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Abstrakt
Cílem práce bude hledání kořenů a původu intencionality vycházející z Husserlova
pozdního myšlení. Intencionální struktura vědomí je základem Husserlovy fenomenologie
a hraje v ní klíčovou roli již od dob Logických zkoumání. Přesto, nebo snad právě proto s
sebou nese otázka po původu této intencionality mnoho komplikací a tedy i prostor k
projasnění. Východiskem naší práce bude Husserlovo pozdní dílo Erfahrung und Urteil.
Důvod je dvojí. Zaprvé, toto dílo předvádí východiska, k nimž Husserla dovedlo jeho
celoživotní promýšlení problematiky, a za druhé, toto dílo není doposud tak častým
předmětem badatelské práce jako jiná Husserlova díla. Vycházíme z toho, že každý
fenomén se ukazuje vždy v určité perspektivě, proto sledujeme intencionalitu v několika
perspektivách, které se postupně odkrývají. První perspektivou je pak sestup od aktů
souzení směrem k původnějším vrstvám intencionality, který nás dovedl k perspektivě
druhé, tedy k instinktové intencionalitě, jíž se věnujeme v následující části práce. Její
odkrytí následně zvýrazní roli tělesnosti. Význam tělesnosti ve vztahu ke kořenům
intencionality se pokusíme ukázat s pomocí Merleau-Pontyho Fenomenologie vnímání.
Tento postup by nám pak měl konečně umožnit zodpovědět hlavní otázku naší práce, tedy
jaké jsou kořeny intencionality a zda jsme je opravdu nalezli.

Klíčová slova: Husserl, intencionalita, genetická fenomenologie, reflexe, instinktová
intencionalita, Merleau-Ponty, tělesnost
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Abstract
This work aims to pursue the roots and sources of intentionality. Intentional
structure of consciousness is the very core of Edmund Husserl's phenomenology and plays
the main role since his Logical investigations. The problem of intentionality is complicated
and complex and resonates through the Husserl lifelong work

Our starting point is

Husserl's late work Erfahrung und Urteil. The reason why we choose this work is twofold.
First, this work shows the thoughts which result from the life long investigation of
problematics. And the second reason is, this work hasn't been the subject of examination as
much as Husserl's earlier works so far. The key to our work is the perspective in which
every phenomenon shows. That's the reason, why we follow intentionality in three
perspectives, which gradually uncovers itselves. The first perspective is the descent from
acts of judgment to the original layers of intentionality. This brings us to the second
perspective, which is the instinctive intentionality. This is the subject of following part of
our work. The exposing of instinctive intentionality underlines the role of embodiment.
The importance of embodiment in regard to intentionality is the final perspective. We
investigate this with help of Maurice Merleau-Ponty Phenomenology of perception. This
will bring us closer to be able to answer our crucial question, what are the roots and
sources of intentionality and have we really found them?

Key words: Husserl, intentionality, genetic phenomenology, reflection, instinct
intentionality, Merleau-Ponty, embodiment
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§ 1. Úvod
V naší práci se ptáme po intencionalitě. A protože si klademe za cíl, aby bylo naše
tázání bytostné a aby se pokusilo vyjasnit podstatu dotázaného, míří naše dotazování k
původu a kořenům intencionality.
Myšlenka intencionality je jedním ze základních kamenů Husserlova myšlení.1 V ní
se rozehrává specifický vztah vědomí a světa. Základním východiskem zde je formulace,
vědomí je vždy vědomím něčeho. Klíčové zde pak je především to, že tento intencionální
vztah ke světu zachovává světu jeho transcendenci. Most přes Vltavu, jež míjíme na své
každodenní cestě do práce, není pouze v našem vědomí. Most je ve světě, je v něm pro mě,
stejně jako pro tisíce dalších lidí, kteří přes něj každý den přecházejí a věří v jeho stabilitu
a solidnost. A přesto se zde odehrává specifický vztah mezi mnou a mostem, který nemusí
být stejné povahy jako vztah mezi druhým a mostem. Každé takové vztahování se je podle
Husserla intencionálního charakteru. Obecněji, naše vědomí je intencionálního charakteru.
Tato myšlenka hrála v Husserlově fenomenologii klíčovou roli. Domníváme se, a to
je také důvod, proč jsme si ji vybrali za námět naší práce, že právě proto, že celé
Husserlovo myšlení stojí na myšlence intencionality, je třeba se jí zabývat. 2 Jakou cestu
však pro takové zkoumání zvolit? Hned záhy, když si tuto otázku položíme, nabízí se
několik možností. Mohli bychom se pokusit předvést a zrekonstruovat cestu, na níž se tato
myšlenka v Husserlově myšlení formulovala. Mohli bychom hledat, kdo Husserla
inspiroval. Mohli bychom si také vzít jedno konkrétní dílo a vydat počet o tom, jak je v
něm intencionalita pojímána a jak se toto zpracování liší, od díla jiného. Každý z těchto
přístupů má jistě svou validitu a prohlubuje naše porozumění otázce intencionality. Není
problémem najít mnoho prací, které se intencionalitou jedním ze zmíněných způsobů
zabývaly. To je také jedním z důvodů, proč se chceme v naší práci vydat poněkud odlišnou
cestou.
Výchozím požadavkem našeho tázání je, že chce být fenomenologické. Tento
požadavek bude třeba hned na počátku vyjasnit. Fenomenologie, která se poprvé rodí právě
v Husserlově myšlení, chce být zpočátku zejména metodou. To znamená, vztahovat se k
věcem, po nichž se táže, jako k fenoménům. K věcem samým, jak si přeje Husserl. Tento
specifický vztah vztahování se k věcem jako k fenoménům ve svém jádře nese, nechat věci
1
2

A také jakousi věčnou hádankou. (Fasching, 2010, s. 133).
To však neznamená, že Husserl byl první, kdo si intencionality „všímal“. (Drummond, 1990, s. 11).
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ukázat se, tak jak jsou, to znamená, „analyzovat to, co se samo dává, v mezích, v jakých se
dává“. (Novotný, 2010, s. 355) Negativně vymezeno, neznásilňovat je našimi předem
vytvořenými kategoriemi a poučkami, jejichž prizmatem se snažíme vidět svět kolem nás,
bez ohledu na to, že se nám tak spíše zakrývá skutečná povahu fenoménů. Co z toho však
plyne pro naši práci?

§ 1.1. Zdroje
Když jsme řekli, že chceme, aby naše zkoumání bylo fenomenologické, neznamená
to nic jiného, než že chceme nechat intencionalitu, aby se nám sama ukázala. To se bude
dít samozřejmě primárně skrze Husserlovo myšlení. V našem případě bude východiskem
naší práce Husserlovo pozdní dílo, vydané až po jeho smrti, Erfahrung und Urteil. To však
neznamená, že se budeme pohybovat pouze v jeho rámci. Kromě ostatních Husserlových
textů, budeme přihlížet také k myšlení Maurice Merleau-Pontyho, především pak k
Fenomenologii vnímání.
Každý, kdo se systematičtěji zabývá Husserlovým dílem, narazí dříve či později na
problém, který s sebou jeho dílo nese. Tento problém spočívá v tom, že až na několik
výjimek, většina z toho, co bylo z Husserlova díla vydáno, ať již se bavíme o dílech, která
byla vydána ještě za jeho života, nebo dílech, která jsou vydávána průběžně z pozůstalosti,
je jakousi „kompilací“ jednotlivých Husserlových analýz, na nichž pracoval po celou dobu
svého života. To znamená, že před námi neleží díla, s pečlivě vypracovanou a zamýšlenou
strukturou, ale často spíše jednotlivé útržky, které někdy více, někdy méně, dávají
dohromady jakýsi celek. Tento aspekt se týká zejména toho, co je vydáváno v souboru
Husserlian, kde mnohdy nalezneme texty, které byly zřejmě i pro Husserla jakousi skicou a
jejichž struktura tomu odpovídá. Nemůžeme zde počítat s nějakým lineárním postupem,
začínajícím kladením problému a pokračujícím skrze jeho postupné a důkladné
vypracování. Nalezneme zde často naopak texty, které mají spíše formu jakéhosi
zaznamenávání myšlenek a nápadů. Tento fakt nás vedl k tomu, že jsme si jako výchozí
bod našeho zkoumání vybrali právě dílo Erfahrung und Urteil. Ačkoli i pro něj platí výše
zmíněné a výsledná podoba a složení textu je dílem Ludwiga Landgrebeho, přesto se nám
zdá, že struktura a především obsah tohoto díla vykazuje větší soustavnost, což je také
dílem toho, že se jedná po značně pozdní text. V této době již sám Husserl propracoval do
velké míry analýzy, které mají pro jeho myšlení klíčovou roli, jako např. analýza časovosti
atd. V části díla, k níž především míří náš zájem, tedy v části zabývající se
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předpredikativní strukturou zkušenosti, se nám pak dostává poměrně ucelený souhrn toho,
k čemu Husserl na tomto komplikovaném poli, ve své badatelské práci dospěl.

§ 1.2. Východisko perspektivy
Každý fenomén se vždy ukazuje pouze perspektivně. Nikdy nemůžeme najednou
uchopit věc jako celek, a vidět ji ve stejné jasnosti ze všech jejích stran. Věc se vždy
odstiňuje a nabízí se v perspektivách, které se odhalují ve vztahu mezi námi a věcí.
Poznávání a zkoumání je tak do jisté míry vždy obcházením a tedy pohybem. Takový
pohyb je opakem ustrnulosti, která věc neodkrývá v její podstatě právě proto, že jsou jí
skryté ostatní perspektivy. V naší práci se ptáme po kořenech a původu intencionality. To
je tedy tím, co chceme nechat vystoupit v rozličných perspektivách, co chceme „obcházet“
a tak i poznat právě proto, že věříme, že pokud bychom hned na začátku práce přijali za
svou pouze jednu perspektivu, hrozilo by nám ustrnutí, kterému mnohé vždy bytostně
uniká. Na základě tohoto postupu by se nám pak mělo zároveň i ukázat, jaká perspektiva
bude pro naši problematiku tou nejpřínosnější, a kterou se budeme snažit vytěžit v naší
práci tak, aby se nám co nejlépe podařilo doptat se po původu intencionality.
Než přejdeme k samotným perspektivám, v nichž se lze s otázkou po původu
intencionality setkat, bude třeba projít alespoň krátkým uvedením do problematiky
intencionality. Ukážeme, co to znamená, že vědomí je vždy vědomím něčeho, že je
intencionální; a jakou má tento vztah strukturu. Domníváme se, že již tento první krok nám
odkryje naši otázku v určité perspektivě, skrze niž budeme moci proniknout hlouběji do
našeho tázání.
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§ 2. Úvod do intencionality
Jak jsme již uvedli, základním rysem intencionality je, že se jedná o vědomí
něčeho. Intencionální vztah má pólovou strukturu, na jedné straně stojí pól Já jako
subjektu, a na straně druhé korelát daného intencionálního aktu. Zásadní je, že tento vztah
ponechává věci ve světě a nedělá z nich pouhé imanentní představy vědomí, jež jsou
nezávisle na světě. Intencionalita je v tomto ohledu transcendencí, rozbíhá se zcela
bytostně do světa a nechává věci v tomto světě být. Přesto lze v tomto vztahu rozlišit mezi
noematickou a noetickou stránkou. Noematická stránka se zaměřuje na míněné a jeho
struktury. Noetická naproti tomu na celkový smysl daného aktu a na jeho konstituci.
(Husserl, 1966, s. 130) Obě dohromady pak patří k celkové struktuře intencionálního aktu.
Když zde však hovoříme o intencionálním aktu, je třeba si ujasnit, že se již pohybujeme na
určité, předem ustavené rovině. Jako příklad takového intencionálního aktu lze uvést třeba
pozorování stolu v naší pracovně nebo stromu v zahradě. Jednou z cest, kterou se často
vydává i sám Husserl, je reflexivní analýza podobných prožitků, která má jasněji ozřejmit,
jak se to má s podobou intencionálního výkonu vědomí a jaké jsou jeho základní složky.
Takto postupuje Husserl především v raném období zkoumání intencionality, v období,
kdy se stále ještě vyrovnává především s Brentanovým konceptem intencionality.
(Janoušek, 2014, s. 191) Sledujeme - li však tyto analýzy, postupem času se stále
neodbytněji hlásí o pozornost otázka, jak vůbec ke zrodu této intencionální struktury
dochází? Můžeme - li analyzovat jednotlivé intencionální akty, je možné analyzovat i zrod
této intencionality samotné? Tato poslední otázka bude v naší práci po celou dobu
přítomna. Naším východiskem je, že je možné, a dokonce i nutné, ptát se po původu
intencionality, už pro její klíčovou roli v celém Husserlově myšlení. Jakým způsobem a v
jaké perspektivě však toto hledání přinese nějaké ovoce, zůstává nyní stále skryto.
Vypracování otázky, kterou si v naší práci klademe, by mělo také pomoci objasnit
další z klasických problémů, které se k intencionalitě vážou. Již jsme řekli, že naše vědomí
je intencionálního charakteru. Znamená to však, že to pro něj platí absolutně, jak implikuje
jeden Sartruv výrok, že kdybychom si byli vědomi ničeho, byli bychom „ne-vědomí“?
(Gallagher, 2008, s. 107) Znamená to, že vše, co v něm je zahrnuto, má podobu
intencionálního aktu? Nebo je zde nějaká „nevědomá“ rovina, která leží mimo tuto
intencionální strukturu vědomí, ať již ve smyslu, že je ve vědomí spolu s ní, nebo ji
předchází či umožňuje?
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Jak ovšem nechat vyvstat nějakou perspektivu, skrze niž bychom se mohli nechat
uvést do našeho zkoumání? Zkusme zůstat ještě na okamžik u jednoduchého příkladu
pozorování stromu v zahradě. Zkušenosti, která je bytostně každodenní a známá. Co nám
však reflexe této zkušenosti říká o intencionalitě? Strom zde stojí v moři opadaných listů,
hlásajících neodvratný příchod zimy. Strom je však také součástí zahrady, stejně jako vedle
něj stojící špalek na štípání dříví a kůlna, v níž se uchová nářadí. Strom v nás však také
vyvolává vzpomínky na to, jak jsme na něj jako malí lezli. To vše nějakým způsobem patří
k intencionalitě. Intencionální akt má své trvání, své modifikace, není pouhým
zkamenělým pohledem, kterým mé oči pozorují strom. Na bíle dni je tedy otázka, jak je
možné, že se zde mezi mnou a stromem rozehrává právě takový vztah v celé jeho plnosti?
To nelze brát jako samozřejmost, naopak, je třeba pokusit se analyzovat to, z čeho se tento
vztah rodí. Taková je tedy první perspektiva, v níž se nám otázka po původu intencionality
ukázala.
Zrod této intencionality budeme sledovat v souladu s Husserlovým postupem na
předpredikativní zkušenosti. Takto postupuje Husserl v Erfahrung und Urteil.
Východiskem tohoto postupu je, že predikativní výkony neboli akty souzení vyrůstají na
půdě naší předpredikativní zkušenosti. To znamenaná, že i v případě, že chceme zkoumat
soud a jeho bytnost, jak to dělá Husserl ve zmíněném díle, je třeba projasnit si půdu, na níž
se pohybujeme, tedy půdu předpredikativní zkušenosti. Oprávněnost tohoto postupu je
podle našeho názoru dvojí. Za prvé se domníváme, že chceme - li hledat kořeny
intencionality, není možné tak činit u intencionality vyššího stupně a jejích výkonů, které
vyrůstají vždy až na podkladu předpredikativní zkušenosti. Druhým důvodem tohoto
postupu je, že by nám měl pomoci vyjasnit i otázku, zda lze skutečně tvrdit, že naše
vědomí je pouze intencionálního charakteru a že zde není žádný prožitek či zkušenost,
která by byla bytostně jiného charakteru. Sestoupíme - li v našem zkoumání na půdu
předpredikativní zkušenosti, budeme moci dojít až ke sféře, kterou Husserl charakterizuje
jako sféru pasivity a která předchází všechny naše aktivní výkony vědomí. Domníváme se,
že právě tato pasivní sféra je místem, v němž se budeme muset pohybovat především,
místem, v němž leží odpověď na naše otázky.

