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Úvod
Člověk je svobodná bytost, která je ovšem různě omezovaná. Do cesty se mu
staví všelijaké překážky: na něco nedosáhne, něco je příliš těžké, chráněné mříží
apod. Svou ještě nevinnou svobodu pak rozvíjí tím, že se všeho kolem sebe
zmocňuje a šíří svou faktickou moc nad světem. Tato naivní svoboda je omezovaná
právě jen odporem předmětů svého zájmu, nezná ještě vlastní vnitřní omezení.
Každopádně dříve nebo později narazí na zvláštní překážku, a to tvář druhého.
Druzí se vyskytují ve světě stejně jako věci, člověk tedy může jejich zvláštnost
přehlédnout a jako s věcmi s druhými také zacházet. Ovšem vždy se naskytne
příležitost, kdy si podstatné odlišnosti druhého všimneme a kdy tvář druhého
přijmeme. Jak k tomu ovšem dojde?1
Lidé spolu žijí ve vztahu. Lévinas mluví o tom, že přijímáním druhých
do vztahu se nejen mezilidská nezávislost neruší, ale právě buduje. Tak se
konstituuje z člověka osoba. A osobou se člověk stává, aby mohl dávat (ne se
uzavřít). Bez setkání s druhým bychom se osobou nikdy nestali. Osoba tak není
sama pro sebe, ale je jen v setkání s druhými, tváří v tvář. 2
Jak ovšem od tváře (těla) druhého dojdeme k tomu, že se za ní skrývá druhý
člověk, osoba, to problematizuje fenomenologie již od dob Husserla (který ovšem
navazuje již na své předchůdce např. Theodora Lippse, Franze Brentana).
Ve fenomenologii vede analyzování problému zkušenosti o druhých lidech
k tématu intersubjektivity. Tato diplomová práce má za cíl navázat na mou práci
bakalářskou3. V bakalářské práci jsem se právě problémem zkušenosti o druhém
člověku zabýval. A to konkrétně termínem vcítění, který při osvětlení tohoto
problému používají Theodor Lipps a Edmund Husserl. Okrajově jsem se také dotkl
motivu intersubjektivity, který by měl být, mimo jiné, v této práci více
tematizovaný. Celkově bych chtěl v této práci problematiku zkušenosti o druhých
lidech, potažmo intersubjektivity, dále rozvést a obohatit o pozice dalšího autora –
Merleau-Pontyho a pomyslný kruh k tomuto tématu uzavřít. Nejdříve je nutno
připomenout a shrnout poznatky z bakalářské práce, na kterou bude tento text
přímo navazovat, a jejíž poznatky jsou pro další řešení této problematiky stěžejní.
1
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Srv. Sokol, J., Člověk jako osoba, Universita Karlova - Institut základů vzdělanosti, Praha 2000,
str. 112 – 115.
Srv. Lévinas, E., Existence a ten, kdo existuje, OIKOHYMENH, Praha 2009.
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1. Vcítění u Theodora Lippse a Edmunda Husserla
Termín vcítění Husserl od Lippse přebírá, proto jsem se ve své práci snažil
přístupy obou autorů zkomparovat a zohlednit míru vlivu Lippse na řešení
Husserlovo. Pro potřeby bakalářské práce jsem vedle Lippsovy studie Das Wissen
von fremden Ichen4 jako hlavní zdroj použil Husserlovy Karteziánské meditace5,
které autor sám určil k vydání a jsou jednotným přehledným celkem. V této
diplomové práci je záběr zdrojů rozšířen (hlavně o Husserlovy Ideje k čisté
fenomenologii a fenomenologické filosofii II) a zohledňuje i pozici dalšího
významného autora (Merleau-Pontyho), který se tomuto problému věnoval.
Theodor Lipps si na začátku své eseje Das Wissen von Fremden Ichen klade
otázku: Jak je možné, že vím o ostatních jedincích, když bezprostředně vím jen
o sobě? „Jakým způsobem vzniknou v mém vědomí jiná Já? Jak můžu vědět
o jiných pocitech, představách, cítění, chtění, myšlení, kromě těch vlastních? Jak
ale potom vím, že mohu mluvit o druhých lidech? Protože lidé nejsou těly, ale jsou
vědomími, která jsou na tato těla navázána.“ 6 Na tyto otázky odpovídala většina
intelektuálů té doby 'teorií o druhém na základě analogie'. Tedy že cizí zevnějšek
posuzujeme podle sebe samých a činíme tak závěry podle analogie. O této teorii
ovšem Lipps tvrdí, že je holým nesmyslem, protože se tato teorie točí v kruhu.
Vyvrácení této teorie poté věnuje větší část své studie, což zde pro nás není tolik
důležité.
Sám Lipps na tyto otázky odpovídá zcela jinak. Jelikož selhává teorie
o druhém na základě analogie, druhého tedy nepoznáme analogií podle gest jeho
těla, ale nějak bezprostředně, Lipps řekne, že pro rozpoznání cizího těla jako
druhého člověka je zapotřebí nějakého zvláštního momentu. A jelikož ten se děje
bezprostředně, nazve tento moment instinktem a to instinktem vcítění. Tento
instinkt obsahuje dvě složky, neboli je produktem dvou činitelů. Prvním je
instinktivní pud nápodoby. Druhým je instinktivní pud životního projevu
(zvnějšnění).7 Moment vcítění Lipps popisuje jako původní, dále neodvozenou
4
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Lipps, Th., „Das Wissen von fremden Ichen“, in: Th. Lipps (ed.), Psychologische
Untersuchungen,
sv. 1, Engelmann, Leipzig 1907 (dále cituji jako Lipps, Th., „Das Wissen von fremden
Ichen“).
Husserl, E., Karteziánské meditace, 2. vydání – reprint, přel. Marie Bayerová, SvobodaLibertas,
Praha 1993 (dále cituji jako Husserl, E., Karteziánské meditace).
Lipps, Th., „Das Wissen von fremden Ichen“, vlastní překlad, str. 694.
Srv. Tamtéž, str. 713.
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a zároveň podivuhodnou skutečnost.8
Pud nápodoby Lipps vysvětluje na triviálním příkladu: Když vidím někoho
zívat, vzniká ve mně tendence, abych také zíval, tzn. abych vykonal vnitřní činnost,
ze které povstanou stejné změny mého těla. 9 Když tedy pozoruji někoho zívat,
zažívám tendenci ke stejné činnosti. Na vysvětlenou je nutno dodat, že když Lipps
hovoří o změnách na fyzickém těle, nazývá je gesty (například krabacení obličeje,
mračení se apod.). Instinkt nápodoby pak znamená, že když vnímám nějaké cizí
gesto, jsem zároveň instinktivně (aniž bych si to uvědomoval) veden k vykonání
stejného gesta. Takto Lipps vysvětluje, jak se v cizím gestu stanu sám sebou a mám
tendenci k vytvoření gesta stejného. Nápodobu nakonec skutečně vykonat
nemusím, mohu se překonat, ale tendence na vykonání téhož gesta, které vnímám,
tu vždy existuje. Můžeme tedy shrnout, že zatímco vnímám nějaké cizí gesto, vždy
na mě působí sklon k vytváření téhož gesta vlastního.
Druhou složkou instinktu vcítění je pud zvnějšnění. Ten dává najevo vnitřní
procesy, např. hněv. Tím je myšleno, že když se hněvám, jsem pudově hnán
k tomu, abych provedl gesto hněvu (tedy nějaký fyzický projev hněvu na svém
těle). Podle Lippse však nejsou hněv a tento pud v mém vědomí nijak odloučeny.
V hněvu, jako druhá strana téhož, bezprostředně spočívá tendence k jeho projevu,
tedy vytvoření příslušného gesta hněvu. Když toto gesto provedu, je s hněvem
zajedno, je tedy jen jeho momentem.
Lipps poté oba pudy (nápodoby a zvnějšnění) instinktu vcítění spojuje
dohromady. Když vidím cizí gesto hněvu, přistupuje ke mně tendence k vytvoření
totožného gesta = pud nápodoby. Tato tendence je ale díky pudu zvnějšnění
zajedno s pocitem hněvu (hněv a

gesto jsou k sobě bezprostředně vázány).

Při vnímání cizího gesta hněvu se ve mně díky této dvojice pudů objeví pocit
hněvu. Na gesto, které vykonávám díky pudu nápodoby, se kvůli pudu zvnějšnění
automaticky naváže i afekt samotný. Jde o to, že afekt v gestu spočívá a naopak
zvnějšnění vnitřního stavu je to, co dělá gesto gestem. Když tedy vidím cizí gesto
hněvu (za předpokladu, že jsem ho sám alespoň už jednou zažil), tak díky tendenci
zvnějšnění afektu tento afekt znovu zažiji (afekt a jeho zvnějšnění jsou jedním
celkem). A právě představa afektu v cizím gestu, neboli jeho vmyslení do tohoto
gesta je prožitkem, který nazývá Lipps vcítěním (sympatií).
Když na někom zpozoruji zvnějšnění afektu, spoluprožiji s ním tento afekt
8
9

Srv. Tamtéž, str. 713.
Srv. Tamtéž, str. 716.
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v jeho celosti (jeho vnitřní i vnější moment). Lipps dodává, že například
spoluradost nebo spolusmutek nepociťujeme vždy, když tyto afekty na druhém
zpozorujeme. Tuto sympatii (vcítění) v nás mohou nějaké protitendence brzdit a
jejímu působení mohou zabránit. Ale podmínky k tomuto vcítění v nás v každém
případě existují.10
Tímto instinktem vcítění Lipps vysvětluje, jak dojdu k poznání o druhých
lidech. Díky spoluprožití vnitřní činnosti někoho druhého, tuto vnitřní činnost
druhého odhalím a za jeho doposud pouze fyzickým tělem začnu vnímat
psychofyzickou bytost = druhého člověka. Lipps hezky říká, že vcítěním vidím
vnější smyslové znaky duševním zrakem, a proto pak vnímám tento tělesný projev
jako representanta nebo symbol jeho Já.
Edmund Husserl se v páté Karteziánské meditaci snaží popřít námitku,
že je jeho fenomenologie transcendentálním solipsismem. 11 V prvních čtyřech
meditacích totiž popisoval svět pouze z pozice (fenomenologickou epoché
redukovaného) transcendentálního ega. Vychází z proudu čistých zážitků vědomí,
které jsou od ega neodlučitelné. Pak se ale, jak říká Husserl, stávám solus ipse. 12
Odpovědí jsou druhá ega a problémem jejich zkušenosti se právě Husserl v páté
meditaci zabývá.
Husserl chce ovšem jako v celých meditacích postupovat fenomenologicky a
karteziánskou cestou. A jelikož druhá ega nejsou skutečně ve mně, ale jsou ve mně
pouze uvědoměna, chce Husserl pro jejich pochopení vyjít ze sféry vlastního. 13 Jak
se ze sféry vlastního ale konstituuje druhý?14
Husserl proto v páté meditaci používá zvláštní druh fenomenologické
epoché, kterou se na sféru vlastního redukuje. Jenže zde nastává menší problém,
protože Husserl popisuje v páté meditaci tyto redukce dvě a díky tomu také dvě
rozdílné sféry toho, co je mi vlastní.
První redukce je taková, že vyřadíme všechna noémata druhých, ale
zůstanou nám všechny zkušenosti druhých. Získáme tak sféru originality, protože
mi zůstanou všechny vlastní prožitky (nezachycujeme pouze intencionální koreláty
10
11
12
13
14

Srv. Tamtéž, str. 720.
Srv. Husserl, E., Karteziánské meditace, str. 87.
Srv. Tamtéž, str. 87.
Srv. Tamtéž, str. 88.
Srv. Bernet, R., Kern, I., Marbach, E., Úvod do myšlení Edmunda Husserla, přel. P. Urban,
OIKOYMENH, Praha 2004, str. 171 – 172. (dále cituji jako Bernet, R., Kern, I., Marbach, E.,
Úvod do myšlení Edmunda Husserla).
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těchto prožitků). Tato sféra ovšem není zakládající a samostatná, protože již vždy
odkazuje někam dál.15 Problém je i v tom, jak od sebe můžeme oddělit prožitky od
jejich intencionálních korelátů, když jsou od sebe neoddělitelné. 16
Druhá redukce je redukce na sféru solipsistickou, k níž se dostaneme
vyřazením všech intencionálních korelátů druhého i všech zkušeností o druhém
(noeze i noémata vztahující se k druhému). 17 Tato sféra neobsahuje nic cizího a
může existovat samostatně.18 Je to spodní vrstva zkušenosti, která předchází
zkušenosti o druhém. V dalším postupu v meditaci bude Husserl vycházet z této
spodní solipsistické vrstvy zkušenosti. Snaží se pak odhalit, „jak je na základě této
spodní vrstvy motivována zkušenost o druhých psychických bytostech jakožto
zkušenost vyššího stupně.“19
Tato solipsistická sféra, ze které Husserl vychází, je očištěna od veškerého
smyslu cizí subjektivity. Druhého pak vnímám jen jako fyzické tělo. 20 Husserl zde
rozlišuje mezi fyzickým tělem = Körper a živým tělem = Leib. Leib je mé tělo, živý
organismus, který vnímám jako psychofyzickou jednotu. Körper je pak právě cizí a
jen fyzické tělo, věc přírody.
Když vnímám toto druhé fyzické tělo (Körper), vnímám jeho podobnost
s mým tělem a aperceptivně přenesu smysl svého těla na toto druhé tělo. To je
motivační základ, kterým fyzické tělo (Körper) tam pojmu jako jiné živé tělo
(Leib).21 Tata apercepce na základě podobnosti se podle Husserla děje jediným
pohledem.22 Dvě perceptivně odlišná data jsou na základě fenomenální podobnosti
konstituována jako pár v párující asociaci. A jakmile tvoří tento pár, „dochází
k přenášení smyslu, to je k apercepci jednoho se smyslem druhého“ 23. Shrňme
s Husserlem: „Mé tělo ve své hmotnosti je neustále zde, smyslově zdůrazněno,
avšak navíc právě v primordiální původnosti vybaveno specifickým smyslem
tělesnosti (Leib). Jestliže teď v mé primordiální sféře vystupuje jako zdůrazněné
nějaké hmotné tělo podobné tomu mému, tzn. utvářené tak, že musí vstoupit
s mým hmotným tělem ve fenomenální párování, pak se zdá jednoduše jasné,
15
16

17
18
19
20
21
22
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Srv. Tamtéž, str. 172 - 175.
Srv. Smith, A. D., Routledge philosophy guidebook to Husserl and the Cartesian meditations,
Routledge, London 2003, str. 218 (dále cituji jako Smith, A. D., Routledge philosophy
guidebook to Husserl and the Cartesian meditations).
Srv. Tamtéž, str. 218 – 220.
Srv. Husserl, E., Karteziánské meditace, str. 93 - 94.
Bernet, R., Kern, I., Marbach, E., Úvod do myšlení Edmunda Husserla, str. 176.
Srv. Husserl, E., Karteziánské meditace, str. 93.
Srv. Bernet, R., Kern, I., Marbach, E., Úvod do myšlení Edmunda Husserla, str. 176 - 177.
Srv. Husserl, E., Karteziánské meditace, str. 107.
Tamtéž, str. 109.
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že při přenesení smyslu musí ihned převzít smysl těla (Leib) od mého těla.“ 24
Husserl tedy zkušenost druhého těla popisuje pomocí aperceptivního
přenesení smyslu. Husserl si ovšem vzápětí klade otázku, co dělá z toho druhého
těla tělo cizí, a není vnímáno jako druhé vlastní tělo? Odpověď je jednoduchá,
druhé tělo s jeho egem mi nejsou originálně přístupné, jsou mé primordiální sféře
cizí, proto druhé tělo také jako cizí vnímám. Druhým argumentem pak také je,
že druhého nemohu vnímat jako duplikát mě samotného (s mou originální sférou),
protože mé tělo je v modu 'zde', kdežto cizí tělo je v modu 'tam'. Máme tedy odlišné
prostorové způsoby jevení. Druhému přisuzuji jen ty způsoby jevení, které bych
musel mít já sám, kdybych šel a byl tam. Vlastní prožitky bezprostředně
nepřenáším na cizí fyzické tělo, ale druhé tělo ve mně vyvolává prožitky jako bych
byl tam.25 Co je tedy cizímu tělu aprezentováno, není nic z mé vlastní sféry. Moje
primordiální sféra má obsah toho, co je zde, ne toho, co je tam. Tyto dva obsahy
se navzájem vylučují, nemohou být současně. „Druhý je tudíž cizí nejen tím, že mi
jeho prožitky nemohou být originálně dány, nýbrž primárně tím, že je zakoušen
ve své subjektivní situaci, která principiálně nemůže být mou vlastní situací: druhý
je jiné hledisko.“26
Druhou otázkou je, jak je taková apercepce vůbec možná, jak to, že není
ihned zrušena?27 „Jak je možné, že psychická stránka cizího těla, která pochází
z přenesení smyslu, zůstává kladena jako jsoucí a není opět zrušena, když nikdy
nemůže být dána originálně.“28 Cizí psychická určení se podle Husserla stvrzují
ve svých originálně vnímatelných fyzických tělesnostech. Přenesená niternost tedy
vyžaduje odpovídající vnější projevy, které se z vnitřních popudů také skutečně
dostaví. Když se mi tak skrze vnější projevy psychická určení druhého stvrzují, tak
aprezentace druhého jako živého organismu pokračuje. 29 Když tedy přenesu smysl
svého těla na cizí fyzické tělo, pojímám ho jako Leib a očekávám od něj určité
chování, kterým mi tento předpoklad stvrdí. Stvrzení fyzického těla jako
prožívajícího organismu má charakter souhlasu interpretací, které se spojují
v jednotu celkového interpretačního vjemu.30
V propletení prezentace (fyzického těla) s asociativními požadavky (které
24
25
26
27
28
29
30

