontu,
v aktuálním a průběžném životě vědomí je však spíše zjevná jistá gradace jeho určitosti
vzhledem k jeho ohnisku či dominantě, sotva však nějaký přeryv, za kterým by vědomí už
nepokračovalo. Také horizont uvědomění je uzávěrem vědomí spíše ve smyslu jeho dosahu a
demonstrované jednoty než hranicí, za kterou je už nevědomá prázdnota.
V souvislosti s horizontem uvědomění (používám zde tohoto termínu v přímějším
smyslu, než Husserl ve své fenomenologii) však vyvstávají dvě matoucí okolnosti. Jednak –
na rozdíl od krajiny – nepředstavuje nějakou nejvzdálenější linií, ale je přítomen vlastně
všude, tedy téměř v intimní blízkosti čehokoliv, co vědomí vyjevuje. Jednak – a to je
komplementární stránka téhož – uvědomění je v něm uzavřeno, ale současně se kolem něho
jako by ovíjí. Jak v poněkud jiné souvislosti, ale ve velmi příbuzném smyslu poznamenal
Martin Heidegger, je horizont subjektu nejen nejvíce vzdálen, ale současně v jiném smyslu
také nejblíže: horizont je mez, k níž se subjekt nejpříměji vztahuje, promítá se do ní.
Sjednocující role horizontu je tak jen jinou manifestací subjektu. Uvědomění má dvě
komplementární perspektivy, které bychom mohli znázornit asi jako převrácení kulového
prostoru poté, co bychom jeho střed ztotožnili s jeho povrchem.
Tyto bizardní rysy jsou však jenom krajním projevem mnohem obecnější obtíže.
Základním rysem vědomí, s nímž jsme se tu už vícekrát setkali, je jeho souvislost, ba jednota,
která většinou není nějak zdůrazněna, ale je tu implicitně přítomna jako základní podmínka
života vědomí. Obsahy, které jím probíhají, jsou nejspíše cosi jako vzájemně se prolínající
vlny, které nikde zřetelně nezačínají a nekončí. Proč tedy mluvíme o uvědomování jako o sérii
jednotlivých aktů, resp. o jednotlivém uvědomění jako o něčem zvláštním, vyděleném? Jak
v tomto uvědomění mohou vyvstávat jednotlivé obsahy, k nimž se vztahují naše vzpomínky a
zvláště myšlenky? Bylo by nejsnazší, prohlásit všechny tyto obraty prostě za klam, ale pak by
všechny naše úvahy, stejně jako většina našeho prožívání, byly jen sérií klamů. Ostatně mohlo
by vědomí mít vůbec nějaký obsah, mohlo by vůbec být, kdyby v něm komplementárně
k jednotě nedocházelo k žádnému rozlišení? Všechny naše nálezy o určitosti mluví proti této
možnosti. V čem je tedy vlastně problém?
Právě uvedená podmínka určitosti platí na obě strany: pokud má být zachována
určitost, nemůže být souvislosti bez rozlišení, ale ani rozlišení bez souvislosti. Proto objekty
vyvstávají vždy v nějakých situacích a v nějakém prostředí, figury vyvstávají na pozadí,
události se dějí ve vztahu k jiným událostem, ale také na pozadí relativní stálosti. Podobně
uvědomění, ať už jím míníme nějakou přechodnou dominantu nebo prostě časový úsek
procesu vědomí, vyvstává zase jenom v souvislosti širšího uvědomování. Nicméně můžeme
říci: uvědomil jsem si to a to; v mém vědomí vyvstalo to a to. Jak jinak by povstávaly
symbolické objekty a hlavně pojmy, s nimiž pracuje myšlení a komunikace?
K poslední otázce musíme ihned říci, že rozhodně nejde o nějaký jednoduchý,
jednosměrný proces, jaký její úmyslně naivní formulace implikuje: jak blíže probereme
v oddílu o myšlení, symbolizace a zejména pojmová uchopení docela jistě probíhají
zpětnovazebně a vždy s účastí rozlehlého systému už existujících pojmů, interakcí různých
vrstev vědomí. Vztahy však jsou tu tak složité, že si snad na tomto místě můžeme dovolit
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vědomé zjednodušení. V naivní rovině, kterou jsme pro tuto chvíli zvolili, načrtněme scénář
toho, co se děje, když si uvědomíme něco jednotlivého.
Jak jsme vícekrát řekli, aby vědomí mělo nějaký obsah, aby tedy vůbec bylo, musí být
nejen souvislé až k jednotě, ale i diferencované v celém svém poli až k nejasnému horizontu
aktuálního uvědomování i vědomí vůbec. Hledím-li z okna před sebou (zrakové vnímání je tu
zas jen pars pro toto), je zrakové pole silně diferencované: aniž bych na ně zaměřoval
pozornost, vidím před sebou četné stromy, domy, ulice, auta, oblaka, ale též různá osvětlení,
odstíny barev a nesčetně dalších detailů. Je krajně obtížné vědět jistě, zda si uvědomuji, že
onen strom vlevo, k němuž právě nezaměřuji svou pozornost, je právě strom: ještě dřív, než si
tuto otázku položím, je už právě ten strom – a přirozeně jako strom – v ohnisku mého
uvědomění a jenom postupně klouže po vlně jeho dominanty, když pozornost zaměřím jinam.
Tak se děje s čímkoliv víceméně známým v mém zorném poli. Jako v mnoha jiných
případech, i zde přinese jistý vhled vyvstání relativně nového. V zorném poli mě upoutá něco
relativně nového – buď vneseného časovou změnou, nebo dosud skrytého mému uvědomění.
Co se děje, když si právě to uvědomím? Přirozeně, stane se to přechodně dominantou mého
uvědomění, případně je to přechodně v jejím ohnisku. Ale to nestačí: soustředěná pozornost
vnese do mého uvědomování tak výrazné odlišení proti zbytku, že to narušuje jeho jednotu;
proto se přechodně horizont uvědomění stáhne až k samému objektu (který se právě stal
objektem zaměřením mé pozornosti). V některých fenomenologických textech (ať samého
Husserla či některého z jeho následovníků) je tento akt předveden jako svého druhu převrat,
v němž se horizont přechodně s objektem ztotožní. Nelze to jistě vyloučit, popis je zřejmě
blízký estetické recepci (o níž bude řeč podstatně později), obecnějším nálezem však zřejmě
je oscilace horizontu: kolísání od krajnosti, v níž je objekt svým vlastním horizontem – a
v níž se uvědomění vyjevuje jeho vlastní struktura (což míníme ve všech možných
rozměrech, nejen v tom nejobvyklejším prostorově-hmotném), do jiné (obecně proměnlivé)
krajnosti, kdy horizont do sebe pojímá nejrůznější souvislosti uvědoměné jednotlivosti.
Popsaný děj se obvykle v různých obměnách opakuje, prokládán širším uvědoměním, v němž
daný objekt není dominantou. Je k tomu ještě třeba dodat, že jsme zde nepopisovali proces
myšlení (jakkoliv obdobnou strukturu ten může mít), ale základního uvědomování. Vše, co tu
bylo naznačeno, probíhá samovolně, až na zaměření pozornosti, které je přinejmenším
částečně podřízeno vědomé vůli.
V synchronní perspektivě tedy podle našich nálezů není souvislost, ba ani jednota
uvědomění nikdy narušena: určité mody nebo části uvědomění mohou být více nebo méně
dominantní, mohou být v ohnisku okamžité určitosti nebo víceméně nejasné, nic
uvědomovaného však není z totality uvědomění vyňato a prezentováno zvlášť. Jak je to ale
v diachronii? Jak může být zachována jednota vědomí, pokud dochází k naznačeným
kontrakcím, expanzím a oscilacím horizontu uvědomění? Odpověď na tuto otázku je dvojí.
Z bezprostředního hlediska je jednota uvědomění dána prostě jeho horizontem, podobně jako
lze třeba nafukovat a smršťovat gumový balónek, aniž bychom jej přitom porušili. Z širšího,
typicky retrospektivního hlediska (odhlédnuto nyní od toho, že k tomu dochází zpravidla
v reflexi a symbolickými prostředky) určuje každé uvědomění svůj horizont tak, aby jednota
zůstala zachována: dílčí uvědomění v něm může vyvstat jako jeho část, jako svého druhu
zvláštní objekt, vstupující podle okolnosti do dominanty nebo z ní naopak odplouvající.
Konflikt identity, který by mohl vyplývat z nesouměřitelnosti respektivních horizontů,
nenastane prostě proto, protože si zpravidla zpětně nevybavujeme celé uvědomění, ale jeho
obsahy: tedy dominantu toho, co jsme si uvědomili. Vybavit si právě uvědomění v jeho celku
je krajně obtížné a je zdrojem pravděpodobných klamů: těžko určíme jeho synchronní a
diachronní hranice, těžko si vybavíme další spolu-přítomné obsahy. Pokud se nám to přesto
alespoň náznakově podaří, stane se minulé uvědomění součástí toho přítomného, v tom
smyslu, jak jsme právě naznačili.
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Zvláštní obtíž nastane, pokoušíme-li se uvědomit si přítomné uvědomění – nikoliv ve
smyslu automatické a implicitní samovztažnosti, díky níž je uvědomování samo sobě zjevné
nezdůrazněně, ale intencionálně: tedy přítomné uvědomění jako objekt sebe sama. Není
snadné takový stav vůbec navodit: i velmi soustředěné reflexe jsou typicky časově mírně
posunuté směrem k právě minulému uvědomění. Pokud se snažíme překonat tento
automatismus, narážíme na obtíž povrchně analogickou se známými dvojznačnými kresbami,
kde ve zjevně náhodných přeskocích vidíme buď jeden nebo druhý význam, těžko však oba
najednou; rozdíl v našem případě je jen v tom, že se snažíme současně vidět totéž, avšak ze
dvou různých perspektiv. Je možno ověřit si celkem snadno, že u dvojznačné kresby existuje
ještě třetí možnost – totiž snahou vidět oba významy současně uvést své vnímání do
zvláštního stuporu, v němž význam vymizí a případně vystoupí kvality kresby jako takové.
Vzdáleně analogického stavu můžeme – jen podstatně obtížněji, po jistém cvičení – docílit,
když se snažíme v plné konkrétnosti explicitně uvědomit přítomné uvědomění. V zvláštním
ustrnutí, které nastane, se vyprázdní běžné významy uvědomovaného a vystoupí kvalita
samotného uvědomování.
Některé duchovní školy – např. joga – se v experimentech tohoto druhu domnívají
nacházet stopy nějakého vyššího poznání. Nic takového zde nechceme naznačovat. I relativní
ustrnutí, jehož tak jsme schopni dosáhnout, je v podstatě klamné: v dílčích pohledech i
v celku je vědomí a uvědomování procesem, cestou odněkud někam. Změna, kterou
procesuální pojetí vědomí předpokládá, je druhem rozlišení v souvislosti, potřebného
k základní určitosti uvědomění. Cokoliv ve vědomí znehybníme, začne se samovolně rozvíjet
a nakonec vymizí, jak je dobře známo z meditativních praktik. Uklidnit hladinu vědomí, jak se
to vyjadřuje v pojmosloví raja jogy, znamená vědomí v běžném smyslu zrušit. Že nicméně
vědomí nezmizí, ale naplní se zrcadlením subjektu v jakémsi vystupňovaném sebe-zření, je
empirický fakt, jehož hodnocení je sporné. Jelikož nejde o zkušenost obecně dosažitelnou a
přístupnou sdělení, nebudeme se jí v tomto textu dále zabývat.
22. Vědomí IV: Vztažnost a samovztažnost; vědomí a skutečnost
Vraťme se nyní ještě jednou k otázce, co je vědomí. Pravda, zabývali jsme se –
implicitně i explicitně – touto otázkou už ve třech oddílech a měli bychom si tedy být jisti
odpovědí. Nicméně není tomu natolik, abychom s dostatečnou jistotou mohli učinit další krok
v postupném nastolení vyšší určitosti v naší zkušenosti, které je ústředním motivem našeho
přítomného zkoumání.
Pokusili jsme se napřed vědomí uchopit vyjmenováním a krátkou explorací jeho
závazných znaků. Tento přístup – ať už více či méně výstižný v jednotlivých bodech – pojímá
vědomí nejspíše jako vlastnost či druh schopnosti bytosti, která je jeho nositelem: takovým
způsobem by mohlo postupovat zkoumání, zda např. bytost před námi (člověk, živočich,
robot, mimozemšťan) má vědomí nebo je vědomý. Ačkoliv všechny z vyjmenovaných znaků
(a pravděpodobně ještě řada dalších) jsou pro danou otázku relevantní, dva z nich jsou zřejmě
klíčové. Jako tak často, obecný jazyk tady vyjadřuje celkem přesnou intuici, když o někom,
kdo ztratil vědomí (je tedy v mdlobách), řekne, že neví o světě nebo ještě častěji neví o sobě.
Skutečně, vědomí přináší zřejmě schopnost bdělého, aktivního vztahu ke zkušenostnímu světu
za předpokladu zvratné bdělosti k tomuto vztahu a jeho aktivním projevům. Zvířata nebo
kybernetičtí roboti jsou často schopni podstatně pohotovější a jemněji diferencované reakce
na požadavky okolí, zpravidla ale jim chybí schopnost reflektovat smysl této reakce: budou
např. nějakou činnost stejně usilovně opakovat bez ohledu na její výsledky resp. na absurditu
celkových souvislostí. Je třeba dodat, že ve skutečnosti nejde o zcela spolehlivé kriterium,
má-li být přítomnost vědomí jako vlastnosti či schopnosti posuzována zvenčí. Vezměme
populární příklad, který se vyskytuje v mnoha textech. Úkol vzájemně vydělit dvě čísla dnes
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hravě provádí každá kalkulačka, natož nějaký dokonalý počítač. Jak se však často uvádí,
pokud dělení vede k periodicky se opakující sekvenci čísel, počítač je schopen v dělení
pokračovat libovolně dlouho, aniž by si této okolnosti „povšiml“; naproti tomu člověk,
provádějící tentýž úkon mnohem pomaleji, ale vědomě, si okolnosti periodického opakování
brzy povšimne a tedy úkon ukončí. Jenomže si lze snadno představit, že bychom do programu
počítače zabudovali pojistku, která by zabránila v nesmyslném opakování (aniž by takové
jednoduché rozšíření programu znamenalo nastolení vědomí), zatímco nepříliš chytrý, ale
přičinlivý žák, o jehož vědomí nás jinak nenapadne pochybovat, případně bude v dělení
pokračovat dosti dlouho, dokud nepropadne frustraci. Lze jistě najít mnohé složitější varianty
téhož pokusu a dojít na jejich základě k poznání, že ve skutečnosti neexistuje naprosto
spolehlivý universální test, pomocí něhož by bylo možno zvenčí poznat, zda náš protějšek
vědomí má či je pouze simuluje svým chováním.
Vědomí, jak znovu zjišťujeme, je povýtce subjektivní, nelze je tedy jako takové
důsledně objektivovat a tedy ani adekvátně zkoumat zvenčí (což nijak nevylučuje smysl
takových dílčích pokusů). Nemožnost vědomí důsledně objektivovat ovšem zpochybňuje
smysl otázky, co vědomí skutečně je; na druhé straně je však sotva možné se jí vyhnout: už
dosavadní vývoj úvah naznačuje, že jde o jeden z klíčových pojmů. Pokusme se tedy nejprve
alespoň zběžně porozumět, nač se vlastně tážeme.
Když se tážeme, co je nějaký jev, tážeme se po jeho původu a podstatě, povaze a
vztazích. Spojky a tu sdružují hlediska, která spolu – přinejmenším v našem běžném
uvažování – úžeji souvisí až ke splynutí. Obě dvojice přitom různým způsobem poukazují vně
zkoumaného jevu. Původ směřuje k něčemu před (v časovém či logickém smyslu)
zkoumaným jevem, jehož je tedy jev buď novou částí, projevem či důsledkem. Pokud je
původ chápán spíše v logickém, než časovém smyslu, víceméně splývá s podstatou: tou
zpravidla míníme něco základnějšího, tedy zpravidla také trvalejšího a více jednotícího, čeho
je jev projevem. Pojem projevu však implikuje existenci někoho či něčeho, komu či čemu se
jev ve své podobě jeví a komu či čemu také – v jiném smyslu – přiznáváme logickou prioritu
vůči jevu. Jenomže vědomí se, jak jsme viděli, jeví především samo sobě a teprve druhotně a
neúplně vně sebe sama. Jak je to tedy s původem? Probrali jsme dříve zkušenostní události,
v nichž vztahy a jim odpovídající akty spolupůsobily k povstání individuálního subjektu a
jeho vědomí; nikdy jsme však nenarazili na možnost, že by ti druzí vědomí skutečně vytvořili.
Ostatně kdybychom něco takového chtěli tvrdit, řítili bychom se tím do nekonečné regrese: ty
tvůrčí akty druhých by musely být zase akty jejich vědomí a tím by se jen problém posunul.
Podobně se nám povede, pokud se pokusíme hledat podstatu vědomí mimo ně samé.
Neurofyziologové nepochybně s jistým oprávněním mluví o vědomí jako emergentním jevu
neuroendokrinní funkce mozku: i prostá zkušenost nám dává dostatek příkladů toho, jak i
nepatrným selháním nějaké fyziologické funkce, nedokrvením či naopak překrvením nějaké
části mozku může vědomí prostě zhasnout, přechodně či navždy přestat existovat. Je také
dnes už k disposici nesčetně poznatků o možnostech různými fyzikálními, chemickými či
třeba psychologickými prostředky vědomí ovlivnit. To vše jsou ale jenom data o podmínkách
bytí a života vědomí, nikoliv o jeho podstatě. Tu, jak se nám jeví, nelze určit zvenčí,
prostřednictvím jevů, které k vědomí nepatří.
Druhý směr vymezení, který byl právě naznačen, se týká povahy (tedy podstatných
znaků) a vztahů. Oba druhy určení spolu opět úzce souvisí, neboť typické vztahy jevu
vyplývají z jeho povahy a naopak jeho povaha je dána jeho vztahy – např. tak, že kterýkoliv
typický znak koneckonců nelze vyjádřit jinak, než relačně. Co se typických znaků vědomí
týče, probrali jsme je nedávno. Ty z nich, které se jeví jako konstitutivní, tvoří jakési hnízdo,
tj. mohou být nazírány jako rozvětvení znaku zásadního. To se dá docela jistě říct o presenci,
subjektivitě, paměti a kontinuitě resp. jednotě a zprostředkovaně o samovztažnosti. Všechny se
vztahují k existenci pólu stálosti a soudržnosti, tedy subjektu. Jak ale dosavadní vývoj našich
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úvah stále znovu utvrzuje, takový pól sotva může existovat osamoceně (nebyl by pak pólem):
proto je, v komplementaritě k těmto znakům, typickým znakem vědomí jeho vztažnost:
vědomí je hlavně vědomím něčeho, převážně právě něčeho, co je od vědomí odlišné.
S vědomím všech rizik, která jsou s tím označením spojena, nazvu tento druhý pól, k němuž
se vědomí převážně vztahuje, skutečností.
Jak vidíme, rozlišení přispělo k určitosti předmětu naší otázky: vědomí se převážně
vztahuje k tomu, co jím není, tedy ke skutečnosti. Určitost si ovšem hned žádá jednotu:
skutečnost si uvědomujeme, tedy je – jako jeho objekt – součástí vědomí. Jenomže to by
okamžitě zničilo její statut jako protipólu; nalézáme tedy, že skutečnost uvědomění přesahuje:
připouštíme celkem snadno, že skutečnost obsahuje mnohé, co vědomí aktuálně nebo vůbec
neobráží. Tak je tomu ale nezbytně i komplementárně: také vědomí přesahuje skutečnost: je tu
vždy evidentní možnost, že vědomí obsahuje alternativy, které nejsou aktuálně, případně ani
potenciálně přítomny ve skutečnosti. Oba přesahy zajišťují svým pólům vlastní status:
skutečnost je – alespoň v intenci – uvědomována (jinak by zkušenostně nebyla) a
komplementárně je vědomí skutečné – avšak tyto výměry nejsou pro oba póly vyčerpávající.
Rozlišení mezi vědomím a skutečností přispívá ke konstituci obou pólů: rozdíl mezi
tím, co se jeví, a tím, co skutečně je, vyvstává záhy ve zkušenosti. Je to ovšem jen jeden
z konstitutivních aktů, jak pro vědomí, tak pro skutečnost. V druhém případě je významné, že
perspektiva skutečnosti, kterou tento pól otevírá, je dalekosáhle sdílena; to je významná
okolnost pro stabilitu tohoto pólu. Není však sdílena neomezeně – to už vyžaduje zvláštní
kvalifikaci skutečnosti, o níž bude řeč později.
Okolnost, že vědomí a skutečnost (v našem zatím nekvalifikovaném pojetí) tvoří
polaritu s částečnými přesahy, přirozeně dráždí nezjevností jejich jednoty. Tato absence je
zvláště alarmující, pokud se dopustíme té chyby, že na místo komplementarity pólů dosadíme
jejich protiklad. Tak se to běžně dělo v klasické metafyzice a jelikož, jak jsme už alespoň
naznačili výše, k principu protikladu resp. negace se váže princip identity, nabízely různé
metafyzické systémy různá řešení, jejichž společnou strukturu jsem jinde nazval magickým
trojúhelníkem: zkušenost – nebo její část – je rozlišena až do protikladů, načež je jeden z nich
prohlášen za část, projev nebo důsledek druhého (a tím fakticky zrušen). Zpravidla tomu
předchází konstituce podstat obou pólů: tak podstatou vědomí může být (mylně) prohlášena
mysl, podstatou skutečnosti (přinejmenším stejně mylně) substance či hmota. K uzavření
trojúhelníku pak dojde, když prohlásíme vědomou mysl za projev hmoty, nebo naopak
hmotnou skutečnost za pouhý produkt myšlení. Jedno i druhé je nejen zkušenostně absurdní,
ale především filosoficky neproduktivní.
Zavržení filosoficky levných řešení nám ovšem nesmí zakrýt napětí, které přirozeně
v polaritě vědomí a skutečnosti panuje. Snaha o sjednocení obou se projevuje úsilím o
zvědomění skutečnosti prostřednictvím poznání a komplementárně o sebe-uskutečnění
vědomí prostřednictvím tvorby. Jak se postupně více osvětlí, jde o komplementární stránky
procesu nastolení vyšší určitosti.
23. Myšlení I: Ovladatelnost a symbolismus
Některé znaky vědomí, které jsme předběžně nalezli, měly poněkud rozporný ráz.
Nejspíš se to týká ovladatelnosti a symbolismu. Podle našich nálezů probíhá uvědomování
převážně samovolně. Nicméně v jistém modu vědomí nacházíme i ovladatelnost, čili jistý
projev vůle: můžeme se přimět, abychom vybavili nějakou vzpomínku, potlačili nějakou
představu, případně i vytlačili tak říkajíc ze svého „zorného“ (tj. vědomého) pole nějaký
obsah. Nejčastěji se tak děje v oněch modech vědomí, které se při zpětné reflexi a analýze jeví
jako méně bezprostřední, případně vysloveně zprostředkované. V souhlasu s částí tradice jsme
je nazvali symbolickými. Nazvěme nyní příslušný modus vědomí, v němž takové obsahy
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vystupují a mohou v něm být za nezanedbatelné části vědomé vůle různě manipulovány,
myšlením.
Co vlastně míníme symbolem v této souvislosti? Nejobecněji řečeno je symbol
objektem (vědomým obsahem), který vzhledem k subjektu vědomí, resp. jeho prostřednictvím
k zvnitřnělému či vnějšímu protějšku poukazuje k jiným obsahům, případně k jistým
strukturám takových obsahů, a to nejčastěji tak, že je zastupuje. Co to znamená? Jestliže
symbol A zastupuje obsah A, pak uvědomění A by mělo být ve vědomí přesně ekvivalentní (tj.
vyvolat tytéž další vědomé obsahy) jako uvědomění A. Uvidíme později, že tomu tak doslova
není, alespoň ne zpravidla: A vystupuje v jiné vrstvě vědomí (nazvěme ji provizorně {A}), než
A (nazvěme také zde odpovídající vrstvu {A}) a tedy nejspíše povede k sobě-sourodým
obsahům B, C atd. Vztah zástupnosti A vzhledem k A je tedy poněkud méně průzračného
druhu, který budeme ještě muset o něco podrobněji prozkoumat. Potřeba diferencovanějšího
poznání přitom samu zástupnost A vůči A nutně nezpochybňuje: jak jinak bychom mohli o A
mluvit, uvažovat o něm? Nicméně spokojme se pro tuto chvíli neutrálnějším výměrem, že A
k A poukazuje.
Z minulých úvah ovšem víme, že cokoliv ve vědomí jako jeho primární obsah (tedy A)
vyvstane, nějakým způsobem poukazuje k jiným obsahům, neboť právě souvislost je
základním rysem vědomí. Nenutí nás to tedy k závěru, že všechny vědomé obsahy jsou
v podstatě symboly něčeho dalšího? Jak se zdá, někteří myslitelé (vzpomeňme na Derridu)
dospívají k takovým závěrům. Pokud je ovšem všechno uvědoměné symbolem, pak je pojem
symbolu zbytečný. Nedorozumění tu hrozí vzniknout pro neochotu vidět jiná, než souřadná
rozlišení, která s jakýmsi radikálním – a tedy spíše nesmyslným – rovnostářstvím od druhé
poloviny 20. století stále více ovládá naši soudnost.
Bude jistě značným zjednodušením, když se tu pokusíme načrtnout v podstatě
dvojrozměrný obrázek vztahů zmíněného poukazování; nejde nám také o přesný obraz života
vědomí, ale o názorné zobrazení jednoho z jeho rysů. Řekněme, že v určité vrstvě vědomí
právě vyvstal nějaký primární obsah A, který plynule předjímá možný obsah B a také do
nějakého aktuálního B vplývá; současně A také právě dovršuje řadu (nebo spíše síť)
uvědomění, kterou označme C, která předjímala možné A v tomto smyslu. Lze říci, že A je
prostřednictvím A syntézou C a v tomto smyslu k C poukazuje (označme třeba C←A←A) a
současně prospekcí B, k němuž také poukazuje v odlišném smyslu (A→B→B). Všechny tyto
poukazy jsou však implicitní, tj. ve spojitém proudu vědomí zjevné (tj. zkušenostně jsoucí)
pouze tak, jak už vědomí zjevné samo sobě vůbec je: poukazování C←A←A zabarvuje jak
aktuální A, tak doznívající C, a podobně A→B→B také zabarvuje jak aktuální A, tak
vyvstávající B. Už jsme k tomu naznačili, že vědomí ani v této relativně primární vrstvě ve
skutečnosti není nějakou jednorozměrnou řadou následných uvědomění, ale spíše
mnohorozměrným polem, v němž jednotlivé časové řady nalézá teprve naše reflexe. Toto
všechno ale můžeme pouze tušit, protože určitost této relativně primární vrstvy ve skutečnosti
nepřipouští diferencovanou zjevnost jednotlivých uvědomění A, B, C, a tedy ani jejich
vzájemných vztahů: přesněji řečeno, {A} ji nepřipouští na té úrovni určitosti, jakou dává
vrstva uvědomování, která k ní má symbolický vztah. S plným vědomím značného
zjednodušení, které budeme muset v dalším oddílu poopravit, vyznačme teď schematicky
vztah té další vrstvy k prvé:
.... C ← A → B .....
↓ ↓
↓
.....C ← A → B ....
Vztah relativně hierarchicky vyšší horní vrstvy vůči té spodní je právě symbolický,
tedy symbol ↓ vyjadřuje kvalitativně jiný druh poukazování, než ← nebo →. Důvody, proč to
není okamžitě zřejmé a proč je také někteří myslitelé mají tendenci směšovat, jsou
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přinejmenším tři. Jednak jsou struktury naznačených vztahů nepoměrně složitější a méně
jednoznačné, než naznačuje toto prostinké schéma, jednak a především je hierarchický vztah
vždy pouze relativní: vědomí, jak víme, se jako příslovečný ledovec vynořuje z nedohledných
hlubin stále temnějších, méně zjevných vrstev, aby ve své oblasti plné zjevnosti zase
pokračovalo v podstatě neomezeným počtem vrstev vyšších, které jsou navíc spíše různými
prostory možného uvědomování, než prostě vrstvami, ležícími jedna na druhé. O vrstevnatosti
nicméně lze mluvit alespoň v tom smyslu, že – jakkoliv mohou být vrstvy od sebe různě
vzdálené – mezi nimi není prostá spojitost (kontinuita), ale vztah korespondence čili právě
symbolického poukazování.
Existuje ovšem ještě důvod třetí, svým způsobem nejvíce znepokojující. Vystoupil
s ním – v poněkud jiné souvislosti – především Derrida. Spočívá v pochybnosti, zda můžeme
důvodně považovat nějakou vrstvu, nějaký modus vědomí za primární, tedy základní a
přirozený, zatímco jiné by se právě k němu vztahovaly jako jeho obrazy či symboly. Námitka
je na první pohled velmi svůdná: jak vlastně víme o svém uvědomování, o jeho obsazích?
Kdykoliv se pokusíme sami sebe při uvědomování nějak zastihnout, zaznamenáme nějaké
obsahy, jejich vztahy, změny, které se s nimi dějí, nevyhnutelně symbolicky. To pak se jenom
prohloubí, jakmile se pokusíme své nálezy nějak zaznamenat nebo sdělit. Z toho pak Derrida
a podobně zaměření myslitelé (zejména ti, kteří byli silně ovlivněni strukturální lingvistikou)
usuzují, že prostě není – v naší zkušenosti i jinak – nic jiného, než symboly či znaky, které
vytváří textuální struktury či prostě text. Na celkem evidentní námitku, k čemu tedy symboly
poukazují, odpovídá tento typ uvažování, že opět k jiným symbolům, buď strukturálně v témž
textu nebo mezi různými texty navzájem.
Svůdnost tohoto konceptu je dvojí. Jednak se zajisté abstrakce zkušenosti dalekosáhle
zjednoduší, jednak se zcela zbavíme obtížných hierarchických vztahů, které filosofii činily
vždy problémy. Rovnostářství, šířící se v celé kultuře, zde nachází svůj teoretický základ:
není nic, než různé texty a texty textů, vše v téže rovině pouhého souřadného rozlišení.
Bohužel však toto pojetí není imunní vůči dvěma, o sobě velmi odlišným námitkám.
Především: pokud jakékoliv souzení, sdělování, uvědomování atd. jsou jenom texty souřadné
hodnoty, pak tedy i Derridův zásadní náhled textuality všeho je zase jenom text, který nemůže
mít nějaké zvláštní nároky platnosti. Jako každý relativismus, i tento padá do pasti své vlastní
centrální teze: je-li jakýkoliv soud relativní, je relativní i ten, tvrdící vševládnost relativity.
Druhou, snad ještě vážnější námitku přináší poměření se zkušeností. Tvrzení, že
veškerá vědomá zkušenost je stejně symbolická, obstojí možná v akademické diskusi, ale
sotva v reálném životě. Snaha sled svých uvědomění nějak zachytit, a to právě tak, že o jejich
obsazích mluvíme, totiž může být velmi zrádná. Pověstný Wittgensteinův výrok, že „o čem
nelze mluvit, o tom se má mlčet“, sice imponuje, ale ve skutečnosti není příliš filosofický –
neboť patří k základním funkcím filosofie, vytahovat na světlo jasné výpovědi právě věci
temné, vzpírající se výpovědi. Nuže, jak je tomu s uvědomováním a jeho symbolismem?
Vezměme jako ilustrativní příklad vidění. Proti předsudku, předpokládajícímu, že vidíme
primárně jakýsi soubor surových dat, z nichž teprve sekundárně syntetizujeme smysluplné
obrazy, postavili někteří teoretici vnímání opačný extrém – tezi, že vidíme pojmově, tedy
v podstatě symbolicky. Je to zas svůdné, neboť každý nahlédne, že normálně nevidíme
nějakou divokou realitu, jak by řekl Merleau-Ponty, ale rovnou předměty, kvality, děje atd.
Jenomže to prostě takto jednoduše pravda není. Je sice pravda, že když pohlédnu na stůl,
vidím stůl a nikoliv hromadu dat, z kterých stůl teprve vystavím. Ale tím není dáno, že
nevidím nic jiného. Jdu třeba po zasněžené cestě a hledím na rozbrázděný, různě zbarvený
povrch před sebou. Zajisté vidím sníh, stopy lyží, kousky ledu a celou řadu dalších
vydělitelných objektů, ale kromě toho vidím kompaktní mnohostrannou barevnost, texturu a
tektoniku povrchu se zcela zvláštní, individuální kvalitou, která je velmi výrazná, ale kterou
bych jenom s nejvyššími obtížemi postupně převedl do nějakých – částečně jistě
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metaforických – slov. To, co vidím, je divoké realitě docela blízko – a podobně tomu bude
s jinými pohledy na krajinu a vůbec na cokoliv, s čím se setkám.
Netvrdíme zde jistě, že úroveň uvědomění, kterou jsme právě naznačili příkladem
konkrétního smyslového vjemu, je ta nejzákladnější, která už k ničemu nepoukazuje. Ve
skutečnosti k takovým výrokům nemáme právo, jelikož zdaleka ne vše v našem uvědomování
je přístupno reflexi, natož pak slovnímu vyjádření. Co jsme zde chtěli jenom ukázat, je prostá
neudržitelnost ploché, vždy jen souřadné textuální interpretace zkušenosti.