§ 2. 1. Statická a genetická fenomenologie
Ještě před tím, než se pokusíme odhalit otázku po kořenech intencionality v této
první perspektivě, je nutné vyjasnit a zafixovat tento pokus ve vztahu k základním pojmům
11

Husserlovy fenomenologie. Jak známo, vzhledem k tomu, že Husserlovo zkoumání se stalo
jeho celoživotním projektem, který se neustále vyvíjel, stejně tak se vyvíjely i jednotlivé
pojmy jeho filosofie. My se zde nyní musíme zastavit především u dvou, které tvoří jedno
ze základních rozlišení Husserlova myšlení. Těmito pojmy jsou statická a genetická
fenomenologie. Přestože jak statická, tak i genetická fenomenologie mají co říci k otázce
intencionality, pro naše další směřování je nyní třeba si vyjasnit, jaký rozdíl mezi nimi je.
Pozornost statické fenomenologie míří k předmětné jednotě. Statická analýza tak vychází
od určité noematické jednoty smyslu, která se nám dává v intencionálním aktu, např. při
pozorování stromu v zahradě. V tomto případě je jednotou smyslu „tento konkrétní strom v
mé zahradě“. Přestože se mi při mém pozorování strom ukazuje vždy pouze v určité
perspektivě a z určité strany, v mém vědomí je stále touže předmětnou jednotou „tento
konkrétní strom v mé zahradě“. Cílem statické analýzy pak je pokusit se popsat z jakých
základů tato předmětná jednota smyslu „tento konkrétní strom v mé zahradě“, vyvstává;
jak se konstituuje a zůstává stále týž i v různé úrovni perceptivních přechodů pozornosti,
tak jak se mi strom dává v různých perspektivách.
Na rozdíl od statické fenomenologie, přichází v genetické fenomenologii ke slovu
otázka časovosti. Problém konstituce je zde uchopen jako bytostně časový. Konstituční
otázky zde tedy neleží pouze na rovině jednoho konkrétního intencionálního aktu či jedné
konkrétní předmětné jednoty, ale pole působnosti genetické fenomenologie je hlubší a
širší. Teprve zde lze skutečně uplatnit nárok, který v sobě nese pokus o odkrytí smyslu a
jeho kořenů.
Základní rozdíl mezi statickou a genetickou fenomenologií tak spočívá v tom, že
statická fenomenologie se ptá po předmětnosti, po její jednotě a struktuře její platnosti,
avšak, na rozdíl od genetické fenomenologie, neptá se již po genezi v subjektu či monádě,
po povaze toho, z čeho tyto fenomény pramení.3 (Lee, 1993, s. 22) Jinak formulováno,
cílem statické analýzy je především deskripce, zatímco cílem genetické fenomenologie je
objasnit a vysvětlit celou genezi daného fenoménu.4
Co to však znamená pro naše tázání po kořenech intencionality? Zdá se, že se nám
zde minimálně ukazuje směr, kterým bude třeba se vydat. Naším záměrem je, pokusit se
3

„In der statischen Phänomenologie, fragen wir nur nach der Geltungsstruktur, aber „nicht nach der Genesis
in der Monade, nach der Art, wie solche Phänomene entspringen“ (XIV, 40, Herv. v. Vf), welche das
ausschließliche Thema der genetischen Phänomenologie bildet.
4
„Die genetische Phänomenologie ist im Unterschied zu der statischen Phänomenologie als einer
beschreibenden eine „erklärende“ Phänomenologie.“ (Lee, 1993, s. 18).
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sestoupit od vyšších intencionálních aktů, jako je např. souzení, k aktům nižším, protože
vycházíme z teze, že právě takový sestup by nás mohl dovést ke kořenům, které hledáme.
Ve světle provedené analýzy, jež nám měla ukázat základní rozdíly mezi statickou a
genetickou fenomenologií, se nyní můžeme přiklonit k závěru, že tento sestup, o nějž se
pokusíme v následující části práce, bude veden v rámci genetické fenomenologie. Právě ta,
jak si ostatně postupem času stále více a více uvědomoval i Husserl, nám může pomoci
osvětlit nejtemnější konstitutivní otázky fenomenologie. Proto i jeho přístup k teorii soudu,
který rozpracovává v Erfahrung und Urteil, má tento genetický charakter. Husserl se snaží
odkrýt a vysvětlit, na jakých základech spočívají akty predikace, které můžeme
charakterizovat jako intencionální výkony vyššího stupně. Základním Husserlovým
východiskem je, že zkoumání predikativního soudu musí sestoupit do předpredikativní
sféry zkušenosti; tato sféra je totiž prvním kusem fenomenologicky pojaté teorie soudu.5
Předpredikativní zkušenostní vědomí je tedy výchozím polem zkoumání, protože právě na
něm můžeme nalézt kořeny toho, co se pak završuje ve formě predikativního soudu.6
Povšimněme si nyní jedné věci, o níž se domníváme, že má pro naši práci bytostný
význam. Když Husserl hovoří o tom, jakým způsobem je třeba založit zkoumání aktů
predikativního souzení, jež považujeme za intencionální výkony vyššího řádu, ve sféře
předpredikativní zkušenosti, kterou můžeme nyní pracovně nazvat sférou intencionálních
výkonů nižšího řádu, často zde používá německého výrazu „steigen“. Toto slovo vyjadřuje
vertikální pohyb, stoupání z nižšího bodu do vyššího. Abychom však mohli stoupat,
předpokládáme jistou specifickou stupňovitou strukturu, po níž se pohybujeme.
Domníváme se, že tato struktura je jedním ze základních rysů Husserlova myšlení, které se
často odehrává jako pohyb výstupu, nebo naopak sestupu. Je však důležité, že jednotlivé
části této struktury, bez ohledu na to, že každá z nich zaujímá ve vertikálně pojatém
prostoru jiné místo, jsou k sobě vzájemně bytostně vztažené a ovlivňují se. To je přesně i
význam Husserlova pokynu k obrácení pozornosti do předpredikativní sféry zkušenosti ve
chvíli, kdy chceme zkoumat teorii soudu.
Tento prostor je však prostorem intencionálním. Ať již se pohybujeme ve sféře
předpredikativní zkušenosti, nebo predikativního souzení, vždy se pohybujeme ve sféře
5

„Theorie der vorprädikativen Erfahrung, eben derjenigen, die die ursprüngliche Substrate in
gegenständlicher Evidenz vorgibt, ist das an sich erste Stück der phänomenologischen Urteilstheorie.“
(Husserl, 1939, s. 21).
6
„Bei dem vorprädikativen Erfahrungsbewußtsein hat die Untersuchung einzusetzen und von ihm aus
aufsteigend das Entspringen der höherstufigen Evidenzen zu verfolgen.“ (Husserl, 1939, s. 21).
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Jáského vědomí, kterého se tyto akty bezprostředně týkají a které se na nich podílí ve
smyslu, že bez něho nejsou v Husserlově myšlení představitelné. Z toho pro nás plyne, že
pokoušíme - li se o jakousi intencionální genetiku, musíme brát v potaz celý tento prostor,
kterým se můžeme pohybovat ať již vzestupně, či sestupně. Nemůžeme již zůstat pouze u
jednoho konkrétního intencionálního aktu, tak jako tomu bylo u statické analýzy. To s
sebou nese rozmanitost, ale také mnohé komplikace. Ty se nyní pokusíme vyjasnit
odkrytím sféry předpredikativní zkušenosti.

§ 2. 2. Analýza předpredikativní zkušenosti
Základním charakterem předpredikativní zkušenosti je, že se jedná o evidenci
individuálních „předmětů“7, které jsou zakoušeny v jakési evidentní danosti. Tato danost
předchází veškeré další „vyjasňování“, které lze poté o „předmětu“ na základě zkušenosti
činit. V tomto smyslu lze tudíž o této evidentní danosti zkušenosti hovořit jako o původní
evidenci, o „prvotním setkání se“ s předmětem naší zkušenosti; substrátem této prvotní
evidence však může být i jiné individuum. (Husserl, 1939, s. 21) Pojem této zkušenosti
však Husserl poněkud rozšiřuje, nejedná se pouze o zkušenost v modu čisté jistoty, ale je
nutné sem zahrnout také modifikace této jistoty, např. i danost ve sféře fantazie.8 Takto
pojatý pojem zkušenosti však s sebou nese následující konsekvence. Tou nejdůležitější je,
že ještě před všemi našimi poznávacími akty, ve smyslu naší činné aktivity, jsou zde pro
nás již vždy dány předměty v čisté či jednoduché jistotě. Není tomu tedy tak, že teprve až s
poznávacími akty dochází k nabytí nějaké jistoty o předmětech naší zkušenosti. Nějaká
domnělá jistota je naopak bytostnou součástí každé čisté zkušenosti předmětnosti, je
způsobem, kterým se každá předmětnost v našem vědomí manifestuje. A lze ji tak nazírat
jako jakýsi podmět či popud ke každé poznávací činnosti vyššího řádu. Ta z ní však vždy,
v souladu s tím, jakým způsobem byla řeč o vertikálním pohybu stupňování, bytostně
vyrůstá.9 V tomto smyslu jsou tyto zkušenosti také „původní materií“ pravdy. Protože

7

Když zde bude řeč o předmětnosti, nejedná se pouze o předmět v silném, fyzickém smyslu. To platí pro
celou následující část naší práce.
8
„Um alle diese Fragen zu beantworten, bedarf es noch tieferer Einsicht in Wesen und Struktur der
vorprädikativen Erfahrung. Knüpfen wir dazu an schon Gesagtes an. Der Begriff der Erfahrung als
Selbstgebung individueller Gegenstände wurde so weit gefaßt, daß nicht nur die Selbstgebung individueller
Gegenstände im Modus der schlichten Gewißheit darunter fällt, sondern auch die Modifikationen dieser
Gewißheit, ja auch die Als-ob-modifikationen wirklicher Erfahrung.“ (Husserl, 1939, s. 23).
9
„Vor jedem Einsatz einer Erkenntnistätigkeit sind schon immer Gegenstände für uns da, in schlichter
Gewißheit vorgegeben. Jeder Anfang des erkennenden Tuns setzt sie schon voraus. Sie sind für uns da in
schlichter Gewißheit, das heißt als vermeintlich seiend und so seiend, als uns vor Erkenntnis schon geltende,
und das in verschiedene Weise.“ (Husserl, 1939, s. 23).
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právě pravdivost těchto domnělých předmětností je pak tím, co se završuje v nasazení
poznávací aktivity. Pokud je jejím výsledkem potvrzení původní zkušenostní domnělé
jistoty, děje se tak již v modu pravdivostního charakteru. To znamená, že předmět naší
intence může být potvrzen v souladu s původním nazíráním, nebo naopak vyvrácen a
uchopen jako „něco jiného“. Každému pohybu poznání tak předchází předmět poznání
jako dynamis.10 Tento předmět je však již vždy „uchopen“ v čisté evidentní danosti
zkušenosti. Co však toto uchopení znamená? Ve chvíli, kdy vstoupí nějaký předmět do
středu naší pozornosti, ve chvíli, kdy nás afikuje a vystoupí ze svého pozadí tak, že se na
něj zaměří paprsky naší intencionální pozornosti, znamená to, že právě v tomto okamžiku
došlo k uchopení tohoto předmětu? Podle Husserla tomu tak není. Původní „zachycení“
předmětu leží vždy ještě před samotnou afekcí. Afekce totiž nikdy není pouhou afekcí
jednoho izolovaného předmětu, ale je daleko spíš vyzvednutím předmětu z jeho
přirozeného pozadí, v němž je vždy již zformován jako jeho součást. Z hlediska
intencionality to však mimo jiné znamená, že klasické příklady statické fenomenologie,
které se zaměřují na jeden konkrétní intencionální akt, jako je např. pozorování knihy na
stole, jsou vždy již zaměřeny na předmět, který afikuje a tak i konstituuje intencionální akt
par excellence. Následujeme-li však nyní Husserlův postup, musíme si nyní nevyhnutelně
položit otázku, jak je tomu předtím, než předmět vystoupí ze svého pozadí? Jinak řečeno,
co předchází takto afekcí zformovanému intencionálnímu vztahu? Nyní ještě nedokážeme
na tuto otázku odpovědět. Co nám však momentálně postačuje, je, že se nám ukázalo, že
zde je nějaká předchůdná půda, z níž se rodí popsaný intencionální akt. To nás opravňuje k
domněnce, že ke zrodu intencionality ve smyslu, jak mu rozumíme my, nedochází teprve
ve chvíli, kdy předmět afikuje a vystoupí z pozadí. Samotná afekce již vyrůstá z určité
struktury, kterou bude třeba více vyjasnit, ale o níž se již teď domníváme, že i jí je třeba
zahrnout do prostoru intencionality.
Afekce představuje vyzvednutí předmětu z jeho okolí, které zde vždy již je a na něž
mohou dopadnout naše zájmy, ať již se jedná o zájmy ve smyslu poznávání nebo naše
životní zájmy. Bytostným charakterem tohoto okolí však je, že se jedná o oblast pasivní
před-danosti, to znamená, že oblast, která zde pro nás vždy již je, bez jakéhokoli našeho
aktivního přičinění či probuzení našich zájmů.11 Tento předmět je tak původně součástí