Tamtéž, str. 109.
Srv. Bernet, R., Kern, I., Marbach, E., Úvod do myšlení Edmunda Husserla, str. 180 – 181.
Tamtéž, str. 181.
Srv. Husserl, E., Karteziánské meditace, str. 109.
Bernet, R., Kern, I., Marbach, E., Úvod do myšlení Edmunda Husserla, str. 178.
Srv. Tamtéž, str. 179 - 180.
Srv. Tamtéž, str. 180 podle Husserla.
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na druhého vkládám) se mi obsahy druhého ega ověřují. První určitý obsah pak
musí tvořit pochopení jeho tělesnosti, tzn. musím pochopit jeho nohy jako
fungující v chůzi, ruce jako hmatající, oči jako vidící atd. 31 Když se ověří tělesnost
druhého, tak „v dalším postupu dochází pochopitelně ke vciťování určitých obsahů
vyšší

psychické

sféry.“32

Tím

Husserl

analýzu

zkušenosti

druhého

v Krateziánských meditacích zakončuje. Druhý se nám tedy v celé své monádě
s tělesnými i psychickými určenostmi stvrzuje v aprezentativních obsazích
asociativního párování.
V bakalářské práci jsem poté oba dva autory a jejich přístupy k termínu
vcítění a zkušenosti o druhém člověku komparoval a v závěrečné části práce jsem
se pokusil problematizovat Husserlův postup v Karteziánských meditacích a učinit
od něj kritický odstup. Tato část se zdála býti stěžejní pro další bádání tímto
směrem, proto bych ji rád v krátkosti připomněl (kvůli pochopení této části bylo
nutné udělat exkurzy do myšlení Lippse a Husserla viz. výše).
Velká otázka je, zda je vůbec možné se ze solipsistické vrstvy zkušenosti
ke zkušenosti druhého dostat. Když se takto redukujeme jen na zkušenost
vlastního a originálního, jak dospějeme k poznání cizího těla (Körper)
jako druhého člověka? S tím souvisí jeden problém, kterému jsem se věnoval ve své
předchozí práci. Jak je možné, že když vnímám cizí tělo (Körper), naleznu
podobnost se svým tělem (Leib), dojde k asociativnímu párování a přenesu smysl
svého těla na toto pouze fyzické tělo?
Tento problém řešil již Theodor Lipps, když se snažil vypořádat s 'teorií
o druhém na základě analogie'. Říká, že podle vnímání fyzického těla a jeho gest,
nemůžeme nikdy analogicky zakoušet na svoje tělo, protože své fyzické tělo a gesta
zakouším pouze kinesteticky, kdežto když vnímám cizí tělo, zakouším ho pouze
zrakově, a proto nemůže mezi těmito různými zkušenosti dojít k žádnému
analogickému přenesení smyslů. Šlo by to jen v případě, kdybych už zkušenost
druhého měl a věděl tak, jak se k sobě má gesto kinesteticky a zrakově. Jenže my
chceme právě dojít k tomu, jak se zkušenost druhého konstituuje. Proto Lipps říká,
že 'teorie o druhém na základě analogie' je holý nesmysl, protože předpokládá to,
co má dokázat. Nedělá Husserl ovšem podobnou chybu?
Husserl také 'teorii o druhém na základě analogie' kritizoval a Lippsově
31
32

Srv. Husserl, E., Karteziánské meditace, str. 115.
Husserl, E., Karteziánské meditace, str. 115.
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kritice se snad nakonec vyhýbá, protože přenesení smyslu mého Leib na cizí
Körper je jen začátek jeho analýzy. Jestli pak toto již vnímající a pozorující tělo
odhalím jako druhého člověka (tedy jako tělo mající ego) záleží na ověření
asociativních požadavků. Prvotní zkušenost druhého podle Husserla neprobíhá
bezprostředně. Problém ovšem zůstává v tom, jak je vůbec možné, že odhalím cizí
fyzické tělo jako podobné mému.
Husserl se snaží problém trochu obejít tím, že řekne, že nevzniká asociativní
pár mezi mým Leib a cizím Körper, ale jelikož mám ke svému tělu přístup i jako
Körper, dojde k asociativnímu párování mezi mým Körper a cizím Körper.
A jelikož je mé tělo zároveň i Leib, přenesu jeho smysl na toto cizí tělo, s kterým se
mé Körper asociativně spárovalo.
Tím nám ovšem problém nemizí, protože jak je možné, že mám
v solipsistické vrstvě zkušenosti přístup ke svému tělu jako Körper? Já jsem
ve svém těle, mé tělo je nulové centrum mého vztahování ke světu. Nikdy ho
nevidím zvenčí, ale naopak ono je mým hlediskem, mou perspektivou. To je
myslím to, co chtěl Lipps vyjádřit svým tvrzením, že svá gesta zakouším jen
kinesteticky a ne zrakově. Cizí tělo se mi naopak ve zkušenosti konstituuje tím,
že ho vnímám z různých pohledů. Můžu si popojít, prohlédnout si ho ze všech
stran, takový přístup ale ke svému tělu nemám, takto ho nikdy vnímat nemůžu. Mé
tělo je skrze vnější percepce konstituováno nedokonale. Nevnímám ho moc
zrakově, spíše ho zakouším. Sám své tělo zakouším jinak, než jak zakouším tělo
druhého člověka. Jinak vnímám pohyb svého těla a jinak pohyb druhého těla
(např. své tělo nikdy nevidím mizet v dálce). 33 Mé tělo se vždy pohybuje se mnou a
je vždy mým nulovým centrem, tak se ale pro mě druhé tělo nejeví.
Zdá se tedy, že ke svému tělu jako Körper nemohu mít v solipsistické vrstvě
zkušenosti přístup. Objektivizace mého těla na Körper již intersubjektivitu
předpokládá.34 Což je v podstatě to, co Lipps používal jako námitku proti 'teorii
o druhém na základě analogie'. Husserl v tomto momentě trochu rezignuje a prostě
zkušenost svého těla jako fyzického objektu v solipsistické sféře připouští. Nikde
ale nevysvětluje, jak k tomu dojde. Pak se ovšem dopouští důkazu kruhem (petitio
principii).
33

34

Srv. Smith, A. D., Routledge philosophy guidebook to Husserl and the Cartesian meditations,
str. 223.
Srv. Reynaert, P., „Intersubjectivity and Naturalism – Husserl’s Fifth Cartesian Meditation
Revisited“, in: Husserl Studies, sv. 17, č. 3, str. 207–208 (dále cituji jako Reynaert, P.,
„Intersubjectivity and Naturalism – Husserl’s Fifth Cartesian Meditation Revisited“).
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Peter Reynaert, který se tímto problémem u Husserla v páté Meditaci
zabývá, však na konci své kritiky říká, že argumentace v Meditacích není
vyvrácena, když ji chápeme jako postavenou na redukci ad absurdum. Přístup
v Meditacích je přísně karteziánský. Tím, že chce Husserl zajistit nespornou
jistotu, vychází pouze ze (sebe)zkušenosti ega. Proto pak musí čelit námitce
solipsismu. Pro vyřešení tohoto problému potřebuje objasnit subjektivní podmínky
možnosti zkušenosti druhých. Aby se ovšem vyhnul důkazu kruhem, provádí
redukci na primordiální (solipsistickou) sféru. Abychom ovšem z této sféry poznali
druhého, museli bychom mít naturalistický přístup ke svému tělu (Körper), což je,
jak jsme ukázali, vzhledem k intersubjektivní povaze tohoto sebeporozumění,
rozporné. Ukazuje se, že redukce na primordiální sféru generuje tu logickou chybu,
kterou měla předejít. Reynaert shrnuje, že karteziánská cesta vede k logickým
problémům.35
Reynaert tvrdí, že tímto trochu zvláštním způsobem nám vlastně pátá
Meditace ukazuje, že druhý jako jiné transcendentální ego je již spolukonstituován
v mé vlastní sebekonstituci jako živý člověk ve světě. Upozorňuje, že naturalistický
přístup v Karteziánských meditacích je jen jedním pramenem Husserlova myšlení.
Jedním z dalších je analýza zkušenosti založené na expresivní jednotě, která je
charakteristická pro personalistický přístup. „Husserl tento postoj zaujímá
při zakládání kulturní vědy (Geisteswissenschaften). Jejím úkolem je formulovat
materiální ontologii duchovního světa. K tomu je ovšem potřeba analýza
intencionální konstituce tohoto světa. A protože je expresivní jednota základní
entitou duchovního světa, Husserl považuje objasnění originální zkušenosti této
expresivní jednoty za důležitý krok analýzy. Jak Reynaert uvádí, Husserl na tom
začíná pracovat v sekci III Idejí II. Zde se ovšem problém solipsismu neobjevuje,
protože duchovní svět je sociální. Z toho Reynaert vyvozuje, že personalistický
přístup ke zkušenosti druhých by měl být chápán jako prvek intencionality,
která konstituuje sociální svět, ale je také mnohem základnějším modem
zkušenosti druhých, než se implicitně předpokládá od naturalistického přístupu
v páté Karteziánské meditaci.“36
Jak se tedy ukázalo, karteziánský postup při promýšlení tématu
intersubjektivity v Karteziánských meditacích vede k problémům. Ovšem jiný
35
36

Srv. Tamtéž, str. 207 - 216.
Krejcar, V., Já a druhý podle Theodora Lippse a Edmunda Husserla, bakalářská práce, str. 34 –
35.
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přístup k tématu intersubjektivity nalézáme v Husserlových Idejích II a také v jeho
textech z pozůstalosti, např. Husserliana XV. Tento odlišný přístup je pro další
bádání tímto směrem velmi důležitý, proto jsem se tomuto dalšímu pramenu
Husserlova myšlení o intersubjektivitě cíleně věnoval (hlavně výše zmiňovaným
Idejím II.).
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2. Intersubjektivita v Husserlových Idejích II
Husserl sice nedělá chybu v tom, že by jako 'analogisté' 37 předpokládal
dualistickou ontologii, tedy že by pojímal mysl a tělo jako dvě oddělené
substance.38 Ovšem v Karteziánských meditacích zůstává problém mého přístupu
ke svému pouze fyzickému tělu Körper. Jak jsme si ukázali, takový přístup
ke svému tělu nemám, protože mé tělo je psychofyzickou jednotou Leib (kdybych
k němu měl přístup i jako Körper, pak by se Husserl nevyhýbal výše zmiňovanému
dualismu).
Druhým problémem ovšem je, jak již naznačoval Reynaert, zda mám vůbec
přístup k druhému jako pouhému tělu Körper (sice mi nejsou originálně přístupné
obsahy jeho subjektivity, ale nekonstituuje se ve mně druhý vždy již ve své
celistvosti a ne jen přes své fyzické Körper?). V Meditacích Husserl používá postup
a redukci ad absurdum, ale v reálné zkušenosti ve světe by tato analýza nejspíše
neobstála. Spíše se zdá, že druhý jako jiné transcendentální ego je již
spolukonstituován v mé vlastní sebekonstituci jako živý člověk ve světě. To je
ovšem to, co říká sám Husserl ve svém jiném textu, kde nerazí karteziánskou cestu,
která se zdála vésti k logickým problémům, a to v Idejích II.39 V tomto textu se
Husserl vyjadřuje v podobném smyslu jako Reynaert. Husserl zde vcítění
nepovažuje za zprostředkovanou zkušenost (že by druhý byl zakoušen jako
psychofyzicky závislý na svém materiálním těle), ale za bezprostřední zakoušení
druhého (v tom se zdá být významný posun od Karteziánských meditací).
„Zprostředkovanost výrazu není zprostředkovaností zkušenostního úsudku.
Vidíme druhého, a nikoli pouze tělo druhého, je pro nás sám přítomný nejen
tělesně, nýbrž i duchovně, ve vlastní osobě.“40
Urban upozorňuje, že již právě Husserl pracuje s tím, že vcítění je možné jen
díky nerozložitelné tělesně duševní jednotě (= Leib, tedy Já, jako tělesně-duševněpersonální jednota).41 Proto se zdá, jak jsem již naznačoval výše, že v zakoušení
druhého nikdy nejsme konfrontováni s pouhým cizím fyzickým tělem, ze kterého
37
38

39

40

41

Rozuměj zastánci teorie o druhém na základě analogie.
Srv. Urban, P., „Tělo druhého (zvířete) ve fenomenologii intersubjektivity“, in: Filosofický
časopis, Filosofický ústav AV ČR, Praha 2011, roč. 59, č. 1, str. 2.
Srv. Husserl, E., Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii II., Přel. E. Kohák a kol.
Praha, Oikúmené 2006 (dále cituji jako Husserl, E., „Ideje k čisté fenomenologii a
fenomenologické filosfii II“).
Urban, P., „Tělo druhého (zvířete) ve fenomenologii intersubjektivity“, in: Filosofický časopis,
Filosofický ústav AV ČR, Praha 2011, roč. 59, č. 1, str. 3 podle Husserla.
Srv. tamtéž, str. 3.
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bychom následně usuzovali na cizí mysl. Naopak se od počátku vztahujeme
ke druhému jako k celku pociťujícího těla a v něm vyjadřovaného duševního života.
Dan Zahavi k tomu říká, že jakékoliv tělesné chování (mé i druhých) je
intencionální a nadané významem, ale je mimo uměle vytvořené rozlišení mezi
vnějším a vnitřním. Proto také poznáváme, že tělo druhého se radikálně liší
od jiných neživých předmětů, a že naše vnímání tohoto těla je jiné než naše běžné
vnímání objektů.42
Podívejme se nyní konkrétně, jak své myšlení o tomto tématu Husserl
v Idejích II posouvá. Vcítění a problému zkušenosti o druhém se Husserl začne
v Idejích II. věnovat od čtvrté kapitoly „Konstituce duševní reality ve vcítění“
druhého oddílu43. Husserl zde říká, že těla zakouším stejně jako jiné věci v původní
přítomnosti. Ovšem niternost duševna zakouším prostřednictvím nepřímé
přítomnosti.44
A jak zde Husserl popisuje vcítění? Ve svém fyzickém okolí se setkávám
s těly, která jsou stejnou materiální věcí jako je mé tělo, které se konstituuje
v solipsistické zkušenosti. Tato 'tělesa' pojímám tedy jako těla: „Vkládám do nich
pomocí vcítění subjekt-Já se vším, co k němu přináleží, a se specifickým
konkrétním obsahem, který daný případ vyžaduje. Přitom se přenáší především
ona 'lokalizace', již uskutečňuji u rozličných smyslových polí a rozličných
smyslových oblastí, a rovněž má nepřímá lokalizace duchovních činností.“ 45
Avšak právě vcítěním se konstituuje uzavřená jednota člověk, zaměřením
na duševní život, který je nepřímo přítomný s tělem druhého, a tuto jednotu pak
přenáším sám na sebe. Cizí tělo se pohybuje stejně jako každé jiné těleso, ovšem
s tím rozdílem, že s tělem se zároveň pohybuje i celý člověk se svým duševním
životem. Předpokládám-li, že druzí jsou také lidi jako já, máme všichni stejnou
smyslovost. Když pak budu vnímat nějakou věc ze své pozice, druhý ji bude sice
klást z pozice své, ale objektivuji pohled na tuto věc, protože je tu možnost
vzájemné výměny míst s druhým, každý má z téhož místa tentýž pohled. Druhý
ovšem nemůže mít současně spolu se mnou stejné jevy. Ale právě způsobem
nepřímé přítomnosti, o které byla řeč výše, se mi předkládají jeho jevy a jeho
42
43
44
45

Srv. tamtéž, str. 4.
Husserl, E., „Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosfii II, str.154.
Srv. tamtéž, str. 155.
Tamtéž, str. 155 - 156.
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perspektiva ('zde'), ke které se vztahují.46
Člověk má dle Husserla dvojvrstevné zakoušení, k vnějšímu prezentujícímu
vnímání se připojuje aprezentativní vcítění (introjekce do toho, co je vnější).
Při vcítění se konstituují cizí subjekty, které jsou apercipovány jako obdoby mne
samotného. Avšak druhý zůstává i přírodním objektem. Při zakoušení se tak
konstituuje příroda jako intersubjektivně společná, ovšem objektivně určitelná,
a také subjekt jako člen této objektivní přírody. Objektivní příroda je pak
intersubjektivno příslušející všem subjektivním existencím. Příroda sama odkazuje
mimo na pole subjektivity, která už není přírodou.47
Ve třetím oddíle s názvem „Konstituce duchovního světa“ se Husserl tématu
vcítění dále věnuje, ovšem úplně z jiného úhlu, než jak to dělal v Karteziánských
meditacích. Když totiž v Idejích II Husserl popisuje duchovní svět, neobjevuje se
nám zde problém solipsismu, protože duchovní svět je sociální. Nalézáme zde
personalistický přístup, který je založen na expresivní jednotě. Jak Husserl odlišuje
personalistický přístup od toho naturalistického?
S ohledem na přístup můžeme mluvit o zakládající zkušenosti těla, nebo
konstitutivní zkušenosti duše. Mluvíme pak buď o přírodním Já, nebo o Já jako
osobě a členu sociálního světa. Husserl uvádí příklad: když vidím kočku,
nevnímám jen fyzický organismus, ale vnímám duší obdařené živé tělo. Husserl
tím chce poukázat na to, že tělo vnímám jako tělo určité duše. Duše je zkušenostně
jedno s tělem (introjekce). Když vidím kočku, vnímám ji jen jako fyzickou kočku,
ale má přitom aisthesiologické a duševní vlastnosti, které se pohybují spolu s ní.
Duše je tedy neoddělitelný přídavek fyzického těla.48
Husserl poté rozebírá lokalizaci duševna. Kdybychom oddělili duševní
vrstvu, pak by odpadlo její empirické začlenění do objektivního prostoru. Vědomí
je naprosto neprostorové a nenáleží přírodě.49
Shrňme: personalistický přístup je přirozený, není umělý, přistupuje
k člověku jako osobě s osvětím. Naopak naturalistický postoj je podřadný
personalistickému, protože je abstrakcí, ve které dochází v sebezapomenutí
osobního Já.50
Osoba, jak jsme již řekli, je středobodem svého osvětí. Osvětí je přitom 'svět
46
47
48
49
50