Přerušme nyní na čas toto nesnadné rozebírání strukturálních vztahů a připomeňme, že
jsme celý ten komplex vrstev a oblastí vědomí, které se plně nepodřizují samovolnosti
spontánního primárního proudu vědomí a vyznačují se vesměs více nebo méně symbolickou
funkcí, nazvali právě myšlením. Co lze o myšlení říci obecně? Především jistě to, že je
určitější, tj. více diferencovanou a zároveň i více integrovanou modalitou vědomí (oba znaky
probereme později). Za druhé jistě také, že má obecně úzký vztah ke komunikaci – ne sice
nutně (i když nejčastěji) k řeči ve smyslu obecného jazyka, ale víceméně vždy k nějakému
systému komunikativních symbolů (vzpomeňme třeba na matematické symboly a formy,
chemické vzorce, ale volněji třeba konvencí ustálený základní výběr hudebních či výtvarných
forem a výrazových prostředků). Úzký vztah tu neznamená identitu a tedy závěry některých
myslitelů, prohlašujících myšlení za formu tiché řeči, jsou jistě unáhlené, pokud se vztahují na
veškeré myšlení. Za třetí pak lze – s určitou výhradou ovšem – jako typický znak jmenovat
jeho ovladatelnost. Věnujme se teď zejména právě tomuto třetímu znaku. Je k tomu třeba
malý úvod.
Bylo už jinými přede mnou vícekrát řečeno, že primární funkcí myšlení je vytváření
alternativ zkušenosti. To se může týkat i zkušenosti minulé, kterou myšlení v symbolické
rovině přetváří k vyšší určitosti (např. pominutím některých znaků a vyzdvihnutím jiných,
zvýšením kontrastů a komplementárně k tomu zvýrazněných souvislostí a jednot) a vyšší
srozumitelnosti (což znamená, v poněkud jiném smyslu, opět vyšší určitost, zejména
vytyčením dalších souvislostí a jednot). Zejména se to ovšem týká zkušenosti aktuální a odtud
zkušenosti příští a možné, ať ve smyslu vyústění žádoucího nebo obávaného: myšlení tak –
mnohem rychleji, s nepoměrně menšími riziky i úsporou vynaloženého úsilí – plodí možnou
zkušenost, spolu s projekty prostředků, jak jí dosáhnout nebo se jí vyhnout. Sekundárně (což
se ovšem pro explicitní myšlení často stává funkcí zjevně primární) se pak v hierarchicky
vyšších symbolických vrstvách budují, různě přestavují a případně ničí dynamické symbolické
struktury a systémy, které – podle své hierarchické vzdálenosti – poukazují ke zkušenosti
(minulé, aktuální i možné) jako celku. Ty jsou většinou tak či onak jednostranné, pouze
filosofie ve svém klasickém pojetí má ctižádost obsáhnout veškerou možnou zkušenost
ve všech jejích rozměrech a v jejím celku.
Ve všech těchto modalitách, které jsme tu jen naznačili, vystupuje element
ovladatelnosti, vyjádřený nejčastěji jako záměrnost. Lze však říci, že je veškeré myšlení ve
všech svých fázích a stránkách ovladatelné či záměrné?
Každý, kdo myšlení třeba i povrchněji někdy reflektoval, musel si povšimnout, jak se
v něm zdánlivě protikladné, ve skutečnosti komplementární principy záměrnosti a
samovolnosti či jinak řečeno subjektivní aktivity a pasivity vzájemně prolínají a doplňují.
Především sama zjevnost (jakkoliv se to může zdát paradoxní) našeho myšlení prochází
různými fázemi: lze pravděpodobně říci, že v nějakém smyslu myslíme neustále, pokud jsme
v bdělém stavu, obvykle v několika různých rovinách současně; ale jen někdy si své myšlení
jasně uvědomujeme, tj. máme je diferencovaně v ohnisku svého uvědomění. Všimněme si
však právě tohoto případu. Soustředěné, jasné myšlení obvykle netrvá příliš dlouho (jak
dlouho, to je zajisté individuální a předmětem pro psychologii), má tedy nějaký začátek a
konec, řekněme nějaký okamžik zážehu a posléze vyhasnutí – mohli bychom patrně s větším
oprávněním říci okamžik vynoření a opětného ponoru pod hladinu ohniskové pozornosti. Jak
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dojde k zážehu? Něco nás napadne (pasivní forma) nebo se rozhodneme (aktivní forma) něco
promýšlet. Snadno zjistíme, že ale obě formy na svém rubu mají svůj komplement. Zpravidla
nás nic nenapadá jen tak zčistajasna, ale nápad se ve skutečnosti zrodí ve spleti zanořených
dřívějších myšlenkových aktivit. Také k tomu, aby nápad zahájil myšlenkovou sekvenci,
nestačí jenom jeho záblesk ve vědomí, ale musíme jej přijmout a uchopit – tedy pasivní
příhodu své mysli změnit v aktivní. Naproti tomu, když se rozhodnu na něco myslet, je takové
rozhodnutí možné jenom tak, že tu už takové něco vůbec je, připraveno jako námět mého
myšlení. Ve chvíli, kdy tak říkajíc začínám myslet, ve skutečnosti už myslím.
Komplementarita aktivity a pasivity, volního záměru a bezděčnosti, ovládání a
samovolnosti se však netýká jen nejasnosti začátku myšlenkové sekvence, ale v různých
podobách trvá v celém jejím průběhu. Aniž bychom se v této chvíli pokoušeli o nějakou
systematiku či typologii, vezměme jako příklad komplementární dvojici myšlenkových
operací, které bychom mohli nazvat interpolačními a extrapolačními. V prvém případě dejme
tomu vycházíme ze symbolických obrazů zkušenostních situací A, B, C a z jiných E, F, G ,
kde ty druhé jsou buď vzdálenými důsledky prvních nebo častěji symbolickými obrazy situací
žádoucích či obávaných. Operace hledá obraz D, který by mezi prvými a druhými vytvořil
spojení, souvislost či praktickou cestu. Myšlení tedy vytvoří obrazy A, B, atd. a těká mezi
nimi způsobem, který současně vymezuje prázdný objekt (jak to nazývá Husserl) D, který
čeká na naplnění (prozatím neznámým) D. Čeká je zde naprosto přesné: i vysoce trénované a
nadané mysli nezbývá, než čekat, dokud se D nenaplní. Řekli bychom, že stav takového
čekání je pasivní, ale tak úplně tomu přece není: jde o jakési plodné napětí, stav, v němž je
možný výsledek lákán, tažen, nebo tlačen, jakou už metaforu pro to zvolíme. K naplnění D
potřebným obsahem D v běžných případech každodenní zkušenosti dochází téměř v
okamžiku, ale každý (nejen tvůrčí matematici, vědci či filosofové) patrně zažil případy
úporného vyhlížení výsledku, který se dostavil až po dlouhém úsilí nebo také nikdy nepřišel.
V takových případech myšlení často zkouší jakési surogáty D, nějaké D1, D2, atd., dokud se
některý z nich neuchytí a postupně se pak nepřerodí ve skutečné D, schopné D vyplnit. Úplně
obdobné – alespoň z tohoto hlediska – jsou vztahy v operacích, které jsme nazvali
extrapolačními: tady jde zase o situace A, B, C atd., které mají (mohou, očekáváme, že budou)
vést k D, opět prázdnému objektu, který má vyplnit nějaký obraz D.
V obou případech však pozornější pohled nalezne právě naznačenou aktivně-pasivní
komplementaritu nejen na místě prázdného objektu, čekajícího na vyplnění žádoucím
symbolickým obrazem: také všechny předešlé operace, zakládající matečnou strukturu
operace, tedy symboly A, B, C atd. a jejich souvislosti mají tyto rysy. Ačkoliv jsem to stále
Já, kdo myslím, mohu – z jakéhosi mikroskopického pohledu – vždy jen dát podnět a pak se
podvolit tomu aby se něco myšlenkově přihodilo. Mohu chtít, aby se A, B, C vybavilo, a
mohu to v reflexi pojímat tak, že Já si to vybavuji, ve skutečnosti však nemohu toto vybavení
provést tak, jako třeba přesunu rukou nějaký objekt. Jako tak často, uvědomíme si takové
jemnosti teprve tehdy, když se vyskytnou nějaké potíže či defekty: svěží mladá mysl buď věci
vybavuje tak rychle, jak potřebuje, nebo si občasného zadrhnutí nevšímá; v pokročilejším
věku to často už tak snadné není: někdy názorně pozorujeme, jaký je rozdíl mezi vůlí vybavit
a samým vybavením. Věc se však netýká jen vybavování, tj. vynořování více či méně
symbolických obsahů do svrchního vědomí. Každá operace, kterou svým myšlením
provádím, má tuto aktivně-pasivní, volně-samovolnou komplementaritu. Mohu svým
myšlením tak říkajíc držet před sebou nějaký symbolický objekt A, ale nemohu současně
držet své držení. Descartovo Já myslím čili (ego) cogito lze částečně také, jak vtipně
poznamenal Russell, interpretovat jako je myšleno, nebo myslí (podle vzoru prší). Tato
dvojakost patrně souvisí se dvěma okolnostmi. Předně myšlení je primárně a patrně
v nějakém smyslu vždy postup odněkud někam, především od daného k novému; kdybych
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tedy byl se svým myšlením v každé jeho fázi, sotva bych konfrontoval nové, byl jím
překvapen. Za druhé – a to je možná ještě důležitější – vědomí a tedy ani jeho určitější,
symbolická modalita, kterou jsme nazvali myšlením, není rozdělena na teritoria Já a mých
objektů: subjekt a objekt jsou jen komplementární perspektivy téhož. Změny, k nimž v mysli
dochází myšlením, se tedy netýkají jen myšleného, tedy objektů myšlení, ale v téže míře mne
sama: pasivní fáze myšlení je tedy patrně jen reflexivní manifestací právě této proměny, jíž
v myšlení procházím.
Pasivní stránka myšlení však nemění nic na okolnosti, že myšlení je – ve srovnání
s jinými modalitami vědomí – dalekosáhle záměrné a ovladatelné. Mohu si zakázat něco
myslet a mohu si naopak poručit něco jiného v myšlenkách probírat. Mohu do značné míry
řídit směr, kterým se myšlenky ubírají; i když se třeba přechodně dám vést samovolně
vznikajícími asociacemi, mohu své myšlenky opět vracet do původního, žádaného směru. A
mohu také myšlení v určitém směru záměrně ukončit. Jakkoliv lze při bližším ohledání
všechna tato tvrzení poněkud oslabit a relativizovat, zůstává faktem, že jsem subjektem svého
myšlení. Tato okolnost má dalekosáhlý vliv na formu a obsah myšleného.
Zatím co v méně určitých, tj. méně diferencovaných vrstvách vědomí (primární
zkušenost, vzpomínky, fantazie apod.) rozlišení v souvislostech převážně probíhá v jakémsi
vzájemném přelévání kvalit, v myšlení jako určitější modalitě vědomí se výrazně projevují
právě ty principy, o nichž byla dříve řeč. Velice stručně a ve vysokém stupni abstrakce tu lze
jako centrální odhalit subjekt-objektový vztah. Jak už kdysi bystře postihl Schopenhauer, tento
vztah, na úrovni principu, je v jádře veškerých myšlených vztahů logické a časové priority,
zejména ovšem v myšlence kausality: představa, že A je příčinou B a tedy B je důsledkem A,
je projevem tohoto základního vztahu. V mírnější formě se ovšem totéž týká i časové
následnosti: primárně je ve zkušenosti přítomnost vyznačena právě mnou-přítomným, tedy
subjektem, zatímco přicházející je mnou vyhlíženo jako objekt; v úhrnu zkušenosti je
podobně minulost vícenásobně označena mnou, v mých vzpomínkách – extense minulosti za
mé vzpomínky už vyžaduje dalekosáhlý přesah, jde tedy již o něco sekundárního. Jak už jsme
ale také nahoře říkali, sám princip identity a protikladu, který – ať v radikální nebo v nějaké
oslabené podobě – je pro myšlení centrální, je zase projevem tohoto vztahu (subjekt je
principem identity, objekt je v tomto smyslu jeho protikladem). Tudíž i princip duality a šířeji
vůbec vztahů počtu, kvantity, výše a níže, jakékoliv gradace, to vše s tímto centrálním
principem úzce souvisí.
Jsme tady vystaveni paradoxu samovztažnosti čili autoreference, jelikož se myšlením
pokoušíme analyzovat myšlení. Takový kruhový vztah přirozeně vyvolává jisté rozpaky a
podezření na možné pokřivení resp. slepotu k některým rysům. Je třeba připustit, že takové
ohrožení našich úvah je zcela reálné, že se však netýká jen myšlení, ale veškerého okruhu
zkušenosti. Nemáme žádnou možnost nějak ze zkušenosti zcela vystoupit a posuzovat ji
zvenčí. Budiž však řečeno, že to také není naším úmyslem či přáním: jediný smysl, který naše
úvahy o zkušenosti mají, je snaha zvýšit její určitost. To, jak se jeví, je možné i zevnitř.
24. Myšlení II: Abstrakce
Dosud jsme uvažovali o symbolismu myšlení a nijak zvlášť jsme nezdůrazňovali
vzdálenost symbolu od prvku zkušenosti, k němuž poukazuje, ani možné hierarchické vztahy
v takovém poukazování. To a mnohé další je tradičně shrnuto pod pojem abstrakce, s nímž se
zde musíme alespoň v náčrtu vyrovnat.
Pojem sám, v jeho ustálené slovní podobě, jsme zdědili z antiky po Cicerovi, jeho
kořeny jsou ale jistě ještě hlubší. Jeho latinská etymologie (abstraho – odtahuji) naznačuje, že
myšlený objekt – právě svým aktem myšlení – vytrhujeme z jeho vazeb v celku zkušenosti,
který je právě v kontrastu s tím konkrétní čili srostitý (concresco – srůstám). Jako v mnoha
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jiných případech, i toto duální rozlišení poskytlo evropskému myšlení rozpornou službu: na
jedné straně rozlišení samo tak říkajíc rozevřelo jistý prostor určitosti, umožňující jasněji
uchopit něco dosud tušeného; na druhé straně právě získaná určitost dovoluje rozpoznat meze
a nedostatky základního rozlišení. Dvojice abstraktní-konkrétní je zřejmým kandidátem
destruktivní analýzy – či dekonstrukce, jak to eufemisticky nazývá Derrida. Vždyť jak my
vlastně víme, že jsme myšlený objekt vytrhli z jeho konkrétních souvislostí? Jakmile se
pokusíme k němu poukázat, byť v jeho přirozených vztazích, už zřejmě abstrahujeme; jakmile
chceme poukázat na souvislosti, vazby, vlastnosti, okolnosti atd., které jsme myšlenkovým
aktem porušili, abstrahujeme znovu. I když se přísně vyhneme slovní či pojmové formulaci
svých nálezů, už sám fakt našeho zkoumavého pohledu, už samo pozastavení se, odlišení a
tím vyzdvižení nějakého úseku zkušenosti také abstrahuje, jak se o tom ještě přesvědčíme
vzápětí. Snaha vyhnout se předpokládané chybě abstrakce tak před námi neustále posouvá
onu krajinu konkrétního až někam k mlhavém obzoru, až vzniká podezření, že jde o mýtus
konkrétního, který ničemu ve zkušenosti neodpovídá.
To je jeden z těch unáhlených závěrů, k nimž myslitelé občas tíhnou v touze zbavit se
obtížných problémů. Schéma magického trojúhelníku, které jsme už načrtli v jiné souvislosti,
se tu pak vnucuje jako podobně scestná alternativa. Vyhnout se těmto chybám není nijak
snadné, přesto se o to pokusme. Rozlišení abstraktního a konkrétního v naší zkušenosti není
nějakou svévolí či úchylnou fantazií některých myslitelů, ale běžným rysem naší každodenní
zkušenosti: pro mnohé z nás mohou být pojmy a myšlenkové konstrukce, zcela samozřejmě
užívané ve filosofii nebo nějaké teoretické vědě, příliš abstraktní, tj. natolik zjevně vzdálené,
že mezi nimi a svou běžnou zkušeností nejsou s to spatřit žádnou zřejmou souvislost; pro jiné
naopak je surové prolínání a přelévání každodenní zkušenosti naopak příliš konkrétní, tj.
zjevně nepřehledné a tedy bez jistého zpracování neuchopitelné pro jejich myšlení. První
z nich jsou jistě v početní převaze, to jim však ještě nedává nárok na držení pravdy. Zjevně tu
v modalitě zkušenosti, kterou nazýváme myšlením, existují dvě komplementární perspektivy,
vyznačené póly abstraktní a konkrétní. Chyba nespočívá v samotném rozlišení, ale
v absolutizaci jeho pólů. Ve skutečnosti se ani jeden z nich ve zkušenosti nevyskytuje sám,
bez toho druhého, i když jejich vztah může být aktuálně značně zprostředkovaný: naprosto
konkrétní, tj. nerozlišitelně srostitá zkušenost by byla natolik nesrozumitelná, že by fakticky
jako zkušenost neexistovala; naprosto abstraktní, tj. v běžné zkušenosti – byť prostřednictvím
řady hierarchických vztahů – neukotvené myšlení by bylo natolik bezobsažné, že by se ihned
rozplynulo; možná námitka, že abstraktní myšlení přece může být čistě formální, vychází
z mylného předpokladu, že je forma něco mimo zkušenost. Vztah abstraktního a konkrétního
je – podobně jako u všech analogických rozlišení – jen relativním vztahem komplementárních
perspektiv téhož: jedním z těch vztahů, jimiž myšlení zakládá svou základní určitost.
Abychom to však všechno lépe pochopili, musíme se krátce zabývat povahou procesu,
který nazýváme abstrakcí a který ve své naprosté převaze probíhá stejně skrytě, jako
samozřejmě. Téma je natolik rozsáhlé, že to lze provést jenom indikativně, na příkladu. Jak
jsme už neznačili na samém počátku těchto úvah, je samotné vyvstání čehokoliv ve
zkušenosti, tedy jeho zkušenostní bytí, dáno elementární určitostí, založené komplementárně
na jeho odlišnosti a současně souvislosti, případně jednoty se zkušenostním okolím. Uvažme
nyní onu odlišnost. Ta může být jednak situačně-vztahová (předmět se např. pohybuje, zatím
co okolí je relativně v klidu) a tedy přechodná, jednak s tou věcí víceméně spjatá (mluvíme
pak třeba o její kvalitě). Toto duální rozlišení lze přirozeně ihned rozdrobit (či dekonstruovat)
na řadu přechodných typů – můžeme třeba mluvit o kvalitě, vyvolané právě aktuálním
situačním vztahem (např. záře povrchu, vznícená dopadajícím paprskem světla). Nicméně
nalezneme snadno odlišnosti, které si věc nese sebou i do jiných vztahů, jiných okolností,
které jsou jí vlastní, tak říkajíc jejím vlastnictvím: soubor jejích vlastností (srovnej anglické
property, německé Eigenschaft apod.). Dobrá, její vlastnosti ji tedy odlišují od jejího
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zkušenostního okolí, což nelze zjistit jinak, než v souvislosti s ním, jak jsme už říkali. Co ale
jsou ty vlastnosti? Jakékoliv určitější zjištění zde zase není možné bez rozlišení: zjistíme
např., že věc má nějakou barvu, nějaký tvar, povrch, váhu atd. I když takové rozlišení činíme
v celku věci, s intencí její jednoty, zjistíme ihned, že ho nejsme schopni bez poukazu mimo
danou věc, k úhrnu zkušenosti (a to přirozeně nejen své vlastní, ale dalekosáhle sdílené
s ostatními): tak třeba barva je něčím zkušenostním jenom tak a proto, že už vůbec jsou ve
zkušenosti barvy – jednak různé barvy (vnitřní rozlišení pojmu), jednak barvy v jednotě svého
úhrnu, na rozdíl právě od tvarů, chutí, vůní apod. (vnější rozlišení a komplementární scelení).
Ale jak jsou ty barvy? Zvolený příklad barev, jež si lze představit i jako osamostatněná
barevná pole nebo barevná světla, tu může trochu zavádět: jiné vlastnosti, jako je třeba tvar,
drsnost povrchu, váha apod., nám připomenou, že třeba červeň jablka není jen to, co odlišíme
od jeho oblosti, chuti či váhy, ale také to, co toto jablko sjednocuje s nesčetným počtem
jiných červených objektů, které se zas v této jednotě odlišují od všech jiných jednot,
vyznačených zas jinými barvami, komplementárně se však s nimi také sjednocují v odlišnosti
od jiných objektů či jevů, které ve své povaze nemají barevnost. Tato – daleko za obzor
aktuálního uvědomování jdoucí – síť zkušenostních určitostí je sama v zkušenosti
reflektována, stává se objektem uvědomění, dostává ve svých prvcích i dohromady zástupné
symboly-pojmy a tedy i třeba slovní označení: mluvíme pak o červeni, o barvě, o kvalitativní
vlastnosti apod. Jde mimo pochybnost o abstrakci, které říkáme zobecnění. Není to zcela
správný výraz, jelikož vyjadřuje jenom jednu větev procesu. Naznačuje totiž, že proces
postupuje od jednotlivých podobností, které sbírá tak dlouho, až jejich množství vede
k vytvoření obecného pojmu – a teprve pak, ve zpětném běhu, přiřadí nasbírané jevy k němu
jako jeho jednotlivé případy. I když i takový postup nelze zcela vyloučit, obecně tomu tak
není.
Dokumentovat skutečný postup abstrakce není snadné, jelikož abstrakce v naprosté
většině není dílem jednotlivé mysli, ale je kolektivním dílem celé kultury: všichni k ní svým –
většinou nepatrným – dílem přispíváme, často aniž bychom si to výrazně uvědomovali. Jsou
ale obory myšlenkové činnosti, jako je věda a přirozeně filosofie, v jejichž noetické praxi lze
postup abstrakce přece jenom rozpoznat. Jeden rys se zdá platit obecně: k zobecňující
abstrakci nedochází teprve po sběru neutrálních dat, která se teprve ve svém úhrnu ukáží jako
podobná a tím schopná zobecnění, ale podobnost je už od počátku nalézána s intencí
zobecnění, která má nezbytně i svou komplementární stránku: jestliže jsou B1 a B2 porovnány
s intencí nějakého obecného B, pak v tomtéž porovnání B1 a B2 vystupují s intencí zvláštních
případů B. Na tom mnoho nemění, že realizace takové intence nemusí být úspěšná nebo že
může procházet různými proměnami. Podstatné na tom je, že vztah obecného a zvláštního je
symetrický a že tedy to zvláštní v naší zkušenosti je právě tak abstraktní, jako to obecné.
Tento výměr vyvolává námitky, založené na zdánlivém rozporu s běžnou zkušeností.
Praktičtí lidé, převážně zaměstnaní každodenní zkušeností, zjevně nemají sklon k vysoké
abstrakci a úměrně tomu také příliš nemyslí v obecných pojmech. Tak se jeví, že žijí ve světě
zvláštního, které jim zřejmě splývá s konkrétním. Myslím, že tu jde o několik nedorozumění,
která je nejlépe naznačit na příkladu. Paní A dejme tomu nemá ve svém myšlení nějak pevně a
určitě zakotvený pojmy červeně, barvy, optických vlastností atd., ale docela jistě umí říct, že
tato sukně i toto jablko jsou červené, že však jsou červené jinak: že se tedy jejich podobná
barva poněkud liší. Z toho se usuzuje, že je v konkrétním případě schopna rozlišit zvláštní
případy nějakého pojmu, zatímco abstrakce, vedoucí k obecnému, je jí vzdálená: odtud
obecný závěr, že zvláštní se pojí s konkrétním, zatímco obecné odpovídá abstrakci. Ve
skutečnosti ale sám fakt, že paní A dovede určit jablko i sukni jako červené, dostatečně
prokazuje, že má – třeba implicitně – obecný pojem červené a barvu obou objektů k němu umí
přiřadit jako zvláštní případy. Určitost jejího přiřazení, založená na podobnosti a rozdílu, bude
však v obou směrech jistě menší, než třeba u malíře, který má mnohem pevněji a více
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diferencovaně ustaven jak obecný pojem červeně, tak jeho zvláštních případů, v daném
příkladě odstínů červeně.
Také představa, že paní A v našem příkladě porovnává konkrétní jablko a sukni, je
velmi nepřesná. Ve skutečnosti fakt, že umí barvy obou předmětů porovnat, ukazuje
abstrakci, umožňující vyzdvižení a porovnání jednak předmětů samých, jednak – v celku
jejich vzhledu – jejich barev. Tím se fakticky dopouští prohřešku proti požadavkům některých
myslitelů (vzpomeňme na silný proud takového myšlení ve scholastice), aby předměty tohoto
světa byly i ve svých kvalitách nazírány jako individuální tedy nedělitelné. V tomto pojetí je
výměr červené barvy třeba jablka pouhým příměrem, charakterizujícím jistý dílčí způsob
pohledu na jeho nedělitelnou kvalitu. Ve vlivném proudu nominalismu (silném zejména ve
scholastice, ale uplatňujícím svůj zprostředkovaný vliv až po naši dobu) nabývá tento příměr
povahy pouhého jména: nic takového, jako červená barva podle nominalismu neexistuje; celý
obsah označení „červené“ je ten, že kdykoliv spatřím nějaké individuum, které je červené,
řeknu „červená“. Vzniká tím ovšem řada otázek. Jak mohu spatřit červenou (červené
individuum), jak poznám, že se jedná o červenou, jestliže červená neexistuje? Jak mohu
červenou ke svému pojmenování vydělit z komplexu individua, jestliže je právě nedělitelné?
Jak vím, že individuem je právě jablko a nikoliv třeba strom s plody, na němž původně viselo,
nebo naopak třeba jádro, které z jablka mohu vyjmout? Odpovědi, které operují s mým
(mylným) dojmem případně s chybnými návyky mého myšlení, vesměs odkazují k něčemu
mimo zkušenost a nemají v kontextu našich úvah velký smysl. Tím však zde nechceme
rozhodnout spor mezi nominalismem a realismem, který se profiloval komplementárně
k prvému a – řečeno velmi lapidárně – tedy tvrdil, že červená, barva, kvalita atd. existují jako
takové. Spory tohoto druhu měly v historii myšlení svou úlohu jako příležitost k tříbení
argumentační schopnosti, jejich plodnost však je krajně sporná.
Narazili jsme tu na pojem konkrétního individua, které přísně vzato není ani doslova
konkrétní, ani zcela nedělitelné, jeho zvláštnost je také pouze relativní, stejně jako zřejmost
jeho statutu. Jablko, sukně stejně jako paní A z našeho příkladu jsou takovými konkrétními
individui. Co jim dává onen zvláštní status, schopný vyvolat několikasetletý filosofický spor?
Ve středověku to byla představa Stvoření, ve dvacátém století to byl koncept přirozeného
světa. I když víme, že jablko, sukni i paní A můžeme nejen myšlenkově, ale i doslova dělit na
menší celky i naopak zahrnovat do celků větších (abychom uvedli jen jeden rozměr možné
relativizace), musíme připustit, že přirozeně ve zkušenosti potkáváme spíše je, než jejich části
nebo vyšší celky, jichž by byly součástí. A podobně lze připustit, že právě v takových
individuích se v naší běžné zkušenosti patrně nejplněji obráží perspektiva konkrétního. Náš
jazyk, který – jak ještě později poněkud rozebereme – je v přímém vztahu k našemu myšlení,
to vyjadřuje formou: zatím co pro vše ostatní vystačíme s obecnými slovy (podstatnými a
přídavnými jmény, slovesy, příslovci atd.), pro to, co tu relativně označujeme jako konkrétní
individua, poměrně často máme vlastní jména: nejčastěji ovšem pro lidské bytosti, méně často
pro zvířata, zřídka pro rostliny nebo neživé předměty denní potřeby. Argument, že je to tak
praktické a pohodlné, zakrývá hlubší důvod, spočívající v relativní nezaměnitelnosti toho, co
vlastní jména označují. Tím se koncept konkrétního individua dostává do přímého vztahu
s identitou. Princip identity (jako extrém jednoty, v komplementaritě s protikladem) je ale
podle našich dřívějších nálezů základním nástrojem abstrakce. Z toho jen vidíme, že každá
krajní realizace určité perspektivy v naší zkušenosti má na svém rubu svůj komplement.
Uveďme jeden příklad za všechny: nekvalifikované a přesto zcela jednoznačné toto, na něž
ukážeme ve své zkušenosti, je patrně nejpřiměřenějším příkladem konkrétna, jaký běžně ve
zkušenosti můžeme mít; přitom je toto obecné abstraktum, jaké jen může být.
Zvláštní status konkrétních individuí v naší zkušenosti však nesmíme přeceňovat.
Přirozený svět, jakkoliv mohl být útočištěm samého Husserla před pastí krajního idealismu, je
spíše filosofickým mýtem, přinejmenším pro zkušenost v rozvinuté kultuře. To, s čím se ve
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zkušenosti setkáváme, je v naprosté většině uměle vytvořeno, tedy viditelně složeno z částí a
samo často součástí rozsáhlejších struktur. Podíl abstrakce už při vlastním zrodu těchto
objektů a jevů je značný. Tam, kde se lidská zkušenost nejspíše setkává s divokou realitou,
jako ve vědě, v umění, nebo zas jinak v dobrodružném pronikání do dosud nepřístupné
přírody, abstrakce zpravidla značně předbíhá zkušenost.
Dosavadní rozbor kromě toho poněkud klame tím, že zobecňující a ozvláštňující
abstrakci předváděl v podstatě lineárně, takže by se např. zdálo, že např. sbíráme svou
zkušeností napřed všechny červené předměty a teprve, když si vytvoříme pojem červené,
pokračujeme k modrým, zeleným, a jiným barvám, pak postoupíme k jednotlivým tvarům a
tak dále. Jenomže jsme o něco dříve vysvětlili, že něco takového je prostě nemožné, neboť
nelze mít pojem červené barvy bez její odlišnosti od jiných barev (a současně spojitosti s
nimi), stejně jako bez odlišnosti (a spojitosti) pojmu barvy od jiných kvalit – krátce řečeno, že
pojmy, pomocí nichž zkušenost nabývá určitosti, tvoří síť nebo ještě lépe rozsáhlou strukturu,
v níž se běžná zkušenost zrcadlí. Je nyní důležité pochopit, že tato struktura nemůže existovat
bez hierarchie. Lze čekat, že i tato přirozená okolnost bude v naší rovnostářstvím zaslepené
době zpochybněna; s pošetilostmi tohoto druhu však neztrácejme čas.
Hierarchií v této souvislosti míníme především vertikální rozměr struktury. Zda vyšší
v tomto rozměru znamená nadřazený a zda výše v hierarchii je spojena také s vyšší hodnotou,
je věcí pohledu a vkusu; pro naše úvahy to nemá žádnou relevanci. Podstatná je nesouřadnost
a asymetrický vztah mezi různými úrovněmi hierarchie. Tak třeba v našem příkladu je
nachová zvláštním případem červené, která je zvláštním případem barvy, která je zas
zvláštním případem optické kvality atd., nikoliv naopak. Proč to tak musí být? Naznačili jsme
to na začátku této kapitoly: vyšší pojem je svorníkem jednoty pojmů, jež k němu patří jako
relativně zvláštní; právě tato pevná jednota, vůči níž je vypjato rozlišení, dodává pojmové
struktuře – a tím i zkušenosti, která se v ní zrcadlí – určitost. Je možno doložit, že v každé
hierarchické vrstvě abstrakce hledá jak spodní rozlišení tak horní uzávěr – a tam, kde se to
nedaří, strukturu ohrožuje neurčitost. V běžném myšlení, které se převážně pohybuje ve
středních vrstvách, je spodní a horní horizont neurčitě daleko: obecné pojmy mají celkem
spolehlivou kotvu v nižších pojmech a jejich prostřednictvím postupně až v běžných
rozlišeních každodenní zkušenosti, na druhé straně nad nimi jsou celkem spolehlivě uzavřeny
spony pojmů vyšších. Avšak mnohem hlouběji a zejména mnohem výše je situace jiná. Jak
jsme už jinde naznačili, na okraji struktury jsou mezní pojmy, pro něž už není žádný vyšší
uzávěr. Také jejich odlišení od jiných mezních pojmů selhává. Jelikož není další vyšší
jednoty, pracuje abstrakce automaticky s principy identity a protikladu, tedy negace.
K mezním pojmům se tedy hledají mezní pojmy negativní. Ty však jsou zcela neurčité –
příkladem je dvojice vše a nic.
25. Sourodost myšlení a zkušenosti; problém idealizace
Řekli jsme, že myšlení symbolizuje určité stránky zkušenosti – ať už té aktuální,
minulé, nebo též očekávané budoucí či možné. Paradox, který tu okamžitě vystrkuje růžky,
souvisí s povahou samého kvazi-pojmu zkušenost. Ten bychom docela jistě museli zařadit
mezi mezné pojmy a odtud očekávat jeho citlivost vůči paradoxům samovztažnosti resp.
samo-zahrnutí. Skutečně: když myslím, týká se mé myšlení tak či onak zkušenosti – a je jí
právě svým poukazováním jako by vnější. Přitom však myšlení samo – jako aktivita či proces
– je svého druhu zkušeností též, je tedy z tohoto hlediska vnitřní. Z toho lze rozvinout
víceméně nekonečnou kaskádu: to, co zde právě činíme, jsou úvahy o myšlení, které jsou ale
samozřejmě samy také myšlením – a jako takové jsou zřejmě součástí zkušenosti. Paradoxu,
do jehož sítí se zde zaplétáme, lze do jisté míry čelit striktní hierarchizací pomocí pojmu
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metaúrovně, jak to nabídli myslitelé logické filosofie jazyka ve 20. století. Podle tohoto
přístupu by např. běžné myšlení (a odpovídající jazyk) bylo meta-úrovní bezprostřední
zkušenosti, běžné abstraktní myšlení by bylo meta-meta-úrovní (označme to meta2), myšlení
o myšlení by pak mohlo být meta3 atd. Jenomže tento úhledný obraz (který ovšem není beze
smyslu) se láme, když se po myšlení rozhlédneme dostatečně široko: různé úrovně se mísí a
naproti tomu jiné jsou natolik vzdálené a zjevně samostatné, že je obtížné vůbec určit,
k jakým úrovním by měly mít svůj meta-vztah. Vztah hierarchie – jakkoliv zřejmě nezbytný
pro srozumitelnost zkušenosti – ve své podstatě není zcela jednoznačný (značně závisí na úhlu
pohledu) a má sklon k tvorbě svého zrcadlového obrazu. To lze názorně vidět na příkladu
vztahu (relativní) konkrétní jednotliviny, o níž byla řeč v minulém oddílu, a jejích vlastností:
podle konvenčního schématu jsou tyto vlastnosti (např. barva, tvar, chuť atd.) zvláštními
případy obecných pojmů, které povstaly zobecňující abstrakcí z řady takových jednotlivin;
z toho hlediska tedy leží úroveň těchto pojmů v meta-úrovni, tedy nad úrovní jednotlivin
(objektů jako stůl, strom, člověk atd.). Tento vztah lze však zrcadlově obrátit – a dělá to tak
strukturální pojetí, používané např. vědou, ale i jinými obory myšlení – a říci, že celek
jednotliviny hierarchicky stojí nad svými prvky, kterými mohou být v určitém pohledu třeba i
právě řečené vlastnosti.