10

„Wir können auch sagen: vor jeder Erkenntnisbewegung liegt schon der Gegenstand der Erkenntnis als
Dynamis, die zur Entelechie werden soll.“ (Husserl, 1939, s. 24).
11
„Dem Erfassen aber liegt immer voran die Affektion, die nicht ein Affizieren eines isolierten einzelnes
Gegenstandes ist. Affizieren heißt Sichherausheben aus der Umgebung, die immer mit da ist, das Interesse,
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pole stejně pasivně daných předmětností a jsoucen, které dohromady představují jednotu
pasivní Doxa. (Husserl, 1939, s. 24) To je základní půdou našeho světa, půdou pasivní víry
v jsoucno a samozřejmosti platného světa, tedy základem zkušenosti, na níž pak mohou
dopadat naše životní zájmy nebo zájmy poznání (včetně jeho vědecké podoby). Základem
veškeré naší zkušenosti je tak tedy toto „světa-vědomí“ (Weltbewußtsein) v modu domnělé
jistoty (Glaubengewißheit), která tvoří předpoklad pro veškeré souzení. Všechno jsoucno,
co nás tedy afikuje, afikuje nás na základě tohoto světa, dává se nám jako domnělé
jsoucno, a veškeré souzení je pak vlastně rozhodováním o tom, jak je tomu s pravdivostí
této původní danosti. Zda je jsoucno skutečně tak, jak se nám v původní zkušenosti dává,
nebo ne.12 To vše se však děje na půdě světa, jako univerzální pasivní před-danosti.
Důležité je však mít na paměti, že vše, co nás takto ze světa afikuje, vše, co doposud
pasivně spočívá v pozadí, a k čemu doposud nedopadly paprsky naší pozornosti, je již vždy
ustanoveno v modu „předmětnosti“. To znamená, že zde není nic takového, jako jakési
čisté datum zkušenosti, které je však pouze „prázdným něčím“, co doposud nemá žádný
smysl. Vše, co je ve zkušenosti dané, je vždy již ustanoveno v nějaké předmětnosti. Z toho
pak pro Husserla plyne, že každá neznámost je pouze modus známosti.13 Abychom nyní
lépe porozuměli, co tento poukaz znamená, bude nyní třeba vyjasnit si intencionální
strukturu zkušenosti na předpredikativní úrovni.

§ 2. 3. Předpredikativní zkušenost jako horizontová intencionalita
V předešlé části práce jsme udělali sestupný krok od predikativního souzení na
půdu předpredikativní zkušenosti. Ukázali jsme si, v čem tkví bytostná přednost čisté
zkušenosti, a jaký je její podíl na intencionálních aktech vyššího řádu. Zároveň nám však
vystoupil do popředí význam této sféry, pro hlavní problematiku naší práce. Nyní bude
třeba ještě více odkrýt sféru této čisté zkušenosti, aby se nám ukázala její intencionální
eventuell das Erkenntnisinteresse auf sich Ziehen. Die Umgebung ist mit da als ein Bereich der
Vorgegebenheit, einer passiven Vorgegebenheit, das heißt einer solchen, die ohne jedes Zutun, ohne
Hunwendung des erfassenden Blickes, ohne alles Erwachen des Interesses immer bereits ist.“ (Husserl, 1939,
s. 24).
12
„So affiziert alles Seiende, das uns affiziert, auf dem Boden der Welt, es gibt sich uns als vermeintlich
Seiendes; und Erkenntnistätigkeit Urteilstätigkeit geht darauf, es zu prüfen, ob es als das, wie es sich gibt,
wie es vorweg vermeint ist, wahrhaft ist und wahrhaft so und so seiendes ist.“ (Husserl, 1939, s. 24).
13
„Von vornherein ist alles im Hintergrunde Affizierende bewußt in einer „gegenständlichen Auffasung“,
antizipatorisch als das bewußt: das zu jedem Lebensmoment gehörige Wahrnehmungsfeld ist vorherein ein
Feld von „Gegenständen“, die als solche aufgefaßt sind als Einheiten „möglicher Erfahrung“ oder, was
dasselbe, als mögliche Substrate von Kenntnisnahmen. Das heißt: was uns vom jeweilig passiv vorgegebenen
Hintergrundfels her affiziert, ist nicht ein völlig leeres Etwas, irgendein Datum (wir haben kein rechtes Wort)
noch ohne jeden Sinn, ein Datum absoluter Unbekanntheit. Vielmehr Unbekanntheit ist jederzeit zugleich ein
Modus der Bekanntheit.“ (Husserl, 1939, s. 34).
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struktura. Naše pozornost pak míří především na to, jakým způsobem dochází k vystoupení
předmětu z jeho pasivního pozadí; jak lze popsat tento vztah mezi předmětem a
subjektem?
Stojíme tedy nyní před analýzou vnějšího vnímání jako prostoru čisté zkušenosti.
Vyjasněme si nejprve, co znamená, že můžeme o něčem hovořit jako o vnímatelném ve
vztahu k intencionální struktuře předpredikativní zkušenosti. Bytostnou roli zde hraje
moment jakéhosi přivrácení pozornosti k předmětu vnímání. Tento moment je totiž již
aktivním výkonem Já. Jeho předpokladem však je, že je zde již něco dáno, k čemu lze
připoutat naši pozornost ve vnímání. Jak jsme již uvedli výše, nejedná se pouze o
jednotlivé předměty, ale o jakési pole „původní-danosti“, z něhož náš věci afikují.
(Husserl, 1939. s. 74)
Každé vnímání se odehrává na půdě nějakého smyslového pole. To má strukturu
pasivní „před-danosti“, o níž jsme se již zmínili. Již tato struktura je však složitější, než by
se mohlo na první pohled zdát. Husserl tuto strukturu nazývá strukturou asociační,
klíčovým pojmem zde tedy bude pojem asociace. V této předpredikativní sféře nelze
doposud mluvit o předmětnosti v silném slova smyslu, ta je produktem až predikativního
souzení. (Husserl, 1939, s. 75) Přesto není toto pole pouhým chaosem a změtí, hemžením
dat, ale má již určitou strukturu jednotlivostí.14 Na příkladu smyslového pole vidíme, že
např. barvy zde nejsou pouze nějakou změtí fleků, ale jsou barvami konkrétních věcí, na
něž se může zaměřit naše pozornost; mají tudíž již zde určitou identitu. Barvu, kterou
právě v tento okamžik vidíme, pak nevnímáme jako barvu o sobě. Vše, na co můžeme
obrátit naši pozornost je již zde produktem jisté konstitutivní syntézy ve vnitřním časovém
vědomí. Konstituce v čase je tak jakousi všeobecnou formou všech imanentních daností.
Smyslová pole se naproti tomu konstituují na základě asociace. Ta představuje jakési
„vzpomínání si na něco“, je určitou genezí, probíhající vždy na základě imanentního
časového vědomí. Na základě asociace se pak jednotlivá smyslová pole konstituují jako
homogenní či heterogenní, na základě podobnosti či odlišnosti jejich „obsahu“. Díky tomu
tak může dojít k oddělení jednotlivých smyslových polí. Celý tento proces však spočívá na

14

„Darum ist dieses Feld aber doch nicht ein bloßes Chaos, ein bloßes „Gewühl“ von „Daten“, sondern ein
Feld von bestimmter Struktur, von Abgehobenheiten und gegliederten Einzelheiten.“ (Husserl, 1939, s. 75).
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asociaci a lze tedy říci, že asociativní geneze je tím, co vládne celé sféře pasivní „předdanosti“.15
Prostor, v němž se nyní pohybujeme, je prostorem světa jako bytostné půdy veškeré
naší zkušenosti. Věci, které nás afikují a vstupují do našeho zorného pole, jsou skutečně
vždy již „věcmi“. Můžeme o nich dokonce hovořit jako o objektivně jsoucích, ve smyslu,
že jsou vnímatelné pro mě, ale stejně tak i pro ostatní. Taková je bytostná typika jejich
danosti, v níž vstupují do vztahu ke každému subjektu, nikdy zde není pouze „proud
čistých dat“. Přesto však z vlastní zkušenosti víme, že modus našeho zakoušení věcí ve
světě není nějakou absolutní jasností. Není tomu tak, že jakmile se paprsky naší pozornosti
namíří na konkrétní věc, můžeme tvrdit, že jí již nyní známe zcela a bez možnosti
modifikace. Když tedy Husserl tvrdí, že „každá neznámost je pouze modus známosti“,
nechce tím říci, že každá naše zkušenost je absolutní známostí, či absolutním poznáním.
Každá zkušenost má svůj zkušenostní horizont. To znamená, jakýsi prázdný prostor, který
je možné vyplnit tak, jak postupuje naše zkušenost v čase a prostoru. Tento horizont se
vyplňuje jakýmsi zřetězováním postupující zkušenosti, tak jak se jeden „dojem“ přidává k
druhému a formuje tak naší celkovou „předmětnou“ zkušenost.16 V celém tomto průběhu
zkušenosti, v celém zkušenostním horizontu je však také neustále přítomná možnost
modifikace. Každá zkušenost jednotlivé věci má tak svůj vnitřní horizont, horizont, který
Husserl připodobňuje k indukci, která je neoddělitelně součástí každé zkušenosti.17 Tato
původní indukce nebo také anticipace, která je modem původní „poznávací aktivity“, je
však zároveň také modem intencionality. Zkušenost však nedisponuje pouze tímto
vnitřním horizontem. Každá zakoušená věc má kromě vnitřního horizontu také horizont
vnější. To znamená, že věc zde nestojí sama o sobě, vytržená zcela ze svého prostředí, ale
vždy je součástí prostoru, tvořeného dalšími objekty, které ji obklopují, a k nimž mohou
směřovat naše intence. Ať již se však jedná o věc, na niž právě míří paprsky našeho zájmu

15

„Was in einer rein statischen Beschreibung sich gibt als Gleichheit oder Ähnlichketi, ist also selbst schon
als Produkt der einen oder anderen Art von Deckungssynthesis anzusehen, einer Deckungssynthesis, die wir
mit dem traditionellen Ausdruck, aber unter Verwandlung seines Sinnes als Assoziation bezeichnen. Das
Phänomen der assoziativen Genesis ist es, das diese Sphäre der passiven Vorgegebenheit beherrscht,
aufgestuft auf den Synthesen des inneren Zeitbewußtseins.“ (Husserl, 1939, s.77).
16
„Darin liegt: jede Erfahrung verweist auf die Möglichkeit, und vom Ich her eine Ver-möglichkeit, nicht nur
das Ding, das im ersten Erblicken Gegebene, nach dem dabei eigentlich Selbstgegebenen schrittweise zu
explizieren, sondern auch weiter und weiter neue Bestimmungen von demselben erfahrend zu gewinnen.“
(Husserl, 1939, s. 27).
17
„So hat jede Erfahrung von einem einzelnen Ding ihren Innenhorizont; und „Horizont“ bedeutet hierbei die
wesenmäßig zu jeder Erfahrung gehörige und von ihr untrennbare Induktion in jeder Erfahrung selbst.“
(Husserl, 1939, s. 28).
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nebo o věc, která stojí nyní v pozadí, co je jím společné je, že jsou pro nás jako reálné
objekty ve světě, v časo-prostorovém horizontu.18
V souvislosti s charakterem předpredikativní zkušenosti tak můžeme hovořit o
horizontové intencionalitě. Její základní typikou je jakási „naplnění-možnost“, která se
odehrává v průběhu zkušenosti, v tom jak se nám v ní věc dává a jak se odstiňuje. V tomto
smyslu lze hovořit o tom, že každá intence v sobě má určitý prázdný horizont.19 Prázdnota
zde však v tomto případě neznamená nicotu či bytostné chybění obsahu, jako spíše to, co
Husserl nazývá „bekannten Unbekanntheit“ (Husserl, 1939, s. 35). Tato intencionální
struktura zkušenosti však nemůže být uchopena zcela sama o sobě, bez toho aniž bychom
měli vždy na vědomí i to, co bychom mohli nazvat jako jakési její „podmínky možnosti“.
Na jedné straně je to samozřejmě Jáský pól intencionálního vztahu a jeho aktivní výkon
přivrácení pozornosti, jehož strukturu si bude nyní nutné osvětlit.
Původ možné afekce leží v asociačních syntézách, jejichž strukturu jsme již
rozpracovali výše. Tyto krycí syntézy mají svoji afektivní sílu, vyplývající z jejich základní
podobnostní struktury, která umožňuje, aby se z ní pozdvihla jakási afektivní tendence,
podnět směřující k Já.20 Tyto podněty pak disponují různou intenzitou, kterou lze zachytit
také prostorově jako přibližování či oddalování podnětu k Já, a která pak může rozhodovat
o tom, zda dojde k přivrácení Já právě k tomu či jinému podnětu a tedy konstituci
konkrétního intencionálního aktu v jeho plnosti. K ní dojde právě ve chvíli, kdy se Já
obrátí směrem k podnětu, který ho afikuje jako k objektu svého zájmu a vynese ho do
popředí.21 Vykonání tohoto přívratu k podnětu pak Husserl označuje termínem Wachsein,
to znamená, jakousi bdělost či probuzenost. (Husserl, 1939, s. 83) Zde je pak ještě možné
rozlišit mezi explicitní zaměřeností na něco, jako právě probíhající Jáskou aktivitou a
bdělostí, spočívající v přístupnosti afektivních sil, směřujících k Já z pole pasivní danosti.
Ve chvíli, kdy dojde k přijmutí nějakého z těchto afikujících podmětů, a k obrácení
pozornosti směrem k němu, naplňuje se zde intencionální struktura, kterou Husserl nazývá

18

„Aber bei aller antizipatorisch bewußten möglichen Verschiedenheit der anderen Objekte ist doch eines
idnen allen gemeinsam: alle jeweils zugleich antizipierten oder auch nur mit im Hintergrunde als
Außsenhorizont bewußten Realen sind bewußt als reale Objekte (bezw. Eigenschaften, Relationen etc.) aus
der Welt, als in dem einen raum-zeitlichen Horizont seiende.“ (Husserl, 1939, s. 28).
19
„Der Leerhorizont“ (Husserl, 1939, s. 35).
20
„Die Synthesen der Deckung, sei es nun der Deckung in unterschiedloser Verschmelzung oder der
Deckung unter Widerstreit des nicht Gleichen, haben ihre affektive Kraft, üben auf das Ich einen Reiz aus zur
Zuwendung, ob es nun dem Reize folgt oder nicht.“ (Husserl, 1939, s. 80).
21
I zde se stále pohybujeme na rovině intencionálního objektu a předmětu, nejedná se o předmětnost v
silném slova smyslu. O té lze hovořit až na úrovni predikativního souzení.
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pojmem receptivita Já.22 Důležité však je, že receptivita ve smyslu, v němž jí Husserl
myslí, není v protikladu k aktivním Jáským výkonům, ale daleko spíše představuje jakýsi
nejnižší stupeň této aktivity. (Husserl, 1939, s. 83) Z toho plyne, že hovoříme-li o vnímání,
zahrnujeme pod tento pojem nejen jeho aktivní stránku, tedy uchopení předmětů, jež se
zdvihají ze smyslového pole, ve vněmu, ale je třeba myslet termín vnímání v širším
kontextu, a zahrnout do něj i cosi, co můžeme označit jako „původní“ vědomí v jeho
originálním jevení. V tomto smyslu máme již v čisté pasivitě před očima celé pole
vnímání.
Abychom však rozkryli intencionální strukturu zkušenosti v celé její plnosti, je
třeba zaměřit se nyní ještě na pojmy pozornosti a zájmu, které lze také nazvat jako Jáské
tendence a které představují jakési poslední patro intencionální struktury zkušenosti, o níž
je zde řeč.