Srv. tamtéž, str. 158 – 160.
Srv. tamtéž, str. 160-162.
Srv. tamtéž, str. 165 – 167.
Srv. tamtéž, str. 168.
Srv. tamtéž, str. 170 – 172.
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pro mě' ne světem 'o sobě'. Když pojímáme člověka v personalistickém smyslu,
proměňuje se nám smysl vztahu člověka k předmětnostem jeho osvětí. Místo
kauzálního vztahu je tento vztah motivační (a to např. hodnotící, účelový atd.).
Věci osvětí pak nejsou o sobě jsoucími věcmi přírody, „nýbrž jsou to zakoušené,
myšlené nebo ještě jinak v kladení míněné věci jako takové, intencionální
předmětnosti personálního vědomí.“ 51 Tento personální motivační postoj je
praktický, Já jako podnět noemat obrací pozornost, explikuje, chápe, soudí,
hodnotí a praktikuje. Vždy se však jedná o činné nebo trpné Já. 52
Jak se pak v personalistickém přístupu konstituuje druhý? Druhého i sebe
chápu jako osoby až po vytvoření vztahu ke společnému osvětí. Osoby se k sobě
navzájem obracejí ve svých duchovních činnostech (vytvářejí vztahy vzájemného
porozumění). Vše se odvíjí od společného osvětí (jak fyzické, animální, tak ideální),
protože v mém osvětí jsou právě i druzí lidé, tedy osoby. Svět v osvětí má tedy
duchovní význam a je nutno mluvit o osvětí s otevřeným horizontem. 53
Husserl pak mluví o dvojím: 1) osvětí jako vnější svět společného ducha.
Je to svět intersubjektivně konstituovaných předmětností, subjektů atd., u kterých
člověk poznává, že jsou dávány jak jemu, tak jeho sou-druhům a přitom jsou
jedním a týmž. A za 2) subjektivní sféru jednotlivého subjektu, která je původním
způsobem pouze jeho a nemůže být originárně dána nikomu jinému. Zakoušíme
možná tytéž věci a události, ale přesto máme každý své vlastní jevy, své prožitky,
které náležejí jen jemu a jsou mu vlastní. Ve vcítění též mohu zakoušet prožitky
druhého jako jistý druh zpřítomnění, které se zakládá na charakteru tělesného
spolubytí. Vcítění tak odkazuje na originární tělo-duch-vědomí, které ovšem
nemohu provést originárně já sám, protože nejsem druhým (jsem jen rozumějící
obdobou).54
Husserl dále rozlišuje 1) mezi předsociální subjektivitou, která ještě
nezahrnuje vcítění. Tato subjektivita zná jen absolutně originární vnitřní zkušenost
neobsahující žádné zpřítomnění (uchopování bez spoluuchopování) a vnější
zkušenost, spolukladení, které se vyplňuje přechody k zakoušení tělesnosti.
A 2) mezi sociální subjektivitou, světem společného ducha. Zde máme zkušenost i
druhých subjektů a jejich vnitřního života. Tato zkušenost je dána zpřítomněním
ve vcítění, které ovšem není bezprostředním přítomněním. To, co sociální
51
52
53
54

Tamtéž, str. 177.
Srv. tamtéž, str. 174 – 178.
Srv. tamtéž, str. 179 – 182.
Srv. tamtéž, str. 184 – 185.
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subjektivita zakouší, tedy to objektivní (= intersubjektivní) dělí Husserl na a) to,
co subjekt zakouší bezprostředně a originárně (i prožitky subjektu jako reálně
apercipovaný předmět, jako subjekt-objekt). b) To, co subjekt zakouší jen
zprostředkovaně díky vcítění. Jen sám sebe zakouším přímo, vcítěním zakouším
druhé a jejich prožitky jen zprostředkovaně. Jedině skrze vcítění také zakouším
sám sebe jako svou intersubjektivní formu reality.55
Věci intersubjektivně konstituované přírody se jeví sice každému,
ale každému z principu jinými způsoby. Každý má své jevy věcí, nikdy nemáme
tytéž intersubjektivní jevy. Každý má jiné 'zde', jiné fenomenální tělo. Moje a jeho
'zde' jsou odlišné. Mohu se sice v prostoru pohybovat a zaujmout pozici 'zde'
někoho jiného, ovšem pro každý bod intersubjektivně identicky pojatého času je
moje 'zde' a jeho 'zde' odlišné. 56 „Ke každému personálnímu Já náleží danost
určitého fyzického osvětí s jeho určitou orientací a každý má své centrum, z něhož
vnímá věci.“57
Člověk jako přírodní objekt je tělesovým tělem (Leibkörper) a tělesové tělo
je objekt mého okolí v pozici 'zde' a je na tom stejném místě, které se podává
v subjektivním 'zde'. V tomto přírodovědeckém postoji je pak cizí člověk
konstituován jako fundované bytí, které vděčí za svou prostorovost a časovost
právě fundujícímu tělu.58
V duchovědném postoji však druhého pojímáme jako věc duchovního
významu sloužící určité osobě. Když je tak druhý kladen jako duch, není fundovaný
ve fyzickém těle. Ale i duch má své místo, i když ne ve stejném významu jako věci,
přesto své místo má a to znamená, že duchovní subjekt je v neustálém funkčním
vztahu k tělu (které místo v okolním světě má). Duch je přiřazen k tělu a tak má
i svůj prostor. Podobně je tomu i z hlediska času. Každá osoba má svůj subjektivní
čas (svou časovost v průběhu svého vědomí). „V subjektivních časoprostorech se
podává v určitém smyslu na způsob 'jevů' objektivní čas, 'jeví' se, pokud je jev
v tomto ohledu platným jevem. Tato temporalizace a lokalizace ducha je něco
podstatně jiného než temporalizace a lokalizace 'introjekce'.“ 59 V určitém nyní,
které je pro různé subjekty ve vzájemném porozumění totožné, nemají subjekty
stejné 'zde' ani tytéž jevy. Různé subjekty tak mají fenomenální objektivity, které
55
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Srv. tamtéž, str. 185 – 186.
Srv. tamtéž, str. 187 – 189.
Tamtéž, str. 189.
Srv. tamtéž, str. 189 – 190.
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jsou ve fenomenálním intersubjektivním čase nutně odděleny a nemají ani stejný
obsah.60
Vzhledem k druhému nemůže být například moje 'pohybuji se' vcítěno.
Druhému není srozumitelné moje Já, nýbrž pouze jeho Já. Ale oba dva zakoušíme
jeden svět, který se nám konstituuje v intersubjektivních souhlasech. 61
Husserl proto v § 53. shrnuje, že díky výše řečenému, můžeme učinit závěr,
že naturalistický postoj je vzhledem k tomu personalistickému redukcí a vede
k potížím.62
Když Husserl podrobuje Já inspectio sui, zjišťuje, že tělo je můj protějšek,
můj předmět. Smyslovost a vrstva počitků tak nepatří ve vlastním smyslu k Já (tělo
a všechno, co jej vytváří je ne-Já, protějškem Já). Naopak i když Já své zkušenosti,
zaměření pohledu a akty

reflektuje, stávají se pro něj něčím předmětným (stojí

proti němu), tak tyto akty nejsou Já cizí. Jsou to činnosti a stavy Já samého.
Husserl poté ovšem doplňuje, že i tělo je ve význačném smyslu subjektivní.
Je nositelem smyslových polí, orgánem vůle a centrem orientace. Tělo je z milosti
Já, ne libovůle Já. Poté Husserl rozlišuje 1) subjektivní bytí jako bytí a chování Já,
tedy subjekt a jeho akty. A za 2) subjektivní bytí jako bytí pro subjekt, tedy to co Já
patří z počitkového materiálu a celku objektů.63
Když se Já vztahuje ke svému osvětí, tzn. věcem a lidem, které zakouší,
nacházíme zde dva vztahy. 1) intencionální vztah, ve kterém mi je dán nějaký jev,
objekt. A 2) reálný vztah, kdy ke mně tento objekt stojí v reálně-kauzálním vztahu,
a to hlavně k mému tělu. Tento vztah zaniká, když věc neexistuje, ovšem
intencionální vztah zůstává vždy zachován. Když objekt existuje, probíhá vedle
intencionálního vztahu vztah reálný (od objektu se šíří vlnění, které se setkává
s mými smyslovými orgány atd., na což navazuje moje zkušenost). 64
Jak říká Husserl, vztah subjektu k jeho osvětí je tak kladením světa,
do něhož mohou vedle realit patřit např. i strašidla. Ve svém vztahu věci
tematizuji, nejsem však jen hodnotícím subjektem, ale subjektem chtějícím,
soudícím atd. Vždy se tu vyskytuje 'něco trpět', být něčím pasivně určován a
aktivně na to reagovat, přejít k činu.65 „K intencionálnímu vztahu mezi subjektem a
60
61
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Srv. tamtéž, str. 190 – 191.
Srv. tamtéž, str. 191 – 193.
Sám ovšem v Karteziánských meditacích z naturalistického postoje vychází a také to k
problémům, jak jsem se pokoušel vykázat v bakalářské práci a shrnul v první kapitole, vede.
Srv. tamtéž, str. 196 – 199.
Srv. tamtéž, str. 199.
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tematickým objektem tedy očividně podstatně patří cogito, které definuje tento
tematický objekt (objekt pro mne, pro toto Já) či tento tematický vztah: je to
objekt, který se v cogito jeví, je vnímán, vzpomínán, prázdně představován,
pojmově myšlen atd.“66 Mým osvětím je svět, a ne fyzikální svět, nýbrž právě
tematický svět intencionálního života. Toto osvětí je mým teoretickým osvětím.
Toto teoretické pak mohu zkoumat i z pozice přírodovědce.67
Poté Husserl rozebírá jednotlivé motivace, které jsou podle něj základní
zákonitostí duchovního života. Mluví tak o a) rozumové motivaci, b) asociaci jako
motivaci, c) asociaci a zkušenostní motivaci, d) motivaci na straně noetické a
noematické, e) vcítění do jiných osob jako rozumění jejich motivacím (což nás
bude blíže zajímat), f) přírodní kauzalitě a motivaci, g) vztazích mezi subjekty a
věcmi z hlediska kauzality a motivace (které nás také budou více zajímat) a h) tělu
a duchu jako komprehensivní jednotě (čemuž se budeme také krátce věnovat). 68
Vzhledem k tématu práce nás budou zajímat ty motivace, které se vztahují
ke druhým či vcítění. Podívejme se tedy nejprve blíže na e) „vcítění do jiných osob
jako rozumění jejich motivacím“. Druhý je jiné Já, které nejprve neznám, ovšem
obecně chápu, co znamená osobnost, člověk, a v průběhu vcítění odhaluji jeho
charakter, zjišťuji, co ví, umí atd. Druhého pak skrze ony dva odlišné přístupy,
o kterých jsme již mluvili výše, můžeme vnímat jako ducha nebo jako přírodu.
Když ho budeme nazírat z personalistického hlediska jako ducha, je nám pak druhý
kladen přímým způsobem jako osoba, jako subjekt svého personálního a věcného
okolí, jako člen sociální souvislosti atd. Tak jsou tedy druzí pojímáni analogicky
mému Já jako subjekty určitého osvětí osob a věcí. Tímto osvětím (duchovním
světem) jsou určeni a podléhají zákonitosti motivace.69
K našemu tématu se Husserl vyjadřuje i v g) „vztahy mezi subjekty a věcmi
z hlediska kauzality a motivace“. Mluví zde o tom, že lidé působí jeden na druhého.
Tak sám sebe vnímám jako určeného druhým člověkem (např. někdo mě při práci
ruší hlukem, tím mi způsobuje nelibost). Avšak druzí lidé na nás mohou působit
mnoha způsoby, mohou na nás třeba jen mluvit. A Husserl se ptá, zda na druhých
shledáváme kauzální jednotu mezi tělem a osobností? Když se na nás někdo obrací
v řeči, rozhodně na něm přírodní jednotu mezi tělem a duší nenacházíme. Ovšem
těla druhých nám jsou názorně dána jako objekty okolí, s nimiž nám je dána i jejich
66
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Tamtéž, str. 201 – 202.
Srv. tamtéž, str. 202.
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osobnost. Tato těla a osoby ale nenacházíme jako dvě věci vnějšně do sebe
vpletené, ale nacházíme lidi, přičemž těla jsou do jednoty člověka spoluzahrnuta.
V tělesnosti (mimika, gesta, mluvení, intonace atd.) se vyjadřuje duchovní život
osob.70 Když slyším druhého mluvit, vidím jeho mimiku, vkládám do něj určité
prožitky vědomí a nechávám se tím podle toho určovat. Mimika je bezprostředním
nositelem smyslu pro vědomí druhého (např. pro jeho vůli, která je mi ve vcítění
adresována prostřednictvím jeho sdělení). „Mimika druhého mne určuje k tomu
(už to je druh motivace), abych k ní připojil určitý smysl ve vědomí druhého.
A mimika je právě viděná mimika, kterou ve vidění kladu stejně tak málo do
kauzálních vztahů k mému vidění, mým počitkům, jevům atd., jako u kteréhokoli
jiného prostého smyslového vnímání.“71 Zpátky k odpovědi na Husserlovu otázku o přírodní kauzalitu se zde nejedná. Ve vcítění se klade do vztahu mé vědomí
s cizím vědomím, akt zde motivuje jiný akt. Jedná se o vztah motivační a vnášet
sem přírodní kauzalitu by znamenalo ztrátu postoje.72
Poslední motivací, kterou se budu zabývat je h) „tělo a duch jako
komprehensivní jednota: objekty obdařené duchem“. Když uchopujeme osobu jako
takovou, odhalujeme komprehensivní jednotu těla a ducha. S objektitou, jíž je tělo,
je spojeno něco druhého, a to smysl (duch), který to fyzické oduševňuje. Otázka ale
je, jak člověka vidím? Snad ne jako spojení dvou realit. Kdyby ano, vnímal bych ho
pouze jako tělesovou existenci, což ovšem v personalistickém (neredukovaném a
tedy primárním) postoji takto nevidím. Naopak vidím člověka a s ním také jeho
tělo. Pojetí člověka sice prochází skrze jev těla, ale míří skrze něj právě na tuto
jednotu = člověk (a ne na ducha, který je spojen s tělem). Pojetí člověka není
pojetím duchovna připnutého na tělo, ale pojetím něčeho, co se skrze jevení tělesa
uskutečňuje. Toto pojetí v sobě jevení tělesa obsahuje, tzn. že má nejen tělesnost,
ale také prožitky a osobitosti, které postihují obě jeho stránky zároveň (např. to jak
mluví apod.). „Tělo je jakožto tělo skrz naskrz tělem prostoupeným duší.“ 73 Pojetí
'člověk' je smysl prostupující pojetím tělesa. Člověku tedy pojetí těla slouží jako
fundující podklad pro pojetí smyslu. Oduševňuje rozmanité tělesné předmětnosti,
jednotlivému dává smysl a duševní obsah a spojuje je do vyšší jednoty, až nakonec
do jednoty 'člověk'. „Tato apercepce duchovního subjektu se přenáší na vlastní Já,
které jako Já, jež apercipuje jiné duchovní subjekty, nemusí být zjevně samo pro
70
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sebe apercipováno tímto způsobem - jako komprehensivní jednota, jako duchovní
subjekt.“74 Husserl zde vlastně říká, že abych mohl chápat sám sebe jako člověka,
musím mít nejprve tuto zkušenost skrze chápání druhých. Druhého chápu jako
někoho, kdo mě pojímá podobně jako Já jej, tedy jako člověka sociálního, jako
komprehensivní jednotu těla a ducha. Chápající představa, jakou o mě mají jiní, mi
slouží k tomu, abych sebe samého uchopil jako člověka sociálního, a tedy úplně
jiným způsobem, než jakým se chápu v přímo uchopující inspekci. Nyní se
v podstatě ustavuji Já a druhý a my (a to bez jakékoli naturalizace) a teprve teď
mohu říci: My všichni jsme lidé. Husserl poté upozorňuje, že u každého člověka je
potřeba rozlišit: 1) jednotné tělo (oduševnělé materiální tělo, které je nositelem
smyslu) a 2) jednotného ducha (který je smyslem těla a objektivitou vyššího
stupně). Vcítění do osob pak není nic jiného než pojetí, které rozumí smyslu
(neboli uchopuje tělo v jeho smyslu). Vcítění znamená vidět člověka a ne tělo a
k němu připojené něco jiného. Vcítění je objektivace vyššího stupně, která
překrývá jiné vrstvy pojetí a konstituuje jednotu objektu (jednotlivé objektové
vrstvy nižšího a vyššího stupně jsou rozlišeny až následně). Tato vyšší jednota
předchází těm nižším jako je třeba zoologický objekt tělo. Nehledíme pouze na tělo
nebo pouze na osobu, ale nazíráme celek a to, jak se chová v souhlasné zkušenosti.
Podle Husserla je neudržitelné to, že by gesta a prožitky na sobě byly nějak závislé,
takové paralistické spojení totiž nevytváří žádnou realitu vyššího stupně. Člověk je
naopak

reálná

jednota

s

reálnými

vlastnostmi,

a

to

psychofyzickými,

které předpokládají pouze kauzalitu ve vztahu těla a duše. V jednotné apercepci
člověka je tak obsaženo dvojí pojetí, personalistické i redukované naturalistické. 75
V sebereflexivní apercepci (inspectio) nalézáme personální Já, které je
k nerozeznání od čistého Já. Tělo je mi protějškem, je Já cizí, ale má v sobě
i zvláštní subjektivitu, protože je mým tělem, totiž jako orgán, orgán vnímání,
orgán mých působení na vnější okolí atd. „Já sám jsem však subjektem aktuálního
'žiji', trpím a jednám, jsem afikován, mám svůj protějšek, jsem tímto protějškem
afikován, přitahován, odpuzován, rozličně motivován.“ 76 Sebevnímání je reflexe,
která předpokládá nereflektované vědomí. V této reflexi např. vnímám,