Letmý náčrt takových komplikací nemá sloužit k zatemňování obrazu zkušenosti nebo
myšlení, ale k varování, abychom ve snaze o jeho vyjasnění přehnaně nezjednodušovali.
Vzájemné prolínání a zrcadlení nejrůznějšího druhu je základní vlastností vědomí, tedy
nezbytně i myšlení. Např. vztah běžného myšlení a bezprostřední zkušenosti, kterou obráží,
lze metaforicky přirovnat k pohledu na vodní hladinu z větví stromů, které se nad ní
rozkládají: pohyby hladiny, jež vidíme a které naznačují děje v její hloubi, jsou převážně
pohyby obrazů větví, které se v ní zrcadlí. Zkušenost, kterou myšlení obráží, je do značné
míry pojmová, což zase do značné míry (nikoliv zcela) znamená slovní či řečová; do značné
míry tu však neznamená zcela. Je proto zachovat nejvyšší bdělost, když tato svázanost vede
k různým unáhleným výrokům jinak úctyhodných myslitelů, jako že celá běžná zkušenost je
vyprávěním příběhu, který vědomí spřádá (Riceur), nebo že zkušenost je omezena na formy
základní gramatiky jazyka, kterého používá (Quine). To jsou nepochybně brilantní vhledy do
určitých, nicméně jenom dílčích průmětů zkušenosti, které se nám nabízí; sotva však pravda
celá. Vždycky, když nějaký myslitel mluví o zásadních mezích zkušenosti nebo myšlení, je
namístě otázka, jak o nich ví: abychom znali hranice své zkušenosti, musí existovat zkušenost
nebo alespoň náznaková představa toho, co je za nimi. Pokud tomu tak není, mohu tušit
omezení (např. na základě toho, že mne cesta jedním směrem přivádí vždy zpět do výchozího
bodu), ale nemohu znát samu hranici.
Abychom se v problému trochu vyznali, musíme znovu zaútočit na vztah bezprostřední
zkušenosti a myšlení resp. abstrakce. Jak se už předběžně vyjevilo, nabízejí se tu dva dosti
kontrastní pohledy: jednak řekněme klasický, předpokládající jakousi základní vrstvu
zkušenosti, přítomnou vždy, bez ohledu na myšlení, které je jen jejím více nebo méně
přesným a spolehlivým obrazem; jednak řekněme post-strukturalistický či textový (spojený
v různé míře se jmény především Derridy, ale též Foucaulta, Lyotarda nebo Deleuze),
popírající jakoukoliv preferenci nějaké základní zkušenosti a tvrdící, že vztah řekněme mezi
konkrétní a abstraktní, bezprostřední a reflektovanou zkušeností, slovem mezi různými jevy
zkušenosti, je jen vztahem mezi různými, v zásadě souřadnými texty. Pro druhý pohled zjevně
mluví obtíže, s kterými se potkávají pokusy nějak srozumitelně vyjádřit povahu toho, co
bychom podle klasického pohledu nazvali základní nebo bezprostřední zkušeností. Je to snad
tak, že co se vzpírá formulaci v nějakém sdělení, co se také zřejmě vymyká jakémukoliv
sekundárnímu uchopení, zkušenostně prostě není?
Jako v tak mnoha otázkách, i zde vtažení do takového nesmiřitelného sporu ve stylu buď
anebo znamená akceptovat filosofickou svévoli. Naším úkolem zde jistě není přihlásit se
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k nějakému táboru, ale vyjádřit co nejpřesněji zkušenost v jejích podstatných rysech. Jestliže
se na věci díváme tímto způsobem, musíme konstatovat, že – přinejmenším v našem
kulturním okruhu – je i přirozená, dodatečnou reflexí víceméně nedotčená, řekněme tedy
bezprostřední zkušenost tak říkajíc protkaná pojmy, případně jejich slovními či jinými
symboly, nicméně se na pojmy neomezuje a překračuje jejich možnosti ve své zcela zjevné,
plně vědomé podobě. Vezměme prostý příklad. Přistoupím k záhonu a zadívám se na čerstvě
rozkvetlou růži. Má zkušenost samozřejmě automaticky registruje, že jde právě o růži, pokud
jsem za svůj život takový květ vícekrát viděl a naučil se jej pojmenovat; pokud by šlo o
exotickou rostlinu, obsahovala by má zkušenost, že jde o nějaký neznámý květ. Společně
s květem zakouším okolí temně zelených lístků, načervenalý tón stonku s jeho trny, hněď a
slabounký pach zkypřené hlíny nad jejími kořeny. To vše dovedu pojmenovat, to vše je tedy
pojmové. Můj prožitek se ovšem neomezuje jen na tuto pojmovou kostru. Vidím bohatost
plátků růže, vzájemný vztah jejich tvaru, který se neopakuje a přesto sleduje jakousi logiku,
kontrast syté červeně květu a zeleně lístků. Že opět toto a řadu dalších detailů dokážu
pojmenovat, se dokazuje těmito řádky. Nicméně už simultaneita těchto rysů v mé zkušenosti
takovému pojmenování, které je lineárně-sekvenční, zřetelně uniká. To ale jistě není vše.
Pokud uvedu dojem krásy toho květu, bude mi namítnuto, že jde o kulturně podmíněnou
konvenci, která krásu právě tomuto květu přisuzuje, tedy něco preformovaného, co náleží do
našeho kulturního diskursu. Toto nelze tak úplně popřít, neboť schopnost vidět právě krásu (a
nikoliv jen přitažlivou nápadnost) růže jsem se kdysi musel naučit. Co se ale evidentně vzpírá
pojmovému zachycení, je bezprostřední svěžest mého setkání právě s tímto květem, v této
křehké průzračnosti podzimního vzduchu, v této fázi mého pokročilého života, v celém tom
komplexu situace plné vzpomínek i očekávání, v tichu, prochvívaném stíny vzdálených
zvuků. Celá ta zázračná plnost okamžiku by mohla – prostřednictvím přímých pojmenování i
nejrůznějších metafor – zaplnit celou knihu, aniž bych ji úplně vyčerpal – a přitom by se síla
právě okamžitého prožitku vytratila v té záplavě slov.
Není nám tedy rozhodovat v dilematu mezi předpojmovou a celostní a na druhé straně
pojmovou a diferencovanou zkušeností, neboť jsme – nezaslepeni dogmatickými schématy –
konfrontováni s obojím. Tak, jako má zkušenost vždy komplementárně subjektivní i sdílenou
stránku, má vždy – ve své každodenní, aktuální podobě – i nejméně dvě určitosti: jednu,
odpovídající diferencované jednotě aktuální, relativně konkrétní situace, a druhou, v níž se
rozlišení a jednoty rozkládají daleko za ni, zhruba v pojmovém systému. Duální rozlišení je tu
do značné míry artefaktem abstrakce, důležité je vědět, že je v tomto ohledu možná nějaká
mnohost.
Je také důležité uvědomit si, že pojmová struktura, kterou bezděčně do své zkušenosti
vkládáme, neuzavírá své souvislosti a jednoty jen směrem do minulosti, tedy ve směru
zkušenosti už zažité, ale i do budoucnosti: vidím-li právě nyní, v aktuální situaci strom, nejen
jej přiřazuji ke všem stromům, které se v mé vlastní, resp. ve sdělené zkušenosti jiných
vyskytly, ale předjímám tím možnost zkušenosti stromů dalších v budoucí zkušenosti,
jakkoliv třeba v detailech odlišných od těch, jež znám, nicméně v podstatných znacích
shodných. To nejen mou zkušenost do budoucna otevírá, ale také, to je třeba přiznat, činí
relativně méně citlivou pro cokoliv, co by se eventuálně pojmové struktuře vymykalo.
Rozšíření (a současně i možné komplementární zúžení) pojmovou strukturou se netýká jen
časové osy, ale ještě v podstatnější míře sdílení zkušenosti. Je zřejmé, že zkušenost v její
relativně konkrétní plnosti mohu s jinými bytostmi sdílet jen velmi omezeně. Je až banální
říci, že se tato možnost vytrácí úměrně prostorové a časové vzdálenosti toho, s nímž
zkušenost chci sdílet. Naproti tomu úseky zkušenosti, diferencované do pojmové struktury a
převedené na symboly komunikace (např. slova a jazykové formace), mohou jak víme
překonávat až závratné vzdálenosti v čase i prostoru. A naopak já sám jsem nejen vysílačem,
ale především přijímačem takové sdělované zkušenosti – do té míry, že její úhrn mou aktuální
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zkušenost významně spoluurčuje: většina toho, o čem přemýšlím, ale i toho, co aktuálně
prožívám, jsou přijaté obsahy sdělené zkušenosti, které jsem slyšel, přečetl, viděl na
obrazovce a podobně. Znamená to, že převážně žiji v abstrakci?
Navzdory sklonu zodpovědět právě položenou otázku kladně zejména v případě vysoce
reflexivního, filosofujícího člověka, není tomu tak. Je-li vztah mezi konkrétností a abstrakcí
komplementární, musí být také symetrický: nejen tedy svou zkušenost jednostranně
abstrahujeme, ale také své relativní abstrakce prožíváme v relativní konkrétnosti. To se jistě
neděje jen tak, že k obecným pojmům vybíráme jejich individuální instance, tedy formou
zvláštního příkladu obecné situace: to se sice často děje, ale individualizace (jak jsme viděli)
je jenom komplementární formou abstrakce. Ve skutečnosti jsou tu ve hře přinejmenším
polarity dvě: výběrem zvláštního příkladu vyvoláme polaritu zvláštní-obecné, k níž se pak
v pozadí připojí naše relativně konkrétní zkušenost. Není to však nikdy vpravdě zkušenost
bezprostřední, neovlivněná abstrakcí, ale cosi jako její sublimace či stín, jehož plnost a
naléhavost značně závisí na individuálních vlastnostech; obvykle jim říkáme obrazotvornost,
fantazie apod.
Práh, který je nutno (oběma směry) překročit mezi bezprostřední, relativně konkrétní, a
myšlenou, relativně abstraktní zkušeností, je nejen abstrakce sama, ale změna, kterou tradičně
nazýváme idealizací. Jako všechny pojmy, které si našly cestu do obecného jazyka, i tento
nabyl celého bohatého trsu vzájemně propojených, ale nestejných významů. Etymologicky se
přirozeně vnucuje ten nejprimitivnější význam, tedy přeměna v myšlenku; jenomže vztah
mezi idealizovaným a jeho zkušenostním předobrazem přece můžeme zkoumat zas jenom
myšlením, i když připouštíme, že je nám jaksi přístupna i bezprostřední zkušenost – ta však
sotva formou detailního porovnání. Nabízí se nám tedy druhý okraj významu, připomínající,
že idea je vlastně latinská podoba řeckého ειδοσ, Platonova pojmu pro esenciální jádro a
současně dokonalý předobraz zkušenostních jevů. Co míníme takovou dokonalostí, jestliže se
pro tuto chvíli zdržíme hodnocení a pokusíme se svou úvahu držet ve věcné, kvalitativní
rovině? Nejspíše bychom asi řekli, že naše představa patrně nebude směřovat k nějaké zjevné
složitosti, ale spíše právě naopak: ideální bude pro nás to, co je oproštěno od všech příměsí,
rušících čistou podstatu dané ideality, tedy v určitém speciálním smyslu to jednoduché.
Jestliže se ohlédneme za prvním uvedeným významem, tedy myšleným, měla by idealita být
také vyznačena nejsnazší myšlenkovou uchopitelností, na rozdíl od bezprostřední zkušenosti,
která tu sice stále samozřejmě je, ale jen ve své surové, soběstačné, stále uplývající a
proměnné podobě. Uvidíme hned, že je to s onou uchopitelností poněkud složitější.
Ještě předtím se však musíme pokusit vyrovnat s jedním dalším možným rozporem. Spojili
jsme pojem ideálního s podstatou, alespoň tou, kterou se snaží uchopit naše mysl. Už
z nejstarších kořenů našeho myšlení, ať tkví ve staré Indii, Číně či antickém Řecku, provází
úvahy o podstatě zajímavý rozpor. Prapodstata všeho – ať zkušenostního či mimozkušenostního – je zpravidla kladena před cokoliv utvořeného či ztvárněného, je to tedy čistá
potencialita, která teprve druhotně – aktem stvoření (hodnoceným někdy záporně, jako
úpadek, někdy kladně, jako nejvyšší uskutečnění) – vede k jakékoliv formě. Podstata je tedy
v tomto pojetí před formou. Současně a v zjevném rozporu s tím, veškerá snaha dobrat se
racionálně podstaty vede v tradičním myšlení k očištěným a tím zdůrazněným formám.
Platonovo učení, ústící do představy ideálních geometrických forem jako obrazu nejvyšších
idejí, tedy podstat, je tu jen extrémním příkladem. Ostatně ani ne tak extrémním, jak by se
zdálo: pojetí pravidelných mnohostěnů jako podstat světa nebylo sice jako takové později
příliš vážně přijato; formy v podobě matematických funkcí však ovládly novodobý výklad
přírody a tím i zkušenosti. Obvinění takového výkladu z formalismu je také obsahem
Husserlovy známé kritiky. Ironií je, že sám velkolepý – a téměř stejně velkolepě realizovaný –
projekt Husserlovy analýzy vědomé zkušenosti se skládá téměř výhradně z různých forem.
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Jedinou výjimkou je právě onen eidos, k němuž Husserl dospívá transcendentální redukcí
kteréhokoliv předmětu vědomí a myšlení. Eidos jevu je jeho poslední, nejčistší podstatou ve
vědomé zkušenosti. Zajisté není chápán jako forma, ale spíše jako radikálně očištěný obsah,
či ještě spíše smysl jevu. Znamená to, že nám Husserlova analýza nabízí jeho uchopení?
Myslím, že nikoliv: nikde v Husserlových spisech není výslovně vymezeno, co takový eidos
je, tím méně, jak s ním nakládat; analýza pouze odstraňuje překážky a otevírá potenciální
možnost jeho přímého zření.
Nelze to zde podrobně dokumentovat, ale lze snad říci bez důkazu, že jakýkoliv pokus o
myšlenkové uchopení zkušenosti vede k odhalování, manipulaci a rozvíjení forem, jejichž
očišťování a promýšlení vede zas k jiným, základnějším formám, zatím co to, co bychom
chtěli nazvat jejich obsahem, před námi stále ustupuje k obzoru našich nahlédnutí:
k horizontu, který je na jedné straně tvořen bezprostřední zkušeností, na druhé straně jakýmsi
úběžníkem veškerých našich úvah a vhledů, který bychom provizorně mohli nazvat smyslem
zkušenosti. Ukázat, že tento horizont je celistvý, bude naším závažným úkolem; k jeho
splnění máme ovšem ještě daleko.
Co můžeme v nejobecnějším smyslu říct o formě? Pokusíme se později na tuto otázku
zaútočit, rozlišit mezi kvalitou a hodnotou, resp. klasifikovat uvnitř těchto kategorií. Pro tuto
chvíli odloupněme z kvality v jejím nejširším možném smyslu to, co se myšlenkovému
uchopení poddává nejsnáze – totiž tvar, pojatý opět v nejširším možném významu. Formálně
čisté uchopení tvaru v současném myšlení není možné bez kvantifikace, tedy bez odkazu ke
kvantitativní hodnotě. Odhlédněme však pro tuto chvíli od této komplikace a ptejme se
v rámci našeho zdejšího zájmu po ideálním tvaru. I analýza zcela povrchní odhalí rychle, že
k plnému uchopení naše mysl má sklon libovolný tvar rozložit na soubor jakýchsi
elementárních tvarů, které se jednak brání další analýze, jednak jsou myšlení natolik vlastní,
že se tak říkajíc uchopení nabízejí samy, jakmile je naše mysl odhalí. Co mají společného tyto
ideální elementární tvary? Mimo jakoukoliv pochybnost můžeme říci, že jsou určité, jak jen
tvar určitý může být. Lze ovšem namítnout, že určitý je přece každý pevný, uzavřený tvar
v naší zkušenosti. V daném případě však k této určitosti nedocházíme dlouhou a klopotnou
analýzou, kterou se tvaru snažíme zmocnit, ale nabízí se nám přímo, ze samého názoru. Čím
to? Snadno zjistíme, že všechny obsahují silný prvek pravidelnosti, což je – jinými slovy
řečeno – pevná jednota invariance a změny. Vezměme jako snadný příklad kružnici nebo
sféru (lidově kulovou plochu). Tyto formy jsou v dnešním myšlení samozřejmě pevně
propojeny s určitým pojetím prostoru a jeho vlastností; uvažme je však v celé té prostotě, jak
se mohly jevit myslitelům ve starém Řecku, když jim poprvé jasně vytanuly. Kružnice pak
představuje cosi jako hladký pohyb, kroužící kolem středu, aniž by se od něho vzdálil: tedy
vzdálenost od středu je stálá, stálý je také tvar kružnice, ať jej překlopíme kolem jakékoliv
přímky, procházející středem nebo se dotýkající obvodu. Není tu jistě našim úkolem opakovat
banality z elementární geometrie; jde nám o to, vystihnout podstatný rys, který taková
elementární forma má: jak vidíme, je to stálost, tedy neměnnost či invariance, odhalená
v jádře změny. Stálost či identita je, jak jsme už vícekrát konstatovali, rysem subjektu, který je
v uvědomění jejím pólem. Forma, v níž se tento rys prostřednictvím pravidelnosti názorně
uskutečňuje, je tedy způsobem, jímž se subjekt zmocňuje uvědoměného. Tento pohyb má
přirozeně tendenci pokračovat ad ultimo a skutečně víceméně všechny rané pokusy o
uchopení světa nakonec vedly k myšlence ultimátní nerozlišené identity, jakési bodové
prapodstaty. V takovém myšlenkovém gestu ovšem subjekt paradoxně svým mezním ziskem
současně stejně mezně ztrácí: mezní identita je zcela nesourodá s mnohostí a proměnou
zkušenostního světa; proto také zůstává v jeho výkladech v pozadí, v popředí jsou právě tak či
onak pojaté elementární formy.
Patrně jsme už řekli, musíme zde však zdůraznit, že tyto formy jsou intenčně dokonalé, tedy
rys, které je právě činí elementárními, v nich platí bez výjimky – to je jen jiná stránka
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uplatnění principu stálosti a identity. Je-li tedy jejich dokonalost vlastně jen nástrojem
zmocnění se subjektem, jsou tedy dokonalé formy jeho majetkem, čímsi mu samozřejmě
vlastním? Je zvláštní, že na takovou otázku nelze odpovědět jednoznačně: tyto formy jsou
majetkem subjektu potud, že je zcela samozřejmě užívá v dalším zmocňování se jevového,
zkušenostního světa. A přece tu zůstává nepřehlédnutelný dojem, že nám ty dokonalé formy
tak zcela nepatří, že jsou svou dokonalostí hodny obdivu a tedy něčím – ve zvláštním smyslu
– vzdáleným (dnes takové úvahy nad kružnicí nebo čtyřstěnem mohou znít legračně, úvahu
lze však pro názornost přesunout třeba k formám algebraické topologie). Důvod tohoto
rozporu je v nenápadné záměně neosobního, abstraktního subjektu myšlení za My resp. Já
běžné zkušenosti. Lze říci, že naše běžné Já je v přísném myšlení jakýmsi nástrojem
nadosobního subjektu? Patrně lze, je tu však namístě krajní opatrnost, abychom neupadli do
snadné mytizace předmětu svých úvah.
Obraťme tedy raději pozornost opačným směrem, tedy k přiměřenosti ideálních forem k
bezprostřední zkušenosti. Pokud zůstaneme u našeho příkladu (který tu zastupuje nejen
geometrické, ale také např. logické a jiné ideální formy), zajisté vídáme kruhy ve své
zkušenosti: v čistší podobě třeba jako stopu dopadu kamene na hladinu tůně, v smíšenější
podobě třeba uvnitř některých květů nebo na křídlech určitých motýlů, jen náznakově v celé
řadě tvarů, s nimiž se setkáváme. Je přirozené, že v kulturních útvarech jich nalézáme
nepoměrně častěji, tím více, čím větší podíl na jejich tvorbě mělo abstraktní myšlení. Lze
ovšem snadno doložit, že v žádném z těchto příkladů nebude ideální forma realizována přesně
či dokonale: bude jen věcí pozornosti a nástrojů našeho zkoumání, abychom odhalili různé
odchylky. Dokonce i tehdy, když si kružnici – za účelem názorné úvahy – nakreslíme na papír
a použijeme k tomu kružítko nebo nějaký ještě sofistikovanější nástroj, zjistíme bližším
zkoumáním (třeba pod mikroskopem), že má daleko k dokonalé formě. Vede to k oblíbenému
výroku, že ideální formy v naší bezprostřední zkušenosti vůbec neexistují, že jsou právě
ideální, tedy jen myšleny. Znamená to tedy, že se myšlení, které takových forem běžně užívá,
ve skutečnosti nevztahuje ke zkušenosti, nebo k ní alespoň není přiměřené?
Zůstaňme pro jednoduchost u našeho příkladu. Jestliže všechny ty nedokonalé kružnice z naší
zkušenosti – po příslušném zmenšení, zvětšení, pootočení apod. – položíme na sebe, zjistíme
s překvapením, že se jejich překryv stále více blíží ideální formě kružnice. Ideální forma tedy
není něco se zkušeností nesouvisejícího: je to zobecňující průmět jistých rysů zkušenosti,
vydělených abstrakcí. Obecně tak lze říci, že idealizace je forma zobecňující abstrakce –
taková, kterou je myšlení s to pevně uchopit a použít ve svých konstrukcích, založených na
subjekt-objektovém vztahu. Otázka, zda se ideální formy vůbec vyskytují v základní
zkušenosti, je tak vlastně bezpředmětná: vyskytují se v ní tolik (nebo tak málo), jako
jakékoliv jiné formy abstrakce – jsou tedy jedním ze způsobů, jimiž naše zkušenost nabývá
určitosti. Jiná je komplementární otázka: do jaké míry lze říci, že se naše bezprostřední
zkušenost z takových (abstraktních) idealizovaných forem skutečně skládá. Odpověď patrně
bude obdobná, jako nahoře u příkladu s růží: lze si představit, že jimi může být tak říkajíc
postupně vydlážděna téměř beze zbytku; sotva tím ale bude úplně vystižena. To ale také – na
rozdíl od některých mylných názorů – není jejich úkolem: idealizace je názorností abstrakce;
nemá být vyčerpávajícím obrazem bezprostřední zkušenosti, ale modelem, jehož
prostřednictvím mysl zobecňuje její podstatné rysy a projektuje další zkušenost.
Zkusme nyní své dotazování obrátit tak říkajíc naruby a vzájemně porovnat následující
možné postuláty: (a) veškeré myšlení, ať na jakékoliv abstrakční úrovni, může být jen metaobrazem základní zkušenosti, ať individuální či sdílené; (b) myšlení může, přinejmenším od
určité abstrakční úrovně, zakládat svou vlastní zkušenost, nezávislou na té základní či
přirozené; (c) na základě předešlé možnosti myšlení může způsobit zásadní rozšíření základní
zkušenosti. Dotazování takového druhu bychom mohli odmítnout na základě dvou zásadních
argumentů: jednak, že samo oddělování základní zkušenosti a myšlení je umělé, jelikož jedno
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od druhého nelze oddělit: stejně jako je každodenní zkušenost neustále protkávána a
dotvářena myšlením, je komplementárně myšlení syceno zkušeností a na ní závislé; jednak, že
pro tento druh otázek neexistuje jiná, než empirická odpověď: žádná spekulace nemůže
vytyčit meze zkušenosti. Oba tyto argumenty jsou patrně platné; jestliže nicméně věnujeme
trochu času uvedeným postulátům, je to proto, abychom lépe vyjasnili problém, který se za
jejich formulací skrývá.
Snažme se o spletitých otázkách, které jsou tu ve hře, mluvit pokud možná prostě, i za
cenu jistého zjednodušení. Postulát (a) je vlastně jinou, patrně radikálnější formou základního
tvrzení filosofického realismu (v jeho sporu s nominalismem), pokud v něm pojem skutečnost
(k němuž teprve směřujeme) nahradíme naším pojmem zkušenost. Uvažme nyní: myšlení,
právě proto, že pracuje s obecninami, tak říkajíc implicitně činí předpověď o budoucí
zkušenosti: strom je nejen soubor všech stromů, s nimiž jsem se ať bezprostředně, nebo
zprostředkovaně (komunikací) setkal, ale také předpoklad výskytu tohoto i dalších, nových
stromů v mé příští zkušenosti (a podobně). Čím výše v abstrakci svého myšlení postupujeme,
tím výraznější je tento rys (jelikož bez výjimky pracujeme s vyššími obecninami). Jestliže
nyní je myšlení vůbec možné (tj. jestliže má nějakou platnost), může to být ze dvou různých
důvodů: buď je jednota zkušenosti v čase velice těsná, takže její změna je buď klam nebo
pouhá variace téže podstaty; nebo je v jistém smyslu klamná identita pojmů a pojmových
konstrukcí, s nimiž myšlení pracuje. Jelikož první možnost odporuje principu novosti, který je
s pojmem zkušenosti nerozlučně spjat, kloníme se k možnosti druhé (věc je samozřejmě
komplikována faktem, že se myšlení – ať mé či sdílené – dost často mýlí; to ale v tomto
kontextu není významné: úvaha by platila, i kdyby bylo neomylné). Jak rozvedeme později
v oddílu o poznání, nejschůdnější je zřejmě představa, že v konfrontaci s radikálně novou
zkušeností myšlení provádí dva druhy asimilace: jednak se pokouší novou zkušenost
přizpůsobit svým pojmům a jejich strukturám, jednak naopak přizpůsobuje své pojmy a
struktury tak, aby byly s to pojmout nové zkušenostní rysy – za nenápadné přestavby celé
pojmové struktury a tím i implicitního přehodnocení dosavadní zkušenosti.
Při zkoumání postulátu (b) narážíme znovu na samovztažnost quasi-pojmu zkušenost:
myšlení, zvláště to hluboké a soustředěné, je přece také zkušenost, která navíc často vědomě
nepoukazuje k tomu, co zde označujeme jako základní či bezprostřední zkušenost. Lze si
např. představit tvůrčího matematika, promýšlejícího teorii nějakých vyšších vztahů mezi
algebraickými kategoriemi, které lze zobrazit jak ve vztazích obecných čísel tak třeba
geometrických tvarů či prostorů. Matematik přitom dejme tomu popíjí kávu, škrábe se ve
vlasech, upravuje si oděv, chvilkami pohlédne z okna a zaznamená výjevy, které se tam
odehrávají, zatěká myšlenkami k praktickým otázkám svého každodenního života či své
akademické kariéry, prostě to a ono z běžné zkušenosti probíhá na pozadí jeho zahloubání. To,
čím se dominantně zabývá, však k tomu pozadí nikterak zjevně nepoukazuje: vzdálenost jeho
abstrakce je tak veliká, že poukazuje zas jen k jiným abstrakcím; spustit tak říkajíc kotvu až
do oblasti každodenní zkušenosti by pro něho mohlo být bezprostředně nemožné a obecněji
věcí dlouhé vyčerpávající práce. Uvažme nyní výrok – jeden z těch imponujících ale téměř
jistě zavádějících výroků – Wittgensteina, že celá matematika je jedna velká tautologie, takže
bytost o nekonečné inteligenci by byla s to nahlédnout celou matematiku najednou. V mírném
rozvedení říká výrok toto: existuje určitý soubor výchozích tvrzení – axiomů a pravidel –
v kterých je veškerá matematika obsažena; to, co tvoří zjevný obsah matematiky, celý ten
nedohledný soubor teorémů a jejich vztahů, vyjádřených zas jinými teorémy, je jenom
formální obměna výchozích tvrzení, nepřinášející proti nim nic nového. Dokladem je právě
možnost tyto teorémy z jiných teorémů a tedy původně z axiomů nerozporně vyvodit: jelikož
toto vyvození má povahu matematické identity, jeví se jako zřejmé, že každý nový teorém
musí mít tentýž obsah, jako ty, z nichž byl vyvozen. K tomu lze ovšem říci dvojí: především
identita, s níž se tu pracuje, zřetelně nemůže být doslovná či dokonalá: opakovat stále dokola
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A = A by sotva mělo smysl; pokud říkáme A = B, nahlížíme tím, že B za přesně daných
okolností může plně nahradit A, nic víc. Za druhé vyvozování je pouze jednou z možných
operací matematiky; fakticky mnohem častější je existenční výrok: pravíme např. existuje B;
B = A, jelikož C, kde C zastupuje řadu identit. Ačkoliv matematickou i filosofickou komunitu
v posledním století nejvíce vzrušila Goedelova věta, pravící, že v dostatečně velkém systému
teorémů lze vždy najít teorém, který lze vyvodit, ale ne dokázat (věta, která má ovšem
dalekosáhlou důležitost, kterou později budeme muset reflektovat), měla by srovnatelný
rozruch vyvolat sama komplementární možnost syntetických existenčních výroků,
znamenajících faktický objev nových objektů (teorémů). Jedno (Goedelova věta) i druhé
(existenční výroky) by mohlo ukazovat na to, že myšlení může být zkušeností o sobě, že tedy
není nutně pouze meta-obrazem základní zkušenosti.
Odtud je pouze krok k postulátu (c): pokud může myšlení tvořit svou vlastní
zkušenost, nezávislou na základní či bezprostřední zkušenosti, nelze vyloučit, že může dospět
jednak k principielně mimozkušenostnímu, tedy k důsledkům, které nejsou a ze zásadních
důvodů nemohou být předmětem základní zkušenosti, jednak k otevření zkušenosti nové.
Zejména druhá možnost nás tady musí zajímat: zjistíme v oddílech, věnovaných kulturním
fenoménům vědy a umění, že koncept přirozené resp. základní zkušenosti, s nímž jsme tu
samozřejmě operovali, je těžké udržet.
Čtenář patrně očekává verdikt, který by rozhodl mezi (a) a (b) (neboť (c) je vlastně jen
rozšířeným důsledkem (b)). Musím říct, že se kloním k (b), myslím však, že s (a) není
v skutečném rozporu, pokud mezi myšlením a zkušeností připustíme zpětnou vazbu. Jak tato
funguje, by měly ukázat další partie této knihy.
26. Skutečnost
Dosavadní úvahy nás už několikrát přivedly na sám okraj tématu, které se nabízelo
v možné polaritě: k otázce skutečnosti. Pokud jsme uvažovali o vědomí, nabízela se skutečnost
jako možný komplement k němu; pokud přišlo na přetřes myšlení, znovu se jako hlavní objekt
i možný doplněk nabízela skutečnost. Implicitně se však současně vnucovala i polarita
podstatně rozsáhlejší, totiž mezi samou zkušeností a skutečností. Jak už je z tohoto výčtu
zřejmé, žádná z těchto polarit není dokonalá, rozhodně není rozvržena do dvou čistých
komplementů či dokonce protikladů. Je jistě možné, dokonce jisté, že si mnohé stránky
skutečnosti neuvědomuji (a že je tomu tak i v onom sdíleném, kolektivním modu vědomí),
nicméně je přinejmenším jistý obraz skutečnosti hlavním obsahem mého uvědomování. Právě
tak myslet si o skutečnosti mohu mnoho mylného, kromě toho – v tom smyslu, jak jsme se tím
zabývali nahoře – mohu promýšlet všelijaké alternativy, formy možné skutečnosti, ba
dokonce myšlením ohledávat okraje principiálně neskutečného, tedy nemožného; nicméně zas
je tu skutečnost, byť třeba v idealizovaném modelu, hlavním tématem myšlení – a kdybychom
nevěřili, že je též jeho hlavní náplní, patrně bychom myšlení nevěnovali takový čas a energii.
Konečně dvojice zkušenost a skutečnost zejména naivnímu myšlení víceméně splývá. Poučeni
poznáním ovšem připouštíme možnou klamavost a rozhodně omezenost své zkušenosti,
nicméně prověření svých mimozkušenostních poznatků o skutečnosti koneckonců v poslední
instanci svěřujeme opět zkušenosti. Na druhé straně musíme připustit též obsahy zkušenosti,
jimž bychom status skutečnosti propůjčili jen s krajním váháním: různé dojmy, pocity,
duševní stavy, o nichž si případně nejsme ani sami jisti, že je máme skutečně.
Skutečnost se nám tu tedy proměnlivě jeví jednak jako téma resp. objekt v té či oné
polaritě, jednak jako jakési nejasně ohraničené (případně neohraničené) teritorium, do něhož
naše vědomá zkušenost se svými různými mody zasahuje, ale které zřejmě není schopna plně
obsáhnout. Je možno už v tomto bodě tušit, že se zejména v souvislosti s druhým významem
utkáme s řadou paradoxů, které nám už dříve ztěžovaly naše úvahy. To však zdaleka není
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jediná obtíž, jak brzy uvidíme. Abychom se v krajně obtížném terénu trochu vyznali,
rozdělíme nejprve problém na atribut skutečný, který s větším nebo menším oprávněním
udělujeme jevům a objektům své zkušenosti, a vlastní skutečnost nejprve jako souhrn všeho,
co smíme nazvat skutečným, posléze jako zobecnění, překračující toto pojetí.