§ 2. 4. Pozornost a zájem
Pojem pozornosti (Aufmerksamkeit) hraje pro pochopení intencionální struktury
důležitou roli. Pozornost totiž pro Husserla představuje bytostnou strukturu Jáského aktu,
který se začíná tím, co jsme výše nazvali jako přivrácení se k afikujícímu podnětu,
přicházejícímu ze sféry pasivní před-danosti. Tento akt „přivrácení se“ je začátkem či
jakýmsi probuzením, jež umožňuje pozornost. Ta je pak Jáskou tendencí, jejíž podstatou je
jakési setrvání v zaměřenosti na daný intencionální předmět v jeho postupném rozvíjení se.
Co je však důležité a co odlišuje pozornost od samotného aktu přivrácení se je, že
pozornost setrvává u dané předmětné jednoty tak, jak se předmět postupně ukazuje v
dalších a dalších odstínech a perspektivách. Pozornost je tak bytostným „zaměřením se na
předmět“ v celém průběhu odkrývání a vyplňování jeho intencionálního horizontu.23

22

„Sofern das Ich in der Zuwendung aufnimmt, was ihm durch die affizierenden Reize vorgegeben ist,
können wir hier von der Rezeptivität des Ich sprechen.“ (Husserl, 1939, s. 83).
23
„Allgemein ist Aufmerksamkeit ein zur Wesensstruktur eines spezifischen Aktus des Ich (eines Ichaktes
im prägnanten Wortsinne) gehöriges Tendieren des Ich auf den intentionalen Gegenstand hin, auf die
immerfort im Wechsel der Gegebenheitsweise „erscheinende“ Einheit, und zwar als ein vollziehendTendieren. Der mit der Zuwendung einsetzende Vollzug, der Einsatzpunkt des Aktvollzuges, ist Anfang
eines fortgehenden volziehenden Gerichteseins des Ich auf den Gegnstand. Der Anfang zeichnet eine
Richtung eines weiteres, synthetisch einheitlichen (obschon vielleicht vieldeutig fortzuführenden)
Vollzugsprozesses vor, id dem sich Phase für Phase die ihm vom Einsatz und den bisherigen Vollzügen
zugewachsene Tendenz erfüllt, aber zugleich tendenziös sich forterstreckt und vorweist auf neue
Erfüllungsstadien.“ (Husserl, 1939, s. 85).
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S pojmem pozornosti pak souvisí další pojem, pojem zájmu (Interesse). K
probuzení zájmu dochází také ve chvíli, kdy dojde k „přivrácení se“ k předmětu. Nejedná
se zde však o zájem v nějakém silném smyslu, ve smyslu nějakého záměru nebo vůlí
formovaného jednání.24 Pohybujeme se stále ještě ve sféře předpredikativní zkušenosti, a
tudíž, když je řeč o zájmu, jedná se zde daleko spíš o tendenci náležící k vnímání a
naplňující jeho průběh. Jakmile dojde k aktu přivrácení pozornosti k předmětu vnímání,
dochází k probuzení zájmu o tento předmět. Ten se pak udržuje v průběhu celé zkušenosti
v modu určité důvěry v předmět v našem vědomí.25 Zájem je však také tendencí, která
vede k dalšímu naplňování prázdného horizontu zkušenosti, tak jak se nám předmět
ukazuje v nových perspektivách. Můžete tak hovořit o zájmu jako o jakési „činné tendenci
Já“, která se manifestuje v aktivním průběhu vnímání. Vnímání se odehrává jako sled
„obrazů“, v nichž zakouším předmět vněmu. Nemá však pouze pasivní „receptivní“ složku,
v níž na mě obrazy samy dopadají, ale jeho součástí je také složka aktivní, v níž se zájem
projevuje skrze kinesteze umožňující naplnění horizontu aktuální zkušenosti (Lotz, 2007,
s. 97); mohu pohybovat očima nebo zaujmout jiné tělesné postavení a tím získat novou
perspektivu atd.26Jako takové pak můžeme charakterizovat kinesteze jako pohyby, které
jsou bytostnou složkou vnímání a mají vzhledem k němu také konstituční roli. (Landgrebe,
1978, s. 476)
Jak pojem pozornosti, tak pojem zájmu, jsou tedy Jáskými výkony, navazujícími na
akt „přivrácení se“ (Zuwendung), akt, který bychom mohli charakterizovat jako prvotní
Jáský výkon.27 To však neznamená, že tato struktura je, hovoříme-li o vnímání, zcela
univerzálně platnou a prvotní. Jak Husserl upozorňuje, jsou zde také případy vnímání, bez
toho aniž by došlo k „přivrácení se“ a zaměření pozornosti k objektu. (Husserl, 1939, s. 90)
24

„Wir sprachen auch von einem Interesse, das mit der Zuwendung zum Gegenstande erwacht sei. nun zeigt
sich, daß dieses Interesse noch nichts mit einem spezifischen Willensakt zu tun hat. Es ist kein Interesse, das
so etwas wie Absichten und willentliche Handlungen aus sich hervortriebe. Es ist bloß ein Moment des
Strebens, das zum Wesen der normalen Wahrnehmung gehört.“ (Husserl, 1939, s. 91).
25
„Wir können sagen, es ist mit ihr ein Interesse am Wahrnehmungsgegenstand als seiendem erwacht. Wir
sind auf ihn selbst kontinuierlich gerichtet, wir collziehen das kontinuierliche Bewußtsein seines Erfahrens.
Das Bewußtsein seines Daseins ist hierbei ein aktueller Glaube; vermöge der Einstimmigkeit, in der die
Wahrnehmungserscheinungen in ursprünglicher Präsentation, Retention und Protention abfließen, als einer
Einstimmigkeit kontinuierlicher Selbstbestätigung, ist der Glaube kontinuierliche Glaubensgewißheit, die in
dieser Ursprünglichkeit des Gegenstandes in seinem leibhaften Gegenwärtigen gewiß ist.“ (Husserl, 1939, s.
87).
26
„Da gibt es also eine Freiheit des Durchlaufens derart, daß ich die Augen bewege, den Kopf bewege,
meine Körperhaltung ändere, herumgehe, den Blick auf das Objekt gerichtet usw. Wir nennen diese
Bewegungen, die zum Wesen der Wahrnehmung gehören und dazu dienen, den Wahrnehmungsgegenstand
möglichst allseitig zur Gegebenheit zu bringen, Kinästhesen.“ (Husserl, 1939, s. 89).
27
„Die Zuwendung ist selbst charakterisiert als ein „ich tue“, und ebenso ist das Wandern der Strahlen des
aufmerkenden Blickes, des Blickes im Modus der zuwendung, ein „ich tue“.“ (Husserl, 1939, s. 90).
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A co je pro naši otázku po původu intencionality ještě významnější, jsou zde i výkony,
které leží před výkony Jáskými, tedy těmi, k nimž dochází právě aktem „přivrácení se“ k
podnětu afekce.28
Jak jsme si ukázali, intencionálním proti-pólem je na půdě předpredikativní
zkušenosti „předmět“, který nás afikuje a vystupuje z pasivity do naší pozornosti. To je
jistě pravda, ale vzhledem k tomu, že se nyní snažíme zviditelnit celou strukturu
horizontové intencionality, je třeba udělat ještě další krok a ptát se, jakou povahu má
prostor, z něhož a v němž nás předmět afikuje?
Jak jsme již řekli, věci, které nás afikují v prostoru, mají charakter reálných
objektů.29 Tyto reálné objekty však nestojí kdesi, zcela osamoceně, ale bez ohledu na jejich
jednotlivé rozdílnosti je spojuje to, že mají smysl pouze jako jakási inexistence v univerzu
či světě, v otevřeném časo-prostorovém horizontu.30 To platí pro sféru čisté zkušenosti,
kterou Husserl nazývá pojmem čistá příroda.31 Stejně tak to však platí i pro vše světové, ať
již se jedná o lidské či zvířecí subjekty nebo kulturní či umělecké výdobytky. Vše má
smysl vždy jen jako věc, která má své specifické místo uvnitř světa. To však znamená, že
můžeme nyní na základě těchto argumentů říci, že hovoříme-li o horizontové
intencionalitě, jejím základním korelátem je vždy něco světového, něco, co se nachází ve
světě. Zůstaneme-li u intencionálního aktu, jež začíná afekcí ve smyslu, v němž jsme o ní
hovořili výše, afekcí, jako přivrácením pozornosti, která staví most intencionálních
paprsků proudících mezi Já a předmětem, můžeme říci, že prostorem této intencionality je
to, co Husserl nazývá jako horizont světa.32 Tento horizont světa pak umožňuje to, že
můžeme hovořit o nějakém „proudění zkušenosti světa“, či o „světa-vědomí“. Svět zde
představuje základní půdu, na níž se odehrává naše zkušenost, která předpokládá tuto
základní důvěru v platnost světa.33 Smysl svět zdě stále zůstává přítomen, ačkoliv nikdy
není zcela aktuální náplní jednotlivých intencionálních aktů, ale představuje jakýsi

28

„1. ein Tun, das kein „Ich-tun“ ist, ein Tun vor der Zuwendung.“ (Husserl, 1939, s. 91).
Zde máme na mysli věci, afikující nás z „vnějšku“, proto hovoříme o afekci v prostoru. Afikovat nás však
samozřejmě mohou i vzpomínky nebo fantazie.
30
„Existenz eines Realen hat sonach nie und nimmer einen anderen Sinn als Inexistenz, als Sein im
Universum, im offenen Horizont schon bekannter und nicht bloß jetzt aktuell bewußter, aber auch
unbekkanter, möglicherweise zur Erfahrung und künftigen Bekanntheit kommender Realen.“ (Husserl, 1939,
s. 29).
31
„pure Natur“ (Husserl, 1939, s. 29).
32
„Welthorizont“ (Husserl, 1939, s. 30).
33
„Im Strömen der Welterfahrung, des konkret vollen Weltbewußtseins in seiner Jeweiligkeit bleibt invariant
der Seinssinn Welt und damit invariant der strukturelle Aufbau dieses Seinssinnes aus invarianten Typen von
Einzelrealitäten. (Husserl, 1939, s. 33).
29
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fundamentální invariant, a jako takový ho lze pokládat, za prostor, jenž je jakýmsi jevištěm
horizontové intencionality. To však ještě neznamená, že je nyní možné formulovat tezi, že
původem intencionality je svět jako takový.34 Naše prozatímní zkoumání nás daleko spíše
dovedlo k odkrytí struktury horizontové intencionality, a také i roli, kterou svět právě v
této struktuře zaujímá. Na základě toho se nám nyní nabízí postřeh, že přestože není možné
prohlásit nyní svět za původ intencionality, je možné se ptát, je představitelná
intencionalita bez světa?
Doposud jsme mluvili pouze o horizontové intencionalitě, jež se nám odhalila na
půdě předpredikativní zkušenosti. Domníváme se však, že je nutné věnovat pozornost
Husserlově poukazu, který dělá, když hovoří o „přivrácení se“ k objektu afekce jako o
Jáském výkonu. Husserl na tomto místě hovoří o výkonech, které leží před těmito Jáskými
výkony, a které tak nejsou přímo výkony Já v tom smyslu, v jakém jsme s nimi pracovali v
naší analýze vnímání a předpredikativní zkušenosti. Naším dalším úkolem tak bude,
pokračovat v našem sestupu ještě níže, a pokusit se ukázat, že je možné dojít ještě k dalším
druhům intencionality. Naší pracovní tezí, kterou se později pokusíme potvrdit nebo
vyvrátit, by tak nyní mohlo být následující. V různých sférách našeho vědomí je možné
odhalit rozdílné druhy intencionality, jejich rozdílnost se pak projevuje i tím, že mají různé
kořeny a původ.