že

jsem

vnímal to či ono, a že to či ono ještě předtím na sebe upoutalo mou pozornost.
Právě díky takovýmto reflexím vím o svém nereflektovaném jáském životě.
74
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Do vlastního sebenazírání ovšem nejprve nespadá nic z představy o tom, jak bych
vypadal z nějakého tam, tedy ze stanoviska někoho druhého. „Pokud sám sebe
apercipuji jako člověka v lidské souvislosti a pokud nacházím dostatek příležitostí
pozorovat své vlastní chování jako uspořádané (mé zvyklosti, aktivní pravidelnosti
mého chování), poznávám sám sebe jako osobní 'realitu'. Osobní reflexe, kterou
tím provádím, je tedy intencionálně velmi zprostředkovaná.“ 77 Pokud reflektuji
průběh prožitků a rozličných kogitací, musím nalézt sebe samého konstituovaného
jako osobní Já. Když tedy v reflexi nalézám sám sebe vždy již jako osobní Já, otázka
je, zda a jak se konstituuje osobní Já před reflexí. 78
Já, které se konstituovalo v reflexi, odkazuje zpět na jiné Já. Původně
nejsem jednotou asociativní a aktivní zkušenosti, jsem subjektem svého života a
subjekt se během života vyvíjí. Nezakouším primárně sebe, nýbrž předměty
přírody, věci, nástroje (prostě užitkové věci) atd. Já tak není původně ze zkušenosti
(z asociativní apercepce), ale ze života (není pro Já, nýbrž je Já samým). Toto
původní Já je něčím více než Já v aperceptivní jednotě. Může mít např. skryté
schopnosti atp. Někdo neví, kdo je. Ne jenom, že se neustále vyvíjí, ale také se
neustále poznává. Já není jen činné, ale některé činnosti se mu stávají cílem a tak
rozvíjí své odpovídající schopnosti.79
Člověk jako osoba je svobodné Já. Když se snažím rozumět druhým, mohu
například odhalit jejich motivace, nebo očekávám, jak se daný člověk v daném
případě zachová. Ovšem každá osoba má svůj individuální charakter, jsou tu tedy
věci (charakterové vlastnosti apod.), které vytvářejí individuální typus lidského
subjektu. Každý člověk má tedy svou osobnost a styl a jde jen o to, jestli jsme jej
správně apercipovali. Vcítěním do druhého zakouším analogon svého Já. „Myšlení
a jednání druhého chápu podle toho, co je obvyklé v mých způsobech chování a
motivacích.“80 Učím se přitom ovšem vhlížet do nitra druhých a poznávám vnitřně
osobu samu (subjekt motivací). V podstatě se vpravuji do jiného subjektu a
vcítěním chápu, co jej motivuje. Vnitřně se pak snažím zjistit, jak se chová, co umí,
když jej určují právě ty a ty motivace. Přitom podklady motivující duchovní život
někoho jiného, se představují jako obměny mých vlastních. 81
Ve třetí kapitole třetího oddílu Idejí II Husserl provádí shrnutí nabitých
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poznatků a činí určité závěry. Udělejme to spolu s ním. Zjistili jsme, že tělo pro mě
není pouze jevem, ale že je pro mne oduševněné. Je pro vědomí orgánem mých
původních svobodných pohybů. Ale mé tělo není něčím subjektivním pouze pro
mne, duchovní význam získává, když je pochopeno druhým. Tělo tedy neodkazuje
pouze na smyslovost, ale i na ducha a osobnost jako takovou. Duch je spojený se
svým tělem a díky tomu patří k přírodě, ale sám přírodou není. Duch na přírodu
působí, ale jak jsme viděli, ne po způsobu přírodní kauzality. Přičemž tělo i duch
mají dvě stránky své reality.82
Tělo se konstituuje jako 1) aisthesiologické tělo, které je jako pociťující
závislé na materiálním těle (Husserl ovšem odlišuje materiální tělo jako jev a
součást osoby od těla fyzikálního = redukovaného) a 2) volní tělo, tedy tělo
svobodně pohyblivé. Toto tělo je identické s pohyby, jež vykonává duch
ve svobodné činnosti. Zde nacházíme osobitou vrstvu reality. Tělo má proto dvojí
tvář, je realitou vzhledem k přírodě i realitou vzhledem k duchu; je dvojí realitou.
Aisthesiologická vrstva je přitom podkladem pro vrstvu svobodně pohyblivého
těla.83
Stejně tak má duše tvoří tvář: 1) Tělesně podmíněná duše je fyzicky
podmíněná, má své reálné okolnosti ve fysis, proto je závislá na fyzikálním těle.
2) Duchovně podmínění duše je v reálné spojitosti s duchem. 84
Mezi dvěma póly, fyzickou přírodou a duchem, tak máme tělo a duši. Tělo a
duše jsou v jevu přivráceny k fyzické přírodě (jako fyzický podklad). Ovšem v jevu
patří i k duchovnímu osvětí a nabývají charakteru duchovních realit. „Osoba
působí na tělo tím, že jím pohybuje, a tělo působí na jiné věci osvětí, osoba přitom
působí skrze tělo na tyto věci jako na věci osvětí. Působení ducha na tělo a
působení těla na jiné věci se uskutečňuje jako duchovní působení v duchovním
osvětí. Díky zde převládající vzájemnosti se také uskutečňují změny v přírodě
ve fyzikálním smyslu.“85 Mluvíme zde o dvou tvářích, neboli stránkách reality těla a
duše.86
Husserl má další poznámky a rozvedení k námi zkoumanému tématu ještě
v přílohách k Idejím II. Pokusím se je ve zkratce vyložit. V příloze VII se Husserl
vyjadřuje k tématu „Já a jeho protějšek“. Říká zde, že Já je protějškem sobě
82
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samému, konstituuje se pro sebe a v sobě. Je zde ovšem rozdíl, jestli k Já
přistupujeme jako k osobě, nebo jako k přírodnímu objektu. V přirozeném postoji
Já nachází samo sebe jako osobu. Abychom postoupili dál, Husserl sleduje, jak
nacházíme jako své protějšky bližní (druhé) a to jako osoby (ne přírodní objekty).
Druhý je nám dán prostřednictvím komprehense. V personalistickém přístupu je
kladen bližní jako Já, jako osoba, tedy jako subjekt svého personálního okolí,
vztahuje se v porozumění k jiným osobnostem. Rozdíl oproti vnímání je zde v tom,
že ve vnímání nalézáme věci, těla, lidi, ovšem v porozumění uchopujeme osoby.
Tyto osoby určujeme, ale ony určují i nás. Osoby jsou lidé sami, jejich těla jsou
spoluobsažena v lidské jednotě, která samozřejmě není naturalistickou jednotou,
nýbrž tou personalistickou.87
V příloze VIII považuji za důležitou a zajímavou tuto poznámku: „'Tělo' a
'duch' jsou jevově zvláštním způsobem jednotné.“88
V X. příloze se Husserl věnuje „osobnímu Já a osvětí“. Jak kladu druhého
jako ducha? V prožitku rozumění tělu kladu ducha, osobu, jak je v komprehensi
dán analogicky stejně jako jsem já sám sobě dán v inspectio sui, tedy právě jako
ducha svého těla a osvětí, jako centrum svého vnímání, jako činný, pasivní a
receptivní subjekt. Je zde jen rozdíl v tom, že já své osvětí v inspectio sui vnímám,
ale subjektivní materiální svět druhého nevnímám (připisuji mu jej jen na základě
rozumění). Svět druhého ovšem identifikuji se svým osvětím podle vzájemně
společných věcí. Každý má své vjemy a své materiální osvětí, které dospívají
k intersubjektivní identifikaci teprve v komprehensi. Vidíme sice tytéž věci, ale
každý ze svého stanoviska. Vjemy jednoho a druhého jsou vždy obsahově odlišné,
každý vidí své vlastní jednoty. A teprve prostřednictvím fundované komprehense
se konstituuje intersubjektivně vnímaná věc jako jednota vyššího stupně.
V komprehensi tak odhalujeme jak věci společného osvětí, tak druhé jako osoby.
Druhý je dán jako Já se vším, co se k mému Já váže. Ovšem jiné Já je vůči mému
Já něčím protějším, ale je to stále Já, totiž druhý. Mé Já je mi dáno jinak než
fyzická věc, neodstiňuje se v počitcích, naopak jeho stavy jsou prožívány zároveň
s bytím. Jáské stavy jsou tak absolutní stavy (nejsou konstituovány ve vztahu
k prožitkům). Stejně absolutně se analogicky ohlašuje v komprehensi vyššího
stupně druhé Já. „Tak vstupuje Já do vztahu k Já, jakožto něco absolutně se
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ohlašujícího s jiným absolutně se ohlašujícím.“ 89 Všechny personální jednoty jsou
tedy

konstituovány

absolutně

(zatímco

všechny

neosobní

jednoty

jsou

konstituovány relativně). Celá říše ducha je tak říší realit daných prostřednictvím
absolutního ohlašování. Jsou to reality, které za sebou mají Já jako ireálního,
absolutního nositele všeho ohlašování reality. Vztah mezi osobami v duchovním
světě (v personalistickém přístupu) je tak podstatně jiný než vztah mezi lidmi
v přírodě (v naturalistickém přístupu).90 „Osoba je jako taková vztažena
k intersubjektivně konstituovanému světu, který je jeden pro všechny subjekty,
s nimiž je spojena komprehensí.“91
V druhé části XII. přílohy Husserl v § 5. rozvádí téma „vcítění jako
duchovního vztahu mezi subjekty“. Znovu se nám zde objevuje myšlenka, že tělo
druhého mi je průchodem k chápání Já tam. Druhý je stejně jako já středem osvětí,
které je nám tak z části společné. Člověk (tělo) se mi jeví, já se avšak přivracím
k lidskému subjektu v jeho subjektových a motivačních vztazích a souvislostech.
Když takto zahrnu cizí subjekty do svého osvětí, vzniká pole sociálních vztahů
subjektivity. Cizí subjekt mi je tedy dán ve vcítění

a lidský subjekt je

intersubjektivním bytím. „A když při provádění vcítění zakouším druhé, beru je
jako subjekty obdobné mně samému, tedy jako subjekty jejich osvětí, jež je pro ně
platné, a zároveň jako subjekty pro tentýž svět, který je platný pro nás pro všechny
v 'jevech' nás všech v našich osvětích (v subjektivně platných světech) díky jejich
přesahující platnosti jako tentýž svět, který se dává jednomu tak, druhému jinak.“ 92
Vcítěním se ponořuji do druhého, přitom ovšem rozlišuji svou personální
apercepci druhého od jeho vlastní sebe-apercepce, kterou mu ve vcítění připisuji.
Nikdy mi nebudou originálně přístupné jeho jevy, jeho mínění, motivace atd. 93
V příloze XIII. se Husserl věnuje „personálnímu subjektu jako teoretickému
tématu“. Co vše můžeme o druhém subjektu říci? Je to živoucí subjekt, subjekt
svého osvětí, do nějž nepatří jen věcné osvětí, ale také jeho svět hodnot a statků,
jeho personální a sociální osvětí. Je sám také osobou mezi dalšími osobami.
Objekty a subjekty svého osvětí je afikován, je vůči nim trpný i aktivní. Ve vcítění
nachází sobě rovné. A právě vcítěním přiznává sobě a druhým jedno a totéž
společné osvětí, které má ovšem každý ve svém subjektivním způsobu danosti.
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Když pozoruji nějakou materiální věc ve svém osvětí, mám vědomí tělesné
přítomnosti této věci. Objekt je mi dáván bezprostředně. Když onu věc pozoruje
také jiný člověk, bez dalšího této situaci rozumím. Vciťuji se do jeho vidění, které je
také bezprostřední. Tematizuji-li toho druhého člověka, musím jej pak považovat
za subjekt jeho osvětí, za centrum intencionality ke jsoucím objektům. Když
k člověku přistupujeme v přírodním postoji, shledáváme ho na způsob tělesa jako
tělesově duchovní jednotu, zakoušíme ho tedy psychofyzicky. Když pak toto
zvláštní těleso reaguje na nějaký objekt osvětí, musel bych to vysvětlovat fyzickykauzálním a psychicky podmíněným procesem: vlnění vzduchu šířící se od objektu
prostorem působí na tělesné nervy tělesově duchovních jednot atd. Toto vysvětlení
je