Co vlastně nazýváme skutečným? V latinou ovlivněných jazycích se to slovo vyskytuje
v obměnách slova reálný, což etymologicky znamená vlastně věcný (latinsky res = věc),
v obměněném smyslu ale také jako aktuální, tedy činný (anglicky actual, srov. latinsky actus
= účinek, čin). V němčině (wirklich, srov. Wirkung = účinek), češtině (srov. skutek), ale také
dalších slovanských jazycích (rusky действительный, srov. действиe = účinek, čin)
převažuje druhý význam, tedy činný. Ve staré řečtině jak se zdá nejčastější ekvivalent má tvar
αληθης, čili neskrytý (přeneseně pak pravdivý), ale vyskytuje se i předobraz latinského tvaru,
přesněji řečeno ων, čili jsoucí (v možném smyslu věcný). Tento výčet nemá předstírat, že je
možné prolomit kruh vzájemných poukazů a vyslovit nějakou jednosměrnou definici: spíše
nám poslouží k snazší obhlídce výběžků významu, v němž toho slova užíváme. Skutečné je
tedy zřejmě něco, co opravdu (tedy nikoliv klamně) existuje a je v naší zkušenosti schopno
projevu nějakými – na nás obvykle nezávislými – účinky. Právě zmíněná pravost
(neklamnost) skutečného se projevuje jednak jeho účinností, jednak jistými znaky stálosti,
která pak zakládá – někdy mylný – koncept věcnosti. Poslední dvě charakteristiky v historii
myšlení vedly k divergentním směrům extrapolace: skutečnost sama mohla být chápána jako
účinek nějakého činu stvoření, na druhé straně ale právě tato aktualita právě pro svou
nestálost byla prohlašována za nepravou skutečnost, čili klam, a pravou skutečností pak byl
prohlášen předpokládaný neměnný zdroj všech účinků, tedy jejich skrytá potencialita. I když
se ani moderní myšlení zdaleka nevymanilo z labyrintu těchto částečně rozporných představ,
ponechme tyto možnosti domýšlení zatím v pozadí.
Hlavní motiv, proč u skutečného zdůrazňujeme věcnost resp. stálost, je relativní
absence prchavosti, kterou mají některé naše dojmy; hlavní příčina zdůrazněné účinnosti je
kontrast relativní bezmoci našich fantazií a představ. Polarita představy a skutečnosti je tu
patrně nejvýstižnější. Vezměme prostý příklad. Hledím z okna na stromy před domem, které
se mírně komíhají ve slabém vánku. Je snadné si – téměř do názorné, iluzivní podoby –
představit náhlý vichr, který by stromy ohýbal až k zemi, rval jejich listí a větve, převracel
novinové stánky apod. Nicméně představa, byť sebeživější, nezmění nic na výjevu, jehož
jsem svědkem. Skutečný vichr naproti tomu má všechny tyto účinky a pokud k němu dojde,
mohu být svědkem nejrůznějších, relativně stálých jeho důsledků.
Na rozdíl od mé představy, kterou si – do jisté míry a s různou mírou živosti – mohu
vyvolat úmyslně, tedy svou bezprostřední vůlí, skutečný vichr na mé vůli bezprostředně
nezávisí (i když jí může být – např. pomocí nějakého technického zařízení – být vyvolán
zprostředkovaně). Tuto zásadu neuznává magické myšlení, pro něž polarita představy a
skutečnosti neexistuje – je přitom příznačné, že pokud takové myšlení tvoří rozvinutý systém,
patří k jeho základním předpokladům klamnost všeho, co obvykle nazýváme skutečností:
mohu skutečnost ovlivňovat dostatečně živou představou v podstatě proto, že i ona je jen
představou. Tento způsob uvažování ovšem obsahuje základní logickou chybu: jestliže je vše
v naší zkušenosti jen představou, pak neexistuje důvod, proč bychom měli dávat přednost
jednomu druhu představ před druhým, tj. snažit se jedněmi představami ovlivňovat druhé. Je
zřejmé, že magické představy – ať už se halí do jakkoliv úctyhodného hávu – jsou zmatené;
protože pro ně také není žádný zřejmý empirický doklad, nebudeme se tu jimi dále zabývat.
Zjevná samostatnost skutečných jevů vůči naší vůli a představě je jedním ze zdrojů
zdůraznění jejich věcnosti, nebo raději objektivity. Filosofický realismus, v komplementárním
kontrastu k idealismu, ji vyjadřuje jako nezávislost jevů na našem vědomí (zatímco
idealismus, řečeno ve zkratce, naopak nalézá závislost, posunutou až k identitě). To je krajní
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tvrzení, které je obtížné jasněji formulovat. Jev totiž předpokládá něco, čemu se právě jeví:
uvidíme vzápětí, že tu nejde pouze o gramatickou hříčku. Aby realismus mohl svou základní
tezi formulovat, musí jevy prohlásit za pouhé důsledky či projevy původnějších objektivních
dějů či faktů. Nastává tu dvojí potíž. Jednak se jakýkoliv pokus vyjádřit tyto objektivní
skutečnosti nevyhnutelně děje prostřednictvím vědomí (přesněji řečeno myšlení a jeho
abstrakce) a tedy způsobem krajně závislým na jeho možnostech; jednak je pověstně obtížné
vysvětlit, jak se právě tyto skutečnosti stávají jevy naší zkušenosti, tedy předměty našeho
uvědomění (jak lze snadno nahlédnout, popis fyzikálně-chemicky-biologických procesů,
probíhajících podle představ soudobé vědy v našem nervovém systému, k tomu zřejmě
nestačí). Tím se však pře automaticky neřeší ve prospěch idealismu, který trpí v podstatě
týmiž obtížemi, jaké jsme už naznačili v souvislosti s magickým myšlením: je-li skutečnost
pouhým produktem či korelátem našeho vědomí, je těžko vymezit rozdíl mezi ní a pouhou
představou; je těžké určit kauzální vztahy mezi nimi; je v jádře nemožné vysvětlit osudy
skutečností, jež právě nejsou nikým uvědomovány.
Není tu však naším úkolem, rozhodovat neplodný spor mezi extrémními filosofickými
názory: problém skutečnosti nabízí řadu zajímavých otázek, které by se jím jen zakryly.
Konstatovali jsme, že skutečný jev v mé zkušenosti se vyznačuje pravostí (neklamností),
schopností účinku a v souvislosti s tím i jistou samostatností vůči mé bezprostřední vůli. To
poslední odpovídá výměru jeho auto-identity, který jsme dříve nalezli jako výsledek
transcedenčně-recedenční subjekt-objektové konstituce objektu. Fakticky tomu tak ve
zkušenosti je obecně: jakmile v kterémkoliv zkušenostním modu nalezneme objekt, jehož bytí
tak říkajíc zkušenostně radikálně uznáme jakožto právě svébytné, jeví se nám také jako
skutečný. To se týká nejen nezvyklých přírodních jevů, které zkušenostně odhalíme a po
jistém váhání uznáme, tj. asimilujeme a rekonstituujeme jako svébytné, ale i jevů daleko
subtilnějších: např. tvůrčí matematik, ať už má jakékoliv rámcové názory na ontologický
status matematických systémů, prohlásí bez váhání nějaký nový matematický objekt, vztah,
pojem apod., o jehož existenci si přesvědčil zpětným důkazem, za skutečný – a to úplně
právem, neboť je svými průkaznými nálezy přesvědčen o jeho svébytnosti. Co ale znamená
tato svébytnost?
Jak jsme už uvedli, staří Řekové skutečný objekt nazývali nejčastěji αληθης, tedy
neskrytý, přeneseně pravdivý, pravý. Přesto, že podle mínění např. Heideggera Řekové dávno
před námi už vytušili všechny důležité filosofické otázky, v tomto případě – jak se zdá – jim
přece jen něco podstatného uniklo. Zajisté skutečný je jistě také aktuální i v tom smyslu, že se
nějak – bezprostředně nebo symbolicky – vyjevil naší zkušenosti (jinak bychom o jeho
skutečnosti nevěděli a také nemohli uvažovat). Nicméně – na rozdíl od pouhé představy či
fantazie, která se sice může v čase někdy i překvapivě vyvíjet, ale v každém okamžiku v sobě
obsahuje právě jen to, co myslíme, nebo si představujeme – jeho neskrytost je pouhou špičkou
ledovce, pod níž se skrývá nedohledná zásoba další, nové zkušenosti. Obecný pojem věc jak
se zdá nic takového neimplikuje: pojetí věcnosti je v převažujícím západním myšlení téměř
dokonale spjaté s uzavřenou daností, s jakýmsi lhostejným připuštěním svébytného, ale velmi
konečného bytí. Odtud také onen pojem zvěcnění, který uvedl do oběhu mladý Marx, jako
ekvivalent radikální redukce čehokoliv. Může docela dobře být, že běžným věcem své
každodenní zkušenosti, které svou služebností poutají jenom nezbytný okraj naší pozornosti,
takový nízký ontologický status bezděčně (a mylně) udělujeme. Myslím však, že to není
situace, kdy plně zakoušíme jejich skutečnost.
Promýšlíme-li ontologický status skutečného objektu, nezbytně nalezneme kromě
pravosti, projevené povahy, účinnosti a svébytnosti také plnost jeho bytí. To kromě jiného
znamená, že objekt nabízí zjevně neohraničenou možnost novosti zkušenosti své povahy – a
v tomto smyslu pak lze také mluvit o nedohledných skrytých stránkách jeho bytí. V tom je
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obecně zvláštní dvojznačnost skutečnosti v jejím poměru k naší zkušenosti: je nezbytně
projevená, tím je také hlavním tématem zkušenosti; je ale také – tak říkajíc na svém rubu –
vždy skrytá a tím nevyčerpatelným zdrojem zkušenosti nové.
Ve svých úvahách jsme bezděčně pokročili od atributu skutečný k zobecněnému pojmu
– nebo spíše quasi-pojmu – skutečnost. Nabízí se říci, že je to prostě vše, co je skutečné. My
už jsme ale viděli, jak ošidné může být použít tohoto mezného pojmu vše, dokonce i tehdy,
když se jedná o kvalifikované vše-zahrnutí (tj. vše, co je takové a takové). To ale není jediná a
ani hlavní potíž s pojmem skutečnosti. Jestliže zvážíme atributy, které jsme udělili
skutečnému, tedy pravé, aktuální, účinné a svébytné, jehož plnost bytí dává perspektivu nijak
zřejmě neomezené novosti jeho zkušenosti, dostává se skutečnost vůči zkušenosti do logicky
prioritního, případně nezávislého postavení: prostě je, ať už ji zakoušíme či nikoliv, a je vždy
plněji a rozsáhleji, než je schopna pojmout naše zkušenost. Máme tu tedy zase před sebou
přesah, který už dříve rušil úhledné bipolární rozložení. Viděli jsme, že naše myšlení postihuje
jenom část toho, co si uvědomujeme, ale – byť jistě ve své nejvlastnější povaze vědomé –
obsahuje i procesy i akty, které nejsme s to vědomě sledovat; jistě je zkušenost jeho hlavním
tématem, ale část toho, jímž se myšlení zabývá, je mimozkušenostní (ať idealizací nebo ještě
radikálněji, svým námětem). Podobně ještě předtím vědomí sice především obráží zkušenost
(jak jsme řekli, lze sotva uvažovat nevědomou zkušenost), ale ani zde zřejmě nejde o identitu:
jsou na jedné straně stránky zkušenosti, které si uvědomíme až dodatečně, nikoliv aktuálně,
na druhé straně si uvědomujeme (částečně svým myšlením) mnohé, co lze zahrnout pod
zkušenost jen v jejím extrémním, vše-zahrnujícím pojetí. Nu a konečně, v tomto oddílu,
zjišťujeme, že ačkoliv zkušenost zřejmě především obráží skutečnost, je tu možnost, že
skutečnost předchází a daleko přesahuje naši zkušenost, a naopak víceméně jistota, že
zkušenost – prostřednictvím představ, fantazií, tvorby apod. – přesahuje skutečnost.
Je tedy něco ve vážném nepořádku s našimi pojmy? To jistě nelze vyloučit. Nicméně
připomeňme jednu z důležitých zásad, k níž jsme už dříve dospěli: k rozlišení různých
kategorií a k tendenci k jejich komplementární polarizaci dochází v myšlení úsilím o větší
určitost; ta však nenastane, jestliže komplementárně k takovému rozlišení není ustavena
jednota či alespoň souvislost. Jestliže – tak jako u kategoriálních rozlišení – nemáme
k disposici vyšší pojem, který by takovou jednotu uzavřel, jsou právě přesahy a míšení
jakýmsi jejím zbytkem či surogátem. Nedostupnost úhledných schémat komplementárních
polarit, vhodných pro středoškolskou tabuli, tedy nejsou nutně projevem naší myšlenkové
neschopnosti či nepořádnosti, ale mohou být větší nutností, než si jsme schopni plně
uvědomit.
Vraťme se však po této obecnější odbočce k našemu tématu. Jestliže skutečnosti
zkusmo přisoudíme takový status logické priority, jak jsme nedávno učinili, stojí teď před
námi otázka věrnosti, s níž ji naše zkušenost obráží. Podrobněji: jestliže předpokládáme i
víme, že je skutečnost schopna nabízet nám stále novou zkušenost, znamená to, že obecně
může být její tvářnost i radikálně jiná – tak, že ta, již naše zkušenost obráží, je buď částečně
či zcela klamná, nebo je jenom jednou z mnoha, případně nekonečných možností? Obě
varianty se v různých podobách stále znovu vrací v našem myšlení – v novější době třeba
s poukazem na omezenost našich smyslů, na tendenci projektovat smyslová schémata do
obrazů skutečnosti, jež nám nabízejí různá zařízení, rozšiřující naše smyslové možnosti, na
abstrakční schémata, odvozená z naší lidské praxe, která promítáme do obrazu skutečnosti,
atd. To všechno jsou jistě vážné námitky, nicméně nepostihují náš problém skutečně
radikálně.
Abychom to pochopili, bude nejlépe zvolit příklad, ovšem s plným vědomím, že
nabízí jen velice úzký vhled do širokého problému. Abychom se vyhnuli zavádějícím vlivům
abstrakce, pokusme se vnořit do konkrétna tak, jak to jenom jde. Jak zde píši, mám před
sebou kromě klávesnice a obrazovky počítače zhruba obdélníkovou desku stolu, na níž stojí
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hrnek převážně válcového tvaru, pak několik knih, stolní lampa a ještě několik předmětů.
Poučen různými znalostmi mohu samozřejmě předpokládat, že z hlediska nějakého tvora,
který by měl velikost blízkou velikosti molekul, by hladký povrch hrnku byl plný horských
masivů a proláklin, nebyl by kromě toho vůbec stálý, jak se zdá mně, ale byla by to pro něho
neklidná sopečná krajina, neustále vystřelující své úlomky a bombardovaná jinými. Válcový
tvar by pro něho byl druhem abstrakce, k níž by mohl (podobně jako to činí lidé vzhledem
ke galaxiím a jiným vesmírným útvarům) dojít dílem spekulací a dílem pomocí nějakých
nástrojů, ale také by pro něho nemusel mít vůbec význam, prostě proto, že pojem stálého
tvaru v jeho zkušenosti postrádá smysl. S podobnými variacemi by bylo možno si hrát při
představě, že tvor by byl naopak o několik řádů větší než já, tedy vše, o čem tu byla řeč, by
pro něho byly jen nepodstatné detaily jiného povrchu; že by šlo o tvora s úplně jiným
způsobem vnímání, tedy nejen v jiném frekvenčním pásmu spektra, ale v jiných, než
elektromagnetických polích atd. Všechny tyto možnosti jsou však variace na zkušenost, jakou
zakouším já, tvor s nějakou kompaktností, nějakou schopností pohybu, s nějakými
praktickými zájmy, týkajícími se přežití mého i lidského rodu. Za toto omezení už není
snadné ve své představivosti pokročit, ale i když se nám to podaří, není to pohled pro naši
úvahu dostatečně radikální.
Ten se nám otevře teprve, když si uvědomíme, že naše otázka se ptá, zda tento hrnek
má tento tvar ve skutečnosti samé, nezávisle na mé zkušenosti: graficky tu odlišujeme části
otázky, různě spjaté s mou zkušeností, a vidíme, že v otázce není jediné slovo, které by se této
závislosti vymykalo. Mohl bych se ovšem některým výrazům vyhnout, prostě jen ukázat a
ptát se, zda toto je takové, jak se mé zkušenosti jeví. A zde se právě dostáváme k jádru
problému. Toto a takové jsou ostense (ukázání), které předpokládají nejen něco, nač lze
ukázat, ale především někoho, kdo ukazuje (samozřejmě se předpokládá ještě někdo, komu se
ukazuje, ale tím může být on sám). Předpokládejme nyní, že svébytná skutečnost může mít
nekonečně různých tvářností; lze se přít o tom, jaký význam pak má právě ta jedna, na niž má
zkušenost poukazuje (to není a priori dáno, jelikož např. nezpochybňujeme význam právě
tohoto okamžiku jen proto, že je jedním z nekonečné řady) – ale nemůže být dost dobře
předmětem sporu okolnost, že případný význam není nezávislý na tomto mém ukázání. Tento
hrnek, tento pokoj, tento svět je tímto jen proto, že na něj svou zkušeností poukazuji. Autoidentita, kterou do předmětů investuje mé vědomí, když je zakládá v jejich svébytnosti, je –
jak jsme viděli – výsledkem transcedenčně-recedenčního pohybu, jehož nezbytnou součástí je
(v tomto způsobu vyjádření) subjekt.
Co z toho všeho plyne? Nezbytně jistá ambivalence pojmu skutečnosti, které z mnoha
důvodů nezbytně udílíme ontologický status svébytnosti, abychom současně stejně nezbytně
nacházeli, že její srozumitelná a v jakémkoliv smyslu určitá podoba je nevyhnutelně spjata se
zkušeností. Přesto že zkušenosti nelze klást žádné apriorní meze, skutečnost ji nezbytně vždy
přesahuje či předbíhá. To ale nelze myslet jinak, než jako otevřený horizont zkušenosti,
nikoliv jako její popření. Přesah skutečnosti vůči naší bezprostřední zkušenosti je možno buď
abstraktně myslet (a příznačně také jakýkoliv pokus dát tomuto přesahu náplň děje se vždy
v abstrakci, obecnými pojmy a jejich konstrukcemi), nebo si představovat (jako možnou
skutečnost). Lze doložit mnoha příklady, že jedno i druhé koření ve zkušenosti. Koncept
skutečnosti radikálně mimozkušenostní lze myslet jenom jako prázdný pojem (pokud
zkušenost pojmeme dostatečně široce), který je bez obsahu a také nemá žádnou určitost.
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27. Představa a skutečnost I: vnuknutí, spekulace a empirie; zkušenostní, virtuální a
objektivní verze reality
Zkusme nyní poněkud změnit úhel pohledu na to, co jsme právě promýšleli. Naše
pojetí bylo v podstatě takové, že jistá část skutečnosti se vystavuje naší zkušenosti (resp. stává
se jejím obsahem), zatímco její neurčitě rozsáhlý přesah zůstává zatím nebo navždy ve stínu.
To, co zůstává mimo zkušenost, může být v zásadě buď pouhou obdobou či variací toho, co
už známe ze své (sdílené) zkušenosti, nebo to může být výrazně, případně až protikladně, jiné.
Závisí nyní na našem očekávání či požadavku jednoty skutečnosti, jak druhou možnost
hodnotíme: jestliže od skutečnosti neočekáváme žádnou významnou konsistenci nebo
dokonce předpokládáme její apriorní rozpornost, nemá případný odklon skrytých oblastí
reality vážné důsledky pro hodnotu naší zkušenosti; jestliže postulujeme její jednotu, vede to
k důsledku klamnosti naší zkušenosti.
Jak ale hodnotíme a vůbec zjišťujeme rozdíly mezi zkušeností a realitou? Za
posledních dvě stě let v Evropě a Severní Americe zjevně převládl postoj, propůjčující
nejvyšší logickou prioritu samé skutečnosti, druhou nejvyšší prioritu pak zkušenosti nové
(proti té dosavadní). Aniž by to bylo výslovně tvrzeno, skutečnost sama v tomto pojetí
nemůže být více nebo méně pravá: prostě je. Její povaha se – vždy ovšem částečně a
nedokonale – obráží ve zkušenosti. Nová zkušenost – pokud ovšem není z vážných důvodů
prohlášena za klam – tedy přináší stránky skutečnosti dosud skryté, tedy imperativní pro
korekci jejího celkového obrazu. Protože ten se s vývojem zkušenosti mění, nemůže být
zřejmě se skutečností totožný: s jistou resignací pak mluvíme o představě skutečnosti.
Náčrt v minulém odstavci je jistě hrubě zjednodušený a bude jej třeba vzápětí alespoň
trochu doplnit. Zde je však důležité uvědomění, že tento přístup ke skutečnosti tu není
odjakživa. I když pomineme magické myšlení, lze říci, že ještě v evropské gotice a přirozeně
před ní neměla významnou prioritu otázka, jaká realita je, vedle otázek, jaká by být měla resp.
mohla. Normativní přístup k realitě – v kontrastu s empirickým – byl veden věroučnými nebo
též logickými důvody (často klamnými). Normativní představa ovšem – prostřednictvím
svatých textů nebo ústně sdílených mýtů – pocházela z vnuknutí, které ovšem také bylo svého
druhu zkušeností. Je tedy mezi oběma přístupy nějaký vážný rozdíl?
Jakkoliv se v postmoderním myšlení stalo téměř módou to popírat, rozdíl tu zřejmě je
jak ve zdroji tak v uplatnění představ. Je pravda, že každá zkušenost a zvláště soubor představ,
které ji integrují, v sobě vždy mají konzervativní prvek: jak jsme už naznačili nahoře, i prosté
vnímání, natož pak myšlení a jeho abstrakce, se pokouší novou zkušenost asimilovat, tedy
připodobnit k již známému; to je vynuceno potřebou jednoty zkušenosti, která jí zajišťuje
základní určitost. Ta část či stránka zkušenosti, která se asimilaci nepoddá (a její přetrvání je
zas dáno potřebou diferenciace), však vystupuje o to kontrastněji a vynutí si následnou
integraci do zkušenosti, s modifikujícím vlivem na celou dosavadní zkušenost. Nová
zkušenost je tak i v empirickém přístupu k realitě přijata vždy s jistým zpožděním, které závisí
na míře její novosti. V normativním přístupu nejen je takové zpoždění nepoměrně větší (to by
byl pouze kvantitativní rozdíl), ale především samo připuštění možnosti opravy dosavadních
představ na základě zkušenosti je zanedbatelné.
Podívejme se však především na druh zkušenosti, která stojí na počátku normativního
přístupu, tedy původně vnuknutí, později spekulace. V obou případech je subjekt, vytvářející
nebo reprodukující představu, podstatně vzdálen všednodenní, praktické zkušenosti: vnuknutí
se mu dostává ve snu, v mystickém vytržení, v nějaké nevšední situaci; spekulace je zpravidla
možná a úspěšná jen v nějakém meditativním, v každém případě ne zcela všedním duševním
stavu. To, co představu vyvolává a zpravidla i garantuje, je nějaká vyšší, transempirická
instance: jednou vyšší bytost (Bůh), jindy logický rozum. V empirickém přístupu je zdrojem
představy integrovaná základní zkušenost a tedy její subjekt je praktické zkušenosti
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nepoměrně blíže, nikoliv s ní však ztotožněný. I tady zůstává – a na to nesmíme zapomínat –
jistý odstup od bezprostřední zkušenosti. Existují, jak každý ví, dva základní mody
empirického zkoumání: pozorování a experiment. Z těchto dvou pozorování na první pohled
zkušenost a tím i skutečnost ponechává tak, jak přirozeně je. To je ovšem jen částečně přesné:
pozorování sice předpokládá jisté vzdálení se základní zkušenosti, sotva však pasivitu:
pozorovatel se např. přemisťuje, aby lépe nebo nověji viděl, také ve svém pozorování provádí
aktivní výběr zaznamenaného. Nicméně míra aktivního ovlivnění skutečnosti je tu nízká.
Experiment naproti tomu sice předpokládá jisté angažmá ve zkušenosti i skutečnosti, ale –
proti přirozenému běhu – zakládá vždy jistou umělost: právě manipulací skutečnosti – a tím i
zkušenosti – doufá experimentátor dosáhnout nového či hlubšího vhledu do skutečnosti. I
když v novodobém přístupu je experiment neodlučitelný od teorie (budeme o tom mluvit
v dalším oddílu), která se obvykle rodí v abstraktním vzdálení a je – přinejmenším zčásti –
druhem spekulace, přesto experimentálně-empirický přístup stojí a padá s předpokladem
priority skutečnosti (a jí podřízené zkušenosti) vůči naší představě.
Jakkoliv odlišný může být empirický přístup (založený v evropském myšlení např.
Rogerem Baconem, Galileem a Newtonem) od předešlého normativně-spekulativního,
existují mezi nimi jisté spojující články, které může mít smysl alespoň načrtnout. Jak se zdá,
existují v tradici evropského myšlení dva základní druhy vnuknutí (v novodobých modalitách
intuice, inspirace, nápadu), založené na dvou smyslech, jimiž vnímáme na dálku: jedno
(bližší hebrejsko-orientální tradici) založené na hlasu (tedy sluchu) a druhé (bližší řeckokřesťanské tradici) založené na obrazu (tedy zraku). Rozdílnost dominanty souvisí jistě
s odlišnou kulturní tradicí, zakazující v prvém případě zpodobování nejen Boha, ale často i
lidí a někdy i čehokoliv skutečného, ale i s odlišnou mentalitou. S jistými riziky lze nadhodit,
že zatímco první (hlas) směřuje více k významu odhalené skutečnosti, druhý (obraz) podtrhuje
její tvářnost, tedy formu. Jedno ani druhé jistě neplatí absolutně a oba principy se jistě smísily
v pozdějším vývoji pojetí skutečnosti; nicméně se jeví, že zjevně povrchní zdůraznění
tvářnosti, čili popisu proti interpretaci, v evropském empirismu převládlo a ukázalo se být
prakticky nepoměrně úspěšnějším. Tím není řečeno, že praxe, vedoucí k blahobytu, je jediné
možné hledisko hodnocení.
Převaha náhledu reality a odtažitého názoru na ni nad nasloucháním jejímu hlasu
ovšem nebylo to jediné, co postoje pozdní renesance a následujících epoch odlišovalo od
jejich předchůdců. Bylo to jistě především zdůraznění bezprostřední nové zkušenosti (ať
jakkoliv manipulované) proti čiré spekulaci, které skutečnosti fakticky přiznalo důslednou
prioritu. V řadě vnuknutí – spekulace – empirie zřetelně narůstá zpětná vazba mezi naší
představou a novou zkušeností. Jestliže vnuknutí (ať božské nebo prostě intuitivní) přináší tak
říkající zvenčí (tedy z mimozkušenostní oblasti) víceméně hotovou představu skutečnosti,
normativně určující nebo alespoň ovlivňující další zkušenost, spekulace přece jen ze
zkušenosti nějak vychází; nicméně předpokládá, že už na základě omezených zkušenostních
dat a neméně omezeného souboru abstraktních logických pravidel lze čirým myšlením stvořit
věrohodný obraz skutečnosti. Notorická neúspěšnost takových pokusů by nás ovšem neměla
zaslepit vůči faktu, že poslední možný přístup v naší řadě, totiž empirie, obvykle také
zahrnuje značný díl spekulace. Čirá empirie vlastně neexistuje; přístupy, které se k ní blíží,
bývají málo úspěšné jak prakticky, tak zejména ve snaze učinit zkušenost srozumitelnou. Jak
trochu upřesníme v dalším oddílu, model a teorie, osvědčené nástroje novodobého přístupu
k realitě, nezbytně obsahují prvky spekulace.
Proč vlastně potřebujeme představu skutečnosti: nestačí prostě její bezprostřední
zkušenost? Připomeňme si náš poměrně nedávný nález, že skutečnost je jistý průmět naší
zkušenosti, jemuž obecně přisuzujeme účinnou svébytnost a odtud přesah vůči naší aktuální,
případně možné zkušenosti. V určitém – mírně zúženém – smyslu bychom ji mohli pojmout
jako úhrn naší možné zkušenosti a jejích příčin, pokud z něho ovšem vyloučíme veškeré
80

klamy a fantastické představy. Možnou zkušeností tu jistě nemůžeme mínit jen pasivní
registraci vjemů a sdružených pocitů, ale přinejmenším k ní patří i naše vlastní aktivity a
dojmy z nich a z jejich výsledků. I v tomto zúženém pojetí se skutečnost tak říkajíc rozprostírá
daleko za obzor naší individuální i sdílené zkušenosti. To přirozeně vede k nejistotě o povaze
naší příští zkušenosti, která může být ohrožující. I když to je nepochybně nejdůležitější
hledisko, není to jediný motiv naší potřeby poznání skutečnosti a z něho pramenící tvorby její
– více nebo méně abstraktní – představy. Hlubokým motivem je tu potřeba diferencované
jednoty zkušenosti, tedy její vyšší určitosti.
Zkušenost, tak jak aktuálně a spontánně probíhá, jistě má svou elementární určitost –
jinak by nebyla zkušeností. Probíhá tedy souvisle a přitom diferencovaně, takže si neustále
uvědomujeme nějaké změny, týkající se vzájemně odlišených prvků společného pole svého
prožívání. Řečeno obrazně, neustále a zjevně náhodně se přitom vzájemně prolínají a tříští
vlny proměn, aniž by samy o sobě dávaly nějaký smysluplný obrazec. Jiskření drobných
určitostí se tak neustále rozplývá v mlze neurčitosti. Tomu se snaží čelit představa a s ní
sdružený výklad skutečnosti, které různé prvky (objekty, kvality, děje) současně sdružují do
užších jednot a současně je – na různých úrovních – staví do vzájemných kontrastů a
protikladů. Proti spontánní bezprostřední zkušenosti se taková představa často také snaží řešit
dichotomii subjektu a objektu zkušenosti, tedy onu zvláštní podvojnost, s níž – jako jedinci i
komunita – zkušenost jakoby prožíváme v sobě a současně jsme jejími aktéry i objekty.
Svým původem i určením je představa skutečnosti vždy symbolická a abstrahovaná:
sotva by mělo smysl (a také by sotva bylo možné) vytvářet v představě identickou kopii
aktuální zkušenosti. Tím vzniká problém její názornosti, která je nezbytně u každé obecné
představy vždy pouze částečná nebo ještě častěji zdánlivá. Uveďme příklad. Jestliže výklad
onoho průmětu reality, který nazýváme přírodou, převažující proud myšlení až do vrcholného
středověku stavěl typicky na čtyřech živlech, které např. nazýval ohněm, vzduchem, hlínou a
vodou, zdá se to velmi názorné, neboť jevy, odpovídající těmto slovům, každý zná. Sotva však
tato názornost může znamenat doslovnost: teplá a tvárná hlína podle tohoto výkladu kromě
sama sebe obsahuje oheň i vodu, které si však soudobý myslitel sotva představoval jako
plaménky skutečného ohně či kapky nebo potůčky vody. Daleko spíše se takový obraz obrací
k oněm esencím prožitků, o nichž jsme mluvili v archeologii Já. Proto také názornost v těchto
případech není prostou evokací nějaké konkrétní zkušenosti, ale odkazem k imanentní
abstrakci zkušenostních dojmů, z níž ovšem lze tak říkajíc spustit kotvu do nějaké relativně
konkrétní představy bezprostřední zkušenosti. Je přitom třeba vidět, že tu nejde jen o
bezprostředně-zkušenostní prožitky: je cosi jako názornost ducha či abstraktního myšlení,
v níž vystupují např. ideální geometrické tvary, stejně jako základní algebraické či logické
vztahy. Názornost tedy není provždy dána, ale závisí na stavu kultury.
Z právě řečeného plyne, že tedy existují dvě stránky nebo řekněme fáze představy,
kterou si děláme o skutečnosti: jedna je abstrakcí a směřuje tak říkajíc od zkušenosti do
jakéhosi svébytného prostoru naší mysli; druhá je souborem zkusmých konkretizací a směřuje
zpět ke zkušenosti. V této druhé fázi skutečnost – prostřednictvím své zkušenosti – nějak
vidíme a je nasnadě, že tento obraz není se skutečností totožný. Nazvu jej virtuální realitou.
Tento výraz byl uzurpován zábavním průmyslem a v jeho případě označuje iluzi reality, uměle
vyvolanou za účelem nových nevšedních prožitků. V přeneseném smyslu se téhož výrazu
docela příhodně používá pro imponující, ale částečně klamný obraz reality, vytvořený např.
jednostranným výběrem zpráv o ní. Ve smyslu ještě jemnějším jsou však virtuální realitou i
teoretické modely, předkládané třeba současnými přírodními i humanitními vědami – potud,
pokud nejsou chápány jen jako abstrakce určité stránky skutečnosti, ale jako její věrný obraz,
promítnutý zpět do zkušenosti. Vezměme opět příklad. Dejme tomu molekulární biolog,
spojen s chemikem a fyzikem, vytvoří obraz jednoho z těch zázračných dějů, probíhajících po
desetitisících v živé buňce. Obraz se netýká Alíka, který mu stočen do klubíčka dýchá u
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nohou, ba ani nějakého obecného psa, ba ani obecné buňky v živočišném organismus (což
všechno jsou už abstrakce), ale molekuly zobecněného proteinu, která se nějakým
zobecněným způsobem mění. Na základě závratné kolektivní abstrakce, vedoucí právě až
k molekulám, atomům, elektronovým hustotám apod., vytvoří vědec na počítači pohyblivý
obraz jakési molekulární měňavky, která se – složena z kuliček atomů nebo z šupin a ploutví
elektronových hustot – před našima očima všelijak svíjí, až přejde do nového tvaru. Tento
obraz je dílem idealizací, dílem falsifikací: nedohledná řada komplikujících detailů je z něho
vypuštěna, aby se zobrazilo to podstatné. Tak, jak jej vidíme na obrazovce, obraz natolik
připomíná pohyby nějakého měkkýše, že jej chápeme jako reálný. Je to ovšem virtuální
realita (už pro tu zobecňující abstrakci i ten očišťující výběr). Znamená to, že se skutečnou
realitou (což je pozoruhodný pleonasmus) nemá nic společného? Odpověď na tuto otázku je
mnohem složitější, než by se asi líbilo zastáncům vzájemně nepřátelských táborů, které se
kolem ní pohotově vytvoří. Myslím, že v největší stručnosti zní takto: Vzhledem ke způsobu a
míře abstrakce naší zkušenosti, odpovídající soudobé přírodovědě, je patrně tak výstižným
obrazem skutečnosti, jak jen může být (když pomineme různá vědomá zjednodušení);
úspěchy tohoto způsobu abstrakce v předpovědi a ovlivňování další zkušenosti dávají výrazné
oprávnění k víře, že je její obraz v daném směru dalekosáhle reálný; širší abstrakce zkušenosti
však nabízí stále aktuální možnost, že realita může mít ještě jiné stránky, které tomuto obrazu
částečně nebo zcela unikají.