34

V případě sledování této „světové“ linie by pak bylo třeba ještě vypracovat specifický vztah světa a Země.
Zde stojí za pozornost například Husserlův pozdní esej Grundlegende Untersuchungen zum
phänomenoligischen Ursprung der Räumlichkeit der Natur (Farber, 1940, s. 307) nebo text D. Trigga
Another Earth: Alien Encounters in Husserl and Tarkovsky.
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§ 3. Instinktová intencionalita
V první části práce jsme se pokusili o analýzu čisté zkušenosti, jako prostoru, do
něhož sahají kořeny všech vyšších a složitějších intencionálních výkonů. Tak se nám
odkryla struktura jednoho typu intencionality, kterou Husserl nazývá horizontovou
intencionalitou. Její analýza nám ukázala, že každý intencionální akt má svůj původ na
určitém pasivním pozadí, z něhož pak může vyrůst do naší aktivní pozornosti a do dalších
modifikací či rozvinutí. V srdci intencionality je tak afektivní vztah, který k sobě navzájem
poutá oba póly intencionální rovnice. Co nám však provedené zkoumání odkrylo ve vztahu
k hlavnímu problému naší práce? Našli jsme již kořeny intencionality?
Na tuto otázku bude nyní třeba odpovědět opatrněji a promyšleněji. Jak jsme řekli
na začátku naší práce, naším východiskem je perspektiva. Naší první perspektivou, která se
nám ukázala a jíž jsme následovali, pak byla perspektiva, která ukazuje intencionalitu jako
jakýsi systém, na jehož vrcholu nalezneme ty nejsložitější intencionální vztahy jako např.
akty souzení. Ty jsou však založeny na základech, odkazujících v posledku až do sféry
čisté zkušenosti. První perspektivou tak byl sestup právě do této sféry a její odkrytí. Tato
přednost zkušenosti, jako jakési sféry „původní“ evidence, je jedním z klíčových rysů celé
Husserlovi fenomenologie. Zkušenost je bytostným prostorem, v němž se nám fenomény
ukazují. Odtud pak pramení její bytostná přednost. (Husserl, 2014, s. 208) Jak se ještě
ukáže v dalších částech naší práce, význam tohoto poukazu bude třeba domyslet ještě
důsledněji a ve vztahu k fenoménům, které budou hrát klíčovou roli v celé otázce po
intencionalitě, a které tvoří páteř Husserlova myšlení, ať již se jedná o svět nebo tělo. Jak
ukázala naše analýza čisté zkušenosti, oba tyto pojmy zde budou hrát důležitou roli, jejich
význam však zatím zůstává skrytý a nedomyšlený. Pouze jsme pro zatím zahlédli jeho
potenciál.
Zpět k naší dílčí otázce. Našli jsme již kořeny intencionality? A pokud ne, k čemu
nás dovedla první část naší práce? Domníváme se, že odkrytí horizontové intencionality
nám ukázalo dvě významné věci. Obě pak úzce souvisí s naší hlavní otázkou. Za prvé, je
třeba si uvědomit, že horizontová intencionalita je jedním z typů intencionality. Pokud se
nám jejím rozkrytím ukázaly její kořeny, nemusí to ale však zároveň znamenat, že jsme
nalezli kořeny a původ intencionality, jako takové. Tato úvaha však vede k následujícímu
problému. Jednoduše řečeno, co je míněno intencionalitou jako takovou? Hovoříme - li o
intencionalitě bez dalšího přívlastku, jedná se vždy o jakési zjednodušení, jež není třeba
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chápat negativně, protože intencionalita je prostě jedním ze základních pojmů Husserlova
myšlení a i on sám užívá tohoto termínu osamoceně, bez další specifikace. V tomto
kontextu pak intencionalita označuje bytostný charakter našeho vědomí, tudíž to, že je
vždy vědomím něčeho.
V okamžiku, kdy se však vydáváme cestou hledání kořenů intencionality, narazíme
na problém, co zde vlastně intencionalita označuje? Již jsme uvedli, že typů intencionality
je několik. Nabízí se tedy, že hovoříme - li o intencionalitě, hovoříme o celku všech těchto
typů, jakémsi souboru všech intencionalit, který je zastřešen tím jedním pojmem. Pokud
však hledáme kořeny intencionality, míníme tím, že nám jde o to, nalézt její původ v
silném slova smyslu. Jde nám o genezi intencionality, o její zrození.35 Z toho však plyne,
že tento původ bude třeba hledat u jednoho z typů intencionality a totiž u toho, který se
nám v tomto smyslu jeví jako nejoprávněnější. Tím se konečně dostáváme k druhé věci, k
níž nás dovedla naše analýza sféry předpredikativní zkušenosti, a tou je, že nás nechala
zahlédnout další typ intencionality, který se zdá být ještě hlouběji, než je tomu u
horizontové intencionality. Tento typ intencionality míří až k základní lidské fakticitě, k
vtělesnosti. K tělu, které zde není něčím známým, co ovládáme a slouží našim účelům, ale
spíše tělu, jako před-osobnímu souboru instinktů a pudů. Tento typ intencionality Husserl
nazývá pudovou intencionalitou a budeme se mu věnovat v této části naší práce.
Rozvinutí otázky pudové intencionality nebo také fenomenologie instinktů, jak
Husserl toto téma sám nazývá, není ničím jiným než pokračováním naší sestupné cesty ke
kořenům intencionality, kterou jsme započali na začátku naší práce. V tomto ohledu se tak
stále pohybujeme na poli genetické fenomenologie, protože v otázce fenomenologie
instinktů, se již definitivně dostáváme za hranice statické fenomenologie, jako
fenomenologie, jejímž cílem je odkrytí konstituce významu objektivních, rozumově
motivovaných aktů. V případě instinktů se totiž již o nic podobného nejedná, instinkt není
nositelem významové platnosti (Lee, 1993, s. 52). Instinkt je motivován čímsi
„předrozumovým“, co lze popsat jako jakési „uspokojování potřeb“. Pohybujeme se zde na
základní tělesné rovině. Instinkt zde označuje například pociťování hladu nebo žizně, tedy
cosi co se v naší normální každodenní existenci pohybuje vždy tak nějak na okraji pole
naší pozornosti ve smyslu, z něhož to vystupuje do centra našeho zájmu ve chvíli, kdy si
tyto instinkty žádají naplnění. Již z této základní skici je patrné, že se zde jedná o jinou
intencionální strukturu, než jakou mají např. akty souzení. Tento bytostný rozdíl může vést
35

Avšak ne o zrození pojmu intencionality a jeho genezi.
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až k otázce, zda se v případě instinktů dá vůbec ještě hovořit o tom, že mají intencionální
strukturu? Jak vidno, z pozice statické fenomenologie je odpověď na tuto otázku
komplikovaná, protože i kdybychom si odpověděli kladně, statická fenomenologie nám
neumožňuje provést potřebnou analýzu instinktů a tedy odkrýt tvar a podobu pudové
intencionality. To je možné pouze na poli genetické fenomenologie, v níž zaujímá pudová
intencionalita specifické místo. Představuje jakousi nejspodnější vrstvu, vrstvu pasivní
motivace, která má odlišnou strukturu než intencionální výkony vyššího řádu.
Fenomenologie instinktů je tak spodní vrstvou geneticky pojaté konstituce, jako
konstituce plynutí v čase, s jeho před a poté, a jejich vzájemným přechodem. V tomto
kontextu se však nejedná pouze o konstituci předmětnosti, ale nakonec i to, co Husserl
nazývá jako „problém konstituce světa“ a co představuje jedno ze stěžejních témat jeho
pozdního myšlení: „Svět jako univerzální horizont všech horizontů.“ (Lee, 1993, s. 61)
Pudová intencionalita je pak v tomto ohledu nejspodnější vrstvou, na kterou lze sestoupit a
jejíž vyjasnění je nutným předpokladem vypracování celé konstitutivní otázky. Tento
ohled chceme držet na zřeteli i v našem vlastním tázání po původu a kořenech
intencionality. Stále více se ukazuje, že intencionalita představuje daleko bohatší a
bytostnější strukturu, než jen pouhou deskripci „několika“ intencionálních aktů.
Naše vypracování problematiky instinktové intencionality, o něž se pokusíme v
tomto oddílu, bude primárně vedeno tak, aby co nejvíce odpovídalo naší hlavní otázce.
Nebudeme se tedy pokoušet vypracovat např. komplexní přehled všech možných podob
instinktů, ale budeme se snažit odkrýt především jejich genezi. Pojem geneze je v tomto
případě jedním z nejbytostnějších. Problematika instinktů přímo odkazuje ke genezi jako
vývoji a růstu, což uvidíme i na její pevné spjatosti s tělesností. Do jisté míry lze tedy říci,
že oproti první části naší práce, v případě instinktů získá na významu tělesnost. Tuto
formulaci je však třeba brát s jistou rezervou, jedná se o do jisté míry zjednodušené
vyjádření, které má odstínit půdu na které se pohybujeme v první a druhé části naší práce.
Nechceme však v žádném případě říci, že rozum a myšlení tvoří s tělesností nějakou
bytostnou dualitu, a jsou nějak zásadně odděleny. Fenomenologie nás „učí“ spíše
opačnému pojetí, kde je vztah těla a myšlení vztahem jakési bytostné provázanosti.
Jak již napovídá naše vágní porozumění slovu instinkt, hovoříme - li o instinktech,
pohybujeme se v jakési před racionální sféře. V našem každodenním životě a jazyce často
používáme slovní spojení jako, rozhodoval se instinktivně, čímž vyjadřujeme jakýsi
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specifický mód rozhodování, které nestojí na hluboké analýze problému či nějakém
deduktivním přístupu, tedy modech racionálního myšlení par excellence, ale daleko spíše
odkazuje k něčemu nejasnému a temnému. Když hovoříme o tom, že se někdo rozhoduje
instinktivně, vyjadřujeme tím, že jeho rozhodnutí pramení z jakéhosi „popudu“, jehož
podstatou však je určitá skrytost. Instinktivní rozhodnutí je však také rozhodnutím
založeným v spontaneitě. Je to rozhodnutí, které se může udát v jakýkoli okamžik. To je
další aspekt, odlišující instinkt od racionality. Rozhodujeme-li se racionálně, rozhodnutí
má své specifické místo na konci určitého myšlenkového procesu. Instinktivnost v sobě
naproti tomu nese jakousi okamžitost a nepředvídatelnost. Na druhou stranu je však
důležité si vyjasnit, že instinkty nepředstavuje v Husserlově myšlení nějakou mechanickou
sílou nebo něco podobného. Instinkty je třeba daleko spíše chápat jako jakési prameny
veškerého uskutečnění, ve smyslu, být s to, něco moci.36
Zpět k pudové intencionalitě. Potom, co jsme provedli úvod do problematiky
instinktů, bude třeba rozvrhnout cestu, kterou budeme nyní postupovat a která bude pro náš
záměr nejpřínosnější. Jako první se nabízí otázka, zda opravdu v případě instinktů, stojíme
stále na poli intencionality. Již dopředu je zřejmé, že naše odpověď je kladná, protože jinak
by celé toto téma nemohlo mít v naší práci místo. Přesto bude třeba tuto otázku blíže
vyjasnit, už jen proto, že pudová intencionalita má svá specifika, oproti intencionalitě
vyššího řádu, které jsme se věnovali v první části práce. Další část bude metodického
charakteru, bude třeba vyjasnit, jakým způsobem se lze vztahovat k tématice instinktů, to
znamená, jaký typ reflexe zde bude třeba vykonat. Ve finální části této kapitoly se pak
pokusíme o jakousi genezi instinktové intencionality. Tento postup by nás měl dovést až k
jejím kořenům a původu. Otázka, zda jsou tyto kořeny a původ zároveň tím, co hledáme v
naší práci, zůstává pro zatím otevřená.

§ 3. 1. Je instinktová intencionalita skutečně intencionalitou?
Jedním ze základních problémů, který na nás čeká ve chvíli, kdy obrátíme svou
pozornost ke sféře instinktů, je jejich intencionálnost či neintencionálnost. Pokud se
budeme držet v rámci postupu Husserlova myšlení, a sledovat jeho vývoj jako postupného
36

„Urtriebe, Urinstinkte sind keine mechanischen Kräfte. Sie sind die Quellen alles Könnens, aller
Könnenssysteme. Welt hat im entwickelten Ich sein Korrelat in einem Vermögenssystem, das systematische
Einheit von Vermögen ist: Jede mögliche Erfahrung ist eine Linie der Gekonntheit. Jedes empirische Denken
meiner ist empirisches Denken meiner Vermögen; und meine Vermögen sind in steter Entwicklung und
haben ihre Quelle in Urvermögen.“ (Husserl, 2014, s. 102).
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přenesení zájmu od statické fenomenologie ke genetické fenomenologii, můžeme v tomto
rámci najít i kořeny problematizování pudové intencionality. Statická fenomenologie se ptá
především po konstituci smyslu jako předmětné platnosti. Proto je jejím východiskem
intencionální akt s jeho noematickou a noetickou stránkou. Statická fenomenologie ho poté
zkoumá jako jakousi předmětnou jednotu. V tomto ohledu je však nutné si všimnout, že v
případě instinktu se o takovou strukturu nejedná. Instinkt není žádným nositelem platnosti,
ale daleko spíše jakýmsi slepým dychtěním či toužením, které se v nás probouzí v
okamžiku, kdy je potřeba jej uspokojit.37 Z toho tak plyne, že místem vypracování
fenomenologie instinktů může být až genetická fenomenologie.
Na základě tohoto argumentu lze také vznést námitku, mířící směrem k tomu, zda
se v otázce instinktů skutečně jedná o intencionalitu. Vezmeme-li si nějaký klasický38
intencionální akt, jako je např. pozorování stromu v zahradě, lze ho poměrně snadno
analyzovat. Tato analýza pak postupuje tak, že můžeme určit dva póly intencionálního
aktu; jedním z nich jsem Já jako subjekt a druhým je pak strom v zahradě, mezi námi pak
probíhají intencionální paprsky a završují tak strukturu intencionálního aktu. Tu je pak
navíc ještě nutné vidět v její noematicko-noetické struktuře, z níž plyne rozlišení stromu v
zahradě jako představy v mém vědomí a stromu v zahradě jako reálného objektu ve světě,
transcendujícího mou mysl.
Pokud se pokusíme o podobnou strukturní analýzu v případě instinktu, narazíme na
problém, jehož podstata leží v tom, co jsme uvedli o instinktu výše, a tedy, že se jedná o
nějaké slepé dychtění či toužení. Slepota zde pak znamená, že zde do jisté míry chybí
druhý pól intencionálního vztahu. Když pociťuji např. hlad, není zde žádný „strom v
zahradě“. Znamená však to, že se v případě instinktů nejedná o tuto „obvyklou“
intencionální strukturu, že v jejich případě není možné mluvit o intencionalitě?
Jak ukazuje Husserlovo pozdní myšlení, odpověď je negativní. „Vrozené instinkty
jako intencionalita, patřící k původní bytostné struktuře oduševnělého bytí.“39 Pudová