absurdní,

vezmeme-li

v

potaz,

že

veškeré

poznání

reality

spočívá

na bezprostřední zkušenosti. Naštěstí je přírodní postoj jen jedním zvláštním
postojem v rámci života. Naopak v personalistickém světě není základem vztah
kauzality, ale vztah motivace. Přičemž „subjekt motivace klade sám sebe jako
takový v originálním zakoušení sebe sama a klade druhé ve zkušenosti vcítění.
Vcítění není zprostředkovanou zkušeností v tom smyslu, že by druhý byl zakoušen
jako psychofyzicky závislý na svém tělovém tělese, nýbrž je bezprostředním
zakoušením druhého.“94 Vidíme právě druhého a ne pouze tělo druhého, je pro nás
přítomen nejen tělesně, ale i duchovně, tedy ve vlastní osobě. S druhým se
navzájem vidíme, mluvíme spolu, reagujeme na sebe, takto bezprostředně
zakoušíme osobní vztahy, přestože ve zkušenosti druhých mám originální
vjemovou zkušenost pouze o své subjektivitě.95
Vidíme, že v Idejích II přistupuje Husserl k problému zkušenosti o druhých
lidech a tématu intersubjektivity naprosto odlišným způsobem, než jak to činil
v Karteziánských meditacích. Zdá se, že personalistický přístup Idejí II se vyhýbá
problémům, ke kterým vede karteziánsky pojatý naturalistko-solipsistický přístup
v Meditacích. Je nutné podotknout, že závěry činěné z jedné nebo druhé pozice,
si místy až přímo odporují. Tyto dva přístupy do sebe podle mě nijak nezapadají a
už z jejich odlišné podstaty je nelze žádným způsobem provázat. Proč tedy Husserl
mluví o tomto tématu jednou tak a podruhé onak (naopak)? Budeme se asi muset
smířit se závěrem, který učinil již Reynaert, že v Karteziánských meditacích byl
Husserl nucen metodou učinit redukci ad absurdum a tím se dostal do zmíněných
problémů. Musíme ovšem uznat, že vzhledem v postupu v Meditacích neměl moc
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na výběr. Nicméně se zdá, že vybraný postup v Karteziánských meditacích tedy
není vzhledem k tématu intersubjektivity adekvátní. Bernou mincí k řešení tohoto
tématu nám tedy budou spíše závěry učiněné z personalistického postoje v Idejích
II, kde nebyl Husserl ničím svazován.
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3. Intersubjektivita v myšlení Merleau-Pontyho
K tématu intersubjektivity se Merleau-Ponty dostává ve Fenomenologii
vnímání v druhé části nazvané Vnímaný svět, kde ve čtvrtém oddílu pojednává
o druhých lidech a lidském světě.96
Merleau-Ponty hned na začátku upozorňuje, že jakýkoliv předmět vstupující
do mého života, bude přírodním předmětem, tedy bude mít barvu, hmatové a
akustické kvality atd. Ve 45. paragrafu ovšem Merleau-Ponty otevírá problém
intersubjektivity skrze setkávání s kulturními a civilizačními artefakty, které nás
nutně odkazují na druhé lidi a společnost jako takovou. „V kulturním předmětu
zakouším bezprostřední přítomnost druhého zahalenou závojem anonymity.“ 97
Vnímáním kulturního světa tak mohu dojít k vnímání lidského aktu a druhého
člověka. Lidské činy a myšlenky jsou neoddělitelné od nějakého Já. Vidím okolo
sebe druhé, kteří používají nástroje, což interpretuji na základě analogie se svým
chováním a na základě vnitřní zkušenosti, která mě o smyslu a intenci vnímaných
pohybů informuje. Činy druhých tak vždy chápu skrze své činy. Na to si MerleauPonty klade otázku: Jak mohu mluvit o jiném já, než svém vlastním Já? Jak mohu
vědět, že existuje jiné Já? Jak mohu uchopit cizí vědomí, které je vědomím jiného
Já – tedy nějakého Ty? Jak jsme již řekli výše, s druhými se setkávám skrze
kulturní předměty, ovšem „prvním kulturním předmětem je ten předmět, skrze
nějž existují všechny ostatní, totiž tělo druhého jakožto nositel nějakého
chování“.98 Nastává zde však problém, jak se předmět v prostoru stane stopou
nějaké existence. Neboli jak se nějaká intence, myšlenka nebo rozvrh odpoutají
od osobního subjektu a stanou se něčím, co je viditelné mimo něj, v jeho těle
( a přitom na osobní subjekt přímo odkazují). Jak říká Merleau-Ponty, v analýze
vnímání druhého je tak potřeba vyřešit paradox „vědomí viděného zvenku,
myšlení, které sídlí ve vnějšku a které je tedy z hlediska mého myšlení již myšlením
bez subjektu, anonymním myšlením“.99
V dalším paragrafu Merleau-Ponty ukazuje obtíže spojené s objektivním
myšlením (myšlení empirické vědy). Empirická věda mluví o těle jako o objektu,
jež by někdo obýval. Vědomí, které by se skrývalo v kousku těla, považuje Merleau96
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Ponty za jednu z nejabsurdnějších představ. A kdyby tedy dle objektivního myšlení
existovaly dva způsoby bytí: bytí v sobě (to je bytí předmětů v prostoru) a bytí pro
sebe (to je bytí vědomí), pak by se zde podle Merleau-Pontyho objevil problém,
protože druhý by byl vůči mně bytím v sobě, a přitom by existoval i pro sebe. 100
„Mám-li druhého vnímat, musím podat rozporuplný výkon, neboť jej musím
zároveň odlišit od sebe, tedy situovat jej do světa předmětů, a zároveň jej myslet
jako vědomí, to jest jako ten typ bytí, který nemá žádný vnějšek, žádné části a
k němuž mám přístup pouze proto, že jsem to já, vždyť ten, kdo myslí, a ten, kdo je
myšlen, v něm splývají.“101
Takto Merleau-Ponty kritizuje objektivní myšlení a říká, že v něm není
místo pro druhého a pluralitu vědomí. Kdybychom tuto kritiku propojili s tím,
co psal Merleau-Ponty v předchozím paragrafu a zamysleli se, o co MerleauPontymu jde, domnívám se, že bychom došli k závěru, že si tím připravuje prostor
k tvrzení (viz. § 50.), že naše zkušenost světa není zkušeností individuálních
vzájemně uzavřených subjektů. Proto také začne mluvit o anonymním myšlení a
posléze o anonymních subjektech vnímání a sociálnu. Řečeno spolu s Urbanem,
Merleau-Ponty považuje sociálno za stálé pole, ve vztahu k němuž se vždy
nacházím.102 To pak znamená, že naše zkušenost světa je již vždy jaksi sociální „naše primární zkušenost se světem je zkušeností společné tělesné otevřenosti vůči
jednomu a témuž poli“.103 Proto Merleau-Ponty kritizuje objektivní myšlení. A sám
naopak kontruje tvrzením, že mé vědomí náleží tělu a jeho světu. Jsem subjektem,
který je vybaven primární výbavou, jsem vybaven touto tělesnou věcí, bez níž bych
nemohl vnímat žádné jiné věci. Zakouším-li takto sám sebe, tedy že mé vědomí má
své tělo, proč by pak mělo být problémem to, že cizí těla mají svá vědomí? Jak ale
Merleau-Ponty upozorňuje, toto pojetí by předpokládalo hlubokou transformaci
pojmu těla i pojmu vědomí.104 „Pokud jde o tělo, a to i o tělo druhého, musíme se
naučit odlišovat je od objektivního těla, jak je popisují fyziologické publikace.
V takovém těle vědomí nemůže přebývat. Na viditelných tělech je třeba zachytit
chování, která se v nich rýsují, která zde vstupují do jevu, ale která v nich nejsou
reálně obsažena.“105 Vědomí pak musíme chápat ne jako konstituující a jako čisté
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bytí pro sebe, ale jako perceptivní vědomí - „jako subjekt určitého chování, jako
bytí ve světě či existenci, neboť jedině tak se druhý bude moci jevit na vrcholu
svého fenomenálního těla a získávat svého druhu 'umístění'“. 106
Merleau-Ponty velmi trefně zakončuje kritiku objektivního myšlení
vyvrácením 'teorie o druhých na základě analogie'. Činí to pomocí hezkého
příkladu: „Patnáctiměsíční dítě otevře svá ústa, když při hře vezmu jeden z jeho
prstů mezi zuby a předstírám kousnutí. Přesto toto dítě sotva pohlíželo na svou
tvář v zrcadle a jeho zuby nejsou podobné mým. Jeho vlastní ústa a zuby, jak je cítí
zevnitř, jsou pro ně totiž prostě ústrojím na kousání, a moje čelist, jak ji vidí
zvnějšku, je pro ně prostě schopna týchž záměrů. ‚Kousání‘ má pro ně
bezprostředně intersubjektivní význam. Toto dítě vnímá své záměry ve svém těle a
vnímá mé tělo svým tělem, a tak vnímá mé záměry ve svém těle.“107 Merleau-Ponty
ovšem upozorňuje, že tyto pozorované vztahy korelace nejsou tím, co by mne
informovalo o existenci druhého. Mezi mým vědomím a mým tělem a tělem
druhého, které vidím zvnějšku, existuje vnitřní vztah, kvůli kterému pojímám
druhého jako završení systému. „Evidence druhého je možná díky tomu, že nejsem
sám pro sebe průzračný, a díky tomu, že má subjektivita s sebou vleče své tělo.“ 108
Tento příklad s dítětem a kousáním (tvářová imitace) využívá Urban ve svém
článku k doložení toho, k čemu se Merleau-Ponty dostává jako k tělesné
korespondenci mezi mnou a druhým.109
Jak jsem již uvedl, Merleau-Ponty vychází při řešení problematiky
intersubjektivity od civilizace, tedy od faktu, že žijeme v sociálním světe. Když
vnímám cizí živé tělo, které něco dělá, a předměty, které ho obklopují, tak tím
získávají novou vrstvu významu. Okolo druhého těla se vytváří svět, který již není
přítomný pouze mně, ale je přítomen právě i pro toto druhé tělo. Tak se druhé tělo
nestává jen zlomkem světa, ale samo svět určitým způsobem vypracovává, je
určitým názorem světa (a odlišným od mého názoru). Můžeme říci, že někdo tak
zachází s mými dobře známými předměty. Je to někdo jiný než Já, je to druhé 'já
sám', což rozpoznám díky podobnosti struktur mého a tohoto živého těla. Já sám
jsem určitý způsob, jak se chápu světa. A tělo druhého vnímám právě svým
tělem.110 „A jako by v něm nacházelo zázračné pokračování svých vlastních intencí,
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dobře známý způsob, jak zacházet se světem. A protože části mého těla dohromady
utvářejí systém, jsou od nynějška tělo druhého a mé tělo jedním celkem, rubem a
lícem jednoho jediného fenoménu. Anonymní existence, k níž se mé tělo v každém
okamžiku má jako její stopa, od nynějška přebývá v obou těchto tělech zároveň.“ 111
Tak odhalujeme druhou živou bytost, ale ještě ne člověka. Tento cizí život je
ovšem stejně jako můj život otevřeným životem. Vytváří si náčiní, nástroje, skrze
kulturní předměty se rozvrhuje do svého prostředí. A právě tělesné schéma nám
zajišťuje korespondenci mezi tím, co vidíme, že někdo dělá a tím, co sami děláme.
Takto se nám upřesňuje význam nářadí a tak se pro nás i druhé tělo stává centrem
lidského jednání. Jeden kulturní předmět přitom bude hrát podstatnou roli – a to
je řeč. Na půdě dialogu se nám konstituuje společná půda, na které se naše slova
začleňují do společného výkonu, jehož tvůrcem není ani jeden z nás. V dialogu
jsme tu jeden pro druhého, naše perspektivy do sebe vzájemně přecházejí a
koexistujeme skrze jeden a týž svět. Mám-li ovšem mít vůbec ponětí o cizí
přítomnosti, musím nejprve předpokládat, že máme společnou půdu a
koexistenci.112
Avšak dospíváme tímto opravdu k druhému? Když vnášíme do subjektivity
neosobní rozměr, smazáváme tím individualitu perspektiv. Pokud je vnímající
subjekt anonymní, je anonymní i druhý, jehož vnímá. Druhého vnímám jako
chování, např. jeho žal. Avšak toto chování druhého není druhým samotným. Žal
druhého má jiný smysl pro něj a jiný pro mě. Pro něj je to situace, kterou žije, pro
mě je to situace, kterou si zpřítomňuji (aprezentuji 113). Tyto situace se nikdy
nepřekrývají. Pavel trpí, protože se mu stalo něco nepříjemného, já se maximálně
trápím, že on trpí. „Nadarmo naše vědomí vytvářejí skrze naše vlastní situace
společnou situaci, v níž spolu komunikují, stále platí, že každý rozvrhuje tento
jediný svět z hloubi své subjektivity.“ 114 I sdílený svět je stále mým rozvrhem.
Jakmile kladu druhého, spočívá na mně jeho pohled a jsem začleněn do jeho pole,
čímž přijdu o část svého bytí. Tu mohu získat zpátky jedině navázáním vztahu
s druhým, musím se jím nechat svobodně uznat. Je tedy nevyhnutelné, že má
svoboda vyžaduje, aby druzí měli tutéž svobodu. Jak ale říká Merlau-Ponty,
nejprve musíme vůbec nahlédnout, jak je možné, že kladu druhého. 115
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Merleau-Ponty se tímto dostává k vyrovnání se solipsismem. Jak mohu já,
který vnímá, stvrzujíce tím, že jsem univerzální subjekt, vnímat druhého, který mi
tuto univerzalitu ihned odnímá? „Říká se: já nebo ten druhý, je třeba volit.
Ale volíme jedno proti druhému, a tedy potvrzujeme oba. Říká se: druhý ze mne
činí předmět a popírá mne, já měním druhého na předmět a popírám jej.“ 116 Ovšem
naše pohledy činí předmět z toho druhého pouze pod podmínkou, že ze sebe oba
učiníme nelidský pohled, že oba budeme mít pocit, že činy druhého nejsou
s porozuměním přejímány, ale naopak jen pozorovány, jako by to byly činy
nějakého hmyzu. To se nám například děje tehdy, padne-li na mě pohled někoho
neznámého. Zpředmětňuje mě pohledem a to pociťuji jako nesnesitelné právě
proto, že toto zpředmětnění nastupuje na místo možné komunikace. I odmítnutí
komunikace je však způsob, jak komunikujeme. Když takto čelím neznámému,
který ještě neřekl ani slovo, mohu se domnívat, že žije v jiném světě, do něhož
nemohu svými činy a slovy vstupovat (solipsismus). Stačí však, aby řekl jediné
slovo, nebo na sobě prozradil nějakou emoci (akt), a okamžitě mě přestává
transcendovat, protože „každá existence může definitivně transcendovat ostatní,
jen pokud zůstane nečinnou existencí, usazenou ve své přirozené odlišnosti“. 117
Dostávám se tak do oblasti, o níž jsem si myslel, že je pro mě nepřístupná. Slyším
jeho hlas, odhaluji jeho chování a myšlenky. „Solipsismus by v přísném slova
smyslu platil jen o někom, komu by se podařilo potichu konstatovat svou existenci,
aniž by čímkoli byl a cokoli konal.“118 To ovšem není možné, protože existovat
znamená být ke světu. Transcendentální subjektivita je tak odhalenou
subjektivitou (odhalenou sobě i druhému), a je proto intersubjektivitou. Každé
vnímání stvrzuje více věcí, než dokáže uchopit. Např. zkušenost popelníku by
mohla jít do nekonečna, já ovšem řeknu, že ho vidím a že je zde, zkušenost tím
završuji a zavazuji tím celou perceptivní budoucnost. A stejně tak když o někom
řeknu, že ho znám, zaměřuji se na nevyčerpatelný základ, který mi jednoho dne
může můj obraz o druhém zcela rozbít. Tímto způsobem pro nás existují věci a
druzí, tedy na základě násilného aktu, jímž je vnímání samo.119
Merleau-Ponty poté opět tematizuje socialitu. Svět společnosti nechce
odhalit jako souhrn předmětů, ale jako trvalé pole, trvalou dimenzi existence.
Ve světě jsem vždy situován právě sociálně. Ale ještě předtím než si socialitu
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uvědomíme, existuje tu jako němý nárok. A sociálno neexistuje původně jako
předmět, ale je naopak konkrétně prožíváno. Historikové se tak podle MerleauPontyho dopouštějí chyby, když chtějí sociálno pojmout jako předmět. Popisuje-li
historik např. bitvu u Waterloo, „není zapojen do bitvy, vidí ji ze všech stran, spojí
velké množství svědectví a ví, jak dopadla, a nakonec se domnívá, že dospěl
k pravdě o bitvě. Ale nabízí nám pouze reprezentaci bitvy, nepostihuje samotnou
bitvu, neboť ve chvíli, kdy se odehrávala, bylo její vyústění kontingentní, zatímco
ve chvíli, kdy o ní historik vypráví, již takové není“. 120 Opravdové Waterloo tak není
obsaženo v tom, co vidí historik, protože není předmětem, jež by bylo možné
určit.121
Socialitou se však dostáváme k problému transcendence. „Jak mohu být
otevřen fenoménům, které mne přesahují, které nicméně existují jen v té míře,
v níž je beru na sebe a žiji jimi, jak je možné, že přítomnost vůči mně samému
(Urpräsenz), která mne definuje a je podmínkou veškeré cizí přítomnosti,
je zároveň od-pří-tomněním (Entgegenwärtigung) a vrhá mne mimo mne.“ 122
Idealismus i realismus zkreslují motivace, které existují mezi vnějškem a vnitřkem
(idealismus činí vnějšek vůči mně imanentní a realismus mě zase vystavuje
kauzálnímu působení) a tím činí tento vztah nepochopitelným. Tak je pro nás
například minulost ve dvojznačné přítomnosti, je pro nás přítomná jako pole, vůči
kterému jsme otevřeni. Musí existovat i tehdy, kdy na ni nemyslíme. Není to tak,
že by v nás přežívaly vědomí a stopy v mozku, nebo naopak že by vědomí minulosti
minulost konstituovalo. V obou případech by nám unikal smysl minulosti (protože
by nám byla přítomná). Stejně tak svět nemůže být jen souhrnem věcí a věc jen
souhrnem vlastností, protože bych neměl žádné jistoty, ale jen pravděpodobnost.
Minulost i svět se tak musí vyznačovat principiální imanencí (jsou jen tím,
co vidím za sebou a okolo sebe) a faktickou transcendencí (existují ještě dříve, než
se v mém životě objeví jako předměty mých aktů). Můj život tak vždy předchází
sobě samému i sám sebe přežívá (jsem ve svém životě usazen a nemohu myslet ani
jeho začátek, ani jeho konec), protože když myslím, jsem stále já jakožto živý.
A tato má myslící přirozenost mi otevírá svět prostřednictvím perspektivy,
získávám i smysl úzkosti, že mě něco přesahuje, takže i když nemyslím na svou
smrt, žiji v atmosféře smrti obecně a podstata smrti je na horizontu mých
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myšlenek. A jako je okamžik mé smrti nepřítomnou budoucností, tak (analogicky)
nikdy neprožiji to, jak je druhý přítomen vůči sobě samému. Ale přesto pro mě
každý druhý člověk (stejně jako smrt) existuje jako nepopiratelná perspektiva a
prostředí koexistence. Jako má můj život příchuť smrti, tak má také společenskou
atmosféru.123
Merleau-Ponty tak odkrývá opravdové transendentálno, které není
souborem konstitutivních výkonů, kterými by se před nestranným pozorovatelem
prostíral transparentní svět bez stínů a neprůhledností. Transcendentálno je
naopak dvojznačným životem, v němž se utváří původ transcendencí, životem,
který mě s nimi uvádí do styku a umožňuje poznání. Kdybychom ovšem mluvili
z pozice předlogické zkušenosti, či objektivního myšlení, takové závěry by se zdály
protimluvné. Merleau-Ponty naproti tomu vyzývá, abychom k fenomenologii
chápané jako přímý popis připojili fenomenologii fenomenologie. 124 „Musíme se
vrátit ke Cogito, abychom v něm hledali zásadnější logos, než jakým je logos
objektivního myšlení, takový logos, který mu udílí jeho relativní oprávnění a
zároveň je vykazuje na místo, jež mu náleží. Na rovině bytí nikdy neporozumíme
tomu, jak může být subjekt zároveň naturans i naturatum, nekonečný i konečný.
Ale pokud pod subjektem odhalíme čas a pokud s paradoxem času spojíme
paradox těla, světa, věci a druhého, porozumíme, že tu pak již není nic dalšího
k rozumění.“125
Jak jsme viděli, je při objasňování intersubjektivity pro Merleau-Pontyho
zásadní sociálno. Ve světě jsem jenom a pouze sociálně – je to stálé pole – a moje
zkušenost je zkušeností společné tělesné otevřenosti, jak jsme si výše vykázali.
„Splétání či překrývání prožitků a zkušeností vyjevuje stálou přítomnost 'předosobního subjektu', který je čímsi jako tělesným substrátem našich vlastních a
cizích dřívějších zkušeností. Druhý není ve skutečnosti uzavřen v mé perspektivě
ke světu, protože tato perspektiva sama nemá pevné hranice, protože spontánně
vzniká do perspektivy druhého a protože tyto perspektivy se shodují v jednom
světě, jehož se všichni účastníme jakožto anonymní subjekty vnímání.“ 126
Intersubjektivitu tak Merleau-Ponty vysvětluje skrze koexistenci s druhými lidmi,
která je možná díky tělesnosti a percepci (perceptivnímu vědomí). Zjistili jsme,
že nemůžeme být izolovaným vědomím sebe sama. Nemohu být pouze čistým
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vnitřkem, protože k mé existenci podstatně patří právě i vnějšek. To jsme doložili
citátem: „Evidence druhého je možná díky tomu, že nejsem sám pro sebe
průzračný, a díky tomu, že má subjektivita s sebou vleče své tělo.“ 127 Když mám
nyní jakýsi přístup k druhému skrze svou tělesnost – nejsem čistě ani subjektem,
ani objektem – dostávám se ke koexistenci s druhými ve vztahu ke světu, neboli „já
a druzí přímo jsme koexistujícím vztahem ke světu. Zkušenost o druhém je tak
jakoby 'ozvěnou' mé vlastní tělesné konstituce.“128
Ovšem Merleau-Ponty toto své stanovisko později ve Viditelném a
neviditelném překračuje. Podívejme se tedy nyní blíže na to, jak Merleau-Ponty své
myšlení zkušenosti o druhých lidech ve Viditelném a neviditelném posouvá.
Merleau-Ponty ve Viditelném a neviditelném upozorňuje na to, že z pozice
čistého vidění, se nikdy nemůžeme setkat s druhým člověkem, protože ten by se
pod tímto pohledem stal pouhou figurínou. Jen zblízka, kdy cítím tělesné pouto,
přestává být vidění solipsistické. Druhý vniká do mého pole a jakmile je zde přede
mnou, už nejsem schopen samoty. Kdyby byl druhý také čistým viděním, jak bych
viděl jeho vidění? Musel bych být druhým samým. Tato cesta 'čistého vidění', jak
ukazuje Merleau-Ponty, vede do slepé ulice.129
Při setkání s druhým tomu není tak, že bych ho vnímal, ale naopak já sám
cítím, že jsem viděn, druhý je pak pro mě někde tam a je neurčitým X, kvůli
kterému náhle cítím, že mám viditelné tělo. Jedině když druhého ponecháváme
jako 'neznámou', zaručujeme a respektujeme tak tím jeho jinakost. Žiji pouze svůj
život, nemohu se přenést do druhého, proto pro mě druhý nikdy nemůže být bytím
pro sebe ve smyslu, v jakém jsem pro sebe já. Nakonec sice uznám, že i on myslí,
má svou krajinu atd., ale nepociťuji to stejně tak jako myslím já sám, nebo jakým
způsobem mám svou vlastní krajinu. Život druhého člověka se vším všudy pro mě
není aktuální ani možnou zkušeností, díky čemuž ale může být tento druhý
opravdu někdo druhý. Je-li ovšem opravdu někým druhým, je bytím pro sebe,
jakým jsem pro sebe já, ovšem nikdy jím nemůže být v mých očích, protože tím by
se popírala jeho jinakost a stalo by se, jak říká Merleau-Ponty, triumfem
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maskovaného solipsismu.130 „Jen tehdy, jestliže je pro mě druhý nejen
nedosažitelný,