Zaznamenejme tu dvojí uplatnění slova či pojmu možnost v minulé větě: připouštíme,
že současný stav našeho (např. vědeckého) poznání dosud nepostihuje všechny znaky, které
realita nikoliv má, ale mít může. I když totiž realitě přiznáme projektivní svébytnost, jak jsme
to učinili nahoře, neopravňuje nás to přisoudit jí nějaké znaky, nějakou kvalitu či tvářnost –
neboť všechny tyto pojmy jsou neodlučitelně spjaty se zkušeností. Takový výměr patrně sotva
uspokojí přesvědčeného zastánce výhradního nároku soudobé vědy na poznání skutečnosti:
jeho argumentace nejspíše poukáže k objektivitě vědeckého poznání a dále k okolnosti, že
veškeré poznávací úsilí, kterému vědec obětuje značnou část svého života, by ztratilo smysl,
kdyby nepostihovalo realitu takovou, jaká je – a nikoliv, jaká být může resp. jaká se může
zkušenostně jevit. Zastánce takového názoru proto bude přesvědčen, že to, co věda zkoumá a
poznává, je více nebo méně věrný obraz objektivní reality; obsahem poznání – pokud je pravé
a úplné – je obraz toho, jaká realita objektivně je.
Tento možný spor nás myšlenkově vrací do 5. oddílu, kde jsme sledovali recedenčnětranscedenční pohyb při konstituci objektu (spolu s komplementární konstitucí subjektu).
Objektu je tu propůjčena vlastní identita a svébytnost, tedy i jeho vlastní znaky. Proč bychom
tedy neměli připustit totéž o realitě vcelku, v jejím pojetí jako úhrnu všech autoidentických
objektů? Obtíže jsou tři hlavní: 1) jakkoliv zkušenost konstituuje objekt jako svébytný, jde
stále o zkušenostní objekt; 2) nemáme postačující filosofické důvody pokládat objekty za
jedinou resp. vyčerpávající formu reality; 3.) vzhledem k neohraničenosti reality můžeme –
byť v intenci – obtížně myslet mezní úhrn typu všechny.
Rozveďme krátce první obtíž. Svébytí objektu uděluje subjekt zkušenosti, jinak řečeno:
objekt, jakkoliv pojatý v modu sám pro sebe, je stále objektem zkušenosti. Je to právě ten
objekt, jehož identita a s ní spojené závazné vlastnosti jsou myslitelné a mají vůbec význam
pouze v úhrnu zkušenosti. Bude tomu tak i v přítomném zobecnění: jakkoliv objektivně, tedy
nezaujatě a s intencí nechat v neporušeném, původním bytí se skutečnost snažíme poznávat,
bude to vždy skutečnost, schopná zkušenostního bytí: to znamená skutečnost, která je svou
povahou vůbec schopna být objektem a je alespoň elementárně určitá.
Naznačme zatím alespoň v náčrtu, co to na příklad znamená. Znaky, mody, části atd.
reality musí být na jedné straně schopny (nebo my svými prostředky musíme být schopni)
elementárního rozlišení, které však současně nevyloučí jisté jednoty. Povaha reality, která
může vstoupit (ať přímo nebo zprostředkovaně) do naší zkušenosti tedy musí mít jistou
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rozmanitost, v níž lze však nalézt alespoň elementární pravidelnosti, jimiž se projevuje jistý
řád. Z nepochopení bývá kritizován předpoklad, že povaha reality je v jádře logická; může jít
o předpoklad naivní, pokud tím míníme nějaký velmi prostý model logiky; v jádře však jde
právě o předpoklad alespoň elementárního řádu, při jehož totální absenci by realita nejen
nebyla poznatelná, ale ani by nemohla být předmětem zkušenosti.
Je možné, že se naší zkušenosti a zvláště našemu poznání nabízí právě ty stránky
skutečnosti, v nichž takový elementární řád buď panuje nebo do nichž může být promítnut? Je
myslitelné, že jsou jiné, totálně chaotické a neurčité stránky, které právě postupem poznání
stále víc ustupují do stínu? Takovou možnost zřejmě nelze zcela vyloučit, i když je
problematické, zda takovým stránkám vůbec přísluší atribut skutečného bytí resp. zda jsme
jejich možnost schopni myslet jinak, než v totálně prázdných abstraktních pojmech: ano,
chaos je oblíbeným námětem soudobého vědeckého bádání, ale to je tak zvaný
deterministický chaos, který se skládá z jasně rozlišitelných pravidelností.
Z důvodů, které jsme právě uvedli, je nejspíše oprávněné zaujmout toto stanovisko:
Jaká realita je, případně jaká je objektivně, je zřejmě oprávněná forma otázky; jako odpověď
je však přiměřené říci co v realitě objektivně odhalujeme. Co může být obsahem této
odpovědi, alespoň naznačíme v dalším oddílu.
28. Představa a skutečnost II: fakt, model, teorie, paradigma; popis a výklad reality
Zopakujme – zas v poněkud jiné formě – tutéž otázku: čemu ve své zkušenosti
můžeme přisoudit status objektivní reality? Viděli jsme už dříve, že plnost skutečného bytí se
nám – kromě jiného – vystavuje ve sdílení a sdělování. Je tu úzká souvislost se samou
konstitucí objektů naší zkušenosti, jejichž svébytí podle našich dřívějších nálezů vyvstává
právě v onom obratu poukázání k nim ve sdílení. Gesto, s nímž k nim poukazujeme, však
nabývá obsahu a smyslu teprve tehdy, když je – alespoň potenciálně – druhými potvrzeno.
Vezměme jednoduchý příklad: vidím zvláštní úkaz na obloze, který vypadá jako nějaký
vznášející se objekt, ale jeho krajní neobvyklost ve mně vyvolá pochybnost; obrátím se tedy
k nejbližšímu sousedu a ptám se: „Vidíš to, co já?“ Jeho potvrzení, které by patrně bylo
rozvedeno do nějakého popisu našich dojmů, samo o sobě jistě není důkazem objektivní
reality jevu, natož pak jeho interpretace jako předmětu (např. balonu, družice apod.): mohlo
by přece jít o sdílenou halucinaci. K statutu objektivity nestačí pouhá empirická shoda se
sebepočetnějším davem lidí, jelikož jeho početnost, jak víme, spíše usnadňuje ovlivnění jeho
dojmů. Jako tak často, cesta k cíli tu jde jenom téměř směrem, který nám nabízí intuice: za
objektivní mohu považovat nikoliv to, co se mnou aktuálně zakouší libovolný počet
pozorovatelů, ale co by musel zakusit kdokoliv, kdo by se octl v téže situaci. Za objektivní tak
smíme prohlásit jenom to, co je neomezeně vykazatelné a co lze tedy také neomezeně sdílet.
Neomezenost vykazatelnosti a sdílení právě díky své mezní neohraničenosti přirozeně
nemůže být jen otázkou empirie, jelikož libovolný počet potvrzení přísně vzato nijak
nezmenšuje nekonečnost možné pochybnosti. To, že nicméně některé oblasti lidského poznání
(např. věda) s pojmem objektivních zjištění pracují, je založeno na určité metodě, jejíž
důvěryhodnost – jak později uvidíme – spočívá pouze částečně na empirické zkušenosti a
částečně je založena na logických argumentech; ty zase vycházejí z řady předpokladů,
obsahujících elementární rozumový náhled nebo názor. Zda jde o prvek víry nebo ne, o tom se
dá vést spor. Objektivní reálnost jevů, které buď přináší naše zkušenost nebo které na jejím
základě konstruuje naše myšlení, je tedy něčím nezvratně pevným spíše v intenci než
v aktuální zkušenosti.
Jaký je však smysl takové intence? Na jedné straně je výměr objektivní reálnosti např.
objektu jakýmsi úběžníkem jeho vlastní identity a svébytnosti, krajního zjevného uvolnění ze
vztahu s individuálním subjektem zkušenosti. Tato krajní separace je však vyrovnána stejně
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krajní jednotou, kterou – daleko za horizontem individuální zkušenosti – zajišťuje právě
intenční neomezenost vykazatelnosti a sdílení. Intence objektivní reálnosti je tak jedním
z možných úběžníků určitosti objektu.
Co však s takovou intencí v naší zkušenosti nacházíme? Objekty, které se nám tu díky
tradiční struktuře myšlení stále nabízejí, patrně nejsou tím úplně primárním. Tím bude –
v řadě, která už sama naznačuje svou logiku – prožitek, empeiron, fakt. Novotvar empeiron
jsme tu odvodili z řeckého εµπειρος, což znamená zakušené, zkušenostně zažité; s jistým
váháním mohli bychom snad mohli říci element zkušenosti, kdyby nás to nesvádělo
k předčasnému strukturálnímu pojetí. Dalo by se tedy říci, že skutečnosti se naší zkušenosti
vydává v jakýchsi zkušenostních událostech, jejichž jádro tu nazýváme empeiron, který pak –
po příslušném očištění a s intencí objektivity – interpretujeme jako fakt.
Narážíme tu na jisté potíže v souvislosti s ohraničením i s vlastní povahou námětu
našich úvah. Zkušenost a její prožívání probíhá, jak jsme už vícekrát zaznamenali, jednak
v souvislém proudu, jednak ve více perspektivách a rovinách. Cokoliv, co z ní tak říkajíc
vyloupneme v jisté samostatnosti, tedy jako určitý prožitek či zkušenostní událost, je tedy
nezbytně jistou redukcí. Jestliže třeba řeknu: „Právě mi z ruky vyklouzl hrnek a rozlil trochu
čaje“, vyjímám tuto událost jednak z časového proudu, v němž jsem předtím např. do hrnku
nalil čaj, postavil konvici zpět na sporák, uchopil hrnek, potom dejme tomu klel a stíral rozlitý
čaj; jednak ji separuji od řady dalších simultánních dějů v mé zkušenosti: od myšlenek, které
mi přitom táhly hlavou, od zvukových dojmů z rozhlasového vysílání, od pocitů v mých
útrobách atd. Záleží jen na naší představivosti resp. zbystřené pozornosti, abychom si
uvědomili nepřebernost celého toho zkušenostního okolí, z něhož je událost vyzdvižena.
Jakmile bychom chtěli přesně vytyčit její hranice, narazili bychom na krajní obtíže: začala už
ve chvíli, kdy jsem si vařil čaj, nebo dokonce, když jsem pocítil žízeň, nebo ve chvíli, kdy
jsem do hrnku lil vodu, nebo, když jsem hrnek uchopil, atd.? Patří k ní slova, která jsem slyšel
z rozhlasu, nebo zavolání mé ženy, které se s nimi překrylo a střetlo? Atd. Poměrně snadno
zjistíme, že pomyslná hranice, vymezující událost, se bude rozplývat tím více, čím podrobněji
ji budeme zkoumat. Poučeni však samými počátky našich úvah (srov. oddíly 2. a 3.) nás však
přesvědčují, že taková obtíž v zásadě nemění nic na určitosti, s níž danou událost zakoušíme:
podmínkou tu je možnost ji ve zkušenostním okolí rozlišit a to s jistou dávkou její vnitřní
jednoty: tu právě představuje její empeiron, stále ještě spjatý s mou vlastní zkušeností a
vyjadřující její zkušenostní obsah, a pak – ve významném nadosobním, případně objektivním
průmětu – odpovídající fakt. Míru, s níž je fakt už vyvázán z čistě subjektivní perspektivy,
naznačuje gramatická vazba, v níž jej v naprosté většině západních jazyků uvádíme: fakt, že
to a to (např. fakt, že mi vyklouzl hrnek a rozlil trochu čaje). Objektivující průmět ovšem ruší
i poslední subjektivní vazby, takže bychom měli spíše říci: fakt, že váha daného hrnku
překonala sevření jeho ucha prsty dané osoby, což vedlo k pohybu...atd. Jistě si přitom
všímáme, jak se spolu s objektivujícím průmětem empeiron do faktu nenápadně vkrádá nová,
objektivující interpretace jeho složek i jeho celku: vcelku se fakt stává vlastně neosobním a
nezaujatým obrazem, který je složen z podobně nezaujatých a zobecněných složek.
Fakt, který tu tkví před námi, je nepochybně složen z řady dílčích faktů: má strukturu.
To je víceméně nevyhnutelný důsledek jeho vydělení z proudu zkušenosti, radikálnějšího proti
empeiron či dokonce zážitku právě jeho odosobněním: určitost jeho uchopení jako celku
vyžaduje komplementární vnitřní rozlišení v jeho struktuře. Jak daleko taková strukturace
může jít, je sporné: v první polovině 20. století myšlení dalekosáhle ovládl atomismus, pod
jehož vlivem např. mladý Wittgenstein stanovil koncept elementárního či atomického faktu se
zcela nenázornou charakteristikou. Rozplétáním otázek kolem oprávněnosti takové představy
se zde nemusíme zdržovat; pro nás budiž důležité, že – stejně jako ve všech dalších
strukturních představách – je míra elementárnosti či jednoduchosti nevyhnutelně spjata s větší
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obecností a hlubší abstrakcí: čili – komplementárně s procesem strukturace – je detailnost
rozlišení vyrovnána šíří souvislostí a jednot, dodávajících povahu elementům, k nimž ve své
analýze docházíme.
Kromě toho má však fakt pozoruhodně dvojakou povahu zejména vůči oněm dvěma
základním apriorním formám (jako to nazýval Immanuel Kant), v nichž nazíráme svou
zkušenost: vůči prostoru a zejména času. Na rozdíl od obecných faktů, o nichž bude řeč
vzápětí, je tento fakt „konkrétní“, přesněji individuální, spjatý tak kromě jiného s určitým
úsekem časoprostoru: jednoznačně se vztahuje k tomuto zde a nyní. To ovšem neznamená, že
by neplatil jinde a jindy: např. fakt vylití čaje 2. března 2002 ve 13:16 v určitém bytě v PrazePankráci, pokud je právě objektivním faktem, nebude méně faktem 3. března 2002 v 20:11
dejme tomu v Paříži. Sama intence objektivity dává tak i časoprostorovému faktu platnost,
nezávislou na čase a prostoru. Taková je tedy naše představa, opírající se o dlouhou
historickou tradici: už staří Řekové věřili, že událost, která se jednou stala, nemůže zrušit ani
bůh. Musíme však připustit jisté obtíže, které taková představa skrývá.
Z hlubokých důvodů přisuzujeme realitu tomu, co skutečně je právě nyní: jestliže –
kromě jiného – realitě přisuzujeme bezprostřední účinnost, pak sotva můžeme za reálné
považovat to, co se teprve stane (kromě jiného i proto, že uskutečnění je nejisté); a také, i
když méně samozřejmě, ani to, co se dělo v minulosti: mohu mít plnou víru v minulou realitu
určitých událostí, nemám však žádný prostředek k jejich bezprostřední zkušenostní evidenci:
nemohu být jejich přímým svědkem (i když si mohu pamatovat, že jsem jejich svědkem byl).
Pokud bychom však nejistotu minulosti pojali radikálně, museli bychom se vzdát reality faktů
samých: už samo empeiron je právě sebou samým díky jistému stupni ukončenosti, dávající
mu jeho relativní jednotu. Fakt, jenž mu odpovídá, tak vlastně leží vždy přinejmenším
v bezprostřední minulosti, pokud přítomnost je chápána jako bodový okamžik. To je ovšem
dosti abstraktní entita, sotva použitelná pro popis přirozené zkušenosti: kdyby přítomnost byl
bezrozměrný bod, nemohli bychom si ji vlastně přímo uvědomit (proto též ji třeba A. N.
Whitehead chápe jako ostrůvek časoprostoru). Přítomný fakt tedy musí být přinejmenším
takový, jehož konstituce je ukončena v přítomnosti. Přisuďme mu tedy realitu a postupujme
svým pohledem do minulosti. Uvažme fakt bezprostředně předcházející přítomnosti (lze
namítnout, že na reálné časové ose nelze najít bezprostředně předcházející okamžik díky
paradoxům nekonečna, ale to nás zde nemusí rušit: předpokládejme minulý fakt, který je
v přímé kausální souvislosti s přítomným faktem). Jestliže tento fakt má účinek na fakt
přítomný, lze mu sotva upřít realitu. Je zřejmé, že tak lze postupovat stále dále do minulosti.
Vztahy jsou zde zřejmě paralelní těm, které jsme nacházeli v souvislosti s identitou Já v 7.
oddíle: podobně jako minulé Já je sice odlišné právě svým ponorem do minulosti, ale je –
díky autoidentifikačnímu obratu stále Já, je také vlastní identita investovaná do objektu
v minulosti nutně podržena v přítomnosti: minulý stůl je stolem i nyní; podobně tedy jednou
konstituovaný fakt zůstává faktem. Tady je nutné jemné, ale důležité rozlišení mezi zásadním
náhledem filosofie a pragmatismem poznání: může být těžké, někdy nemožné v přítomnosti
nějaký vzdáleně minulý fakt odhalit na základě stop, jež zanechal v přítomnosti; odpovídající
potíže však nemusí být zásadně odlišné od těch, které znesnadňují určení skutečného faktu
v přítomnosti.
Docházíme tím k závěru, že objektivní skutečnost, jakkoliv časoprostorovou strukturu
jí přisuzujeme, jako taková – přinejmenším ve své faktuální stránce – má nadčasový rozměr.
Je tu ovšem na místě otázka, do jaké míry je objektivní realita právě faktuální. Ke konstituci
faktu dochází v úsilí o zkušenostní určitost, v komplementaritě odlišení a sjednocení. Fakt tak
představuje jakýsi krystal objektivované zkušenosti; řečeno obecněji, dílčí určitost, vyvstalá
ve zkušenosti. Jeho vznik určuje primárně jeho významnost a pak ovšem sekundárně vůbec
možnost jeho rozlišujícího vyzdvižení z přediva zkušenosti a jeho uchopení v relativní
jednotě. Opět tu nacházíme jistou paralelu s objekty. Tak třeba strom může být určitým
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objektem navzdory téměř nezřetelné hranici mezi jeho nejjemnějšími větvičkami nebo vlásky
jeho nejzazších kořínků a okolím, díky vnitřní jednotě, s níž jeho části souvisí s kmenem;
především však proto, že pro nás strom jako celistvý objekt má určitý zkušenostní význam.
Podobně právě započatý var vody v čajové konvici může být faktem navzdory nesčetným
jevům, které s ním časově i prostorově hraničí – jako bublinky páry stoupající ode dna, hoření
plynu pod konvicí, chvění vzduchu okolo, působené kromě jiného i hudbou z rádia atd.
Důvodem je zas jistá vnitřní konsistence faktu, ještě více však zřejmá významnost, kterou pro
mne var má. Paralela mezi objekty a fakty nás nemusí příliš překvapovat: fakt koneckonců je
objektem časové zkušenosti. Proto snad mladý Wittgenstein s příznačnou rezolutností
prohlásil fakt za konfiguraci objektů, i když pak byl nucen dodat, že se komplementárně
objekt rodí z konfigurace zkušenostních faktů.
Lze říci, že stránka primární (významnost) a sekundární (odlišitelnost a potenciální
jednota) spolu úzce souvisí: významnost spoluurčuje jednotu a zvláštnost faktu, ty ale zpětně
přispívají k jeho významnosti. Jenomže obě stránky, zvláště však významnost, vyvolávají
pochyby v souvislosti s atributem objektivní: poznání, zaměřené k objektivitě, má přece jako
jednu ze svých základních zásad zdržení se hodnocení, jakým výměr významnosti
nepochybně je. Co tedy je významnost, zejména objektivní významnost? Bude to předmětem
našich pozdějších úvah, zde je snad možno předeslat, že obvykle je to opět určitost,
přesahující zkušenostní lokalitu, i když primitivně to může znamenat prostě značnou,
zpravidla koherentní změnu. Logika úvahy tu žádá dodat: změnu objektivní. I když je tento
dodatek už na první pohled nezpochybnitelný, žádá si přece jenom trochu podrobnější
prozkoumání.
Musíme tu mít stále na paměti, že základní terén, na němž se tu pohybujeme, je
zkušenost, jejíž je realita jednou z možných perspektiv. Neustálá proměna aktuální zkušenosti
je zřejmě jedním z jejích určujících, dokonce konstitutivních znaků. Tato proměna má
nesčetně různých, vzájemně se prostupujících a ovlivňujících modů, nicméně platí vždy, že
změna vystupuje vždy v kontrastu k nějaké stálosti. Relativistická slepota, která postihla i
některé úctyhodné duchy dvacátého století (i když nikoliv Einsteina, jak se mylně soudí), tuto
okolnost poněkud zakryla, ale to jí neubírá na důležitosti. Ve zkušenosti jako celku (připusťme
tu pro krátkost takový obrat) je tím pólem stálosti, vůči němuž se odehrává všeobsáhlá změna,
subjekt (ať individuální, pokud mluvíme o individuální zkušenosti, nebo nadosobní,
kolektivní subjekt, pokud je řeč o zkušenosti sdílené). Abychom tuto důležitou zásadu
pochopili, pomozme si obrazem. Je v nejlepší antické tradici, přirovnat běh zkušenostních
změn k vodnímu proudu. Na širém moři nebo na velmi rozvodněné řece bez viditelných břehů
a jiných nehybných objektů můžeme být unášeni mocným proudem, aniž by to bylo jakkoliv
zkušenostně patrné. Jiné to, je když z proudu ční nějaký kůl, pevně vetknutý do dna, případně
když voda opadne a na obou stranách řeky vystoupí její pevné břehy. S rizikem přílišné
doslovnosti bychom subjekt s jeho identitou mohli přirovnat k takovému kůlu či majáku,
podobně sediment nahromaděné a v paměti ustálené zkušenosti k oněm břehům.
Stále ještě obrazně bychom mohli říci, že se proměny proudu také zviditelní, když do
něj vhazujeme nějaké plovoucí, o sobě pevné značky – třeba nějaká obarvená dřívka. Řečeno
s nutnou nadsázkou, takovými značkami jsou právě objekty se svými primárními vlastnostmi
(které ovšem doslova do proudu zkušenosti nevrháme, ale odhalujeme je v něm způsobem, o
němž byla řeč např. v 5. oddílu). Fakty, o něž se tady zajímáme, jsou tak – přinejmenším
z určitého hlediska – událostmi objektů (viz citovaný Wittgensteinův výrok o faktu jako
změně jejich konfigurace). Jinak řečeno, fakty závisí na strukturaci zkušenosti, kromě jiného
právě na její objektové struktuře; současně – a to se s předešlým nijak nepopírá – k této
strukturaci přispívají až do té míry, že se z nich (jejich prostřednictvím) tvoří objekty. Toto je
jenom další příklad komplementarity, která je klíčová pro pochopení zkušenosti a různých
aspektů její určitosti.
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Položme si nyní radikální a filosoficky nutně riskantní otázku: je zkušenost – a v jejím
perspektivním pozadí skutečnost – v každém okamžiku souborem daných faktů a (v právě
naznačené komplementaritě) objektů, jejich vlastností a vztahů, z něhož naše pozornost či
vědomí tak říkajíc vybírá to, co je obsahem svrchní či manifestní zkušenosti, nebo jsou fakty
resp. objekty tvořeny jako jedna z nesčíslných možností z jakési nestrukturované primordiální
kaše divoké reality? Obě možnosti – v nejrůznějších převlecích – měly od nejstarších počátků
své rozhodné zastánce, jejichž nesmiřitelnost mezi nimi vytvořila příkop, který je dnes
obtížné překlenout. Přesto se o to zde musíme pokusit, pokud má mít naše dotazování smysl.
Začněme tím, že intence (těžko říci pojem) naprosto nestrukturovaného, v posledním
důsledku neurčitého primordiálního základu (ať jako primární, nezpracované zkušenosti či
jako prapůvodní, divoké reality) je zcela prázdná a vyjadřuje jen negativitu popření forem a
určitostí aktuální zkušenosti. Díky této prázdnotě a neurčitosti nemáme žádné oprávnění
přisoudit tomuto perspektivnímu úběžníku aktuální – a tedy v důsledku skutečné – bytí
(potenciální, škrtnuté a podobné modality bytí navštívíme v příštím oddílu). To ale ještě
neopravňuje překlopení k druhé jmenované krajnosti. Pokusme se to vysvětlit.
Představme si třeba hroudu tvárné sochařské hlíny, z níž sochařovy prsty uždibují
kousky a hnětou z nich nějaké smysluplné tvary, např. figurky. Je snadné nahlédnout pouhou
obraznost tvrzení, že tyto tvary jsou ve hlíně již přítomny a že je z ní tvůrce jenom vybírá (i
když to tak někdy sochař může cítit). Není ovšem jen obrazné říci, že sochař tvary hněte
z něčeho, tedy z hlíny, jejíž hrouda je v našem příkladu velmi výrazně přítomna. Jenomže toto
něco (hrouda hlíny) samo o sobě není něčím totálně neurčitým: je to objekt jako stůl, na němž
hrouda leží, jako špachtle, která se do ní zarývá, atd.; je to dokonce něco, co bylo z něčeho
méně určitého (např. přirozené hliniště někde v krajině) vyňato a do jisté míry utvořeno. Toto
něco (hrouda hlíny) je – přísně vzato – jen materiál, který přechází do tvaru, ale není to zdroj
tvaru – ten v daném případě docela jistě není v hlíně (nutně zde zjednodušujeme), ale
v sochařově imaginaci a zažité zkušenosti. Z hlediska tvaru (figurky s určitým významem) –
hleděno v perspektivě směrem k hlíně – bytí povstává (tedy není jen odhaleno) v určitosti
formy.
Tvorba figurek je ovšem dosti speciální situace. K tomu, abychom pochopili přechod
ke komplementární perspektivě, zvolme příklad třeba ohně, který plápolá v krbu před námi.
Není pochyb, že se v něm něco děje i bez našich aktuálních zásahů, o tom lze mít příjemné i
nepříjemné doklady. Ve věcném pohledu plameny vyrážejí z různých míst polen (objektů) ,
která přitom procházejí patřičnou změnou. Připusťme však poněkud „poetičtější“ pohled do
plamenů samotných. V jejich mihotání můžeme při trošce fantazie uvidět celé příběhy
jakýchsi bájných bytostí, což by byl příklad téměř čisté projekce, ale též prosté události,
v nichž tento plamen vznikl, vzrostl a zase zanikl, zatím co jiný plamen svým způsobem
zaujal jeho místo atd. Není pochyb o tom, že by mohlo existovat nesčetně různých způsobů,
jak faktuálně popsat plápolání, jehož jsme svědky. Neurčitost divoké reality plápolání zajisté
není táž, jako ta, kterou jsme připsali potencialitě tvarů z minulého příkladu: zde z mnoha
hledisek něco je, něco se děje – je to jen zkušenostně prchavé a proto nezpracované.
Aniž si to většinou uvědomujeme, tvoří taková divoká či surová zkušenost
nezanedbatelnou část i naší všední zkušenosti (je tam jen obvykle ovládána, pacifikována tou
lépe uchopenou, konvenční částí relativně známého). Zkušenost objevitelů a badatelů všeho
druhu, stejně jako těch, kdo usilují o poznání a tvorbu, je jí však plná. Z této zkušenosti lze
také dovodit, že ustavení fakticity má obvykle tři hlavní fáze: v první se – převážně na základě
dosavadní, zpracované zkušenosti, ale také prostým rozlišením a sjednocováním – vydělí jistý
soubor zkusmých (tentativních) faktů; v druhé se na jejich základě utvoří jistý (opět zkusmý)
model určité části (výseku, hlediska, perspektivy) skutečnosti, který nejen k jejich významu,
ale i samé jejich povaze poskytne základní klíč; ve třetí se pak díky tomuto klíči zpřesňují už
stanovené fakty a odhalují nové. Tato triáda se přirozeně dále rozvíjí, tj. vznikají nové,
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zpřesněné a prohloubené modely, které zas vedou k modifikaci vyhledávání a určení faktů;
kromě toho – na základě jiných, nejprve pouze zkusmých faktů – vznikají konkurenční
modely se svou vlastní varietou generativních a dokladových faktů a konečně zastřešující
modely a teorie, které ty předešlé smiřují za cenu dalekosáhlé modifikace. Pohlédneme-li zpět
na historii takových osudů lidské (zpravidla sdílené) zkušenosti, zjistíme s jistým ustrnutím,
že nejen výklad faktů, ale i sama jejich povaha ba jejich obsah a forma doznaly v naznačeném
procesu jistou modifikaci: některé byly prostě odvrženy jako klamné, jiné byly pozměněny,
jiné zas přinejmenším reinterpretovány. Byly to tedy skutečně fakty?
Dotýkáme se jedné z citlivých otázek teorie poznání a závisí jen na naší představivosti,
jak závratnou hlubinu obecných filosofických otázek pod touto otázkou spatříme. Zdá se, že
lze vytyčit tak říkajíc dva rozměry k posuzování zkušenostních faktů, z nichž jeden se týká
jejich spolehlivosti a druhý přirozené sourodosti se zkušeností. V prvním rozměru rozlišujeme
např. mezi tzv. tvrdými a měkkými fakty, v druhém mezi očištěnými a srostitými fakty. Myšlení
má tendenci úhel mezi osami obou rozměrů zmenšovat až do jejich splývání. Díky tomu na
jednom extrému pak stojí tvrdé a očištěné fakty s velkou průzračností, odolností vůči změně a
tedy také s velkou spolehlivostí, které však díky velkému podílu abstrakce na jejich purifikaci
však mají malou sourodost s přirozenou zkušeností a vytvářejí do jisté míry svou vlastní
realitu: v úplném extrému tu mohou stát logicko-matematické pravdy, o nichž si někteří
myslí, že tvoří úplně zvláštní svět, pouze korespondující se zkušenostním světem; blíže
zkušenosti, přesto však stále ještě dosti isolovaně patrně budou fakty fyzikální, které se jistě
vztahují ke zkušenostnímu světu, nicméně vyžadují ke své konstituci značný díl abstrakčního
očištění, takže i ony vlastně nepatří k běžné či dokonce bezprostřední zkušenosti. Úběžníkem
druhého extrému, tedy měkkých a srostitě sourodých fakt je jistě dříve uvedené empeiron.
Právě uvedený náčrt naznačil souvislost faktu s jeho významem – a to ve smyslu nejen
jeho dodatečné interpretace, ale i samé jeho konstituce. Obojí souvislost má ovšem nějakou
míru, kterou je třeba vždy úzkostlivě zvážit. Vezměme opět příklad z běžné zkušenosti. To, že
se na mém stole dejme tomu před nějakou dobu objevila Heideggerova kniha Bytí a čas, je
fakt. Může znamenat, že mi ji tak někdo (já sám?) položil, aby mi připomněl nějaká hlediska,
jež zatím pomíjím. Pak jde o fakt plný významu, závislý ovšem na chápání zkušenosti,
v němž má filosofování – obecné a mé – jistý smysl. Můžeme ovšem sestoupit o několik pater
a za fakt považovat, že na stole leží kniha. I tento fakt stále zahrnuje spoustu významů ve
zkušenosti, v níž stůl je stolem a kniha knihou a je samozřejmé, že druhá leží na prvém, tedy
má tíhu, která je podpírána. V další vrstvě je dejme tomu fakt, že jsou tu dvě věci společně,
jedna na druhé. I tento fakt, který se vyhýbá jisté specifikaci, ale tím sahá k větší obecnosti,
zase předpokládá nějaké pojetí skutečnosti, podle něhož existují jednotlivé věci, které trvají
dostatečně dlouho, aby se mohly vyskytovat ve zjevně delším vzájemném vztahu, a že mohou
být určeny jednoznačně. Zdánlivost umělosti poslední exposice faktu můžeme naznačit třeba
tím, že v našem konstatování kniha a stůl tvoří dva odlišné celky, ačkoliv by v zásadě mohly
tvořit jeden kniho-stůl, nebo naopak by bylo možno konstatovat vztah souboru dvou stovek
listů papíru a dřeva desky, spojené s dalšími kusy dřeva atd. To všechno ale ještě dále
znamená, že je tu skutečnost, v níž hraje nějakou roli vzájemná poloha v něčem, co nazýváme
prostorem a časem atd.
Musíme přerušit tento potenciálně nekonečný výčet. Stačil snad alespoň naznačit, že
fakt bez významu (tedy bez jisté, zdánlivě samozřejmé interpretace skutečnosti) nejen není
srozumitelný, ale v podstatě není možný. Nicméně existují různé možné úrovně interpretace,
jak jsme také zahlédli v našem příkladu a v tomto smyslu lze tedy připustit to, co jsme už
trochu výše předeslali – totiž, že na základě určitého souboru faktů (první úroveň) si
vytváříme jisté modely jevů (druhá úroveň) a ty pak – přidejme nyní – propojujeme do jistých
teorií (třetí úroveň). Slovo teorie máme z řečtiny (θεωρια) odvozeno ze slova θεορεω, které
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mělo zajímavý vývoj významu: dívat se, nahlížet, zvažovat, pozorovat, zkoumat, posuzovat,
chápat. Teorie je skutečně určitý náhled, zpravidla na nějaký rozlehlejší výsek skutečnosti,
který dává klíč k jeho zkoumání, popisu i interpretaci – poskytuje tedy jeho srozumitelnost.