37

„Der absolute Vorrang des objektivierenden Aktes in der statischen Phänomenologie besagt zugleich, daß
der Instinkt insofern kein eigentliches Thema der konstitutiven Phänomenologie bilden kann, als die
Konstitutionsanalyse bloß statisch-phänomenologisch durchgeführt wird. Denn der Instinkt ist kein Träger
der Geltung, sondern ein blindes Begehrungsvermögen. Daraus ergibt sich vorläufig, daß der systematische
Ort der Entfaltung der Phänomenologie der Instinkte im ganzen System der transzendentalen
Phänomenologie Husserls die genetische Phänomenologie ist.“ (Lee, 1993, s. 55).
38
Z pohledu intencionálních staticko - fenomenologického zkoumání intencionality.
39
„Die angeborene Instinkte als eine Intentionalität, die zur ursprünglichen Wesensstruktur des seelischen
Seins gehört.“ (C 49).
28

intencionalita monád patří k jejich bytí a životu ve světě, tvoří dokonce jeden z jeho
základních konstitutivních prvků. To je také především důvod, proč se Husserl otázkou
instinktu zabývá. Vždy je zde návaznost k celkovému geneticky vedenému vypracování
otázky po konstituci světa jako jednoho z hlavních cílů celé genetické fenomenologie. Je
důležité vnímat celou otázku pudové intencionality i v tomto kontextu, abychom se
vyvarovali dojmu, že instinkty jsou v Husserlově myšlení pouze jednou ze zvláštních
podob intencionality. Jejich role je přitom daleko bytostnějšího charakteru, jak právě
patrno, když si uvědomíme jejich roli v konstitutivní otázce. Instinkty hrají přímou a
nezbytnou roli ve vypracování otázky přirozeného světa člověka, jako světa různých
zájmů, které míří k věcem a bytí a které mají genetickou strukturu jakéhosi postupného
rozvíjení. Okruh lidských zájmů se neustále rozrůstá, tak jak člověk roste a vyvíjí se.
Každý z nás žije v nějaké žité přítomnosti zájmů, naše pozornost vždy směřuje k něčemu,
o něco usilujeme, s něčím se potýkáme. Tomuto lze rozumět i v čistě praktickém ohledu
jakési „životní praxe“.40 Jak však Husserl ukazuje, tyto zájmy a jejich konstituce přímo
souvisí s dalšími konstitučními otázkami, jako jsou otázky konstituce světa či věcí.41 To
jen ukazuje provázanost, která panuje mezi problematikou pudové intencionality a
konstitučními otázkami. Husserl dokonce v tomto směru roli instinktů ještě zvýrazňuje tím,
že instinktovou intencionalitu klade před ostatní intencionality, jako např. „zájmovou
intencionalitu“,42 ve smyslu jejich geneze a rozvinutí v subjektu či monádě. Ve vztahu ke

40

„Betrachten wir die praktischen Zeitigungen, die praktisch verstandene „Gegenwart“, Vergangenheit und
Zukunft. Die praktische Gegenwart, die Gegenwart für den Menschen als Person im personalen Dasein ist
der Bereich des aktuellen und sich aktuell auswirkenden Interesses in seiner vielgestaltigen synthetischen
Einheit. Das befasst, was man gerade vorhat, was man jetzt aktuell erwägt, um sich erst zu entscheiden, was
man plant, nachdem man zur Entscheidung gekommen ist, die verschiedenen möglichen Wege erwägend,
auch nach ihren Werten, ihren größeren oder geringeren Mühen etc., es befasst ebenso, was man aktuell
handelnd, fortlaufend und die Ergebnisse in synthetisch einheitlicher Leistung befassend, vollzieht – all das
mit den zugehörigen Relevanzen und Irrelevanzen.“ (C III, 17 b).
41
„Da wird man aber ernstlich fragen müssen: Geht Seiendes, und geht Wert, Zweck und Mittel, all das, das
ja wieder als Seiendes für uns da ist (Heißt es Seiendes als Sein?), vorher, dem Interesse erst nachfolgen
müsste, – oder ist Seiendes immer schon Korrelat eines Interesses? Das würde sagen: Die Konstitution von
Seiendem, von Gegenständen (die sind oder in Seinsmodalitäten bewusst sind) ist nichts anderes
alsKonstitution von Interessen.Weltvorgegebenheit besagt: Ein universales Interesse ist gestiftet und hinfort
individuelle Form aller Interessen. „Intentionalität“ geht voran in der „Genesis“.“ (C III, 17 b).
42
„Was uns hier interessiert: am Kind erster Kindheitsperiode haben wir schon instinktive Intentionalität vor
einer Interessenintentionalität in Bezug auf Seiendes im eigentlichen und vollen Sinne. Aber alsbald vollzieht
es die Bildung von Interessen, von bleibend Seiendem und immer neue Apperzeptionen gemäß dem schon
relativ Seienden. Stiftung von apperzeptiven Typen, stufenweise, ohne volles Sein abzuwarten; also
Vorstufen von bleibend Seiendem, von Seiendem aus Interesse, wobei das Interesse sich selbst intentional
modifiziert, sofern die Apperzeption fungiert, und das Interesse nur als flüchtig oder als bloße Affektion
auftritt. Dazu bedürfte es konkreter Analysen.“ (C III, 17 b).

29

genezi konstituce světa pak Husserl označuje systém instinktů přímo jako něco, v čem se
nachází založení této geneze.43
Pokud se však tedy v případě instinktů skutečně jedná o intencionalitu, bude třeba
rozšířit naše pojetí intencionální struktury, tak jak jsme ho zachytili výše. V případě
instinktů totiž skutečně platí, že se jedná o intencionální strukturu jiné povahy. Jakou má
však tato struktura podobu? Jak jsme již řekli, instinkt je vždy zaměřen směrem do světa. Z
počátku jako jakási nevyplněná „slepota“ jejíž intencionální zaměření však míří ke světu,
bez ohledu na to, že se pohybujeme prozatím ve sféře „před-instinktů v před-pasivním toku
času“. Jedná se zde tedy o prázdný horizont, o namíření na cíl, který nemá žádnou
strukturu známosti či určitosti.44 Můžeme zde sledovat jakousi dynamiku prázdnoty a
vyplnění, jako základní strukturu instinktu.45

§ 3. 2. Možnosti odkrytí instinktové intencionality
Dříve, než se pokusíme ukázat samotné základy pudové intencionality, je nutné
věnovat pozornost jedné otázce, která je metodického charakteru. Tato otázka zní, jakým
způsobem si lze sjednat přístup do oblasti, která je v zásadě oblastí skrytou a nejasnou.
Jak známo, jedním ze základních problémů celého Husserlova myšlení je právě
možnost a podoba reflexe. (Ingarden, 1975, s. 38) Husserlova fenomenologie je
vztahováním se k fenoménům určitým specifickým způsobem, jeho podoba je pak utvářena
právě reflexí nebo redukcí, kterou „aplikujeme“ na náš každodenní vztah ke světu.46
Základním východiskem tohoto postupu je, že každý z nás je vybaven určitým systémem
postojů, názorů a předsudků, s nimiž žije ve své každodennosti. Husserl však poukazuje na
to, že pro fenomenologa je nutné, nějakým způsobem vyřadit či pozdržet tyto předpoklady.
To, jakým způsobem by se tak mělo stát, a do jaké míry, je pak v zásadě náplní jeho
hledání té „nejvhodnější“ podoby reflexe. Tato reflexe by nám pak měla pomoci dobrat se

43

„Das Ur-Ich mit seinem Triebsystem in Urgestalt und Urgehalt wirkt sich in Passivität und dann Aktivität
aus: Im Triebsystem liegt schon die Anlage für die gesamte Weltkonstitution als Entelechie.“ (Husserl, 2014,
s. 102).
44
"In jedem unerschlossenen Urinstinkt ist, wo er in Aktus ist, die intentionale Richtung da, der in einen
Leerhorizont, der völlig ungeformt ist, auf ein Ziel. das keine vorgezeichnete Bekanntheitsstruktur hat." (E
III 9, 22).
45
„Die „ Blindheit “ des Instinktes. Der dunkle Horizont einer erfüllenden Sachlichkeit, leer unbestimmt
imAnfang. Die „Unbefriedigung“ ist auf eine Befriedigung, die „Unlust“ auf eine terminierende Lust
gerichtet, die aber eines Lustvollen, einer „Sache“ bedarf. Das Handlungsziel ist unbekannt, aber die
Unbefriedigung soll Befriedigung werden.“ (Husserl, 2014, s. 85).
46
Reflexe nebo redukce však také míří přímo na to, jak se odhaluje subjektivita sama. (Zahavi, 2005, s. 73).
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sféry, v níž je třeba podle Husserla hledat, tedy sféry originální danosti ve zkušenosti.
Způsob, který by nám měl do této sféry sjednat přístup, nazývá Husserl z počátku jako
epoché. Epoché je tedy metodické vyřazení „metafyzických pravd“ a otevřením sféry čisté
danosti. (Zahavi, 2003, s. 46)
Dalším metodickým způsobem otevření určitého prostoru je pak to, co Husserl
nazývá termínem transcendentální redukce. Ta nestojí k epoché v přímém protikladu, jedna
druhou ani nevyvrací, jejich vztah by se dal daleko spíše popsat jako vztah určitého
doplňování. Podstatou redukce je pak tematizace vztahu mezi subjektem a světem, tedy
odkrytí pole transcendentální subjektivity. Podoby a způsoby vykonání redukce však
docházely v průběhu vývoje Husserlova myšlení proměny stejně, jak je tomu u většiny
hlavních pojmů a myšlenek jeho filosofie. Můžeme tak hovořit např. o „Karteziánské“
cestě k redukci, jejímž východiskem je význam subjektu. Tuto ideu rozpracovává Husserl
v první knize Idejí. Husserl zde poukazuje na rozdíl v tom, jak se nám dávají objekty
„venkovního“ světa, a objekty vědomí. Zatímco první vnímáme vždy v nějaké perspektivě
a pouze částečně, obsahy našeho vědomí jsou nám dané v totalitě a celistvosti.47 Na
základě tohoto rozdílu mezi subjektivitou a objektivitou se pak Husserl vydává směrem k
subjektivnímu pohledu jako pohledu přednostnímu.

Inspirován Descartem

pak

argumentuje, že zatímco je možné představit si subjekt beze světa, není možné představit si
opak, tedy prázdný svět, bez přítomnosti subjektivity. (Zahavi, 2003, s. 47) Tento
myšlenkový experiment vede k určité změně ve vnímání subjektu mezi ostatními objekty.
Subjekt není jedním z jsoucen, ale má specifické a výlučné postavení, které si pak
vyžaduje i jistý specifický přístup k jeho zkoumání a otevření jeho transcendentality. To
ovšem samozřejmě nevylučuje empirické zkoumání subjektu tak, jak ho provádějí jiné
vědy. Empirický a transcendentální přístup jsou však bytostně odlišné. A právě redukce je
způsobem, jak se dostat do krajiny transcendentální subjektivity. „Karteziánská“ cesta k

47

„In Ideen, Husserl points out that there is an obvious difference between the way in which spatio-temporal
objects are given to consciousness, and the way in which consciousness is given to itself Whereas objects
appear perspectivally—never given in their totality, but always in a certain limited profile—this is not true
for the self-appearance of consciousness. Whereas the object is given perspectivally, partially, and
inadequately, and whereas it is necessary to run through an entire series of profiles in order to get an
approximate presentation of the entire object, the experience itself appears immediately in its totality.“
(Zahavi, 2003, s. 47)
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redukci tak otvírá přístup k prožitku nebo čisté zkušenosti, zbavené všech metafyzických
nánosů.48
Problém, který však pro nás vyvstává, a proč se také „Karteziánská“ cesta k redukci
ukazuje jako nedostatečná, v případě fenomenologie instinktů je, že její provedení vede k
určitému vyprázdnění subjektu, který není ničím jiným než jakýmsi momentálním
sebevědomím. Odsud je pak samozřejmě také poměre krátká cesta ke všem námitkám,
poukazujícím k solipsismu, který je výsledkem takto pojaté redukce. Nedostatečnost takto
pojaté redukce si uvědomoval i Husserl sám, a proto začal pracovat na jiné podobě
redukce, která by měla překonat tyto námitky a byla tak použitelná i pro hlubší, geneticky
namířená zkoumání.
Zásadní rozdíl, který je zde třeba vzít v potaz, je celkový posun v pojetí
transcendentální subjektivity. V Husserlově pozdním myšlení označuje transcendentální
subjektivita celé universum transcendentálního života, s celou jeho genezí a ostatními
ego.49 Nejedná se tudíž nyní již jen o žitou přítomnost, tak jak tomu bylo v případě statické
fenomenologie. Proto také dochází u pozdního Husserla ke změně termínu, a na místo
transcendentální subjektivity používá Husserl pojmu transcendentální monáda.50 Toto nové
pojetí transcendentální subjektivity pak vede k jakémusi paralelismu mezi transcendentálně
a psychologicky uchopeným subjektem. Obě dvě pojetí odlišují nyní spíše nuance, a to,
jakým způsobem je uchopíme. Rozdíl mezi nimi spočívá pouze v tom, že psychologicky
pojatá subjektivita je pojatá jako konstituovaná na půdě světa, zatímco transcendentální
subjektivita je subjektivitou uchopenou jako svět konstituující.51 Psychologií zde není
ovšem myšlena psychologie jako vědní disciplína, ale to, co Husserl nazývá „čistou,
popisující, fenomenologickou nebo intencionální psychologií.“ (Bernet, 1993, s. 72)