nýbrž

i

neviditelný,

garantuji

jeho

jinakost

a

opouštím

solipsismus.“131
Druhý člověk tedy nemůže být pro mě, je v oblasti, která není moje. Tímto
se nám z dichotomie bytí 'pro sebe' a 'pro druhého' stává systém o čtyřech členech:
1) mé bytí pro mě, 2) mé bytí pro druhého, 3) bytí druhého pro sebe a 4) bytí
druhého pro mě. V této situaci tedy nenacházíme žádné bytí pro sebe vůbec neseno
bytím o sobě vůbec, ale máme zde mé bytí pro mě, na které se může dívat druhý
člověk, který je ovšem nositelem bytí pro sebe, které je analogonem mého bytí pro
mne, které druhý právě svým pohledem zadržuje, a naposled zde máme bytí
druhého, na které upínám svůj pohled a tímto pohledem ho vnímám. MerleauPonty dodává, že mezi těmito členy není vztah absolutní negace, nebo-li nejedná se
zde o vztah bytí. Naopak všichni tvoříme systém bytí pro sebe, navzájem se
vnímáme, naše pohledy nejsou čistými pohledy na čisté bytí, ale tvoří systém
dílčích perspektiv, které se vztahují ke stejnému světu, v němž koexistujeme a
v němž se tyto naše perspektivy protínají.132
Aby byl druhý člověk opravdu druhým, nesmí být pro mě hrozbou, čistým
pohledem, tedy negací, jež mě 'zničí'. Pohled druhého mě naopak pouze vytlačuje
z centra, prosazuje své postavení vůči mému, což je možné právě proto, že nejsme
dvě nicování, které by byly zasazeny do dvou světů o sobě. Naopak představujeme
dva vstupy do téhož Bytí, kdy každý z nich je přístupný pouze jednomu z nás, ale
pro druhého je schůdný, protože jsme oba součástí jednoho Bytí. Stačí, aby mě tělo
druhého a řeč druhého, které mi jsou dány bezprostředně v mém poli,
zpřítomňovaly to, co pro mě bude vždy nepřítomné a neviditelné, tedy to, co nám
není společné, co druhého předurčuje, aby mi byl zrcadlem stejně jako jsem mu já
zrcadlem, díky čemuž ovšem vedle sebe nemáme dva obrazy (mě a nějakého
člověka), ale jen obraz jeden, v němž jsme implikováni oba dva (já a druhý se
k sobě máme jako rub a líc). „A snad právě toto se míní tvrzením, že druhý člověk
je X odpovědné za mé bytí viděným. Je ale třeba ještě dodat, že tímto X může být
pouze proto, protože vidím, že mne pozoruje, a protože mne, který jsem pro něj
neviditelný, může pozorovat jen proto, že patříme ke stejnému systému bytí pro
sebe a bytí pro druhého, že jsme články stejné syntaxe, že spoléháme na stejný svět
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a pocházíme z téhož Bytí.“133 Toto by ovšem nikdy nemohlo platit o člověku, který
by byl čistým viděním, protože ten směřuje k věcem samým, avšak když by byl sám
pozorován, stává se jednou z těchto věcí a nedochází zde k žádnému přechodu od
jednoho vidění k druhému. V této čisté události se čistý vidoucí stává viděnou
věcí.134
Merleau-Ponty pak ve Viditelném a neviditelném shrnuje, že co se týče
vztahu k věcem, ale hlavně k druhým lidem, nežijeme mezi absolutně individuální
a absolutně universální nicotou za námi a absolutně individuálním a absolutně
universálním bytím před námi. Vztah já k Bytí ve vidění a řeči je naopak vztahem
k tělesné látce světa, kdy nám čisté bytí prosvítá pouze v distanci. 135 A tato distance
patří k bytí samému a tvoří mezi námi „hutnost jeho bytí pro mne a jeho bytí pro
druhého, což potom vede k tomu, že to, co lze pojmenovat jako bytí, není nějaký
horizont 'čistého' bytí, nýbrž systém perspektiv, které do něj uvádějí“. 136 Bytí se
tedy nachází v průsečíku mého pohledu a pohledu druhých. Merleau-Ponty to
nazývá mezisvěty, či mlhou smyslového světa a dějin, které nás obklopují (náš život
nevniká do oslepujícího světla čistého Bytí). 137 „Otevřenost do přirozeného a
historického světa není iluze a není to ani a priori, nýbrž je to naše implikace
v Bytí.“138
Knihu ukončuje Merleau-Ponty myšlenkou, že není pravda, když se říká,
že to, co vnímá druhý, je pro mě absolutní záhadou a je to pro mě vždy nedostupné.
O taktilních profilech druhého mám bezprostřední zkušenost například tím, když
pozoruji nějakou krajinu a s někým o tom mluvím, „to, co vidím, přechází dík
shodnému konání jeho a mého těla i do něj, tato individuální zeleň louky před
mýma očima proniká do jeho vidění, aniž by opouštěla mé, ve své zeleni
rozpoznávám jeho stejně tak, jako celník v tomto procházejícím se člověku
najednou pozná toho, na koho byl upozorněn“. 139 Problém alter ega tak neexistuje,
protože nevidím ani Já ani on. Naopak se zde jedná o anonymní viditelnost, kterou
máme oba (všichni lidé), o všeobecné vidění, které je možné díky primární
vlastnosti našich těl: i když je zde a nyní, tak vyzařuje stále do všech stran;

133
134
135
136
137
138
139

Tamtéž, str. 88.
Srv. tamtéž, str. 87 – 88.
Srv. tamtéž, str. 89.
Tamtéž, str. 89.
Srv. tamtéž, str. 89.
Tamtéž, str. 90.
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je individuem, přitom dimenzí a universálnem.140
Oblast, kterou nám tato reverzibilita viditelného a dotýkatelného otevírá,
nazve Merleau-Ponty mezitělesností. Popisuje ji jako presumptivní oblast
viditelného a dotýkatelného, která sahá dál něž věci, které skutečně vidím a kterých
se skutečně dotýkám. Znamená to, že mezi viditelným (dotýkaným) a vidoucím
(dotýkajícím se) je kruhový vztah, protože vidoucí není bez viditelné existence. Tak
vzniká tranzitivita mezi jedním a druhým tělem (takto Merleau-Ponty vyvrací
solipsistickou iluzi, že každé překračování je překračování ze strany sebe sama). 141
Můžeme

shrnout.

Zkušenost

o

druhých

lidech

Merleau-Ponty

ve Fenomenologii vnímání vysvětluje skrze intersubjektivitu, která se konstituuje
díky tomu, že dimenzí mého bytí je socialita. A socialita je umožněna naší tělesnou
koexistencí s druhými ke světu. Poznání druhých je tak možné jen skrze moje tělo,
nebo přesněji moji tělesnost – tělesné založení a jemu mně vrozenému rozumění.
Řečeno společně s Urbanem: „Tělo je tak vždy již vnějškem anticipujícím druhé.“ 142
Merleau-Ponty tyto své myšlenky dále rozvíjí ve Viditelném a neviditelném,
kde však dochází k distanci od pojmu intersubjektivity (nejsem izolovaná osoba,
která až dodatečně vykračuje k druhým osobám) k Husserlovu pojmu
Urgemeinschaftung (původní zespolečenštění), které chápe jako zapuštěnost nás
v druhých a druhých v nás. „Jestliže tedy já ani druzí nejsme 'vědomí', nýbrž jsme
'jako obývající tělo a skrze ně svět', jsme 'stále v pohybu neukončené inkarnace',
a jestliže druhému rozumím 'dík shodnému konání jeho a mého těla' ve společném
poli světa jednání, pak je tato Urgemeinschaftung mne, druhých a světa skutečně
nikoli

inter-subjektivitou,

nýbrž

inter-korporeitou,

mezitělesností. 143

Tato korespondence mezi mým konáním a konáním druhého těla je tedy
původním rozměrem mé existence a to předchází a vůbec umožňuje explicitní a
vědomé pozorování a poznávání druhých. To, co tuto tělesnou korespondenci
zprostředkovává je tělesné schéma - „jakési vrozené tělesné 'vyladění' na tělo a
tělesné chování druhého“.144
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4. Komparace myšlení Edmunda Husserla a Merleau-Pontyho
Než začneme komparaci přístupů k problematice zkušenosti o druhých
lidech mezi Husserlem a Merleau-Pontym, musíme si uvědomit, že nás nečeká
lehký úkol. Mimo jiné už proto, že oba dva autoři, jak jsme vykázali výše, své
postoje vzhledem k tématu měnili.
Hlavně Husserl řeší problém v Karteziánských meditací a Idejích II z úplně
rozdílných pozic. V Meditacích, kde postupuje karteziánskou metodou, vychází
ze solipsistické pozice, tedy z pozice, kdy existuje jen mé Já. A jen od mého Já se
k druhým máme právě v Meditacích dostat. Tento přístup se ovšem ukázal jako
nedostatečný, či lépe řečeno, vzhledem k tématu nevyhovující, neboť vede
k logickým problémům a důkazu kruhem. Otázkou dokonce zůstává, zda se vůbec
k druhému ze solipsistické pozice můžeme dostat, když se redukujeme jen na sféru
vlastního a originálního.
Ovšem zcela jiný přístup k řešení problému zkušenosti o druhých lidech
nalezneme v Husserlových Idejích II. Zde Husserl nevychází z žádné redukce,
protože mluví o kulturním světě a ten je vždy sociální. Jedná se zde o posun
od naturalistického přístupu v Karteziánských meditací k personalistickému
přístupu v Idejích II. V postupu v Idejích II tak není Husserl pevně vázán metodou
(karteziánskou) a nedostává se tak do logických problémů jako v přístupu
naturalisticko-solipsistickém.
Čím se vyznačuje Husserlova pozice v Idejích II oproti jeho pozici
v Meditacích, je, že druhého vždy rozpoznávám rovnou jako celého a živého
člověka ve světě. Zakouším tak druhého bezprostředně, vidím jeho samotného a ne
jen jeho tělo, je mi tedy přítomný v celé své osobě, tedy jak tělesně, tak duševně.
Ovšem jak mám k druhému přístup, když mi ani jeho subjektivita ani jeho jevy
nikdy nejsou dány originálně? Bezprostřední přístup mám jen ke své subjektivitě.
V tom je ovšem vtip celého personalistického přístupu. Mluvíme zde
o nerozložitelné tělesně duševní jednotě (Leib). Tělesné chování je tak nadané
duchovním významem a druhý s jeho obsahy je nám dán, slovy Husserla,
prostřednictvím nepřímé přítomnosti. Tomuto aktu se říká vcítění, kdy se zaměřím
na duševní život, který je s tělem druhého nepřímo přítomný, a konstituuji tak
uzavřenou jednotu člověk. A díky tomu, že nemám přístup k druhému a jeho
jevům, a zároveň nikdy nevidím svět z jeho perspektivy (jeho očima), i když si
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mohu představit, jak bych viděl, kdybych byl tam, nebo mohu dokonce na to místo
přejít, budou naše jevy a prožitky neslučitelné, mohu mluvit o druhém člověku a ne
jen o modu mě samotného. Druhý je jinou perspektivou. Originálně mám přístup
jen ke svému Já, ne k druhému. Vcítěním tak způsobem nepřímé přítomnosti
apercipuji druhé jako obdoby mne samotného, ovšem rozdílných ode mne a mně
rovných.
Zásadní na tomto přístupu je, že nevnímám (tak jako v Karteziánských
meditacích) jen cizí fyzické tělo (Körper), ale duší obdařené živé tělo (Leib). To je
obrovský posun od přístupu v Meditacích. Duše145 je zkušenostně jedno s tělem,
a je

tedy

neoddělitelným

přídavkem

fyzického

těla.