Tak je tomu v ideálním případě, mnohem častěji však mají – např. vědecké – teorie těžiště
(které je ale nevyčerpává) v popisu. Protože však ten se skládá z vysoce zobecněných prvků,
rovná se takový popis vlastně implicitně interpretaci. Budeme se této otázce více věnovat
později v reflexi vědy, zdržíme se proto tady jenom u několika málo hledisek.
Teorie může být v historii lidstva, kultury nebo dokonce individua více nebo méně
úspěšná, sama však má vždy vysoký nárok platnosti. Teorie říká, jak věci (jevy, děje, vztahy)
v daném úseku skutečnosti jsou (míněno ve vzájemných, obvykle dynamických, vzájemných
vztazích), pokud jsou splněny určité podmínky platnosti. Protože ve vztahu ke skutečnosti
může v empirickém smyslu vždycky být je hypotézou, může být ovšem v zásadě vyvrácena
(jak se také vícekrát stalo); pokud k tomu prozatím nedojde, tvrdí něco o povaze skutečnosti.
Jak to činí? Ze zcela formálního hlediska je soustavou nějakých symbolů, které mají – samy a
dohromady – nějaký obecný význam. Obrazně řečeno, směry poukazování v tomto významu
jsou tři hlavní. Pojmy, označované symboly, především poukazují k sobě navzájem – to dává
logickou soudržnost a konsistenci teorie. Tak třeba v Newtonově mechanice (vezměme pro
jasnost tento opotřebovaný, ale poměrně průzračný příklad) pojmy hmotnosti, síly,
prostorových a časových proměnných a jejich změny (tedy rychlosti a zrychlení) se vzájemně
definují: teorie např. neříká, co je to hmotnost nebo síla sama o sobě, ale jaký je mezi nimi a
dalšími veličinami vztah. Za druhé ovšem poukazují k empirickým faktům: teorie říká, že
potud, pokud objektům můžeme přisoudit hmotnost, polohu a rychlost, budou se za působení
určité síly pohybovat tak a tak; resp. z jejich pohybu za působení určité síly lze vyvodit jejich
hmotnost a tím předpovědět jejich příští pohybové chování; atd. Konečně třetí (nejméně
jasný) směřuje za hranice teorie a je předmětem její další interpretace (všimněme si: teorie
nejen popisuje, jak se obvykle říká, ale i interpretuje skutečnost, ale sama je zas
interpretována). V daném případě může jít např. o výklad ztotožnění hmotnosti setrvačné (jíž
se těleso brání zrychlení) a tíhové (jíž v působení na jiné těleso naopak zrychlení působí);
interpretace může však jít daleko dál, např. úvahou, do jaké míry lze všechny kvalitativní
znaky a jejich změny vyložit pomocí vztahů hmotností, pohybů a sil.
Uvažme ale teď, jaká je vlastně funkce teorie. Obvyklá teze je, že přináší jednoznačný,
logicky konsistentní obecný popis úseku skutečnosti, umožňující předpověď jeho dalšího
vývoje a v optimálním případě i jeho ovlivnění. To je jistě pravda, ale nepostihuje to celou
hloubku. Teorie uděluje danému úseku skutečnosti vyšší určitost (platí to jistě hlavně o teorii
dobré, ale do jisté míry i o těch méně úspěšných): nabízí – ve smyslu shora naznačené
etymologie – určitý pohled na něj, dávající vystoupit jistým obecným a vyhraněným rysům a
podobně obecným a vyhraněným vztahům mezi nimi (které v našem západním myšlení budou
mít v hloubi v podstatě subjekt-objektovou povahu). Jde tedy o pohled ostře diferencující
(rozlišující) i integrační (sjednocující). Poznání, tedy jednoznačný popis, jeho srozumitelnost
a pochopení jeho důsledků, jsou jednak obsahem, jednak důsledkem této určitosti: teorie má
zpravidla daleko větší dosah díky interakci s dalšími teoriemi a modely, takže spolupůsobí při
ustavení další, méně dílčí určitosti.
Je přirozeným, byť nechtěným důsledkem, že právě tímto zvýšením určitosti teorie
zpravidla přináší i jistá omezení. Tak třeba v použitém příkladu Newtonova mechanika
vyzdvihuje pohyb těles nad ostatní změny, v tomto rámci pak pohyb hmotného bodu za
jistých ideálních podmínek. Teorie sice neříká, že by třeba barvy, vůně, chuti, další kvality a
jejich změny musely být projevem pohybů nějakých hmotností a sil, nicméně právě vysoká
určitost jejího popisu vedla k tomu, že tyto (a mnohé jiné) rysy skutečnosti buď unikaly
pozornosti, nebo byly v pohledu teorie natolik pozměněny, aby umožnily rozšíření získané
určitosti i na ně. A skutečně jsme byli ve dvacátém století svědky vítězného pochodu
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mechaniky, která – byť v značně pozměněné, tzv. kvantové podobě – byla s to teoreticky
uchopit většinu kvalit objektivních jevů. Tento postup bývá ve filosofických kruzích
kritizován jako druh znásilnění, případně falsifikace, jehož důsledkem je přinejmenším ztráta
názornosti a v důsledku toho i významu jinak úspěšného popisu. Na této kritice zaráží
především její naivita, která zřejmě ignoruje jednak okolnost, že určitost ve zkušenosti není
přítomna sama sebou, ale musí být vytvořena – a že to je proces obtížný,v němž myšlení
vděčně sáhne po každé dílčí určitosti, která je k disposici; a jednak, že vysoce abstraktní,
funkcionální vztahy dnešního popisu jsou samy o sobě názorností ducha. Zda je či není
současný – téměř jednotný – fyzikální popis reality jediný možný, je sporné; důležitá je jeho
určitost, umožňující diferencovaný a přitom sjednocený popis reálných jevů.
Nedávno naznačené vzájemné ovlivňování různých teorií a modelů je umožněno
určitým společným pohledem na zkušenost a realitu, který je pak touto interakcí zpětně
dotvářen a posilován. Vytváří se tím jistý společný způsob pohledu na realitu vůbec, který si
lidé ani plně neuvědomují: jakýsi předobraz či archetyp, nebo – jak se dnes říká zásluhou T. S.
Kuhna – paradigma (z řeckého παραδειγµα, čili příklad, vzor, předobraz). Kuhn má zřejmou
zásluhu v nálezu, že velké revoluce v myšlení nespočívají jen ve vítězství nějaké nové teorie,
ale právě v změně paradigmatu. Kdybychom použili svůj pohodlný příklad, mohli bychom
říci, že v Evropě od 17. do konce 19. století vládlo paradigma absolutního, věčného,
neomezeného a libovolně přesně určeného času a prostoru – tak samozřejmé, že pro většinu
lidí leželo v implicitní hloubi většiny představ o realitě. Jeho nesamozřejmost, která by mohla
vyplynout už při srovnání se starověkými představami o cyklickém čase nebo o čase aeonů, se
projevila známou krizí názornosti ve 20. století. Pro nás zde to budiž jenom jeden z příkladů,
jak jistý typ určitosti, rozšířený z jednotlivých modelů a teorií, ovlivňuje nejen výklad
skutečnosti, ale i její popis a odtud i samo její vidění – tedy, v posledním důsledku, i zkušenost
samu.
Když se teď pokusíme náznakově uzavřít kruh našich úvah, zjišťujeme vertikální
rozměr určitosti skutečnostní perspektivy naší zkušenosti: jistý druh pohledu na skutečnost
umožňuje jistý způsob selekce, uchopení a zobecnění faktů, odtud tvorbu obecných modelů a
teorií, které pak – převážně nevědomě – vytvářejí řekněme paradigma pojetí reality. Určitost
tady tedy zjevně vládne tak říkajíc horizontálně, v jednotlivých vrstvách obecnosti. Méně
nápadný, ale stejně důležitý je však její zobecňující zdvih, s nímž jako stalagmity vyrůstá ze
spodních vrstev k hierarchicky vrchnějším. Ještě méně nápadný, avšak podobně významný je
její ozvláštňující ponor, s nímž se na způsob stalaktitů spouští směrem opačným a
paradigmaticky předurčuje formu teorií, modelů a nakonec i jednotlivých faktů.
To vše zajisté ve vývoji poměru ke skutečnosti platí, nikdy však absolutně: kdyby
tomu tak bylo, nevznikaly by nové modely a teorie a nedocházelo by – ať k povlovným či
revolučním – změnám paradigmatu. Je nutno vidět, že i obraz, který zde podáváme, je pouze
pokus o dílčí určitost – podobně, jako je tomu v právě reflektovaném zkoumání reality. Čím
výraznější dílčí určitosti dosáhneme, tím ostřeji s ní kontrastuje nová zkušenost. To je
filosoficky natolik vratké téma, že mu věnujeme zvláštní oddíl.
29. Dodatek: přehledná skutečnost a fantom nového
Při tvorbě představ o skutečnosti – ať vcelku nebo v jednotlivostech – přirozeně
usilujeme o jejich jednotu a stálost. Tak tomu je u jedince, komunity i celé kultury, i když
nikoliv absolutně, jak o tom bude vzápětí řeč. Uvedená tendence může mít řadu interpretací,
které se však všechny v hloubi vztahují k principům určitosti a mezi nimi zvláště k principu
identity. Není tedy jen čistě psychologickým či dokonce tak říkajíc politickým faktorem,
jestliže druhy empeiron či faktu, které se přehledné představě o skutečnosti vymykají,
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přijímáme s nedůvěrou a tendencí je buď různě reinterpretovat či ze své zkušenosti vytěsnit.
Takový sklon je o to silnější, čím větší dílčí určitosti naše představa dosáhla. Tak si různí
objevitelé a věrozvěsti často i právem stěžují, že např. vědecká, ale třeba i filosofická,
náboženská apod. komunita na pro ně zjevné nové poznatky reaguje popřením. Důvod,
vykládaný často nepřesně jako strach z nového, lze vidět v pojmech určitosti: na jedné straně
nové empeiron zpravidla – v optice ustáleného paradigmatu – působí relativně neurčitě a
těžko proto nabývá statutu faktu; na druhé straně jeho zahrnutí do přijatých představ o realitě
ohrožuje jejich jednotu a tím i obtížně nabytou určitost.
V pozoruhodném kontrastu s právě načrtnutou nepochybnou tendencí je puzení, které
je každé, zejména ale tvůrčí badatelské zkušenosti vlastní, totiž neustálý hlad po novém – a to
ne tolik po dalších, jiných dokladech přijatých představ, ale po radikálně novém. Tuto
rozpornost lze vysledovat v obecně lidské stejně jako individuální zkušenosti každého z nás,
je ale spravedlivé říci, že v euro-americké kultuře nabyla stále vzrůstající intenzity zhruba od
doby romantismu v 19. století, prohlubovala se v století dalším a nyní (kromě víceméně
uzavřených komunit) převládla lačnost po novém nad potřebou stálosti. Jako by tu zkušenost
ilustrovala poněkud pozměněný antický mýtus o Sisyfovi, v němž by mýtický hrdina sám
vždycky svrhl balvan, sotva jej dovalil blízko k vrcholu.
Nabízí se ovšem, že zbystřená pozornost k novému je ostražitostí vůči potenciálně
ohrožujícímu či vyhlížením kamenů k dobudování bezpečné stavby poznání – snahou, která je
často frustrující, jelikož právě tyto nové kameny většinou stavbu rozkolísají, případně zboří.
Tak by se daly jistě interpretovat třeba osudy fyziky od přelomu 19. a 20. století až po naši
dobu, kdy nové nálezy daleko více ohrožují všechna dosavadní paradigmata, aniž si to širší
veřejnost uvědomuje.
Je ale ještě jiná možnost: uhrančivá přitažlivost, s níž se to nové prezentuje nikoliv
jako ohrožení, ale jako naděje. Lze v ní jistě zahlédnout chtivost, vyhlížející v novém možné
zisky různých hodnot. Tak lze jistě vykládat motivy primitivních kmenů, vyrážejících na
dobyvačné výpravy, objevitelů nových kontinentů, prospektorů možných nalezišť, stejně jako
třeba badatelů, nořících se do neznámých stránek reality, či umělců, objevujících nové
způsoby sebevyjádření. Je ale nebezpečí, že pro tento snadno přijatelný výklad přehlédneme
jiný důležitý rozměr, totiž metafyzické a existenciální samoty, která se v konfrontaci s novým
aktualizuje.
Realita, jak řečeno, je perspektivou naší zkušenosti – avšak takovou, která nám zcela
nepatří. Jednou z jejích znaků, jak jsme si ukázali, jsou nedohledné krajiny za obzorem. Ale i
okrsek, který máme před sebou a který zjevně ovládáme svou představou a dokážeme jej
proto různě manipulovat, se z jistého hlediska paradoxně osamostatňuje tím víc, čím více se
jej zmocňujeme. Uvažme: abychom jistý úsek zkušenosti lépe uchopili a zmocnili se jej,
vykrojíme jej a postavíme před sebe co objekt; jeho určitost, tedy jeho bytí, vyžaduje
zdůraznění jeho vlastní, samostatné identity: v posledním důsledku bytí, které je k nám zcela
lhostejné. Existenciální ohrožení, které z toho plyne, řešíme sebe-zdůrazněním a tedy
lhostejností k objektu, jeho zvěcněním. Výsledkem je samota ve světě věcí, které povrchně
ovládáme. Metafyzická úzkost z bytí, která ohrožuje každou vědomou existenci, tak nabývá
zvláštní chladné, ale o to dotěrnější podoby nudy věcnosti. To radikálně nové, které ze své
povahy nemohlo být ještě zvěcněno, ba ani vpravdě objektivováno, tak přináší naději
možného vysvobození ze samoty ve světě věcí: naději, kterou svým zmocněním se nové
zkušenosti vzápětí rušíme. Úmyslem těchto stránek není nabízet snadnou cestu z tohoto
bludného kruhu, ale postupně probrat podmínky pro nutnou přestavbu celé zkušenosti.
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30. Doplňkové perspektivy zkušenosti: nevědomé a neskutečné
Pokud přijmeme jako jednu z možných komplementarit zkušenosti vztah vědomí a
skutečnosti (její přesahy a omezení jsme načrtli v oddíle 21), nabízejí se nám teď k oběma
pólům opět jejich negativní doplňky: oblasti nevědomí a neskutečna. Jejich povaha není zcela
symetrická, jako už není symetrický ani vztah původních kategorií, jejichž nedokonalou
negací vznikly.
Pojem nevědomí vešel do obecného povědomí zásluhou jeho objevitele a hlavního
proponenta Sigmunda Freuda. Jde původně o psychologický pojem, svázaný s teorií tzv.
psychoanalýzy, která za uplynulé století přes svou popularitu nezískala status obecně přijaté
standardní vědecké teorie. Přesto jej nelze filosoficky ignorovat, přinejmenším proto, že jeho
slabiny odkrývají rizika samotného pojmu vědomí. Dříve (v oddílech 19. – 21.) jsme vědomí
charakterizovali jako přítomnou zkušenostní zjevnost, vyznačenou jistým stupněm určitosti.
Přitom jsme připustili hierarchickou stratifikaci vědomí z hlediska jednak jeho diferenciace
resp. kondensace (svrchní a hlubinné vědomí), jednak fokusace (dominantní a okrajové
vědomí) a konečně aktuality (aktuální a potenciální, tj. paměťové vědomí). Žádná z těchto
relativních komplementarit není vzájemně exklusivní: kondensovaný obsah může být
diferencován, okrajové uvědomění uvedeno do ohniska či dominanty, obsah ponořený za
obzor může zas vyplout do jasné záře vědomí. Méně evidentní je, jak tyto nezjevné mody
vědomí (což už samo hrozí být rozporem v pojmu) ovlivňují naši vědomou zkušenost. Zdá se,
že celý sled našich dosavadních úvah vede k závěru, že celý úhrn dosavadní – tak či onak
vědomé – zkušenosti má vliv na způsob přítomného uvědomování, především díky asimilaci
nového a komplementárního přehodnocování zapamatovaného. Kromě toho zřejmě
spolupůsobí i diferencované jednotlivé obsahy, bez ohledu na případnou jejich vědomou
aktualizaci: bohatost kontextu a konotací nejen symbolů, ale i bezprostředních zážitků je toho
dokladem. Přirozenost takového ovlivnění je založena na možnosti, v zásadě neomezené i
když často jenom iluzorní, aktualizovat minulý nebo jinak méně zjevný vědomý obsah, tj.
převést jej do oblasti dominanty přítomného uvědomění. Radikálně nevědomé definičně
takovou možnost odpírá.
Ještě než se budeme zabývat předpokládanou povahou takové překážky, reflektujme
ještě jednou právě řečené. Můžeme opravdu říci, že uvědomění, které zašlo tak říkajíc za
časový obzor a bylo nahrazeno novým uvědoměním, v jakémkoliv smyslu někde zůstává,
odkud může být znovu vyvoláno? Problém byl už trochu pootevřen v oddíle 20 a zaslouží si
konfrontaci s povrchně analogickou otázkou časového přetrvání faktu v oddíle 27. Mezi
oběma případy panuje zvláštní antisymetrie: zatím co minulý fakt zůstává v našem pojetí
faktem, nicméně nemůže být žádným způsobem jako takový převeden z minulosti do
přítomnosti, uvědomění (pokud o něm nemluvíme jako o faktu, že v našem vědomí vyvstalo)
je vázáno na činné, tedy zřejmě přítomné vědomí, nicméně může být vyvoláno z paměti a tím
znovu (byť s jistým posunem, např. jako vzpomínka) realizováno. Možnost takové realizace je
jistě omezena, obecně tedy nejistá: živost vzpomínky je sotva kdy úplně dokonalá; kontext,
který k uvědomění neodlučně patří, je v nové realizaci jiný; v každém případě subjekt
uvědomění je v oživené vzpomínce – právě jakožto vzpomínce – přítomen tak říkajíc dvakrát.
Kromě toho možnost vybavení nějaké vzpomínky může být ztížena nejrůznějšími faktory od
čisté fyziologie až po situační podmínění. To všechno ale zůstává v přítomném kontextu na
okraji našeho zájmu. Otázka stojí tak, zda uvědomění, které – např. z časových důvodů –
ztratilo svou bezprostřední aktualitu nebo ji případně ve smyslu ohniska či dominanty ani
nenabylo, může být v přítomném uvědomování nějak přítomno (ať výslovným zpřítomněním
nebo jakousi spolu-přítomností) a tedy činné.
Uveďme příklad, jeden z nesčetných možných. Jdu po ulici a ve výloze knihkupectví
zahlédnu koutkem oka nejasnou fotografii muže s bílou květinou v klopě saka. Zastavím se
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však až u výkladu nedaleké galerie, kde se mi křivky vystavené abstraktní krajinky, kterou
jsem už dříve několikrát bez velkého zájmu minul, náhle zdají být vysloveně ženské a
přitažlivé. Současně ale ve mně vyvolají tísnivý pocit. Ten se prohloubí před výlohou
vedlejšího květinářství, kde mi nápadný květ ibišku připadá obscénně vyzývavý a kupodivu
vyvolá myšlenky na smrt, čímž mi definitivně zkazí náladu. Vycvičen v introspekci pak
rekonstruuji tento krátký sled. Fotografie muže buď zobrazovala nebo mi připomněla básníka
Jiřího Wolkera nebo, v jiné větvi, dramatika Oscara Wilda. První z nich ve mně vždy vyvolá
dvě asociované myšlenky: jednak na zemitě erotický obraz v jedné ze svých balad (který mě
provokuje svou brutální smyslností), jednak na smrt (zemřel časně na tuberkulosu,
neuvěřitelnou u tak pěkného mladého muže). Druhý by se mi mohl svou lehce dekadentní
estetikou pojit s květem ibišku. Skrytá asociace však téměř jistě vyvolala název jedné jeho
hry, který obsahuje jméno shodné se jménem ženy, do níž jsem byl kdysi zamilován a s níž
jsem se rozešel za bolestných a částečně trapných okolností. V té době jsem často pomýšlel na
smrt. Ještě pod tím však nalézám skrytou, ale nespornou okolnost, že mi ta žena fyzicky silně
připomínala mou matku, kterou jsem miloval s normální synovskou intenzitou, nicméně po
celý svůj život. Matka před časem zemřela a její finální utrpení jsem zatím nebyl s to úplně
zpracovat.
Je zřejmé, že by taková analýza mohla pokračovat téměř do nekonečna, neboť každé
další uvědomění by mohlo vyvolat celé trsy asociovaných myšlenek či představ. Nás zde
zajímá, co z těch obsahů, odhalených letmou analýzou, skutečně přispělo k popsanému
krátkému sledu uvědomění. Skutečně? Toto překročení hranic mezi kategoriemi je jistě na
pováženou: snažíme se tu objektivovat něco, co je povýtce subjektivní a spojeno s hájemstvím
vědomí.
Pokud vím, ve sledu uvědomění fotografie muže s květinou, obrazu-krajiny a květu
ibišku (který navíc proběhl velmi rychle, během chůze po chodníku) nevyvstala explicitně
vzpomínka na žádného z uvedených literátů, na mou někdejší přítelkyni, ani na mou matku.
Přesto mi introspektivní analýza připadá věrohodná: myšlenky a představy, které mi nabídla,
mi připadají s vědomými prožitky natolik sourodé, že téměř věřím v jejich přítomnost
v inkriminované době. Ale jak mohly být přítomny v mém vědomí, jestliže nebyly explicitně
uvědoměny?
Důvody pro překážku v explicitním uvědomění implicitně přítomného obsahu (pokud
uznáme existenci něčeho takového) mohou být v zásadě dvojí: buď je obsah nedostatečně
diferencovaný, je tedy součástí kondensovaných obsahů hlubinného vědomí (jaké se projevují
v nejasných představách, ikonických symbolech, snech a mýtech), nebo je jeho vědomá
aktualizace zakázána resp. zakryta: jde v jistém smyslu o cosi jako škrtnuté vědomí.
V úvaze, zda je něco takového možné, vraťme se nejprve k úvahám v 19. a 20. oddílu,
kde jsme připustili – kromě stratifikace od svrchního po hlubinné vědomí – také simultánní
průběh různých uvědomění, lišících se jenom vztahem k dominantě či ohnisku uvědomění.
Jak vím o uvědoměních, která jsou v mém vědomí přítomna, ale nejsou v jeho ohnisku? Právě
tak – a jenom tak – že o nich vím: na rozdíl od skutečnosti, kde své dojmy mohu případně
různými přímými i nepřímými způsoby korigovat, neexistuje v čirém vědomí jiná evidence,
než právě uvědomění. Zkusme tedy uvědomění polovědomého pracovně takto klasifikovat:
rozlišme znovu jeho simultánní a následné uvědomění, u prvého pak uvědomění na okraji,
v pozadí a v ploše.
Všechny tyto charakteristiky jsou ovšem obrazné a nepříliš přiléhavé. Vzato od
konce, následné uvědomění tak říkajíc dodatečně ohniskově realizuje to, co předtím bylo
mimo dominantu spolu-přítomno. Pokud však říkáme, že to realizuje, míníme tím ovšem
právě to co se při realizaci vyjevuje, neboť je to právě určitost následného uvědomění, která
mu dává plný obsah. Tím ovšem netvrdíme, že následné uvědomění stvořilo svůj obsah zcela:
spojitost s tím předešlým je přece také součástí jeho obsahu; kromě toho to předešlé nemohlo
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být zcela bez obsahu (nemá také nulovou, ale jen nižší určitost), jinak bychom o něm
nevěděli. Vztah tu lze do jisté míry přirovnat k tvorbě malíře, který svůj obraz namaluje podle
své nejasné představy: tvorba je jistě vedena onou představou, hotový tvar však představě
dodává určitost: v určitém smyslu teprve právě v něm malíř poznává, co chtěl namalovat. To
je současně pravdivé i klamné vyjádření, protože proces tvorby a všelijaké jeho vedlejší
okolnosti samozřejmě ovlivnily finální tvar. Malíř však cítí, do jaké míry obraz jeho původní
představě odpovídá, i když v tomto ohledu už nebude mít nikdy plnou jistotu – neboť tvůrčí
explikace původní představu do značné míry ničí právě její realizací. Podobně následná
fokusace může původnímu nejasnému uvědomění jenom odpovídat; to je to nejlepší, co
uvědomění v takové souvislosti svede.
V této souvislosti je namístě zmínit se o vybavování a interpretaci snů. Jak víme, sny
jsou zpravidla charakterizovány kondensací svých obsahů (která se projevuje mnohoznačností
jejich obrazů), oslabením subjekt-objektové polarity (díky níž často býváme současně jejich
pozorovatelem i objektem) a cyklickou kauzální i časovou strukturou (díky níž výsledek děje
bývá přítomen už na začátku). Už prosté vybavení, které je důležitou složkou jeho uvědomění,
sen v jeho původní podobě ničí jeho explikací; daleko k hlubší jeho destrukci však dochází
jeho následným vyprávěním a rozborem. Nicméně existuje větší nebo menší věrnost, s níž tyto
pokusy o jeho určitost mohou odpovídat jeho původnímu obsahu.
Simultánní uvědomění jsme zkusmo rozdělili na ta, která se realizují – obrazně řečeno
– na okraji, v pozadí a v ploše. Tato přibližná označení se snaží přiblížit míru relativní
diferenciace simultánních spolu-uvědomění a způsob, kterým přispívají k ohniskovému
vědomí. Dosud jsme používali hlavně obrazy, vzaté z klasické optiky, sáhněme teď pro
metaforu do oblasti trochu novější: mohli bychom mluvit o různých vlněních, modulovaných
na základní nosnou vlnu bdělosti vědomí: přijímač může být selektivně vyladěn na ohniskové
uvědomování, nebo rozostřen tak, že zachycuje i blízké frekvence, případně brumlání něčeho,
co už je blízko nosné vlně. Můžeme říci méně metaforicky, že kromě ohniskového
uvědomování můžeme zachycovat také (s menší pozorností a o něco méně určité) okrajová
uvědomění, můžeme si přitom být spolu-vědomi něčeho, co je společně v pozadí přítomných
uvědomění a kromě toho sama kvalita všech rozlišených uvědomění může být spoluurčena
řekněme chutí, náladou či stylem přítomného stavu vědomí.
Vše, co jsme právě probírali, stále ještě patří k pozitivní fenomenologii vědomí:
naznačené druhy uvědomění mají všechny tak říkajíc pozitivní status, nejsou vědomím
odmítány, důvody jejich neúplného vyjádření jsou takřka provozní. Uvažme nyní takovýto
příklad: Známý, jehož si vážím, mi vykládá o nepříjemné příhodě s peněžní sbírkou, kterou
spravoval a v níž náhle a nevysvětlitelně chybí značná částka. Překvapeně na něho pohlédnu a
on rozzlobeně řekne: „Teď jste si pomyslel, že jsem to asi ukradl.“ Rozhodně to popřu, jelikož
si nejsem vědom takové myšlenky a jak nedávno řečeno, není v té věci jiné evidence, než mé
vlastní vědomí. Je ale představitelná situace, kdy bych si to – u někoho jiného v obdobné
situaci – pomyslel, ale (ze zdvořilosti nebo zbabělosti) popřel v rozhovoru. Takový rozdíl
mezi myšleným a sděleným je celkem běžný. Je ale možný v rámci mého vlastního vědomí?
Dejme tomu, že si na rozhovor vzpomenu po jisté době a znovu si potvrdím, že by
bylo absurdní známého z něčeho takového podezírat. Takový závěr ovšem předpokládá, že
možnost jeho provinění alespoň připustím jako hypotézu, kterou vzápětí popírám. Takovou
možnost ovšem jenom implikuji, tedy neuvědomuji v pozitivní formě. Dejme však tomu, že
přes obtíže sbírka pokračuje, já sám jsem osloven a přistihnu se při neochotě přispět. Když
nad tím uvažuji, připustím, že patrně přece jenom chovám jisté podezření, které si jenom
nechci přiznat. Odtud je zjevně jenom krok k psychoanalytické tezi možnosti představ či
fantazií, které jsou nevědomé proto, že je jejich uvědomění z těch či oněch vnitřních důvodů
zakázáno (nebo, jak zní odborný termín, potlačeno či vytěsněno): jinak řečeno, jsou (skryty
v nevědomí, které je tu však jakýmsi škrtnutým vědomím), ale jejich vědomé bytí je popřeno.
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O jejich škrtnutém – nicméně pro vědomí významném – bytí se (podle této hypotézy)
přesvědčujeme buď z nepřímých dokladů, nebo následným uvědoměním, kterým je daný
obsah (jako z mýtického zakletí) osvobozen z nevědomí.
Úkolem filosofie není potvrzovat nebo vyvracet vědecké hypotézy (byť takové, které
jsou založeny na sporné metodě), ale vyjasňovat jejich pojmy a širší důsledky. Nepokusíme se
proto zde rozhodnout, zda hypotéza existence nevědomí a jeho vztahu k vědomí je oprávněná,
ale musíme poukázat na vnitřní rozpor jeho pojetí jako škrtnuté analogie vědomí. Podobně
jako v nedávném náčrtu následného uvědomění okrajového nebo jinak méně určitého
simultánního spolu-uvědomování, i zde je nebezpečí dodatečného průmětu přítomné určitosti.
To, co není uvědoměno, nemůže být dostatečně určité jako takové: určitost – ale tím i novou
povahu – získává teprve uvědoměním.
Tím se dostáváme ke dvojně-komplementárnímu pojmu neskutečného. Jako obvykle,
komplementarita je tu trochu vychýlena, alespoň ve vztahu k obecnému jazyku a běžnému
stylu uvažování. Abychom do této oblasti vybudovali most a zároveň se vyhnuli
nedorozumění, vyjasníme nejprve vztah k tomu, co bychom mohli nazvat pastí solipsismu.
Jak známo, jedním z možných úskalí idealistického vyústění extrémního empirismu je právě
solipsismus, jak jej ve svém díle vyjádřil např. filosof Berkeley. Řečeno velmi lapidárně (a tím
i ovšem poněkud pokřiveně), objekty naší zkušenosti jsou spjaty s touto zkušeností natolik, že
mohou být považovány za její aktuální produkt. Vzniká tím otázka, co se s nimi děje (zda
prostě zanikají), když je aktuálně nezakoušíme. Představa, že bychom při každém otočení
hlavy vždy znovu vytvářeli celý zkušenostní svět, je jistě fantastická a protismyslná, pokud by
měla být chápána doslovně. To se jistě týče nejen perspektivy skutečnosti, ale stejně i vědomí:
podobně jako doslova znovu nevytvářím strom, na který jsem hleděl, ale k němuž jsem se na
okamžik otočil zády, netvořím znovu od počátku uvědomění, které prokmitlo před chvílí a
k němuž se teď vracím. Rozdíl mezi aktualitou a potencialitou, který spočívá především právě
v určitosti odpovídající zkušenosti, nesmíme zaměňovat za rozdíl mezi bytím a nebytím, resp.
škrtnutým bytím (k němuž se ještě vrátíme v příštím oddíle).
Jak jsme vícekrát předeslali, součástí úsilí našeho myšlení o určitost je vytváření
kontrastů až protikladů. Jako pojem vědomí nabízí svůj negativní komplement v pojmu
nevědomí, podobně pojem skutečnosti nabízí perspektivu neskutečného. Třída slov, kvasipojmů a představ, které se vejdou pod tento titul, je zajisté neohraničená a v zásadě nestojí –
alespoň v této souvislosti – za nějaký dlouhý rozbor. Nás zde a v dalším oddílu však musí
zajímat – v komplementaritě s právě naznačeným problémem nevědomého – právě to
neskutečné, které si jakýmsi převratem činí nárok na skutečné, pouze v jiném (škrtnutém)
modu. Jakkoliv bizardně se taková možnost může jevit, v historii lidského myšlení není
vpravdě něčím novým. Patří sem jistě třeba mýtické a do jisté míry třeba i románové či
filmové postavy, řada souhrnných abstrakt, jako třeba národ či vlast, novodobě celá široká, už
dříve vzpomenutá oblast virtuální reality. Spíše než ilusivní dojem reality, jak jej nabízí
zábavní průmysl, nebo syntetický obraz reality, nabízený pro změnu průmyslem informačním,
nás tu budou zajímat objekty, příznačně nazývané virtuálními v té nejpřesnější a nejvážnější
z přírodních věd, fyzice. Aniž bychom museli zabíhat do podrobností, ve zcela standardním
fyzikálním pojetí určitých jevů se setkáváme s následujícím modelem: děj A lze vysvětlit jen
spolupůsobením virtuálních částic X, které se během jeho průběhu rodí a zase zanikají;
částice X jako takové jsou principiálně nepozorovatelné a nelze ani připustit jejich
samostatnou existenci; nicméně v daném ději vystupují a jeho průběh bez nich nelze vysvětlit.
Extrémní formou takového vyjádření by bylo tvrzení, že částice X jsou sice neskutečné, ale
účinkují jako skutečné. Zjevný rozpor v pojmu stále méně ruší soudobé myšlení, oblomené
řadou paradoxů, které právě v moderní fyzice muselo přijmout.
Protimluv je jistě možno v řadě případů odvysvětlit poukazem k povaze použitého
jazyka. Jestliže třeba nějaký fyzikální model v zájmu ekonomie a konsistence myšlení
95

zásadně všechny interakce vyjadřuje jako výměnu nějaký částic, utíká se pak k pojmu
virtuálních částic tam, kde předpokládá interakce, ale nenalézá žádné částice. Opět nám nejde
o vyvracení nebo potvrzení dané hypotézy, ale o přístup k pojmům. To, oč zde jde, je parazitní
určitost z negace, s níž se mnohem později hojně setkáme v teorii hodnot, ale kterou musíme
alespoň zběžně pojednat už teď.