48

"Richtet sich das reflektierende Erfassen auf mein Erlebnis, so habe ich ein absolutes Selbst erfaßt, dessen
Dasein prinzipiell nicht negierbar ist, d.h. die Einsicht, daß es nicht sei, ist prinzipiell unmöglich; es wäre ein
Widersinn, es für möglich zu halten, daß ein so gegebenes Erlebnis in Wahrheit nicht sei." (Lee, 1993, s. 66).
49
„Demgegenüber bedeutet die transzendentale Subjektivität in der genetischen Phänomenologie das ganze
Universum des transzendentalen Lebens, welches nicht nur mein in apodiktischer Gewißheit setzbares
transzendentales Sein in meiner lebendigen Gegenwart, sondern darüber hinaus mein durch die egologische
Reflexion uneinholbares Leben auf den untersten Stufen der transzendentalen Genesis bzw. im fernen
Vergangenheitshorizont und weiter die anderen Egos umfaßt.“ (Lee, 1993, s. 67).
50
„Für die transzendentale Subjektivität in diesem neuen Sinne setzt Husserl in der Spätphilosophie den
Begriff transzendentale Monade oder das transzendentale monadische Leben.“ (Lee, 1993, s. 67).
51
„Die Identität bei der können wir auf die Formel bringen: Die psychologische Subjektivität ist nichts
anderes als die transzendentale Subjektivität, welche in der natürlichen Einstellung als eine konstituierte
Subjektivität auf dem universalen Boden der Welt aufgefaßt wird, und die transzendentale Subjektivität ist
nichts anderes als die psychologische Subjektivität, welche in der transzendentalen Einstellung als die die
Welt konstituierende Subjektivität 'aufgefaßt' wird.“ (Lee, 1993, s. 68).
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Toto nové pojetí však také vyžaduje nové pojetí redukce. Jeho východiskem je, že by toto
pojetí mělo nějakým způsobem otevřít celou oblast transcendentální subjektivity v její
komplexnosti. Prvním krokem, který je třeba vykonat na této psychologicko fenomenologické cestě, je jakési vyzvednutí duševních niterností v jejich čistotě a odkrytí
všech skrytých intencionálních implikací.52 K provedení tohoto kroku je třeba vykonat to,
co Husserl nazývá fenomenologicko - psychologickou redukcí. (Lee, 1993, s. 69) Je třeba
mít na zřeteli, že tato redukce se liší od transcendentální epoché a není je možno
zaměňovat. Spíš by se dalo říci, že krok směrem k intencionální psychologii je jakýmsi
přiblížením na cestě k transcendentální fenomenologii, tedy oblasti, do níž se snažíme si
zjednat přístup. Rozdíl spočívá v tom, že v případě fenomenologicko - psychologické
redukce, doposud nedošlo k pozdržení platnosti světa. Podle Leeho je však možné
zafixovat vztah fenomenologicko - psychologické redukce a redukce transcendentální jako
vztah možné transformace jedné redukce v druhou. V tomto kontextu je pak
transcendentální redukce výsledkem plně vykonané fenomenologicko - psychologické
redukce. Rozhodujícím aspektem této transformace je pak tedy již zmíněné vyřazení víry v
svět. Svět zde pozbývá své platnosti a tím dochází k otevření transcendentální oblasti.53
Otevírá se tak před námi nyní oblast rozličných tvarů v našem vědomí, fenoménů, které již
pozbyly vši objektivnosti a světovosti. Tak je možné krok za krokem odhalovat oblast
transcendentálního života, tedy oblast bytostně rozsáhlejší, než tomu bylo u oblasti, kterou
nám odkryla „Karteziánská“ redukce. Podle Leeho tak není intencionálně psychologická
cesta nic jiného, než všeobecná metoda genetické fenomenologie a současně
fenomenologie instinktů, jako jejích „prazákladů“.54
Bez ohledu na to, že zde redukce nabývá nového tvaru, měli bychom se vyvarovat
představy, že psychologická cesta k redukci se děje zcela nezávisle na „Karteziánské“.
52

„Das einzige Interesse, weIches diese Bewußtseinsanalyse leitet, liegt dabei darin, "die seelische
Innerlichkeit in ihrer Reinheit herauszustel1en und die in ihr verborgenen intentionalen Implikationen
zutagezufördern". (Lee, 1993, s. 69).
53
„Aber wenn die phänomenologisch-psychologische Reduktion konsequent bis zum Ende, d.h. vollständig,
durchgeführt wird, dann ist es möglich, daß sie sich in die transzendentale Reduktion umwandelt. Denn bei
der konsequenten und vollständigen Durchführung der phänomenologisch-psychologischen Reduktion kann
letztlich das Weltbewußtsein, d.h. der Weltglaube als der letzte Fundierungsboden aller Geltungen tangiert
und in die Epoche einbegriffen werden, was nicht anderes als den Vollzug einer universalen transzendentalen
Epoche bedeutet. Dies besagt nichts anderes als die Möglichkeit, "daß sich in der reinen Auswirkung der Idee
einer deskriptiven Psychologie, die das Eigenwesentliche der Seelen zu Wort kommen lassen will, notwendig
der Umschlag der phänomenologischpsychologischen Epoche und Reduktion in die transzendentale vollzieht
[ ... ]." (Lee, 1993, s. 69).
54
„Der Weg über die intentionale Psychologie ist also, wie oben erwähnt, nichts anderes als die allgemeine
Methode der genetischen Phänomenologie und zugleich der Phänomenologie der Instinkte als deren
Urstückes.“ (Lee, 1993, s. 74).
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Stejně jako je tomu i v jiných otázkách Husserlova myšlení, i zde je třeba uchopit celou
problematiku jako určitý vývoj, v tomto kontextu je pak nové pojetí redukce do značné
míry závislé na pojetí dřívějším, a mnoho z něj čerpá. Jejich vztah je teda ze všeho nejvíce
vztahem vzájemné provázanosti a prohloubení problematiky.
Sám Husserl se tedy v případě problematiky instinktů vydává touto intencionálně
psychologickou cestou. Jak jsme již naznačili, k instinktům se dá tímto způsobem
přistupovat primárně dvojí perspektivou. První z nich je psychologická, zde jsou instinkty
pojímány stále ještě na pozadí platného světa. Z této perspektivy lze však posléze
provedením vyřazení platnosti světa pomocí epoché udělat perspektivu transcendentální. A
sestoupit tak opět o krok dále, v konstitučně genetickém smyslu. Chceme - li se nyní
pokusit o nějaké finální zafixování způsobu, jakým lze zkoumat problematiku instinktů,
dostaneme se k tomu, co Husserl nazývá metodou jakéhosi postupného rozebrání neboli
„fenomenologickou archeologií“.55 Podstatou této metody je odkrytí posledních
konstitutivních prvků světa, dostáváme se tedy do oblasti instinktů, které jsou právě
takovými posledními prvky konstituce.56 Je však nutné si uvědomit, že ne všechny
instinkty jsou právě těmito posledními konstitučními elementy. Proto je důležité, že
jakékoli fenomenologické zkoumání problematiky instinktů, si musí být vědomo toho, že k
instinktům se lze vztahovat na různých vrstvách a že tyto vrstvy nelze směšovat
dohromady. To znamená konkrétně to, že se můžeme zabývat instinkty na půdě již plně
rozvinuté subjektivity, na druhé straně však můžeme sestoupit až k samotnému
genetickému původu, kde se pohybujeme na samotné hranici zrodu subjektivity. Z toho
pak pochopitelně plyne, že je třeba mít na zřeteli, kam naše pátrání míří a nesměšovat vše
dohromady.
Lee doplňuje, že vzhledem k složitosti problematiky instinktů a odkrytí posledních
konstitučních prvků, lze k metodě postupného rozebírání přibrat ještě metodu postupné
55

"Rückfrage zur Natur und von der Natur aus als Leitfaden phänomenologischer Archäologie, das
Aufgraben der in ihren Baugliedern verborgenen Bauten, der Bauten apperzeptiver Sinnesleistungen, die uns
fertig vorliegen als Erfahrungswelt. Das Zurückgehen und dann Bloßlegen der Seinssinn schaffenden
Einzelleistungen bis zu den letzten, den 'Archai' [ ... ]." (C 16 VI, 1)
56
„Husserl bezeichnet die Methode einer schrittweisen Analyse der Konstitution der Welt, welche ihrem
Wesen nach eine abstrahierende Methode ist, in der Spätphilosophie als die "Methode des Abbaus" (C 6, 1).
Allerdings darf der Abbau in unserem Problemzusammenhang als der Abbau der Genesisfundierung nicht
mit einer anderen Form des Abbaus, nämlich mit dem Abbau der Geltungsfundierung verwechselt werden.25
Das Ziel der Abbauanalyse in unserem Problemzusammenhang liegt dabei darin, die letzten Elemente der
genetischen Konstitution der Welt zu enthüllen. Die Methode des Abbaus ist eine angemessene Methode der
Phänomenologie der Instinkte als einer transzendentalen Archäologie, die sich zur Aufgabe stellt, die letzten
Elemente, die letzten Ürsprünge der transzendentalen Genesis, d.h. die Archai auszugraben.“ (Lee, 1993, s.
77).
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výstavby. Tato metoda je vedena v opačném směru, jejím východiskem není sestup, ale
naopak konstitutivní výstavba, vedená od základních genetických prvků. Tato metoda není
pouhým zrcadlením metody předchozí, ale nabízí jakýsi další nástroj k tomu, jak
dosáhnout co největšího stupně jasnosti a porozumění v této jinak tak těžko proniknutelné
oblasti. Lze tedy tvrdit, že obě metody jsou komplementární a vzájemně se doplňují.57

§ 3. 3. Geneticky motivované odkrytí původních instinktů
Poté, co jsme si otevřeli cestu do oblasti instinktové intencionality tím, že jsme
ukázali, jakým způsobem je přístupná skrze redukci, se v této kapitole pokusíme o samotné
odkrytí nejspodnější vrstvy instintkové intencionality. Pohybujeme se stále na půdě geneze
konstituce. Naším cílem ovšem není systematické vypracování této konstitutivní otázky a
tedy i systematické vypracování otázky instinktové intencionality. Takový podnik by si
vyžádal samostatnou práci. Navíc se domníváme, že velice zdařilý pokus o zpracování této
problematiky nalezneme v Leeho díle Edmund Husserls Phänomenologie der Instinkte.
Tato kniha je proto také hlavním zdrojem, z něhož čerpáme v celé této kapitole.
Naše zkoumání instinktové intencionality je vedeno z perspektivy hledání kořenů
intencionality. Předchozí část práce nás dovedla práce k instinktové intencionalitě. Naším
záměrem tedy nyní bude, pokusit se odhalit nejspodnější půdu této intencionality. Jinými
slovy, odkrýt jakési původní instinkty, které leží na dně celé fenomenologické genetiky.
Oblast, do níž míříme, s sebou nese určité specifické implikace ve vztahu k subjektu. Do
jisté míry lze říci, že cesta k původním instinktům je také zároveň rekonstrukcí zrození
subjektu. Stěžejní otázkou pro nás pak je, zda je tato cesta také cestou odhalující zrození
intencionality. Tato otázka nyní stále zůstává otevřená.
Abychom jasněji porozuměli tomu, na jaké půdě se v případě odkrytí prvních
instinktů pohybujeme, vezmeme si jako východisko dvojí pojetí zrození. Toto dvojí pojetí
by nám mělo usnadnit orientaci, v genezi subjektu a světa, v jejímž rámci se stále nějakým
57

„Die Bewegung, welche in die Gegenrichtung des Abbaus läuft, heißt der Aufbau. Es handelt sich dabei
um einen Prozeß der Wiederherstellung der genetischen Konstitution der Welt aus den Archai, welche durch
den Abbau sozusagen ausgegraben worden sind. Wenn der Abbau der Konstitution der Welt horizontal und
vertikal, d.h. dem Umfang und der Tiefe nach gesehen, vollständig durchgeführt wäre, dann wäre es klar, daß
man keine besondere Aufbauanalyse brauchte. Denn in diesem Falle stellt die Aufbauanalyse bloß das
Gegenteil der Abbauanalyse dar. Faktisch ist es aber sehr schwierig, eine vollständige Abbauanalyse
durchzuführen, was gerade für die Notwendigkeit einer Aufbauanalyse spricht. Die Aufgabe der
Aufbauanalyse liegt dabei darin, durch die nachgeholte Betrachtung derjenigen konstitutiven Momente,
welche in der Abbauanalyse aus irgendeinem Grunde nicht erfaßt werden können, ein vollständigeres
Verständnis der Konstitution der Weit zu ermöglichen.“ (Lee, 1993, s. 78).
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způsobem vždy pohybujeme. Na cestě za nejspodnější vrstvou instinktů tak můžeme
rozlišovat dvojí zrození. Za prvé, zrození jako probuzení transcendentálního ego neboli
transcendentální narození. Za druhé pak zrození ve smyslu narození, jako příchodu na svět,
tedy narození v biologickém slova smyslu. Husserlovým východiskem však je, že
upozorňuje na to, že obě tyto narození neprobíhají ve stejném okamžiku v čase. To je
zásadní držet na zřeteli, abychom chápali skutečnou podstatu instinktů a tak i genezi
transcendentálního ego.
Nyní si můžeme položit otázku, které z těchto dvou narození je tedy v čase jako
první? Odpověď podle Husserla zní, že dříve dochází k tomu, co nazývá jako „zrození
transcendentality“ („transzendentale Geburt“) (E III 9, 4). Toto zrození transcendentality
pak představuje skutečný začátek celé transcendentální geneze. Důležité je, že k němu však
dochází ještě dříve, než dojde k narození dítěte. Zrození transcendentality podle Husserla
představuje „počátek bdělosti transcendentálního ego“.58 Z této teze pak pro Husserla
plyne, že v okamžiku, kdy přijde dítě skutečně na svět, je již zakoušejícím Já vyššího
stupně. Disponuje svým vlastním vnímáním a jeho horizontem. Kromě toho však také
disponuje tím, co Husserl nazývá jako jakési „výdobytky mateřské zkušenosti“.59
Transcendentální ego tak v sobě disponuje jakýmsi dědictvím zkušenosti, která není
bytostně jeho vlastní a nepochází teprve z jeho faktického bytí na světě, ale naopak mu
nějakým způsobem předchází a podílí se na jeho konstituci. V zrození transcendentální
subjektivity jako v oblasti prainstinktů počínající a probíhající počátek bdělosti, pak podle
Husserla nalezneme asociace, krytí a identifikace, které interpretuje jako součást jakési
„dědičné výbavy“ (Erbmasse). Ta je tím co tvoří prahorizont, který nemůže být ničím
jiným, než prázdným horizontem.60 Tato „dědičná výbava“ tak představuje jakousi
nejspodnější vrstvu vrozených pra-instinktů.