Husserl

to

nazve

komprehensivní jednotou těla a ducha 146. Duch je smyslem, který fyzické tělo
oduševňuje. Člověka ovšem nevidím jako spojení dvou realit! Skrze tělo vidím
celého člověka. Duchovno se skrze tělo uskutečňuje. „Tělo je jakožto tělo skrz
naskrz tělem prostoupeným duší.“ 147 Skrze tělo tak dospívám díky komprehensivní
jednotě těla a ducha k jednotě 'člověk' jako duchovnímu subjektu. Tělo tak
neodkazuje pouze na smyslovost, ale i na ducha a osobu jako takovou. Dokládám
to Husserlovým citátem z VIII. Přílohy k Idejím II: „'Tělo' a 'duch' jsou jevově
zvláštním způsobem jednotné.“148 A díky této jednotě má i duch své místo.
Duchovní subjekt má díky funkčnímu vztahu k tělu svůj prostor, tak jako svůj
subjektivní čas (řekněme díky duši).
Vcítění je pak právě to, že nevidím jen tělo člověka a na něj připojené něco
dalšího, ale že vidím právě celého člověka. Jak můžeme pozorovat, v tomto pojetí
v Idejích II se Husserl nedostává do problémů jako v Karteziánských meditacích,
kde, jelikož vychází ze solipsisticko-naturalistické pozice, je vůbec problém, jak
může dojít k asociativnímu párování mezi pouze nějakým cizím fyzickým tělem
Körper a mým živým tělem Leib. Personalistickým přístupem v Idejích II se
Husserl těmto logickým problémům vyhýbá.
Pro tento přístup v Idejích II je také typické, že Husserl popisuje duchovní
svět a ten je právě a vždy sociální. Proto v Idejích II na problém solipsismu
nenarážíme. Člověk, se kterým se ve světě setkávám, je sociální osobou se svým
osvětím. A jak Husserl vykazuje, vztah člověka k jeho osvětí je motivační. Obrací
k němu pozornost, chápe, soudí, hodnotí a praktikuje. Osoby se ve světě spolu
145
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Duše myšlená jako mentální dimenze.
Duch jakožto zahrnující také svobodu.
Husserl, E., Ideje II, str. 220.
Tamtéž, str. 294.
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setkávají a obracejí se k sobě v duchovních činnostech. Svět druhého se ovšem
překrývá s mým vlastním osvětím. Oba dva tedy máme osvětí, které je nám z velké
části společné. Když druhého zahrnu do svého osvětí, vzniká pole sociálních vztahů
subjektivity. Svět obecně je nám tedy společný a naše osvětí jsou tak s otevřeným
horizontem. Svět a věci v něm, tak zakoušíme sice každý sám ze své perspektivy,
ale je nám také společný, takto vzniká intersubjektivně konstituovaná předmětnost
(vnímáme každý subjektivně, ale ty stejné věci). „Osoba je jako taková vztažena
k intersubjektivně konstituovanému světu, který je jeden pro všechny subjekty,
s nimiž je spojena komprehensí.“149 Takže věci intersubjektivně konstituované
přírody se jeví sice každému, ale každému jinými způsoby. Tím se vracíme
k tématu rozdílnosti mého Já a druhého. Moje a jeho 'zde' jsou vždy odlišné.
Druhý je jiným Já, do kterého se vciťuji. Ovšem k němu nemám originální
přístup a tak ho neznám. Jelikož ho beru za sobě rovného partnera, vím, že je
středobodem svého osvětí, že je členem sociální souvislosti a díky tomu je hnán
určitými motivacemi. Jeho motivacím se snažím na základě těch svých porozumět
a tak druhého poznat. V tom mi pomáhá fakt, že v tělesnosti se vyjadřuje duchovní
život osob. Takto se skrze chápání sebe samého snažím pochopit druhého jako svůj
analogon. Když odhaluji jeho motivace, očekávám, jak se bude daný člověk chovat.
Ale každá osoba má individuální charakter, i když se druhého snažím pochopit
podle svých způsobů chování a motivací. Vcítěním se tak učím nahlížet do nitra
druhého člověka a chápat, co jej motivuje. Druhý mi je tak dán ve vcítění a lidský
subjekt je intersubjektivním bytím. Odlišuji přitom svou sebe-apercepci
od apercepce druhého, protože jeho jevy, mínění a motivace mi nikdy nebudou
přístupny originálně.
Jak vyplynulo již ze závěru druhé kapitoly této práce, odlišnost Husserlova
přístupu v Idejích II a v Karteziánských meditacích je bazální a metodická. Oba
přístupy jsou naprosto rozdílné a neslučitelné, neboť vycházejí z úplně jiných
předpokladů (solipsisticko-naturalistoického a personalistického). I Kern v Úvodu
do myšlení Edmunda Husserla píše, že ani Husserl sám se podrobně nezabýval
otázkou, jestli a případně jak lze tyto dva rozdílné přístupy systematicky spojit. 150
Merleau-Ponty svou pozici vzhledem k probíranému tématu také měnil,
i když ne tak zásadním způsobem jako Husserl. Co má přístup Merleau-Pontyho a
149
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ten Husserlův z Idejí II společné? Primárně to, že Merleau-Ponty také nevychází
z žádné redukce a stejně jako Husserl pracuje s faktem kulturní (a sociální) reality.
Přičemž za první kulturní předmět, se kterým se setkávám, považuje MerleauPonty tělo druhého, jež je nositelem chování. Vzniká zde však stejný problém,
jak za tělem druhého odhalím vědomí a celého druhého člověka.
Merleau-Ponty ovšem odmítá představu, že by tělo bylo nějakým objektem,
ve kterém by pobývalo jako nějaký přídavek vědomí. Podobně jako Husserl
v Idejích II bude Merleau-Ponty mluvit o jednotě živého člověka (tělo jako Leib),
který ovšem (zde už na rozdíl od Husserla) sám není uzavřeným individuálním
subjektem, ale je subjektem anonymním patřícím do sociálna. Sociálno je pro
Merleau-Pontyho velmi důležité, považuje ho svým způsobem za konstantu,
protože se již vždy ve vztahu k sociálnu nacházím. Mé tělo je tomuto poli otevřeno,
a jelikož pociťuji, že mé vědomí má své tělo, proč by pak mělo být problémem,
že druhá těla mají také svá vědomí?
Kolem svého těla se vytváří svět našeho okolí, ten není ale pouze přítomný
pro mě, ale i pro druhého, který tento svět stejně jako já vypracovává. Oba jsme
určitým názorem (perspektivou) tohoto světa, ale každý odlišným. A díky
podobnosti struktur našich těl, díky podobnému tělesnému schématu, za tímto
tělem odhaluji druhou živou bytost. Merleau-Ponty ovšem pokračuje a říká, že díky
této podobnosti, vidím na druhém těle známý způsob zacházení se světem (ten můj
vlastní) a tak se z našich těl stává jeden systém, jeden fenomén, jedna anonymní
existence, jíž je mé tělo stopou. Toto společné schéma našich těl nám zajišťuje
korespondenci mezi tím, co mezi sebou navzájem jako lidé děláme.
Za velmi důležitý kulturní předmět pak Merleau-Ponty považuje řeč, protože
vytváří společnou půdu, na které se konstituuje náš společný výkon, jehož autorem
není ani jeden z nás. Abychom toho ovšem byli schopni, musíme mít právě
společnou půdu a koexistenci (dialog tak slouží jako její doklad).
Když takto Merleau-Ponty vnáší do subjektivity neosobní rozměr,
anonymitu, jak pak ale máme poznat druhého člověka? Máme sice určitou
společnou půdu a koexistenci, ale jeho žitá situace je vždy jiná od té, kterou si já
zpřítomňuji, tyto situace se nikdy nepřekryjí. I tento sdílený svět je tedy mým
rozvrhem, ale pohled druhého si činí stejný nárok. Nezbývá nám pak nic jiného než
si navzájem svou svobodu (svobodně) uznat. Naše svobody se navzájem vyžadují.
Kdybychom svobodu druhého neuznali, zpředmětnili bychom si ho. Stačí ovšem to,
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aby promluvil, nebo něco učinil a hned nám sebe a svou svobodu manifestuje.
Jsem tedy pak chtě nechtě nucen odhlédnout od solipsismu, který je pro MerleauPontyho stejně jako pro Husserla, neplatný.
Žijeme-li tedy takto sociálně a vytváříme-li si společný intersubjektivní svět,
druhý nás transcenduje. Jak si pak ale mohu být s druhým navzájem otevřen?
Jednoduše. Protože nikdy neprožiji to, jak je druhý přítomen vůči sobě samému,
ale přesto pro mě bude existovat jako nepopiratelná perspektiva prostředí
koexistence. Náš život má prostě a jednoduše společenskou atmosféru.
Podle Merleau-Pontyho tak nejsme ani čistým vnitřkem, protože k nám
patří i vnějšek (tělo). A právě skrze tělesnost mám přístup k druhému, stejně tak
jako on ke mně. Nejsem pak ani subjektem, ani objektem. Dostávám se tím
do koexistence s druhými ve vztahu ke světu. Jak říká Urban: „já a druzí přímo
jsme koexistujícím vztahem ke světu. Zkušenost o druhém je tak jakoby 'ozvěnou'
mé vlastní tělesné konstituce.“151
Toto pojetí Merleau-Pontyho se zdá být do jisté míry velmi podobné tomu
personalistickému v Husserlových Idejích II. Jisté je, že i když Merleau-Ponty
Husserla kritizoval, velmi intenzivně na něj navazoval.
Jak jsem již naznačoval, Merleau-Ponty začíná analyzovat problematiku
zkušenosti o druhých lidech skrze fakt sociální a kulturní reality, tedy dost
podobně jako právě Husserl v Idejích II. Co je pak pro řešení problematiky
u Merleau-Pontyho zásadní, je jeho pojetí jednoty těla a vědomí, které dost
připomíná Husserlovo pojetí těla – Leib, tedy jeho pojetí živého těla. Oba dva pak
pro popis jednoty těla a duše (= člověka) používají velmi podobných vyjádření.
Husserl mluví o tom, že duše není nějaký přídavek na těle, podobně se vyjadřuje i
Merleau-Ponty, když kritizuje představu, že by se vědomí skrývalo v kousku těla.
Ale právě naopak ona jednota těla a duše tvoří člověka jako takového. Tělo je vždy
při nás, pohybujeme se jím, díky němu vůbec můžeme vnímat a díky němu má,
slovy Merleau-Pontyho, i vědomí své místo. Zde cítíme silné navázání na Husserla
z Idejí II, kde píše, že duch je přiřazen k tělu a tak má i duch svůj prostor. Toto vše
se zdá být v jejich pojetích velmi podobné, i když rozdíl najdeme v tom, že se
Merleau-Ponty snaží setřít distinkci mezi 'bytím v sobě' a 'bytím pro sebe', kterou
Husserl stále 'dodržuje'. To Merleau-Ponty zachází dále než Husserl a mluví o tom,
že právě díky podobnosti našich živých těl se vytváří určitá koexistence a stáváme
151
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se anonymními otevřenými jednotami, díky čemuž vzniká intersubjektivní pole a
cizí tělo poznám a uznám jako druhého člověka. Husserl sice také mluví
o intersubjektivním světě, ale druhý se nám schvaluje díky svému schodnému
chování s mými očekáváními, které jsem nabyl poznáním jeho motivací během
aktu vcítění. O nějaké vrstvě koexistence, kde se stírá jednotlivý individuální
subjekt, nemůže být u Husserla řeč. I když Husserl také mluví o jednotě těla a
duše, u Merleau-Pontyho je to myšleno mnohem silněji. Pro Husserla to jsou spíše
dvě vrstvy, které od sebe nejdou oddělit. Navíc u Husserla se nám díky tělesnosti
vyjadřuje vnitřek. Tedy nejprve mám vztek (vnitřní duševní stav) a ten se mi
vyjádří v nějakém vnímatelném vnějšku. Tělesnost je tak stále u Husserla trochu
upozaděná a druhotná. U Merleau-Pontyho jsme však jak vnitřek, tak i vnějšek
zároveň, tedy opravdu nerozdělitelnou jednotou (lidská existence je jakýmsi třetím
modem bytí mezi 'bytím v sobě' a 'bytím pro sebe'). U Husserla se akt vcítění děje
sice díky poznávání těla druhého, ale vcítění samo je výkonem, řekl bych, vědomí.
To u Merleau-Pontyho je tomu spíše naopak, právě díky tělesné koexistenci se
dostáváme k vědomí druhého. Merleau-Ponty ovšem později svou pozici
ve Viditelném a neviditelném ještě zradikalizoval a primárnost tělesnosti člověka
při poznávání druhého ještě posílil.
Ve Viditelném a neviditelném hlavně Merleau-Ponty nevychází ode mě a
od mého pohledu na cizí tělo, ale od pohledu druhého na mě, čímž přístup
k problematice zkušenosti o druhém dost posunul (je to řekl bych dost sartrovské).
Bude také mluvit o určité vrstvě koexistence, jejíž pojetí však dosti přiostřil. Díky
naší tělesnosti vzniká určitá mezivrstva, kde nalézáme anonymní viditelnost
(máme ji všichni), jakési všeobecné vidění. Tuto oblast viditelného a dotýkatelného
nazve Merleau-Ponty mezitělesnotí, která sahá dál něž věci, které skutečně vidím.
Znamená to, že mezi viditelným a vidoucím je kruhový vztah, protože vidoucí není
bez viditelné existence. Tak vzniká tranzitivita mezi jedním a druhým tělem.
Merleau-Ponty pak díky mezitělesnoti mluví o zapuštěnosti nás v druhých a
druhých v nás. Jsme poté již prostě vrozeně vyladěni na tělo druhého. V tomto
momentě tedy již nemluvíme o intersubjektivitě, ale právě o interkorporeitě,
mezitělenosti, či Urgemeinschaftung (původním zespolečenštění).
Merleau-Ponty se tak nakonec, dle mého názoru, od Husserla velmi výrazně
odlišil. Svým přístupem ve Viditelném a neviditelném, kde odmítá pojetí,
že bychom byli izolovanými osobami, které teprve do vztahu k druhým vykračují,
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5. Zohlednění pozice Dana Zahaviho směrem k Husserlově a MerleauPontyho filozofii
V předchozí kapitole jsem se snažil ukázat, jak Merleau-Ponty překračuje
Husserla a jak je jeho pojetí od toho Husserlova odlišné (hlavně co se týče
Viditelného a neviditelného). Na závěr bych od toho rád učinil menší odstup
pojetím Dana Zahaviho, který se snaží ve své studii Husserl and Transcendental
Intersubjektivity spíše ukázat, že Merleau-Ponty na Husserla přímo navazuje.
Jak píše Zahavi, Merleau-Ponty nepopisuje zkušenost o druhém člověku,
ale analyzuje podmínky možnosti intersubjektivity jako takové (tedy jak je vůbec
vztah mezi subjekty možný). Aby to ovšem mohl udělat, bude průběžně MerleauPonty analyzovat vztah subjektu (Já) a světa, protože intersubjektivita se nemůže
konstituovat někde ve vzduchoprázdnu, ale pouze na společném poli zkušenosti
jímž je právě svět. Merleau-Ponty tak rozehrává analýzu mezi třemi hráči: Já,
druhý a svět.152
Merleau-Ponty kritizuje idealistické pojetí subjektu, protože podle něho
bychom nikdy nemohli mluvit o intersubjektivitě, kdybychom považovali vědomí
za pouhé bytí pro sebe. Kdybych byl v tomto pojetí absolutním vědomím sebe
samého a nemohl mimo sebe najít nic, co jsem tam nekonstituoval, potom by
pluralita subjektů nebyla možná. Nikdy bych nemohl tolerovat někoho mně
rovného, mé Já by bylo jedinečné (nemůže být sdíleno s žádným druhým), takže by
zde o problému druhých vědomí nemohla být vůbec řeč. Těla druhých by nikdy
neožila.153
Jak