31. Negativní a škrtnuté bytí
Podstatou parazitní určitosti je vnitřní převrat: tím se liší od sice příbuzné, přesto však
odlišné určitosti rozhraní, dosažené vyostřením kontrastního rozlišení až do protikladu.
Strategii rozhraní naše myšlení obvykle volí v souvislosti s meznými pojmy, jak už o tom byla
dříve řeč. V tomto případě úsilí o určitost původně vede k nějaké pozitivní formě pojmu, ideje,
představy, zpravidla inklusivním sjednocením jiných pojmů jejich zobecňující abstrakcí.
Původní pozitivní určitost se projevuje jako nějaká forma bytí. Výměr bytí je výměrem
určitosti. Lze se přít, zda je určující pojem bytí jako pozitivní přítomnosti, nebo – ve stylu
Heideggera – nebytí jako chybějícího bytí; mělo však být zřejmé, že v druhém pojetí logicky
potřebujeme to prvé, takže je pochybné popírat jeho prioritu. Podstatné je, že určitost bytí
kontrastuje s neurčitostí nebytí. Samo nebytí nemá žádnou náplň, vyjadřuje jen nepřítomnost,
mezeru. Ačkoliv je to protismyslné, potřeba určitosti nutí myšlení k jakési vyšší syntéze obou
vzájemně se vylučujících protikladů, alespoň v podobě jejich společného původu. Strategií,
kterou jsme dříve v poněkud odlišné souvislosti nazvali magickým trojúhelníkem, se jako
původ obou protikladů, bytí a nebytí, nabízí opět jakési bytí, sotva to však může být to bytí,
které z něho má teprve vzniknout. Proto kontradiktorický vnitřní převrat stvoří parazitní
určitost v jakémsi odvozeném pojmu bytí škrtnutého resp. negativního: jde o bytí, které se ve
své podstatě samo popírá, ale přesto má stejný (nebo dokonce vyšší) ontologický nárok jako
samo bytí. Protože se podobné myšlenkové deviace hojně projevují nejen v ontologii, ale
např. v teorii hodnot, zejména těch nejvyšších (vzpomeňme nejen transitivní převraty typu
estetika zla či krásná lež, ale zejména vnitřní převraty typu krásná ošklivost, etika zla,
svoboda v nesvobodě, stranická pravda apod.), musíme se jí zde zabývat trochu podrobněji.
I když sama intence sebepopírajícího vnitřního převratu připadá běžnému praktickému
rozumu jako absurdní, možnost podobné pojmové ambivalence dřímá v lidském myšlení od
nepaměti. Je v hloubi řady překvapujících zvratů poznání, které přineslo do západní kultury
20. století, a není tedy divu, že ve větší obecnosti byla vystižena zbystřenou intuicí některých
z předních filosofů, jako byl Heidegger, Levinas, později Derrida a jeho souputníci a v jistém
ohledu i náš Patočka (ve svém negativním platonismu) a jeho žáci. Nejsem si jist, do jaké
míry si všichni tito myslitelé uvědomovali, že vlastně explicitní formou vyjadřují prastaré
teologické či proto-filosofické představy, spojené s idejí Prvopočátku, Původu či Boha.
Protože však jde o silnou – a podle mého mínění převážně škodlivou – tendenci novodobé
filosofie, rozvedu ji trochu víc.
Idea škrtnutého či ambivalentního bytí je spojena s extrapolací za meze zkušenosti, ať
k meznímu původu či cíli. Bytí – jakožto skutečné (což je téměř zbytečný pleonasmus) – lze
vidět nejen jako úhrn, ale i původ či zdroj zkušenostních účinků a jevů. Tak je také myšlením
pojato a k tomu jako pojem vytvořeno. Jenomže jako u všech mezních pojmů, i zde jde
sekundární zápas o určitost ještě o krok dál a vede k otázce po původu samého bytí. Povrchní
negace tu neuspokojuje: nebytí jako doslovné nic, prázdno, totální nepřítomnost je právě
prázdné, zcela neurčité, vymezené jen svou negací, která je samo (jak to viděl i Heidegger)
neustále popírá. Nicota sama sotva může být zdrojem pozitivního bytí. Proto se myšlení
zákonitě snaží o neuskutečnitelnou syntézu protikladů pokusem myslet společný původ bytí a
nebytí – a jelikož to prostě nejde, utíká se k vnitřnímu zvratu samého pojmu bytí: vytváří onen
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ambivalentní pseudo-pojem archaického před-bytí, jež právě ještě bytím není, je však zdrojem
bytí i nebytí.
Tato idea škrtnutého – nebo bychom také mohli říct prázdného – bytí má (jak jinak)
v historii myšlení také svůj komplement, totiž v podobě naplněné prázdnoty, jejíž idea
nejspíše pochází z nejstarších počátků indické filosofie, významně se dotkla buddhismu a
největšího rozvinutí se zřejmě dočkala v dlouhé historii čínského Tao.
Ani evropskému myšlení však nebyla – v syntéze obou jmenovaných komplementů –
tak zcela vzdálena. I když je těžké bezpečně interpretovat myšlení starých řeckých filosofů,
které se dochovalo jenom ve zlomcích, docela jistě se – přinejmenším skrytě – projevila v oné
známé komplementaritě, hojně promýšlenou středověkou filosofií: totiž kontrapozice potence
a aktu. Potencialita jako možné, ale ještě neuskutečněné bytí, může být ovšem rozměrem i
bytí uskutečněného – nemusí být tedy nutně brána nějak autarkně. Činit z ní něco za bytím je
myšlenková svévole, pro niž by myslitelé měli mít lepší doklady, než jenom vlastní intuici.
Závrať, s níž myšlení za bytím ontickým (jak to formuloval Heidegger) nalézá hlubší
bytí ontologické jako rámec, původ a hlubší podstatu prvého a pak v různých vnitřních
převratech ještě za ním tuší jakési předbytí v podobě nenaplněného bytí či naplněné nicoty, je
zrádná, pokud překročí modus tázání se a nabude arogance předstírané jistoty. Je dobře tušit,
že formy bytí, které naplňují naši zkušenost, nejsou definitivní a neodvolatelné, že patrně
sama intence bytí není prosta problémů; je ale škodlivé, jestliže jsou zmatky, do nichž pod
dojmem takového tušení upadá myšlení za mezemi vlastních možností, vydávány za
filosofickou hloubku.
Především je však třeba vidět faleš myšlenkového triku, který jsme tu nazvali vnitřním
převratem a který v jádře spočívá v neuskutečnitelné identifikaci vzájemně se vylučujících
protikladů. Takový převrat nepřináší filosofickou hloubku, ale neurčitost myšlení a je spíš
myšlenkovým podvodem než absolutním nahlédnutím, jak by chtěla Hegelova arogance. Je
jistě úkolem filosofa, zápasit se samými mezemi možností myšlení. Aby však mohlo dojít
k opravdovému zápasu, je napřed třeba existencí těchto mezí vůbec připustit.
32. Kvalitativní zabarvení zkušenosti: afektivní mody pocitů, emocí a citů
Jelikož písmo má lineární povahu a realizuje se v ploše, přichází tento oddíl zjevně
mimo správné pořadí: cokoliv, co bychom zařadili pod tituly pocitů, emocí či citů, se nejspíše
jeví jako něco ve zkušenosti primárnějšího či původnějšího, než třeba abstraktní myšlení.
Kdybychom pro sdělení svých úvah mohli využít vícerozměrný prostor, patřil by tento oddíl
nejspíš jednomu z dosud nevyužitých rozměrů. Přesto je namístě malé vysvětlení. Jakkoliv
primárnější uvedené mody zkušenosti mohou být, jejich reflexe nastává prostřednictvím
myšlení. Součástí programu této knihy, jak byl hned nad začátku nastíněn, je přinejmenším
snaha odmítnout všechny předsudky a triky při prosvětlování zkušenosti. Nebylo tedy možné
tento program uskutečňovat, aniž bychom záhy právě myšlení, které tvoří hlavní nástroj
tohoto prosvětlení, podrobili časné reflexi. Je tu však ještě jiný důvod. Tato kniha se týká
určitosti a jak jsme si už dříve ukázali, základním nástrojem nastolování určitosti je rozlišení
až do bipolárního kontrastu. Kategorie jako vědomí (resp. myšlení) a skutečnost (resp. různé
její modality) tvoří nejvýraznější bipolaritu reflektované zkušenosti, i když ani ta, jak jsme
viděli, nemůže být čistá a nezbytně obsahuje řadu průniků a přesahů. Poučeni obtížemi při
průzkumech této polarity jsme snad teď lépe vyzbrojeni k probádání poněkud méně určitých
stránek zkušenosti, kterými právě pocity, emoce a city zřejmě jsou.
Podle klasického pojetí je jádro zkušenosti tvořeno vnímáním, a to především
vnímáním vnějším, zpravujícím nás o stavu a změnách okolního světa případně o vnějším
stavu naší vlastní tělesnosti, druhotně však i vnímáním vnitřním, které nás informuje o našem
vlastním stavu, ať tělesném či duševním, jak se to zvykově říká. V tomto pojetí je pak
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vnímání doprovázeno (dílem bezprostředně, dílem se zpožděním) jistými pocity, které se
případně slévají a zesilují do nějakých emocí; ty se pak případně kultivují a stabilizují do
jistých stálejších citů.
Proti tomuto pojetí existuje vlastně jenom jedna vážnější výhrada: abstrakce, jež
vnímání odděluje od ostatní zkušenosti a která z řečených pocitů, emocí či citů činí jeho
pouhý závislý doprovod, poněkud falzifikuje zkušenost. Vezměme názorný příklad. Jdu třeba
noční krajinou a náhle uslyším rytmické dunění, které se rychle zmocní nejen vzduchu a
stromů kolem mne, ale i země pode mnou a do jisté míry i mých útrob. V prvním okamžiku je
to lehce děsivý zážitek, provázený dejme tomu instinktivní úzkostí. Fantazie mi nabídne
zkusmou představu třeba pádícího stáda koní či bizonů, kterou však mé myšlení okamžitě
zruší, na základě dosavadní zkušenosti; další hypotéza bude případně představa vlaku nebo
jiného mocného mechanismu, řítícího se na mne, ale i ta je zrušena; konečně záře nad stromy
přede mnou a různé další příznaky mne přesvědčí, že se nejedná o nic nebezpečnějšího, než o
diskotéku nebo techno-párty, která se odehrává v údolí přede mnou. Dunění během toho ztratí
většinu své hrozivosti, spolu s tím se vytratí i doprovodný pocit úzkosti. Ačkoliv objektivně
(jak to nazýváme) dunění po celou tu chvíli zůstává stejné, zkušenostně (tj. včetně
integrovaných pocitů) se významně změní. Lze si představit nejrůznější modifikace téže
situace. Tak třeba pokud jsem někdy zažil vysokou, život ohrožující horečku, doprovázenou
zdánlivým duněním mého vlastního srdečního tepu v uších, může rytmické dunění v krajině
znít ještě děsivěji, dokud se svým myšlením nepřesvědčím, že jde o jev vnější, tedy vzhledem
k asociované představě neškodný. Nebo naopak mohu chovat cit nepřátelství vůči diskotékám
a způsobu, jímž zvukově terorizují své okolí a v tom případě bude zkušenost dunění opět
poněkud jiná (bude v ní více agrese a méně vnější hrozby) a doprovodný pocit spíš
podráždění než úzkosti vyvolá dejme tomu hněvivou emoci. Opačný cit (který pohříchu
nesdílím) naopak zajistí rychlé rozpoznání charakteristických rysů diskotéky, pocit z dunění
bude mít povahu příjemného vzrušení a povede k emoci příznivého očekávání.
Na tomto malém příkladu se ozřejmilo, že fenomenologické oddělení afektivních
modů zkušenosti od vnímání a obojího pak od skutečnostní stránky zkušenosti není zbaveno
problémů. Zkusme to prozkoumat na úplně elementárním příkladu. Něco mne obtěžuje v botě,
tedy ji zuji a vsunu ruku do ní. Mé prsty nejprve přejíždějí po hladkém povrchu a pak narazí
na výstupek, který má – v bezprostřední zkušenosti – bolestivý hrot. Myšlení samozřejmě
ihned rozliší, že bolest je má a hrot patří výstupku, působený patrně pronikajícím hřebíkem.
Toto rozlišení, implikující automaticky příslušné jednoty (na jedné straně jednotu mých pocitů
atd., na druhé straně jednotu vnějších předmětů a jejich vlastností), vnáší do této nepatrné
situace velmi praktickou určitost, usnadňující řešení problému. V tomto prostinkém případě
bude působit spíš humorně další vysvětlování, že uvedené rozlišení vyloučí jako nepraktické
např. psychiatrické léčení, které by korigovalo mé vnímání výstupku. Pokud se ale místo
obtíže v botě bude jednat o bolest v podbřišku, bude velmi praktické rozlišit, zda se jedná o
cizí předmět (kámen ve žlučníku), vlastní tkáň (třeba nějaký novotvar) nebo pouhý pocit,
který si případně sugeruji. Vraťme se nicméně k našemu prostému příkladu. Jelikož jde
v daném případě o hmat, není pocit alespoň primárně odlišen od vnímání – a podobně tu není
ve vlastním aktu téměř odlišnosti vnímajícího a vnímaného. Ta se samozřejmě může situačně
obnovit, třeba tak, že na chvíli vyndám ruku a zírám na botu, která mě trápí. Vraťme se však
zpátky k prohmatávání boty: je to sice primitivní, ale zato téměř čistý příklad bezprostřední
zkušenosti. Projíždím prsty po povrchu: jsou to mé prsty, přejíždějící po cizím povrchu, obě
stránky jsou však propojeny dotykem, který se zkušenostně manifestuje právě pocitem; ten
může být podle zaměření zkušenosti buď příjemný resp. nepříjemný (z hladkosti a hrotu) nebo
neutrální resp. signifikantní (z téhož, ale nyní je zkušenost zaměřena k hledání). Hladkost a
výstupek vytvoří kontrast, v němž odhalím lokální jednotu výstupku: je to něco, co právě
v botě vadí, co lze odstranit atd. V této zkušenostní větvi pocit vzápětí ustoupí nebo se
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transformuje pod vlivem dílčí určitosti, kterou má zkušenost zrodila. Vraťme se však
k afektivnímu modu. Vnímavý pocit příjemného klidu hladkosti eskaluje malým
dobrodružstvím stoupání výstupku a vrcholí miniaturní krizí hrotu, o nějž se třeba drobně
zraním. Krize zkušenost rozštěpí: bolestivost hrotu se rozpadne na můj pocit bolesti a hrotitou
kvalitu, která ji způsobila; tento rozštěp se prohloubí, když prst vzápětí stáhnu a bolest
přetrvává, resp. když ruku vyjmu a prohlížím si kapku krve na bříšku prstu. K tomu se
dostaneme za chvíli, zdržme se však ještě chvíli. Sediment minulého nebo možného pocitu na
objektu, který jej způsobil, pro dospělého člověka většinou nezůstane nedotčený, ale přetaví
se např. v hodnocení, jemuž se budeme věnovat ve třetím dílu této knihy. Většina z nás si
však vybaví z dětství, že tomu tak v naší zkušenosti nebylo vždy: předměty, jimiž jsme se
zranili nebo před nimiž jsme byli varováni, byly spojeny s určitým pocitem: byly to tak říkajíc
předměty bolící, případně zlé (a také naopak); v dospělé zkušenosti lze mít takové zážitky také
(např. v důsledku nějaké drastické zkušenosti), jenom méně často.
S rizikem, že vyvoláme dojem únavnosti, postupujme teď ještě trochu v naznačeném
směru. Vyňal jsem prst s pocitem bolesti, který je můj, ale přece jen také spojen s rankou. V
Oddílu 13. jsme si vyzkoušeli onu recedenční meditaci, s níž pocit postupně odnímám stále
bližšímu okruhu své zkušenosti: pocit se tedy týká ranky (aniž by s ní byl totožný), pak prostě
prstu, případně samé bolesti. Mohu mít nějaký pocit z toho, jak reaguji na bolest; z toho, jak
tu o pocitech vůbec přemýšlím; ze sebe sama, reflektujícího toto všechno. V pocitu jako by
tedy byl protipohyb, komplementární k recedenčně-transcedenčnímu protipohybu subjektobjektové konstituce: pocit původně provází objekt při jeho konstituci, ale vzápětí se stahuje
k jeho subjektu. Zdá se však, že toto schéma není strnulé, ale jde většinou o cyklický proces.
Tak třeba v příkladu, kterým jsme uvedli tento oddíl, bušení v temnotě vyvolá pocit,
připomínající bušení krve ve spáncích při horečce či rozrušení; z emoce, kterou tento pocit
vyvolá, se mi skutečně rozbuší srdce, což zpětně posílí pocit rozrušení a to zase ovlivní pocit
z vnějšího zvukového dojmu. Není patrně zcela oprávněný výrok Williama Jamese, že jsme
nešťastní proto, že pláčeme (a nikoliv naopak, jak jsme zvyklí věřit), nicméně musíme
připustit, že nás pocity z vnějších manifestace našich pocitů a emocí zpětně ovlivňují.
Podobně pocity, které vyvěrají z naší zkušenosti, tuto zkušenost zpětně ztvárňují.
Je docela přirozené říci: „Mám takový neurčitý pocit...“ Jsou pocity určitější a méně
určité, vědomí však jistě vládne prostředky, jimiž naší zkušenosti je s to dodat určitosti hlubší;
řadu z nich jsme na těchto stránkách alespoň naznačili. Je ale důležité říci, že pocity nicméně
na elementární úrovni dávají zkušenosti základní určitost: činí ji nějakou. Totéž, jen ještě
výrazněji, se dá říci o emocích a citech. Tuto nějakost – nebo, jak se obvykle překládá např.
z Heideggera, takovost – budeme v dalším nazývat souhrnně jakostí resp. kvalitou zkušenosti
navzdory riziku možného směšování s její hodnotou resp. hodnocením. Základní
charakteristikou jakosti zkušenosti je možnost tázat se na ni otázkami jaký nebo jak a získat
odpověď, která sama o sobě neobsahuje nějaké implikované pořadí, tedy hodnocení (v tom se
filosofické užití liší od obecného jazyka, v němž slovo jakost či kvalita většinou obsahuje
spolumíněný přídomek vysoká a obsahuje tak kromě pojmu kvality i hodnocení). Jelikož
jakost je jednou ze základních zkušenostních určitostí, měli bychom sklon hledat druhy
rozlišení a jednot, které ji zakládají. Pokus určitou kvalitu charakterizovat skutečně vede
k řadě rozlišení, vedoucích až k duálním protikladům, a na druhé straně k souvislostem,
směřujícím k jednotám. Tak tomu bude i zde, v případě emocí a citů. Je ale důležité zachovat
si otevřený filosofický pohled a nepřipustit, aby nás potřeba přehlednosti nějakého schématu
zaslepila předsudkem (jak se to zřetelně stalo strukturalismu a směrům, které se z něho
odvozují): kvalita (stejně jako další druhy zkušenostní určitosti) má nejen relativní (tj.
kontextuálně-rozlišující), ale též absolutní (tj. jen k sobě samé se vztahující) rozměr: tak jako
schopnost vnímat třeba určitou modrou barvu není jen schopností ji rozlišit od
komplementární oranžové resp. od postupně bližších barev až po jiné odstíny modré, ale je
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v téže míře dána schopností ji vnímat jako takovou, podobně afektivní prožitek třeba hněvu
rozhodně není dán jenom schopností jej odlišit od strachu nebo třeba od smírné příchylnosti,
ale prostě sebou samým. Otázka co tento prožitek jako takový (ve svém absolutním rozměru)
v afektivní rovině tedy je, nás ovšem poněkud zaskočí, jelikož nás opět povede zpět
k relativnímu srovnání, tedy rozlišování a sjednocování. Tím se zjevně uzavírá kruh, kterým
zdánlivě získává převahu vztažnost všeho. Budeme se touto obtížnou otázkou podrobně
zabývat ve 3. dílu této knihy, nicméně zde je třeba k zábraně možnému nedorozumění
předeslat, že naše relativní neschopnost něco vyjádřit či popsat nedokazuje jeho klamnost
nebo neexistenci. Základní teze této knihy, že zkušenostní bytí na různých úrovních je dáno
určitostí odpovídající zkušenosti, neznamená, že tvorba určitosti operuje v prázdnu a tvoří
z ničeho.
Vraťme se však k přítomnému tématu. Vztah pocitů k emocím a citům, k nimž teď
postupujeme, by mohl být jednou z ilustrací recedenčně-transcedenčního schématu, jinak
řečeno protipohybu odstupu a vztažení se. Zatímco pocity, jak jsme viděli, jsou přinejmenším
primárně bezprostředně spjaty se svými podněty, jsou tedy tak říkajíc společné subjektu i
objektu (a teprve sekundárně si je subjekt tak říkajíc odnáší k sobě), emoce a zvláště city
chápeme výrazně jako vlastní subjektu, přitom však není pochyb o jejich vztažnosti. To ovšem
není jediný rozdíl.
Pocit je lokální v obecném (tedy nejen doslovně teritoriálním) smyslu. Tím nemá být
řečeno, že musí být omezen na jedno místo a okamžik, jako zmíněné bodnutí hřebíku:
v zásadě může být třeba spjat s celou krajinou, určitou situací, životními podmínkami atd.
Důležité však je, že je právě vázán na bezprostřední podnět, který přetrvá nebo od nějž se
rozšíří vlastně jen ve vzpomínce nebo řadou asociativních spojů. Emoce v zásadě přetrvá a
překračuje daný pocit, rozlévá se po širším okrsku zkušenosti a zabarvuje ji. V tom, jak
řečeno, je více vlastní samému subjektu. Přitom je ale daleko více zaměřena, i když
potenciálně i více rozprostraněná: bolest ze střetu s hrotem hřebíku je tak říkajíc v epicentru
vlastní události; hněv, který v důsledku toho ve mně vytryskne, může být (nerozumně)
zaměřen vůči hřebíku, může se ale rozšířit směrem k výrobci boty, případně i jinými směry,
které s vlastní událostí nesouvisí.
To, že emoce je více vlastní subjektu, se projevuje kromě jiného i její ovladatelností.
S pocitem tak říkajíc nelze diskutovat: buď je či není. Je možné jej potlačit, nebo se o to
snažit, ale sotva víc. Hněv je také příliš primární, než aby se dal příliš přetvářet; nicméně lze
jej, jak to v civilizaci hojně pěstujeme, ovládnout, nebo jej zaměřit na jiný objekt. Ještě více to
přirozeně platí o našich citech, jejichž krátké fenomenologii se budeme věnovat za chvíli.
Podobně jako jsme se tu nepokoušeli o nějakou klasifikaci pocitů, nebudeme se o to
snažit ani v případě emocí: to je výhradní doménou psychologie. Filosofie se však musí
zabývat obecnými hledisky, která s takovou klasifikací a dalšími psychologickými otázkami
těsně souvisí. Takové jsou např. otázky stratifikace a polarity afektivních modů, přinejmenším
pro jejich souvislost s hodnocením.
Ve věci stratifikace by nás snahy o přehlednost snadno vedly k představě jakéhosi
hierarchického oddělení vrstev pocitů, nad nimi emocí a opět nad nimi více sublimních,
stálých a univerzálních citů. Nelze toto pojetí zavrhnout, přinejmenším jako první přiblížení.
Nelze však také přehlédnout vzájemnou souvislost a prolínání mezi těmito vrstvami. Pocit
bolesti, jako v našem případě, může vyvolat emoci hněvu nebo strachu, případně utrpení, ale
jako není ve zkušenosti primární pocit od sekundární emoce zřetelně oddělen, není ani
přerušeno jejich vzájemné ovlivňování a prohlubování: je psychologickým, ale filosoficky
relevantním faktem, že např. strach resp. emocionální prožitek utrpení násobí pocit bolesti a
tím se vlastně sám prohlubuje.
Na druhé straně ve věci polarity už samy obtíže s klasifikací podporují odmítnutí čistě
relační interpretace kvality zkušenosti. Je snadné roztřídit pocity na příjemné a nepříjemné,
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musíme být však dogmaticky slepí, abychom přehlédli celou škálu pocitů ambivalentních či
víceméně neutrálních; kromě toho je tu celá škála různých typů nepříjemných nebo naopak
slastných pocitů. Když postoupíme o vrstvu výše, narazíme už u emocí na četné potíže
s polaritou. Tak třeba z hlediska chování můžeme třeba hněv (agresivní modus) a strach
(defensivní modus) považovat za téměř komplementární, ačkoliv jedna z těchto emocí
zdaleka nevylučuje druhou; obě však mají zřejmý protipól v celém svazku kladných emocí,
pro něž nám příznačně chybí souhrnné jméno, pokud si označení láska oprávněně ponecháme
pro rovinu citů. Tam tedy má láska zjevný protipól v nenávisti, ale jen její malé přechýlení
k zájmu či afinitě (jako druhu citu, nikoliv vlastnosti) má zřejmý protipól v odporu, stejně
jako další malý posun k úctě nachází protipól v opovržení atd. Tak by se zdálo, že tedy máme
sice celou plejádu jemně odstíněných kladných resp. záporných citů, ale výraznou hranici
mezi oběma polarizovanými skupinami. Jelikož city – navzdory zakořeněnému předsudku –
přímo souvisí s myšlením, je jejich polarizace zajisté přehlednější, nicméně zjevně není a ani
nemůže být důsledná. Kvalita, stejně jako ostatně hodnota, nemá pouze dva póly.
Zatím co pocity jsou ve své lokalitě a vázanosti na podnět typicky přechodné, i když
do jisté míry vybavitelné, emoce jsou – jak už řečeno – typicky více rozprostraněné v čase i
prostoru a také tím, že mají těžiště více v subjektu, často přenosné na jiné objekty: hněvám se
např. na toho (nebo na to), kdo mi způsobil bolest, ale můj hněv se může obrátit i zcela jiným
směrem. Ve srovnání s city jsou ovšem i emoce poměrně lokální, přechodné a – řečeno bez
hodnocení – primitivní, protože méně diferencované. Kdybychom si však vzájemný vztah
těchto afektivních modů chtěli přiblížit obrazem, pak by zcela u dna nějakého vodního toku
srážky vody s jednotlivými balvany a jinými předměty mohly být přirovnány k pocitům,
mocné ale lokální a přechodné hlubinné víry a vlnění k vyvolaným emocím a konečně jemná,
ale daleko rozprostraněná čeření hladiny k citům; museli bychom však ihned připustit, že tato
naznačená hierarchie rozhodně dokonale neplatí. Jako v tolika jiných případech, i zde je zcela
běžný její převrat. Dejme tomu, že milovaná bytost vstoupí do místnosti, kde se právě
zdržuji: její vstup, ozvláštněný city, které k ní stále chovám, vyvolá nejen silnou kladnou
emoci, ale i řadu pocitů. Dejme tomu, že mezi řadou kladných pocitů vynikne jiný, ohlašující,
že něco není v pořádku; vzápětí se dozvím, že milované někdo ublížil: to okamžitě vyvolá
hněvivou emoci, kterou doplní jiná, řekněme ochranitelská. Tyto emoce a jejich zpracování
pak zpětně ovlivní city, které k té bytosti chovám. Nejen tedy se pocity sdružují a posilují
v emocích a na nich pak – jakýmsi zobecněním a současnou diferenciací – vyvstávají city, ale
právě tak mohou být city v určitých situacích zdrojem emocí i pocitů a jejich prostřednictvím
se samy zpětně přetvářet.
Vzájemné sepětí mezi těmito vrstvami je tak silné, že je těžko odolat pokušení zavést
např. klasifikaci pocitů elementárních, emočních a konečně citových. Nejde tu jistě o snahu
vnutit pedantský pořádek nezměrné barvitosti, jíž se kvalita naší zkušenosti projevuje, ale o
ilustraci jistého vhledu do ní. Uvažme opět třeba prostý dotek, jenom tentokrát lidské
pokožky. Elementární pocit doteku obvykle teplé a suché pokožky např. lidské ruky je spíše
příjemný, alespoň pro většinu z nás a ve většině situací. Jak odlišná je však brizance emočního
pocitu z doteku ruky třeba ženy, k níž mne pojala milostná vášeň. A jak zas zcela jiný, téměř
světelný je citový pocit z doteku ruky někoho, koho miluji jako bytost, tedy nejen eroticky.
Zvolili jsme tu vesměs kladné příklady, bylo by však jistě možno najít bezpočet jiných,
méně přitažlivých. Oč nám tu šlo, byla ilustrace vzájemné překlopnosti hierarchických
vztahů, na niž se lze také dívat ještě poněkud jinak. Řekněme, že jednotlivé pocity jsou
bezprostřední formou určitosti afektivní kvality zkušenosti. Jako takové jsou zabarvovány,
prohlubovány a jinak modifikovány vlnami silnějších a slabších, hlavně však různých emocí,
které jsou jimi vyvolávány a zpětně je také vyvolávají a modifikují. A podobně za vrstvou
emocí můžeme vidět oblast stálejších, i když jistě také pohyblivých, ale v každém případě
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subtilnějších citů, které se situačně manifestují odpovídajícími emocemi a jejich
prostřednictvím (nebo také přímo) i příslušnými pocity.
Diferencovanost (to v poslední instanci znamená určitost) pocitů je dána – kromě
situačního podmínění – kvalitou emocí a citů, s nimiž jsou spjaty. Veškerá lidská kultura a
zejména umění jsou na tom založeny. To ovšem nutně neznamená, že by jejich
diferencovanost byla vyloučena v určité – prakticky významné – oblasti i za podmínek
poměrně nízké kultury. Přírodní lovec např. vycítí stopu zvěře, změny počasí nebo směr
pochodu z nepatrných kvalitativních příznaků přírodního prostředí, které jsou pro
civilizovaného člověka nezřetelné; dá se předpokládat, že přitom není veden jenom věcnými
podněty svého vnímání, ale právě jemně odstíněnými pocity, které v něm vyvolávají. Úžas,
který v nás takové výkony vyvolávají, by nás však neměl zaslepit vůči bohatosti a diferenciaci
afektivních modů, které jsou spojeny s kulturními prožitky. Jemnost diferenciace, spojená
např. s produkcí a recepcí lidské řeči, hudby, výtvarných projevů atd. vyvolává mylný dojem,
že její pocitový, emocionální a citový doprovod nastává až od jistého stupně syntézy
neutrálních rozlišení. Tak tomu ve skutečnosti není: dílčí pocity a emoce jsou jenom tak
jemné, že nezanechávají výraznou paměťovou stopu. Pokud nasloucháme třeba Bachově fuze,
lze očekávat, že pro necvičené ucho to bude jen jakási hudba; pro poučenější se z mozaiky
tónů vyloupne třeba melodický tvar až nad řadou oblouků její stavby; pro toho, kdo takové
hudbě alespoň trochu rozumí, vystoupí v perlení tónů jednotlivé pohyby a protipohyby hlasů,
výboje a úskalí jejich cesty, divy jejich svébytné kooperace na celkovém tvaru. To všechno je
však možné tím, že doslova každý tón, dokonce jeho nasazení a zase dozvuk, má svůj
specifický charakter, spojený – stejně jako tónové figury – s nějakým pocitem a jeho
emocionálním doprovodem.
Tento poněkud obšírnější exkurs byl nutný k pochopení, že kultura afektivní mody
zkušenosti nepotlačuje, ale kultivuje, což v hloubi znamená činí je určitějšími. Možná námitka
proti tomu je, že pocity a emoce, spojené s kulturními projevy, jsou přece evidentně slabší a
tím i méně výrazné. Uveďme tedy kontrastní příklad, který věc poněkud osvětlí. Potupná
poznámka dejme tomu rozlítí primitiva v hospodě natolik, že se nejen vrhne na protivníka, ale
ve výbuchu zuřivosti potluče pár dalších hostů a zničí část zařízení. O síle emoce jeho hněvu
nelze pochybovat, její výrazný projev nepostrádá určitost: o příhodě, která vzruší celou
vesnici, se bude ještě dlouho vypravovat. Naproti tomu inteligentní publicista veřejně
vystoupí proti názoru protivníka na nějakou věc veřejného zájmu; učiní to třeba řečí, která se
bude vyhýbat silným výrazům a bude pronesena tónem, téměř zbaveným emoce, nicméně
diferencovaně vyvrátí protivníkovy omyly, aniž by přitom zaútočila proti jeho osobě, vzhledu,
původu apod. Pokud se na věc díváme jako na střet či zápas, je míra určitosti mimo
jakoukoliv pochybnost: v druhém případě nejde o slepou agresi přibližným směrem, ale o
přesně zacílený útok proti určité myšlence či názoru. Ale jak je to s afektivní stránkou? Kdyby
za postojem publicisty nestál žádný cit, sotva by věnoval tolik energie přípravě řeči a
vlastnímu vystoupení. To, co bychom nazvali emocionální a pocitovou stránkou jeho reakce,
může být případně skutečně relativně potlačeno. Ve skutečnosti se však afektivní energie
jemně diferencuje, což dává schopnost přesně zasáhnout slabinu protivníka (jeho názoru),
místo slepě zuřivého útoku jeho směrem. Hněv je tu zkrocený a sublimovaný, tím ale nemizí.
Je ovšem třeba připustit, že odosobnění a sublimace emocí, které tak často doprovázejí
kultivaci zkušenosti, vedou i ke snížení jejich intenzity. Bylo by ale chybou z toho něco
vyvozovat o citovém obsahu. Příkladem nám budiž umělecké sebevyjádření: kde primitiv
plýtvá křiklavými barvami, vystačí mistr s několika polotóny; co vyjádří, je jistě jiné – není to
však méně bohatý citový obsah.
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33. Myšlení a cítění
Rozšířený předsudek, který myšlení – zvláště to abstraktní – striktně odděluje od citů,
nás nutí vytvořit jakousi spojku mezi rozměry, v nichž jsme se dosud pohybovali. K tomu,
abychom mohli uvedený názor podrobit alespoň zběžné kritické analýze a vymezit rozsah
jeho platnosti, musíme se především pokusit být v našich výpovědích o obou subjektivních
zkušenostních jevech poněkud určitější. V oddílu 22. jsme myšlení charakterizovali jako
aktivní symbolizaci aktuální či možné zkušenosti a následnou manipulaci s těmito symboly.
Motivy této aktivity jsou podle naší analýzy spjaty s určitostí zkušenosti: symbolizace
poskytuje jasnější a posléze srozumitelnější obraz zkušenosti, umožňuje lepší integraci
zkušenosti minulé i předjímání možné zkušenosti budoucí a především jakési zkratkovité
náhražky variant možné zkušenosti, které nám odhalují úspěšnější cesty k dosažení žádoucích
cílů. Je zřejmé, že tak široké vymezení připouští značnou bohatost nejrůznějších variant od
spontánní imaginace relativně konkrétních obsahů až po formalizované úkony s abstraktními
symboly obecnin a jejich vztahů. Jakousi základní úrovní, od níž budeme o myšlení uvažovat,
pro nás tedy bdělé snění, tedy pasivně-aktivní generování poměrně bezprostředních představ
zkušenosti, ať už té uskutečněné či možné. Bezprostředně na tuto úroveň navazuje aktivní
(nebo též tvůrčí) imaginace, čili obrazivost. Zajisté ji nemůžeme omezit jen na visualizaci, čili
tvorbu zrakových obrazů, ale musíme tu počítat např. i s tóny a zvuky obecně, podobně
s pohybově-hmatovými tvarovými představami a přirozeně především se slovy a představami
slovních výpovědí. Jakkoliv blízko snění tato imaginace může být, musí být právem počítána
k myšlení – jednak proto, že zcela odpovídá našemu vymezení, jednak též proto, že řada
předních produktů lidské kultury vzniká takovou cestou.
Je věcí běžné zkušenosti, že nejen snění, ale i jemu blízká aktivní imaginace je spjata
s pocity, emocemi a city. Sotva tomu může být jinak, pokud imaginace má být právě sama
sebou, tedy být víceméně věrnou substitucí bezprostřední zkušenosti. Abychom však do
tohoto sepětí pronikli trochu víc, musíme obě stránky takové náhradní zkušenosti poněkud
více prozkoumat.
Naznačili jsme už v minulém oddílu, že afektivní zkušenostní mody jsou tou stránkou
prožitku kvality zkušenosti, která se bezprostředně týká subjektu a jako taková je od něho
primárně neoddělitelná – i když ji lze, jako všechno ve zkušenosti, druhotně nazírat jako
objekty. Zatím co pocity patří svou lokalitou přímo bezprostřední zkušenosti a zasahují téměř
stejnou měrou její subjekt i objekt, emoce a zejména city jsou – kromě své rozlehlosti –
primárně více přitaženy k subjektu, zato však sekundárně více zaměřeny na své objekty: to je,
jak jsme už řekli, obdoba recedenčně-transcedenčního převratu, který jsme nalezli už při
konstituci objektu. V základní zkušenosti tento převrat usnadňuje právě implicitní
osamostatnění objektů, které zakoušíme – alespoň v náznakové intenci – jako spočívající
v jejich vlastním bytí. To ovšem neznamená, že by naše zkušenost těchto objektů byla našimi
emocemi a city zabarvena jenom v povaze vztahu nebo vazby k nim: afektivní mody
významně ovlivňují i jejich aktuální zkušenostní kvalitu a ovšem hodnotu, jak jsme už
probírali v minulém oddíle.
K čemu nyní dochází, když si nějaký objekt (bytost, situaci, děj) pokud možná názorně
představujeme? Míra možné živosti takové představy je jistě individuální a také situační, ale
kromě vyslovených halucinací zpravidla víme o tom, že jde o představu, nejen proto, že jsme
si ji víceméně vědomě navodili, ale i pro její charakteristiky: i sebeživější představa bude
méně robustní ve své vjemové složce než přímá zkušenost a přesto, že může být naší
obrazivostí promítána do lokality svého předobrazu, je nicméně vnitřní nejen ve smyslu
bezprostřední nepřístupnosti pro kohokoliv jiného, ale např. i tak, že na jejím pozadí a venku
(v obvyklé zkušenostní prostorovosti) může probíhat skutečná aktuální zkušenost. Je nyní
nejen logické, ale i prostou empirií potvrzené, že afektivní charakteristiky jsou primárně
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s představou spjaty mnohem silněji a výrazněji, než s původní zkušeností: mohu např.
zahlédnout někoho (nebo něco), koho se bojím, a teprve dodatečně pocítit úlek nebo strach;
v mé představě však tentýž objekt je už rovnou strašný. Podobně tomu bude i tehdy, nebude-li
má obrazivost jenom reprodukcí zažité zkušenosti, ale tvorbou – ať v elementárním či
nějakém pokročilém smyslu. Je zcela absurdní, že by si např. malíř představoval svůj příští
obraz nebo hudební skladatel svou příští skladbu jako nějakou suše formální strukturu
zbavenou pocitových, emotivních či obecně citových charakteristik: je to spíše právě naopak,
citové a nižší afektivní mody nabývají podoby tónů, barev, tvarů – nebo jsou obě stránky v
rovnováze. V této rovině je tedy myšlení a cítění propojeno vzájemně podmiňující pevnou
vazbou.
Musíme však pokročit dále. Dejme tomu znovu, že myslím na někoho, koho se bojím.
V prosté představě, jak řečeno, je symbolický (v daném případě by bylo vhodné říci ikonický)
obraz strašný, což sice na jedné straně zaručuje jistou elementární určitost zkušenosti (strašný
je jiný, než třeba hodný, příjemný atd.), na druhé straně však právě tlakem emoce brání
zvýšení určitosti: strašnost obrazu mi dejme tomu brání diferencovaně vidět jeho podrobnější
rysy. Někdo mi nyní poradí, abych pro lepší obranu o tom nepříteli uvažoval bez emocí,
s chladnou hlavou. Když se mi to podaří, znamená to téměř bez výjimky přinejmenším dva
kroky. V prvém od své představy ve své mysli recedenčně poodstoupím, čili učiním ji
objektem nazírání; v druhém ji nahradím abstraktním symbolem. Jedno nevylučuje druhé:
mohu ve své úvaze přeskakovat od jednoho k druhému a ke svému symbolu nepřítele
postupně připojovat symbolické reprezentace znaků, které jsem vytěžil ze své objektivované
názorné představy. Po celou tu dobu bude emoce strachu spolu se sdruženými pocity jaksi
v pozadí, případně v potencialitě, jelikož pro aktuální práci mé mysli není relevantní.
Znamená to, že můj rozbor znaků protivníka, případně odhalování jeho slabin a představové
probírání možnosti mé obrany apod., prostě celé elementární myšlení na toto téma bude zcela
zbaveno afektivní kvality? Zajisté nikoliv: nejen, že by bez odpovídajících pocitů, emocí a
citů v pozadí zcela pozbylo závažnosti a vůbec motivu, ale všechny tyto složky se mého
myšlení účastní, ovšem v přizpůsobené, sublimované podobě, jak jsme to nazvali.
Zatím tento rozbor nepřinesl mnoho nového. Musíme proto do svého pohledu vnést
malou sice, přesto svým způsobem radikální změnu. Proberme ještě jednou podobný příklad,
ale nyní v uspořádané sekvenci. Jdu po parku a náhle proti mně vyrazí zuřivě štěkající
obrovský pes. Hlasité štěkání a vyceněné zuby ve mně vyvolají tak silné zděšení, že strnu na
místě. Psa vzápětí odvleče jeho pán, já se pomalu uklidňuji. Toto je masivní a velmi výrazné
empeiron, v němž je zasažena určitá základní hodnotová vrstva – podle klasifikace, kterou
blíže rozvedeme ve III. dílu, se jedná o hodnoty elementární a vitální. Silná emoce zděšení
v mé zkušenosti je aktualizace hodnoty – v daném případě negativní, jelikož v daném případě
je vitální hodnota ohrožena. Určitost tohoto zážitku je zvnějšku nepochybná; uvnitř tomu tak
není: ohlušen štěkotem, vyděšen vyceněnými zuby vnímám událost jaksi neostře,
v nejhrubších rysech. To je jeden z důvodů, proč se mi vrací její představa; paradoxně mé
zděšení při ní je zřejmější spolu s myšlenkou, že mi mohlo jít o život: vitální hodnota se tu
teprve plně aktualizuje. V dalších obměnách, které má představivost nabízí, v dané situaci
jednou místo zděšeného strnutí utíkám, jindy psa srážím kopancem či ranou pěstí, jindy zas
magicky uklidňuji pevným pohledem či klidným slovem: aktualizuje se tu jedna z poněkud
vyšších, psychosociálních hodnot, totiž důstojnost, která mým strachem byla zraněna. V další
peripetii ustupuje názorná představa psa a celé situace do pozadí a je nahrazena v podstatě
slovními symboly, schopnými ve svých konfiguracích obrážet fakty. Procházím znovu model
celé situace (který už potenciálně zastupuje celou třídu svých analogií) a promýšlím její
účinné řešení: aktualizuji tím pragmatickou, tedy utilitární hodnotu. V jiné větvi – nyní již
zbaven emoce strachu a hněvu – pocítím spravedlivé rozhořčení nad neodpovědností

104

některých majitelů psů, čímž se postupně aktualizuje opět vyšší hodnota spravedlnosti a
dobra.
Afektivní mody zkušenosti jsou tedy prožitkovou aktualizací hodnot. Pocity jistě
obrážejí i prostou kvalitativní stránku, ale jejich polarita (ve smyslu libých a nelibých,
případně jemnějších odstínění v tomto smyslu) je nepochybně elementárně hodnotová.
Podobně emoce se nejspíše vztahují k vitálním a většině psychosociálních hodnot, zatím co
city nejspíše míří k hodnotám duchovním (i když by nebylo správné předstírat, že je obraz
vždy tak přehledný a uspořádaný, jak bychom si mohli přát). Musíme se teď však ptát: je
představitelné, že by se odehrávalo myšlení, které by bylo zcela prosto hodnotových
aktualizací a tedy citů?
Je zřejmé, že věcné pragmatické myšlení, v němž s chladnou hlavou zvažujeme
vhodnost či nevhodnost, účinnost či neúčinnost apod. nějakých kroků, není nehodnotové;
pouze ke zvláštnosti utilitární hodnoty patří i zvláštní neosobnost pocitu uspokojení či opaku,
spojeného s její aktualizací. Jak je to však v případech, kdy s použitím abstrakce nějaký
problém formalizujeme a řešíme pak již zcela neosobně, zjevně nezainteresovaně? Krajním
případem tady může být matematika, ať ta aplikovaná, nebo ještě lépe ta nová a tvůrčí.
Filosof Whitehead, který s ní měl přímou zkušenost, ve své době případně poukázal na
hlubinné sepětí mezi hodnotou dobra a intencí ideálu, který v sobě každé matematické
snažení nezbytně obsahuje. Hodnotové ozvláštnění matematiky je však mnohem bohatší.
Kdykoliv matematik hledá možnosti nových formálních vztahů ve svém odvětví, má jeho
snaha docela jistě rozměr poznání, kterým se aktualizuje hodnota pravdy; tento rozměr však
právě v oblasti matematiky nelze realizovat jinak, než správným způsobem, což znamená
nejen dodržování určitých pravidel, ale i druh etiky myšlení; konečně řešení, jež matematik
nalézá, má větší či menší estetiku, která má při jeho hodnocení dosti podstatnou roli. Jak
vidíme, aktualizují se tedy při matematické práci všechny duchovní hodnoty. Kromě nich se –
individuálně a situačně – jistě aktualizuje i řada dalších, např. výkonnosti, prestiže apod. Je
tedy zřejmě neoprávněné pojímat i to nejabstraktnější myšlení jako zcela zbavené citů,
případně emocí a pocitů. Tím spíše to ovšem platí o tvůrčím myšlení jiného druhu, zejména
umělecké tvorbě (kde naopak je podíl nezaujatého, v jistém smyslu tedy i chladného
uvažování podstatně vyšší, než se obecně soudí).
Tento závěr však musíme přijmout s jistou kvalifikací. Při expozici sekvence pocitemoce-cit (která spíše než pokusem o nějakou systematiku vyznačovala určitý trend) jsme
opakovaně konstatovali přitažení afektu blíže subjektu, byť s komplementárním zaměřením
k příslušným objektům. Emoce a zvláště cit tedy vypovídaly o tom, že se kvalitativní a
zejména hodnotová stránka zkušenosti subjektu bytostně týká – ať už přímo, nebo nějakým
(např. empatickým) průmětem. Toto je snadné konstatovat v základní, přirozené zkušenosti,
kde dominantním modem subjektivity je právě personální Já. Já jako osoba (s určitým
přesahem do bytostné a ještě niternější sféry) prožívám tu a tu situaci a úměrně tomu, jak ta se
týká právě mne, v jádře mé osobní, bytostné nebo niterné existence, na ni reaguji pocity,
emocemi a city. Jestliže však nyní způsoby, které jsme shora naznačili, o situaci – nejprve
v modelu a pak v abstraktním zobecnění – uvažuji, děje se dvojí: jednak já sám, jakožto
subjekt dané zkušenosti, nabývám odlišného nadosobního modu (v jakémsi kompromisu mezi
modem my-všichni a neosobním se), jednak svůj nově nabytý nadosobní subjekt promítám do
subjekt-objektových vztahů svého abstraktního schématu. Jestliže bychom připustili mírně
absurdní prodloužení sekvence, která sloužila jako příklad o něco dříve, mohl bych třeba
přemýšlet o uspořádání parku, v němž by psi měli volný pohyb a přitom by bylo jejich setkání
s jinými návštěvníky parku vyloučeno. I když popsané emoce, které se vázaly ke skutečné
události v parku, by byly v pozadí motivace takového přemýšlení, námět sám by rychle přešel
do podoby abstraktního problému. Jeho řešení by bylo doprovázeno city a emocemi toho
druhu, jaké jsme v souvislosti s abstraktním myšlením naznačili, nelze však obecně očekávat,
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že by má osobní angažovanost v něm byla srovnatelná s tou při skutečné události. Nelze nijak
popřít, že na mne mé přemýšlení – úměrně své abstraktní obecnosti – klade sice jisté citové
nároky ve shora uvedeném smyslu, nicméně mne jako konkrétní osoby se týká mnohem méně
(o čemž se lze přesvědčit z pouhého faktu, že své řešení mohu přerušit resp. zapomenout).
Rozdíl v emocionalitě myšlení a konkrétního prožitku se tedy netýká jen kvality, ale i
kvantity, přesněji intenzity cítění: ta je v případě abstraktního myšlení nesporně nižší.
Z toho pro další úvahy plyne důležitý závěr: přenesení bezprostřední zkušenosti do
abstraktní myšlené roviny vede nejen k její diferencovanější přehlednosti a zároveň k jejímu
zobecnění, ale i k relativnímu zneškodnění jejího afektivního obsahu: abstrakce může být
nejen nástrojem k porozumění zkušenosti a řešení jejích problémů, ale i útočištěm před jejími
citovými nároky. Taková možnost se nabízí vždy, když je vazba mezi myšlením a základní
zkušeností slabá. Z hlediska zkušenosti jako celku pak myšlení přináší dílčí určitost, jejíž
nastolení může být i na úkor určitosti celkové čili globální.
34. Tělesnost a cartesiánský rozštěp
Předchozí dva oddíly nás přiblížily oblasti zkušenosti, která zatím jako by zůstávala za
obzorem našeho zájmu, totiž naší tělesnosti. Značná část pocitů, které zakouším (a rozhodně
většina těch nejintenzivnějších), jsou právě ty tělesné: bolestivé škrábnutí o hřebík, stejně jako
příjemný dotek hladké pokožky cítím svým tělem, jak říkáme. Také emoce mají svůj výrazný
tělesný odraz, třeba tlukot srdce při nějakém rozrušení, výron slz a křečovité stahy v hrdle při
žalu, vlhnutí dlaní nebo jiné tělesné jevy při strachu apod. Tělesný průmět citů je už méně
nepochybný, často však zřejmý.
Když se vrátíme k pocitům, musíme dodat, že nejde jenom o pocity povrchové, ale
přinejmenším stejně i o pocity vnitřní, často relativně neurčité, které jsou zdrojem subjektivní
zkušenosti našeho těla. Nejsou to ale jen pocity, které zakládají dvojí hledisko tělesnosti. Jak
se zdá, jenom Němci je v minulosti vnímali natolik rozlišeně, aby si pro ně vytvořili dvě
různá slova: der Kırper (tělo jako těleso, téměř vnější) a der Leib (intimně vnímaná
tělesnost). Velmi přibližně (s řadou možných výhrad) lze toto rozlišení vyjádřit také jako
zkušenost těla jako nástroje a jako vlastního sídla, případně komplexního čidla našich pocitů.
Přesněji nebo prostě alternativně to snad lze vyjádřit jako exterioritu a interioritu tělesnosti.
Předchozí věty jaksi samozřejmě předpokládaly rozlišení mne jako subjektu a mého
těla (mé tělesnosti), které mi sice patří, ale je ode mne odlišné. V přirozené a elementární
zkušenosti dítěte tomu tak není: zdravý stav dítěte lze jenom s malou nadsázkou vyjádřit tak,
že o svém těle neví, tj. je s ním v téměř dokonalé jednotě: výkony jeho těla jsou jeho výkony,
podobně tělesné pocity jsou jeho pocity, stejně tak potřeby jeho těla a jejich ukájení se v téže
míře týkají jeho samého. To je ovšem tak říkajíc ideální stav, který se záhy rozrušuje
poznatkem, že se tělo samo může stát předmětem zkušenosti, případně že se vůle a možnosti
těla nemusí krýt s vůlí subjektivní. (Nevědomě je vlastní tělo předmětem zkušenosti i u
nemluvněte, avšak u něho zatím není jasné subjektivní hranice mezi tělem a okolím).
Rozhraní, do něhož elementární zkušenost promítá své ohnisko, se pak rozšiřuje z povrchu
těla v obou směrech, do stále širšího okolí i do nitra vlastní tělesnosti. Jak jsme se přesvědčili
v recedenční meditaci v oddílu 13, takové rozšíření může být téměř bez hranic.
Současný člověk bere za samozřejmé, že má tělo – komplikovaný organismus, o jehož
pozoruhodné výstavbě a funkci ho stále podrobněji a přesněji poučuje soudobá věda. To je
ovšem abstraktní model, který si člověk s větší či menší důsledností promítá na svou vlastní
tělesnost a který mu ji odcizuje přinejmenším v téže míře, jako ji v jiném smyslu přibližuje,
především tím, jak její inherentní interioritu nahrazuje exterioritou. V téže míře ovšem nejen
věda, ale i převažující styl soudobého myšlení vůbec člověka přesvědčují, že je tělem: že
různé aspekty a perspektivy jeho osobního bytí jsou jen právě aspekty a perspektivami jeho
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těla, jeho ustrojení a především funkce. Prudce narůstající poznatky vědy, ale i prostá
zkušenost se zdají toto pojetí neustále utvrzovat – ovšem s tím výsledkem, že odcizující
účinek, který jsme právě konstatovali ve vztahu mezi subjektivitou a její tělesností, se
posouvá blíže jádru subjektivity samé: ego (abychom si pro tuto chvíli vypůjčili jiný termín
pro Já) nemůže být důsledně objektem; s tělem, nazíraným jako objekt, může být tedy
ztotožněno jen jakési alter ego, které je mnou a současně mnou není. Nelze ovšem tvrdit, že
by vztah k tělesnosti byl jediným zdrojem této vnitřní rozpornosti: je nesčetně způsobů, jimiž
se mohu sebe-odcizovat oním subjekt-objektovým převratem; do jisté míry jde o proces
komplementární k základnímu auto-identifikačnímu pohybu (o němž jsme uvažovali
v oddílech 7., 11. a 12.), který je jím nejen narušován, ale také aktualizován a tím vlastně
udržován při životě.
Pootočme však nyní svůj pohled do poněkud jiného úhlu. Mezi mnoha dualitami, které
nám naše zkušenost nabízí, je zajisté aktivní resp. volní stránka a komplementárně k tomu
stránka pasivní resp. receptivní. Jako ve všech jiných případech, jde o rozlišení relativní;
chápáno absolutně a jako protiklad by bylo vděčným objektem pro Derridovu dekonstrukci,
jelikož jakékoliv akty se ve zkušenosti opírají o souběžnou recepci a na druhé straně recepce
se zpravidla neobejde bez určitých aktivit. S touto výhradou lze říci, že tělesnost je v naší
zkušenosti prostředkem i teritoriem jak elementární vůle a jejich projevů, tak stejně
elementární a bezprostřední vnímavosti. Ať už svému zkušenostnímu světu vtiskujeme
sebevíce subtilní a zprostředkované projevy své vůle, každý takový akt počíná nějakým
(někdy podobně subtilním) aktem našeho těla. A podobně i ty nejesoteričtější nebo
nejabstraktnější dojmy musí být podobně v některé fázi zprostředkovány vnímavou stránkou
naší tělesnosti. Tělesnost je tedy jednak bezprostředním vnořením do zkušenosti, jednak je
elementárním mediem přechylování subjekt-objektového vztahu – toho, které pak se běžně ve
zprostředkované podobě vyskytuje v celé zkušenosti.
Přibližme si to na malém příkladu. Uchopím svými prsty malý šroubek, abych jím
dokončil montáž součástky, která má dejme tomu spínat nějaký obvod a zajistit tak rozsvícení
žárovky za jistých okolností. Jde o mou volní akci, jsem tedy Já subjektem žádoucího
zapuštění šroubku. Jenomže nejsem příliš šikovný, šroubek mi stále padá. V zápase s touto
obtíží dochází brzy k náznakovému rozdvojení, v němž Já se pokouším přimět své prsty, aby
ony šroubek správně uchopily a přiměly zapadnout do závitu. Máme tu tedy jakési schéma
(které jistě nesmíme přeceňovat): subjekt→objekt/subjekt→objekt. Lze je dále rozšiřovat na
obě strany, např. šroubek má učinit součástku funkční, ta má spínat obvod, který má
rozsvěcovat žárovku atd., tedy celkem běžná subjekt-objektová struktura kausálních vztahů ve
zkušenosti. Všechny (a nesčetné podobné) takové vztahy jsou však už v nějakém smyslu
zprostředkované, v případě tělesnosti je však subjekt-objektové přechylování bezprostřední.
Lze ovšem namítnout, že existují formy takového přechylování subjektivně ještě více
bezprostřední. Tak např. mám odpovědět na nepříjemný dopis, ale mnohem raději bych si pro
sebe psal své úvahy. Od prvého úkolu mě neodrazuje tělesná lenost (psát budu v každém
případě a úvahy si vyžádají větší soustředění a duševní vypětí), ale citový postoj k němu.
Nicméně sama sebe přinutím psát dopis, čím k uvedenému přechylování dochází v samotném
subjektu zkušenosti. Psycholog (např. Freud) si třeba tento problém vyřeší tak, že subjekt
podrobí dalšímu rozlišení: superego (jako ultimátní subjekt) ovládne ego, které přijetím jeho
vůle se stane subjektem výkonu úkolu (objekt/subjekt). Takovou interpretaci nemusíme
přijmout, ale možnost naznačené situace těžko popřít. Co tady tvrdíme, je pouze, že vnitřní
přechylování (a s ním spojená rozpornost) je už poněkud odvozené a je primárně zakoušeno
právě v tělesnosti. Je nesčetně situací (přibývajících s věkem), kde svou vůlí překonáváme
únavu, lenost, neobratnost nebo jiné deficity vnějších výkonů těla, nebo komplementárně se
snažíme zvýšit, zpřesnit apod. jeho vnímavost. Řečeno trochu lidově, v tomto případě tělo
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neposkytuje, co by podle našich přání mělo. V civilizované společnosti jsme k tomu zas
komplementárně konfrontování s tím, že tělo také neustále požaduje, co mu z různých důvodů
zatím nebo vůbec odpíráme či nejsme s to poskytnout. Jak už jsme pootevřeli v oddílu 13.,
může se tak tělo stát obtížným břemenem naší vůle.
To je jistě charakteristika stejně krajní jako ta, jež tělo činí výhradním zdrojem nejen
bezprostředních podnětů, především ovšem rozkoše, ale i veškeré náplně a smyslu zkušenosti.
Nicméně není patrně náhoda, že v lidské historii (s výjimkami, k nimž zřetelně patří naše
doba) byly patrně mnohem častější směry, stranící askesi a (zdánlivému) osvobození od
tělesnosti, než směry hédonické, ve jménu rozkoše nastolující nadvládu tělesnosti nad celou
zkušeností. (Poznamenejme na okraj zvláštní modalitu, výrazně vystupující v současné době,
kdy se zjevná askeze krajního podřízení těla nějakému – např. sportovnímu – volnímu výkonu
hlubinně prostupuje s hédonismem požitku z jeho suverénní funkce.)
Mezi důvody asketické nedůvěry k tělesnosti je jistě ústřední vědomí její křehkosti a
hlavně smrtelnosti. Tělo, jak víme, může onemocnět, může a musí stárnout, nakonec zemřít a
stáhnout mne tak s sebou do děsivé nicoty nebytí (nebo, pokud mám příslušnou víru, do stejně
děsivě neznámého jinobytí). Proč je to právě tělesnost, již činím odpovědnou za svou křehkost
a smrtelnost? Důvod je zřejmě v recedenčním obratu, jímž pod titulem mé tělo reaguji na
každý rozestup mezi komplexem své vůle resp. přání a možnostmi tělesnosti. Tělo se mění,
často se také ve svém vzhledu, svých funkcích a výkonech odlišuje od mých představ a přání.
Já však (podle principu auto-identifikace) jakožto Já, subjekt své zkušenosti, zůstávám stále
týž: jsem to, jak jsme už dříve zjišťovali, stále Já, sebe-nacházejí a sebe-kladoucí jako identita
v proměně zkušenosti.
Jenomže identita v pravém smyslu zůstává zachována pouze u mezního subjektu
zkušenosti, subjektu právě jako principu identity v ní. Tento kruhový obrat, tato tautologie,
která se zdá na první pohled zcela prázdná, je ovšem jenom nejzazším okrajem dynamických
vztahů, jimiž se ve vědomé zkušenosti hrou vnitřních rozlišení a jejich překonávání
sjednoceními a auto-identifikacemi obnovuje její určitost. Něco podobného činím právě nyní,
jestliže konstatuji, že ovšem nejen mé tělo se mění, ale měním se já sám, tedy i v oblastech či
perspektivách, které tak evidentně do tělesnosti nepatří. Uveďme několik stručných příkladů,
které to alespoň v náznaku objasní. Jestliže s přibývajícím věkem pozoruji, že se mi méně
snadno vybavují např. jména, přisoudím to nejspíše změnám svého těla, podle současného
paradigmatu degenerativním změnám neuronů ve svém mozku; jestliže ale současně zjišťuji,
že lépe chápu řadu souvislostí ve své zkušenosti, bude to přirozeně výdobytek mého poznání,
k jehož objektivujícímu průmětu do změn svého mozku, podle téhož paradigmatu, se sice
snadno, nikoliv však spontánně přiměji. Jestliže podobně pozoruji, že s věkem už zjevně
nepodléhám jistým, např. milostným vášním, mohu tu změnu opět přisoudit např. proměnám
v hormonální rovnováze mého těla; jestliže přitom s odstupem a mírným údivem vzpomínám
na své vášně minulé, mohu to sice opět s hladinou svých hormonů myšlenkově spojit, daleko
spíše však to přisoudím nahromaděné zkušenosti, které spontánně nespojuji s tělesností.
Jestliže zjišťuji, že s věkem stále méně snadno podléhám nadšení a výzvy zejména
nezvyklých a nových podnětů přijímám s jistou skepsí, mohu to sice opět zkusmo přisuzovat
změnám své tělesnosti, daleko přirozenější však je, spojit to s úhrnem své – netělesně
pojímané – zkušenosti.
Jak jsme právě viděli, s průběhem zkušenosti v nás probíhají dosti hluboké změny
(překonávané sjednocujícím a auto-identifikačním úsilím), které jako by můžeme promítat
vždy do dvou paralelních rovin: do oblasti, kterou bychom mohli provizorně nazvat duševní, a
do oblasti tělesnosti. Obě roviny spolu úzce souvisí, nikde se zřejmě nestýkají: pouze spolu
korespondují. Tak, jak jsme to dnes schopni chápat, oblast přímé korespondence se sice stále
rozšiřuje, o to však se ostřeji prohlubuje kontrast mezi vzdálenými póly obou perspektiv:
tuším sice, že proces mého vidění, slyšení, cítění a nesčetných dalších, složitějších i
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elementárnějších složek mé vědomé zkušenosti, má korespondující obraz v procesech mé
tělesnosti, ale čím více obecně víme o povaze těchto procesů, tím závratnější otázkou je, jak a
proč Já vidím, slyším atd. A podobně je o to vzdálenější oblast procesů v naší tělesnosti (ve
funkci orgánů, buněk, jejich hierarchického spojení), o nichž nemáme ve své tělesnosti
žádnou bezprostřední zkušenost.
Ačkoliv takový rozštěp lze v různých podobách najít i v myšlení starších dob a kultur,
v tak ostré a (navzdory rozšířenému zdání) stále se prohlubující podobě je v naší kultuře
zřetelně dědictvím převratu, který do evropského myšlení vnesl jediný velký myslitel: René
Descartes. Hlubší rozbor jeho příspěvku k myšlení by si vyžádal celou knihu. Řekněme zde
pouze, že ve skutečnosti jde vlastně od dva převraty: v prvním svou zkusmou krajní
pochybnost o všem zkušenostním převrací v jistotu o existence sebe-pochybujícího (a tedy
myslícího, známé cogito ergo sum), v druhém pak získanou jistotu přenáší na předměty své
zkušenosti, promítaje současně sebe sama mezi ně, avšak s důležitým rozlišením: zatím co
všechny vnější (či pravé) objekty mají své místo v prostoru a jsou v něm rozprostraněny (res
extensa), je myslící subjekt s celým polem své zkušenosti a myšlenek vyňat z takového určení
(res cogitans). Tím je už přinejmenším na staletí založena dualita mysli a těla. Kritika
jednotlivých obratů v této myšlenkové řadě je zajisté možná a žádoucí. Jakmile však výsledná
dualita povstane, je téměř nepřekonatelná: dá to myšlenkovou práci srovnatelnou s tou, která
je za Descartovým počinem, abychom ji znovu a věrohodně překonali.
Jak se zdá, síla cartesiánského rozštěpu pochází ze vzájemného posilování se starším
mýtem duality duše a těla, spjatým s existenciální křehkostí a hlavně smrtelností, promítanou
právě do tělesné schránky způsobem, o němž jsme mluvili nahoře. Duše jako jemnější tělo,
neschopné sice obvyklých výkonů v čase a prostoru, zato však nesmrtelné, nebo alespoň
nepoměrně stálejší (tedy představa nacházená už za úsvitu lidské historie, např. ve staré Indii)
tu tvoří jeden okraj širokého spektra představ, na jehož druhém kraji stojí duše jako princip,
tedy jako personifikace subjektu (k níž mimochodem stará Indie záhy také dospěla).
Je to zřejmě oscilace mezi těmito extrémy, která umožňuje udržet dualitu v těsném
kontaktu s bezprostřední zkušeností. Rigidní a krajní představa spolu s potřebou jednoty
(případně identity) vedou ke kolapsu tím nebo oním směrem – buď k asketické intenci
zavržení tělesnosti (o níž už byla řeč) nebo naopak k pohlcení tělesností (k níž naše kultura,
alespoň v mnoha ohledech, novodobě spěje). Z hlediska zkušenostní určitosti jde o falešnou
alternativu, která je jenom důsledkem cartesiánského rozštěpu. Povaha tělesnosti jako nejvíce
bezprostřední oblasti receptivně-volní zkušenosti, v níž přirozeně dochází k neustálému
subjekt-objektovému přechylování, nám tady dává vodítko. Přirozeně jsem ve svých očích,
uších a dalších smyslových čidlech, stejně jako třeba ve svých prstech, jimiž se probírám
klávesami piana, nebo ve svých pažích, jimiž tlačím náklad do kopce či ve svých nohách,
které mě unášejí k nějakému cíli: jsem nejen v nich, ale jimi potud, pokud jsou nástroji i
terénem mé bezprostřední zkušenosti. Jsem ale také – možná ne nutně současně, ale
v nenápadných oscilacích – mimo ně a to nejen snad ve své hlavě, ve svém mozku, kde podle
mého poznání probíhají nervové procesy, korespondující s mými dojmy a myšlenkami, ale
transcendentálně mimo, tj. mimo prostorové a dokonce i časové určení: v subjektivním pólu
identity své zkušenosti, který je všude a nikde vzhledem k její skutečnostní perspektivě.
Duševní a tělesná stránka jsou jenom dualitou komplementárních perspektiv mé existence,
jednou z těch dualit, které mají pomocný a relativní smysl v její určitosti. Není žádné čistě
tělesné či čistě duševní stránky v nějakém absolutním smyslu: mé smysly, mé vnitřní orgány,
stejně jako mé údy jsou oduševnělé natolik, nakolik už oduševnělý už vůbec jsem ve svém
individuálním bytí – a stejně tak mé pocity, city, představy i samy myšlenky mají své tělesné
extense a koreláty v mnohem podstatnější míře, než si většinou uvědomuji. Duše nemůže být
bez svého těla a naopak nejen proto, že obojí možné popření komplementární stránky se
fakticky rovná smrti, tedy konci zkušenosti, ale i proto, že jedna stránka se s druhou prolíná a
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přechází v ni. Překonání cartesiánského rozštěpu, takové, které nepovede ke kolapsu rozlišení,
které naznačil, ani ke ztrátě jistoty vědomí o sobě samém, kterou nás Descartes obdaroval, je
velkým úkolem současného západního lidstva.
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