právě

Zahavi

vyzdvihuje,

Merleau-Ponty

kontruje

tvrzením,

že subjektivita není nehybnou identitou sama se sebou, ale je spíše vyjitím ze sebe
a otevřeností k druhému. Subjektivita tak není uzavřená, odlehlá od světa a
nepřístupná druhému. Otevřenost druhému je naopak zajištěna naším (mým a
jeho) vztahem ke světu, oba sdílíme společný systém (protože jsem otevřen světu,
mohu být také otevřen druhému). Já samotný nejsem nikdy natolik uzavřená
subjektivita, aby mi byl druhý úplně cizí nebo nepřístupný. Je to díky tomu,
že jsem od počátku mimo sebe, jsem již vždycky cizí sám sobě, proto se s druhým
152
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Transcendental Intersubjektivity).
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mohu setkat.154
Toto bytí mimo sebe, které je vůbec zásadní pro možnost intersubjektivity,
Merleau-Ponty pojednává ve svých analýzách časovosti a tělesnosti. Časovosti
subjektu, dle Zahaviho, Merleau-Ponty rozumí stejně jako Husserl a Heidegger,
tedy jako pohybu transcendence, která od počátku rozbíjí absolutní sebetransparentnost a sebe-výskyt. Tělesnost potom Merleau-Ponty nazývá třetím
modem bytí mezi čistým subjektem a čistým objektem, modem, který osvobozuje
subjekt z jeho čistoty a transparence a tak činí možnou otevřenost vůči druhému
(nejsem sám sobě absolutně transparentní a mám i svůj vnějšek = tělo).
Intersubjektivita je pak klidně možná, když člověka nepojímáme jako čistý subjekt,
ale jako existenci, tedy (vtělené) bytí ke světu. Člověk je pak do intersubjektivního
smyslu situován již svým narozením, protože narozením je člověk včleněn do
struktury, která odkazuje ke světu a je charakteristická bytím mimo sebe ve své
tělesnosti. Druhého pak vnímám během svého života na půdě společného světa.
Mohu ho zakoušet, protože se chová způsobem, jakým bych se já sám mohl
vztahovat ke světu (jak vidíme, Zahavi stále akcentuje, že Merleau-Ponty zkušenost
druhého staví ve vztahu ke světu). To že mohu druhému porozumět na základě
svého vlastního těla je dáno jen tím, že Já i druhý již vždy patříme stejnému světu.
Je to právě mé tělo, které vnímá druhého a nalézá podobnost mezi našimi těly
navzájem, což je možné jen díky stejným strukturám našich těl. Díky této
strukturální podobnosti mé tělo rozpoznává tělo druhého jako své prodloužení a
naše těla se tak stávají jedním strukturálním celkem, mezitělesností. 155
Zahavi upozorňuje, že se Merleau-Ponty poté snaží analyzovat perceptivní
zkušenost a strukturu vnímatelného světa, protože když pochopíme svět jako
intersubjektivní pole zkušenosti, porozumíme snadněji intersubjektivitě samotné.
Svět tak podle Merleau-Pontyho chápu jako reálný pro všechny subjekty,
které se mnou sdílí mou situaci. Svět tak nezakouším, že by byl pouze pro mě, ale
jako korelát každého jiného vědomí, s kterým bych se kdy setkal. Když někoho
potkám, dám se s ním do řeči a mluvím s někým, kdo má živou zkušenost se
stejným světem jako já, s někým, kdo je se mnou v tomto světě přítomen, a s nímž
jen díky tomuto společnému světu komunikuji. Rozhodně tomu není tak,
že bychom každý měli svůj svět (pak by ani intersubjektivita nebyla možná). Takto
si naopak mohu dokonce představit, co bych prožíval, kdybych byl tam, kde je
154
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druhý. Což platí i naopak, druhý by mohl zakoušet to co já, kdyby byl v tomto
momentě zde. Má perspektiva světa tak nemá určené hranice, jako spíše
samovolně sklouzává a proniká do perspektivy druhého. To podle Zahaviho
nakonec vede Merleau-Pontyho k názoru, že je to právě otevřenost ke světu, která
nakonec vede k možnosti zkušenosti druhého. „Já sám nemám perceptivní
monopol na bytí, objekty se mi naopak dávají jen částečně, což dává možnost pro
mnoho dalších pozorovatelů vedle mě.“156 Objekty samotné tak svou transcendencí
a nevyčerpatelným perceptivním bohatstvím otevírají možnost 'být zde i pro druhé'
(nezáleží na tom, jestli se druzí opravdu objeví), a proto jsou intersubjektivní (a na
druhé odkazují).157
Subjekt je pak dle Merleau-Pontyho intersubjektivním polem, které si
uvědomuje sebe samého ve své přítomnosti ve světě a k druhým díky své tělesnosti
(korporeitě) a historicitě.
Podle Zahaviho je největším přínosem Merleau-Pontyho zjištění, že mohu
mít zkušenost druhého pouze v momentě, kdy jsem již ve vztahu sám k sobě možný
jako druhý, tedy když se mohu sám sobě zdát jako cizí (druhý). Aby pro mě mohli
druzí empiričtí lidé existovat jako opravdu druzí lidé, musím mít možnost je
rozpoznat, a proto již vždy musí být struktura 'bytí pro druhé' zahrnuta v dimenzi
'bytí pro sebe'. Tím pádem není druhý pouhým faktem, ale možností mého
vlastního bytí. Merleau-Ponty dokonce říká, že „tajemství druhého není nic jiného
než tajemství mě samotného,“ 158 protože zkušenosti druhého můžeme porozumět
jedině tehdy, když si uvědomíme, že já sám jsem cizí sám sobě. A sám sobě jsem
cizí, když se na sebe dívám jako na objekt, tedy vnímám se v modu 'bytí pro druhé'.
A v horizontu této zkušenosti se mi otvírá i zkušenost o druhém. Nejenom že mohu
zakoušet sám sebe, ale mohu být zakoušen i druhými lidmi. Znamená to, že ve své
tělesnosti jsem již od počátku intersubjektivní a sociální. Konkrétní setkání
s druhým pak není zakoušeno jako odcizení, ale jen ukazuje, že jsem byl tomuto
setkání již vždy otevřen.159
Pohled druhého mne nezpředmětňuje tak jako u Sartra, protože pohled
druhého mě může zpředmětnit pouze za předpokladu, že druhého zakouším i já, a
proto se mé zpředmětnění neděje úplně bez mého vlastního přičinění. Za druhé
na mě, podle Merleau-Pontyho, druhý může koukat jen proto, že jsem viditelný,
156
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tedy protože oba obýváme stejný svět. Již vždy se nacházíme v intersubjektivním
světě a jakékoliv setkání, boj a konflikt by nebyly možné, kdybychom již vždy
neměli společnou půdu a koexistenci. Proto je (zpředmětněný) druhý jako objekt
pouhou neautentickou modalitou druhého jako člověka a mé zpředmětnění
pohledem druhého je nepříjemné jen proto, že nahrazuje mnohem přirozenější
komunikaci (námitka vůči Sartrovi). Zahavi upozorňuje, že Sartrova chyba
v analýze 'bytí pro druhé' spočívá v jejím nedotažení do konce, kde by stejně jako
Merleau-Ponty odhalil primordiální intersubejktivitu, která vůbec odcizení,
konflikt a zpředmětnění umožňuje. Tak je náš vztah ke světu i vztah k sociálnu
(druhým lidem) konstantní dimenzí lidské existence.160
Zahavi si myslí, že Merleau-Ponty rozumí problému sociálna jako
zvláštnímu problému transcendence, stejně jako vidí problém mého vztahu
k druhým a problém mého vztahu k věcem jako stejný základní problém. Zásadní
otázkou zůstává, jak mohu být otevřen fenoménům, které mě transcendují a
zároveň ve stejné chvíli existují jen do té míry, že jsem se jich 'ujal' a 'žiji je' 161.
Proto Merleau-Ponty ve Fenomenologii vnímání píše, že řešení všech problémů
transcendence tkví v před-objektivní přítomnosti (pre-objective present). Jde o to
vysledovat vztah mezi mnou, druhým a světem v té nejzákladnější vrstvě
zkušenosti. Protože kdybychom začali tento problém řešit od situace, kde by byly
tyto tři elementy již jasně oddělené a fixované jako sebe-identity, pak bychom
ztratili možnost intersubjektivitě vůbec porozumět. Proto stojí za to jít zpátky
k sociálnu, se kterým jsme v kontaktu jen pouhým faktem své existence, tedy
do oblasti před jakoukoliv objektivizací.162
A přesně o to se Merleau-Ponty pokouší svou analýzou čerpající
z teoretických zkoumání vnímání a vývojové psychologie. Proto tvrdí, že vnímání
má před-osobní strukturu a je charakteristické fundamentální anonymitou. Každé
vnímání probíhá v atmosféře obecnosti (v neosobním modu). Ve skutečnosti to
nejsem Já, kdo vnímá, ale vnímání se spíše děje a něco je vnímáno. Když tedy
vnímání zahrnuje moment odosobnění, tak v tomto ohledu, kdy subjektem proniká
tato anonymita, nepředstavuje zkušenost druhých žádný problém. Není zde žádný
problém alter ega, protože nevnímám ani Já, ani druhý, ale je to anonymní
viditelnost, která obývá nás oba. Jedině v momentě, kdybych zapomněl, že patřím
160
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ke společnému perceptivnímu poli a redukoval se na to, co ze mě dělá reflexe,
by začala být zkušenost o druhém problematická.163
Zahavi upozorňuje, že Merleau-Ponty dochází k podobným závěrům jako
studie z oblasti dětské psychologie a to v tom smyslu, že zkušenost druhého a
intersubjektivního světa jsou problémem pouze pro dospělé. Na prvním vývojovém
stupni totiž nemůžeme mluvit o dětské sebe-zkušenosti nebo dětské zkušenosti
druhých, toto stadium naopak spojují se společným anonymním životem bez
rozlišování. V tomto stádiu se nevyskytuje komunikace v pravém slova smyslu,
protože ta předpokládá oddělení (rozlišení) mezi subjekty. Merleau-Ponty pak
v této souvislosti píše o původní situaci tělesné před-komunikaci (precommunication). Dle Zahaviho si je Merleau-Ponty vědom nebezpečí takovýchto
tvrzení vzhledem k možnosti plurality subjektů. Když je vnímající subjekt
anonymní, potom je i vnímaný subjekt anonymní. Jak se z tohoto jednoho
společného (sdíleného) vědomí dostaneme k pluralitě vědomí? Podle MerleauPontyho bez problémů, protože je rozdíl mezi anonymním společným vědomím a
pluralitní intersubjektivitou. Proto není vůbec potřeba obhajovat panpsychismus,
který rozdíl mezi Já a druhými skutečně ničí, protože pluralitní intersubjektivita
tento problém vskutku nemá. Zahavi zde upozorňuje, že je rozdíl mezi teorií, která
jednotlivou individualitu popírá a teorií, která do srdce subjektivity pouze přidává
něco neosobního. Sám Merleau-Ponty ve Fenomenologii vnímání říká, že si
filosofie nemusí vybírat mezi dvěma koncepty subjektu: samotou a komunikací,
individualitou a obecností, protože ty jsou jen momenty unikátní struktury, kterou
je subjekt sám. Tak zůstává pro Merleau-Pontyho samota a individualita obhájena
navzdory existence fundamentálního sociálna. Mluví dokonce o žitém solipsismu,
který zůstává nepřekonatelný: Já nikdy nemohu žít přítomnost druhého tak, jak ji
žije on. Nikdy nemohu druhého zakoušet stejným způsobem, jakým zakouším sám
sebe, ani jakým způsobem on zakouší sám sebe. Například žal druhého je situace,
kterou žije on, mně je pouze aprezentována. Rozdíl mezi subjekty, který tvoří
intersubjektivitu pravou inter-subjektivitou, se neruší.164
Zahavi se poté zastavuje u Merleau-Pontyho pozorování intersubjektivního
charakteru jazyka. Je prý možné zkonstruovat solipsistickou filosofii, ale když tak
někdo činí, tak předpokládá jazykovou komunitu, kterou oslovuje (protože nikdo
nikdy nemluví jen sám k sobě, ale ke všem). To je pro Merleau-Pontyho důvod,
163
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proč formulování teze solipsismu samo v sobě zahrnuje své popření. 165
Podíváme-li se podrobněji na dialog, zjistíme, že zahrnuje společnou půdu
mezi mnou a druhým, která dle Merleau-Pontyho kopíruje tělesně-perceptivní
koexistenci jen na vyšším stupni. V rozhovoru nám jsou odebírána slova samotnou
diskuzí a přicházejí momenty, ve kterých vzniká společný podnik, jehož autorem
není ani jeden z nás. Námitky druhého ve mně totiž vyvolávají myšlenky, o kterých
jsem vůbec nevěděl, že mám. Takže ve chvíli, kdy druhému propůjčuji své
myšlenky, oplácí mi tím, že musím dále také přemýšlet. Jsme spolupracovníky a
naše perspektivy se prolínají dohromady a vytváří jednu stavbu (tkanivo). Nakolik
ve mně samotném slova druhého vyvolávají cizí myšlenky, tak v sobě při mluvení či
rozumění zakouším přítomnost druhého, nebo svou přítomnost v druhém. Když
mluvím, jsem si sám sobě cizí, a když chápu, nejsem si nadále jistý, kdo mluví a
kdo poslouchá. Proto i na poli jazyka narážíme na již mnohokrát zmiňovanou
anonymitu. Myšlenky jsou artikulovány řečí, která není výplodem ani jednoho
z nás. Řeč neovládáme my, ale řeč ovládá nás. Na tomto poli je dle MerleauPontyho

konečně

možné

porozumět

smyslu

Husserlova

tvrzení,

že

transcendentální subjektivita je intersubjektivitou.166
Merleau-Ponty píše, že bytí nezobrazuje samo sebe přede mnou, ale spíše
v průniku mé perspektivy a perspektivy toho druhého. Vnímaný a historický svět
jsou tak jistými meziprostory. Můj život se vždy vyskytuje v atmosféře
poskytovanou smyslem, který je vytvářen a držen společně, v atmosféře, která
vůbec tento život umožňuje. Proto dle Merleau-Pontyho jedině filosofické vědomí
intersubjektivity
intersubjektivita

umožňuje
nakonec

porozumět

nahrazuje

vědeckému

dogmatický

vědění,

objektivismus

protože
správným

fenomenologickým pojetím, podle kterého je koncept pravdy a reality chápán
v souvislosti společenství subjektů.167
Zahavi zdůrazňuje, že se Merleau-Ponty staví kriticky k předchozím
fenomenologickým pokusům Sartra a Heideggera, ale Husserlovy analýzy hodnotí
vcelku pozitivně. Zahavi to odůvodňuje tvrzením, že Merleau-Ponty jako jediný
z této trojice vzal Husserlovu fenomenologii intersubjektivity vážně (možná proto,
že byl nejvíce z nich obeznámen s pozdními Husserlovy texty). Každopádně se
Zahavi urputně pokouší ukázat údajně nepopiratelnou podobnost Merleau165
166
167

Srv. tamtéž, str. 157.
Srv. tamtéž, str. 157 – 158.
Srv. tamtéž, str. 158.
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Pontyho s Husserlem. Určitá podobnost, jak jsem vykázal v předchozí kapitole,
nepochybná je. Otázkou ovšem zůstává, do jaké míry je tak silná, jak se to snaží
vykázat Zahavi. V předchozí kapitole jsem, domnívám se, dostatečně doložil, že se
Merleau-Ponty díky mezitělesnosti dostává do oblasti Husserlovi dost vzdálené.
Nicméně Zahavi uzavírá, že největším Merleau-Pontyho přínosem do této
problematiky bylo ozřejmění spojitosti mezi inter-subjektivitou a inter-subjektivní
jinakostí (odlišností, odcizením)168. Tedy že poukázal na důležitost pukliny v sebekoincidenci pro možnost intersubjektivity. S druhým se mohu setkat jen tehdy,
když jsem již od počátku mimo sebe, protože druhého mohu zakusit jedině
v případě, že jsem již vždy možným druhým vzhledem k sobě samému. A i když
Zahavi tvrdí, že tyto myšlenky prosvítají již v Husserlovi, myslím si, že je to právě
Merleau-Ponty, který je jasně zformuloval a přivedl na světlo. Husserl se tohoto
tématu dotýká, ale činí mu, myslím si, spíše problémy (viz. Karteziánské
meditace).169
Teprve Merleau-Pontymu se daří vyhnout Reynaertově námitce vůči
Husserlovi, kterou jsem zmiňoval v první kapitole, že abych mohl rozpoznat druhé
tělo jako druhého člověka, musel bych mít k sobě přístup jako druhému, tedy
přístup ke svému Leib jako Körper (což právě Husserla vedlo v Karteziánských
meditacích k důkazu kruhem).

168
169

Inter-subjective alterity.
Srv. tamtéž, str. 158 – 159.
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Závěr

V diplomové práci jsem se zabýval tématem zkušenosti o druhém člověku
z pozice fenomenologické filosofie. Text tak navázal na mou práci bakalářskou,
kde jsem toto téma otevřel a připravil ho pro jeho další zpracovávání. V této práci
jsem rozšířil jak záběr samotných textových zdrojů, tak analyzovaných autorů.
Dvěma ústředními motivy bylo: za prvé vykázání posunu v myšlení fenomenologie
intersubjektivity Edmunda Husserla samotného, za druhé doložit překonání
Husserlova myšlení filosofií Merleau-Pontyho.
V první kapitole jsem se snažil shrnout poznatky učiněné v mé bakalářské
práci, bez nichž by další postup v diplomové práci nedával moc smysl. Snažil jsem
se tedy vykázat, co Husserl rozumí termínem vcítění ve svých Karteziánských
meditacích a jak toto pojetí navazuje na Theodora Lippse. Zjistili jsme tak,
že postup v Meditacích vede k logickým problémům a že z naturalistickosolipsistické pozice se ke zkušenosti druhého a intersubjektivitě dostat nemůžeme.
Text Karteziánských meditací je podmíněn přísnou metodou a redukcí,
které Husserlovi řešení problému zkušenosti o druhých

lidech

značně

zkomplikovaly, proto jsem se ve druhé kapitole zabýval jeho odlišným přístupem
k řešení této problematiky. Vycházel jsem přitom primárně z jeho Idejí k čisté
fenomenologii a fenomenologické filosofie II. Zde Husserl není svázán
karteziánskou metodou a redukcí na solipsistickou sféru a jeho přístup tak není
naturalistický, ale personalistický. Vyhýbá se tak problémům, do kterých se dostal
v postupu v Meditacích. Člověk se vždy vyskytuje v sociální souvislosti, máme
společné (intersubjektivní) osvětí, kde se setkáváme, a druhého ve vcítění
poznáváme bezprostředně jako celého člověka vcelku (je komprehensivní jednotou
těla a duše). Ve vcítění se nám aprezentuje po způsobu nepřímé přítomnosti
vnitřek druhého člověka a tím odhalujeme jeho motivace. Následně se nám druhý
jako osoba stvrzuje svým schodným chováním s našimi očekáváními.
Ve třetí kapitole jsem se zabýval fenomenologií intersubjektivity u MerleauPontyho, který na Husserla navazoval. Snažil jsem se tak nejprve vykázat jeho
postoj ve Fenomenologii vnímaní a poté jeho posun ve Viditelném a neviditelném.
Zdá se, že navázaní na Husserla (z Idejí II) je ve Fenomenologii vnímání celkem
očividné. Posun ve Viditelném a neviditelném však vidím jako tak zásadní, že ho
považuji za jasné překročení myšlení Edmunda Husserla.
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Proto jsem se ve čtvrté kapitole snažil tyto myšlenkové proudy obou autorů
interpretovat a komparovat. Myslím, že se nám potvrdila teze o podobnosti obou
přístupů

v

Idejích

II

a

Fenomenologii

vnímání.

Neboť

Merleau-Ponty

ve Fenomenologii vnímání tak jako Husserl v Idejích II nezačíná analýzu
zkušenosti o druhých od redukce (na rozdíl od Husserla v Karteziánských
meditacích), ale stejně jako Husserl od faktu sociálního a kulturního světa.
Intersubjektivitu tak Merleau-Ponty vysvětluje skrze koexistenci s druhými lidmi,
která je možná díky tělesnosti a perceptivnímu vědomí. Nemůžeme být izolovaným
vědomím sebe sama, nejsme čistým vnitřkem, protože k naší existenci patří i
vnějšek – tělesnost. A k druhému mám, dle Merleau-Pontyho, právě díky tělesnoti
přístup. Nejsem ani subjektem, ani objektem, ale jsem koexistencí s druhým ke
světu.
Merleau-Ponty

ovšem

své myšlení

ve

Viditelném

a

neviditelném

radikalizuje a myslím, že se dostává do oblasti, jež byla Husserlovi dosti cizí.
Neboť ve

Viditelném

a

neviditelném

Merleau-Ponty

opouští

pojem

intersubjektivity a mluví o interkorporeitě, mezitělěsnosti, neboli zapuštěnosti nás
v druhých a druhých v nás. Tato mezitělesnost, korespondence mezi konáním
mého a konáním druhého těla (zprostředkovaná tělesným schématem), je dle
Merleau-Pontyho původním rozměrem lidské existence a poznání druhých vůbec
umožňuje. Merleau-Ponty tak vlastně přímo zkušenost o druhém neanalyzuje,
ale snaží se zjistit podmínky možnosti pro tuto zkušenost, jež právě objevil v této
dimenzi mezitělesnoti, čímž se ovšem podle mě fenomenologii intersubjektivity
Edmunda Husserla na míle vzdálil.
V páté a poslední kapitole jsem se od tohoto svého názoru snažil učinit
kritický odstup pomocí Zahaviho interpretace Merleau-Pontyho filosofie v knize
Husserl and Transcendental Intersubjectivity. Zahavi zdůrazňuje MerleauPontyho kritický ráz vzhledem k Heideggerovi a Sartrovi, ovšem jeho vymezení
vůči Husserlovi moc přiznat, zdá se mi, nechce. Merleau-Ponty klade důraz na fakt,
podle kterého již vždy musím být druhým sám k sobě, abych se s druhým mohl
setkat. Zahavi se ve svém textu snaží čtenáře přesvědčit, že tato myšlenka prosvítá
již právě v myšlení samotného Husserla. Zahavi tak Merleau-Pontyho považuje
spíše za pokračovatele Husserlova myšlení (kterým jistě do velké míry je – viz.
Kapitola 4), než za jeho 'překračovatele'. Já bych byl k takovému pojetí ostražitý,
protože se mi zdá, že v tomto smyslu Zahavi k Husserlovi nečiní dostatečně kritický
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odstup, a tím odpírá Merleau-Pontymu jeho zásluhy s pojetím interkorporeity.
Sám spíše, jak jsem již naznačoval ve čtvrté kapitole, tento Merleau-Pontyho
myšlenkový počin považuji za Husserlovo překročení, neboť se jím Merleau-Ponty
dostává do sféry, o které se, pokud vím, Husserl nikde nezmiňuje. Navíc tím
Merleau-Ponty stírá ono tradiční pojetí bytí jakožto 'bytí pro sebe' a 'bytí v sobě'.
Lidská existence je modem bytí někde mezi tím!
Touto diplomovou prací jsem tak dovršil analýzu jednoho zdroje myšlení
o zkušenosti o druhém člověku. Odkryl jsem druhý přístup v myšlení
o intersubjektivitě ve fenomenologii Edmunda Husserla a vykázal MerleauPontyho navázání na toto pojetí a nakonec jeho překročení v Merleau-Pontyho
myšlení mezitělesnosti. Dokončil jsem tak pomyslný kruh, který jsem začal psát
ve své práci bakalářské.
Nicméně touto prací se otevírá prostor pro další analyzování tohoto tématu
a to mnoha dalšími směry. Již v této práci jsme narazili na určité průsečíky myšlení
Merleau-Pontyho s fenomenologií Sartrovou, což by stálo za další pozornost. Vždy
se také tímto směrem můžeme zabývat přístupem Heideggerovým. Ovšem za jeden
z nejzajímavějších, i když dosti náročných směrů možného rozvedení tohoto
tématu a diplomové práce samotné, považuji vykázání myšlení intersubjektivity
ve fenomenologii Renauda Barbarase. Na každý pád mi tato diplomová práce může
sloužit jako odrazový můstek pro další zkoumání tímto směrem.
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