58

„"Aus der Wesensart der beständigen Genesis muß gezeigt werden die Notwendigkeit einer Genesis, die
anfangend konstituierend ist. Inmitten stehend der schon weIterfahrenden Konstitution finde ich
Habitualitäten und verflochten mit Instinkten. Ich kann da wohl von Urstiftung etc. als Wesensform der
Genesis sprechen." (B III 3, 7) Beim Anfang der transzendentalen Genesis handelt es sich nach Husserl um
den "Anfang des wachen transzendentalen Ego" (B III 3, 1), also den Anfang "in der Form: erwachendes Ich,
das noch nicht Ich im menschlichen natürlichen Sinne ist, noch nicht eine Umwelt hat und Ichsubjekt der
Umwelt ist [ ... ]." (e 8 I, 3)“ (Lee, 1993, s. 163).
59
„Denn das neugeborene Kind ist, wie es an einer Stelle heißt, "schon erfahrendes Ich einer höheren Stufe,
es hat schon Erfahrungserwerbe vom mutterlichen Dasein her, es hat schon seine Wahrnehmungen mit
Wahrnehmungshorizonten. Daneben neuartige Daten, Abhebungen in den Sinnesfeldern, neue Akte, neue
Erwerbe auf dem Untergrund, der schon Vorerwerb ist, es ist schon Ich der höheren Habitualitäten." (Lee,
1993, s. 163).
60
"In der Erkenntnis, daß wir somit nicht an einem Anfang stehen, wenn wir von Abhebung und Affektion
wie in dieser Mitte sprechen, müssen wir fragen, wie ein wirklicher Anfang der Konstitution des Ego für sich
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Husserl se pokouší dostat k těmto pra-instinktům pomocí metody rekonstrukce, která se
opírá o fenomén sedimentace. Tato sedimentace, určitelná v procesu konstituce hotové
subjektivity pak umožňuje analogicky rozpoznat podobnou strukturu v genezi vrozených
instinktů.
K fenoménu sedimentace se bezprostředně váže fenomén asociace. Oba dohromady
pak umožňují veškeré naše praktické možnosti, protože ty nejsou nic jiného než jakási
sedimentovaná usazenina naší dřívější zkušenosti. Každá naše zkušenost, jakmile přestane
být bezprostředně prožívanou přítomností a naše pozornost se zaměří jiným směrem, totiž
nezmizí beze stopy, ale zůstane v nás jako jakási usazenina. Tento proces sedimentace je
však možný pouze za předpokladu působení fenoménu asociace.61 Jak však již víme, s
fenoménem asociace se bytostně váže nutnost nějakého centra asociace, bez něhož je celý
proces asociace nemyslitelný. Tímto centrem v případě popisu vnímání a zkušenosti to, co
Husserl nazývá pojmem čisté Já. Čisté Já však není jediným centrem asociace,
pohybujeme-li se na rovině pra-pasivního proudění času, je zde centrem asociace před- Já
(Vor - Ich), které je geneticky podkladem čistého Já (Reine Ich). A právě toto před - Já
můžeme označit jako jáský pól původních instinktů. (Lee, 1993, s. 165) Mezi těmito
instinkty a tímto před - Já se pak rozehrává jakási prapůvodní afekce (ursprüngliche
Affektion), jejíž charakteristikou je, že jde o způsob prázdného směřování, které je
doposud bez jakékoliv představy cíle svého směřování. Z toho pak vidíme, že již na této
tělesné nebo fyziologické půdě, hrají asociace svoji konstitutivní roli, ačkoli se
samozřejmě jedná nevědomé nebo před-vědomé afekce. (Lee, 1993, s. 166) Z toho plyne,
že již na této půdě je možné setkat se s fenoménem sedimentace. Celý proces pak lze podle
Leeho označit jako proces sedimentace nebo poděďování předcházejících životů. (Lee,
1993, s. 167) K celému transcendentálnímu zrození tak dochází ve chvíli, kdy dojde ke
spojení vajíčka a spermie, tím dochází ke zrození centra afekce, v němž je sedimentována

selbst und des immanenten Generation, also als die Erbmasse. "In der Geburt, im 'urinstinktiv' anfangenden
und verlaufenden Anfangs-Wachleben sind die eintretenden Assoziationen, Deckungen, Identifikationen zu
interpretieren - aber wie? 'Erbmasse' ohne Erinnerung und doch eine Art 'Erfüllung' von Weckungen etc." (K
III 11,4) und: "Der Urhorizont, die Erbmasse ist in ihrem Ursinn Leerhorizont." (Lee, 1993, s. 165).
61
„Eine Erfahrung eines Ego, z.B. eine äußere Wahrnehmung, verschwindet nach ihrem Auftreten im
Bewußtseinsfeld nicht spurlos aus diesem, sondern sie sedimentiert sich zu dessen praktischer Möglichkeit.
Die praktische Möglichkeit ist also nichts anderes als der sedimentierte Niederschlag der früheren
Erfahrungen, ist somit das Erbe der Vergangenheit. Die Genesis der praktischen Möglichkeit als des Erbes
der Vergangenheit ist dabei, was für unseren Problemzusammenhang von entscheidender Bedeutung ist, ohne
die beständige Auswirkung der Assoziation unmöglich. Die Assoziation ist die genetische Urquelle der
Genesis der praktischen Möglichkeit. Den untrennbaren Zusammenhang zwischen der Sedimentierung und
der Assoziation bringt Husserl an einer ManuskriptsteIle auf folgende Formel: "Wo diese Assoziation nicht
ihr Werk tut, da kann sich nichts sedimentieren [ ... ]. (C 16 V, 8)“ (Lee, 1993, s. 165).
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celá zkušenost a dědictví monadického života předchozích generací, a především pak
rodičů. Proto také Husserl označuje pra-původní instinkty s ohledem na jejich genezi jako
habitualitu.62
Vidíme tak, že již tato pra-původní rovina instinktů je nakonec jakýmsi podkladem
veškerých prakticky orientovaných možností hotových subjektů a z konstitutivního
hlediska tak představuje zcela bytostný prvek, představují Husserlovými slovy jakousi
pozitivní potencialitu. 63
Na tomto místě se můžeme pokusit formulovat tezi, že prapůvodní rovina instinktů,
kterou jsme si právě odhalili, a před - Já jako pól afekce, jsou také jakousi prapůvodní
podobou intencionality. Ještě předtím, než se v další části práce zaměříme na to, o kterých
instinktech je zde řeč, a jaká je jejich konstitutivní role, je již tedy možné odhodlat se k
tvrzení, že půda, na níž se pohybujeme, je nejspodnější vrstvou intencionality,
intencionality, ke které stejně jako k instinktům samotným, patří jistá neurčitost, či slepota.
To, nakolik je možné ji konkrétněji odhalit, se ukáže v další části práce.
Nyní se konečně dostáváme k předvedení toho, co konkrétně představují tyto prainstinkty a jaká je jejich role v celém konstitučním procesu. Husserl označuje vrozené prainstinkty na počátku transcendentální geneze, jako „Instinkty sebeuchování“. (Lee, 1993, s.
168) Tento instinkt lze pochopit jako jakési sjednocení všech vrozených speciálních
instinktů, které zde „působí“, proto také Husserl instinkt sebezáchovy označuje termínem
„univerzální instinkt“, který synteticky sjednocuje všechny speciální instinkty. 64 Instinkt

62

„Es ist kein Zufall, daß Husserl an einer Manuskriptstelle8 aus den dreißiger Jahren die ursprünglichen
Instinkte im Hinblick auf ihre Genesis als eine Habitualität bezeichnet. Genetisch betrachet besteht also
zwischen dem angeborenen Urinstinkt und der erworbenen Habitualität kein wesentlicher Unterschied. Beide
stellen gemeinsam den sedimentierten Niederschlag, also das Erbe der vergangenen Erfahrung, dar. So ist der
angeborene Urinstinkt als eine bestimmte Form der Habitualität kein "festes" Ding, welches nicht mehr dem
Schicksal der Umwandlung und Änderung ausgesetzt wäre. Sondern er kann sich insofern unendlich weiter
umwandeln, als die Erfahrung des transzendentalen Ego sich unendlich weiter verändern kann.“ (Lee, 1993,
s. 167).
63
„Dieser Übergang bedeutet nichts anderes als das Wach werden eines angeborenen Instinktes, also dessen
Enthüllung. Durch die Enthüllung bilden die angeborenen Urinstinkte, wie unten in der Aufbauanalyse der
genetischen Konstitution der Welt ausführlich dargestellt wird, schließlich die Grundlage der Bildung der
praktischen Möglichkeiten des fertigen Subjektes. "Vermögen ist kein leeres Können, sondern eine positive
Potentialität, die jeweils zur Aktualisierung kommt, immerfort in Bereitschaft ist, in Tätigkeit überzugehen,
in eine Tätigkeit, die, wie sie erlebnismäßig ist, auf das zugehörige subjektive Können, das Vermögen
zurückweist.“ (Lee, 1993, s. 168).
64
„Wenn man im Hinblick auf die mannigfaltigen angeborenen Urinstinkte von der Besonderheit des
Inhaltes, auf die der jeweilige Instinkt gerichtet ist, absieht und den Blick ausschließlich auf das Ichzentrum
richtet, ist es möglich, die verschiedenen angeborenen Urinstinkte als die Sondergestalten des einen
Instinktes, nämlich als die des Instinktes der Selbsterhaltung, zu begreifen. Danach zeigt sich der Instinkt der
Selbsterhaltung als der "universale InstinktlI, der alle Sonderinstinkte synthetisch vereinheitlicht" (A VI
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sebezachování je tak jakýsi „všeobecný hlad“, který předchází jednotlivému vyplnění,
proto ho lze také podle Husserla označit jako formu instinktů, zatímco konkrétní speciální
instinkty tvoří potom obsah této formy. Tuto formu pak Husserl popisuje jako „univerzální
formu doposud neurčitých afekcí a tendencí rozličného přiblížení v příslušných
kinestezích.“ (Lee, 1993, s. 168)
Všimněme si nyní poslední věty. Je zde řeč o kinestezích a přibližování. To ovšem
znamená, že je nutné disponovat prostorem, v němž se tento pohyb může odehrávat. Již
před - Já tedy potřebuje v počátcích transcendentální geneze nějaký vztah ke světu,
protože v rámci sebeuchování je svět univerzální půdou, na níž se tak děje. Vrozené prainstinkty pak nejsou ničím jiným, než prostředkem, skrze nějž dochází ke vzniku tohoto
vztahu mezi před - Já a světem. V tomto kontextu Husserl říká, že se instinkty
sebeuchování ukazují jako „instinkty světovosti“. (Lee, 1993, s. 169) Tato světovost je
jakousi bytostnou strukturou vrozených instinktů, protože jejich podstatou vždy je právě
zaměření ke světu. Z toho pak plyne, že celá instinktová intencionalita monády patří k
jejímu světovému bytí a životu, protože její naplnění je vždy světově orientované. (Lee,
1993, s. 169)
Celá tato struktura však není pouze deskripcí určitého faktického vztahu mezi před
- Já a světem, vztahu, kterému však chybí bytostnější význam. Naopak, zaměření ke světu,
o němž je zde řeč jako o podobě instinktové intencionality, má svoji bytostnou
teleologickou funkci. Husserl proto označuje vrozené pra-instinkty jako „poslední
teleologický základ transcendentálního ego.“ (Lee, 1993, s. 169) Na jednom místě v E
manuskriptech pak Husserl v důležité pasáži shrnuje: „Tato vrozená podstata a prazaložení Já je předpokladem všech konstitucí. V ní je staticky a geneticky uzavřen
konstituovaný svět a formy jeho podstaty, tedy univerzum racionality. Vrozené založení
subjektivity je tak iracionální, jež umožňuje racionální, nebo jeho racionalita spočívá v
tom, být „teleologickým základem“ pro vše racionální.“65
Vidíme tedy, že stejně jako jsme v případě instinktové intencionality došli k tomu,
že právě ona představuje jakousi pra-původní podobu intencionality, obdobný strukturní
34,37, 1931), somit als "der Totalinstinkt, der alle Sonderinstinkte umfaßt und da durch ihre
Sonderenthüllungen, bzw. die Sonderkonstitutionen hindurch wirkt." (Lee, 1993, s. 168).
65
"Diese angeborenen Urwesen, die Uranlage des Ich vorausgesetzt für alle Konstitution. In ihr statisch und
'genetisch' beschlossen ist die konstituierte Welt mit ihren Wesensformen, bzw. das Universum der
Rationalität. So ist die angeborene Anlage der Subjektivität das Irrationale, das Rationalität möglich macht,
oder es hat seine Rationalität darin, der 'teleologische Grund' für alles Rationale zu sein." (E III 9, 4).
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moment nacházíme i v případě teleologické perspektivy; i zde platí, že oblast vrozených
pra-instinktů, je teleologicky jakousi prapůvodní částí celé transcendentální egologické
teleologie. A protože víme, že vypracování problematiky instinktů v sobě po celou dobu
nutně nese poukaz ke světu a jeho konstituci, můžeme na základě výše řečeného označit
vrozené pra-instinkty jako nutný předpoklad konstituce světa.66
Analýza instinktové intencionality nás nyní dovedla k několika závěrům, které
budou mít fundující význam pro poslední část naší práce. Vidíme již nyní jasně genetickou
přednost instinktů; to tedy znamená i přednost instinktové intencionality v otázce hledání
kořenů intencionality. Došli jsme zde do jakéhosi nejzazšího bodu geneze subjektu či
monády. Znamená to nyní, že jsme již zároveň našli i odpověď, na naši hlavní otázku?
Jakkoliv jsme si na stejnou otázku museli odpovědět na konci první části naší práce
negativně, nyní je již odpověď složitější. A to natolik, že jí budeme muset věnovat celou
závěrečnou část naší práce. Stále se pohybujeme v prostoru kdesi mezi tělem a světem.
Tento prostor však do určité míry ztrácí jasné obrysy, čím hlouběji se dostáváme, čím více
jdeme k jeho genetickým kořenům. Chceme - li se nyní pokusit formulovat nějakou tezi,
která bude vodítkem následující části naší práce, mohla být znít, jaký je tvar a podoba
fundamentálního okamžiku geneze monády a světa; a je tento okamžik tím, co můžeme
skutečně označit, jako původ intencionality? Dávno již nehledáme nějaké strukturní
vyjasnění vněmu, jako spíše pra-základní okamžik živoucího pudu lidské existence. Vůli k
moci.

66

„"Stufen von Instinkten, von ursprünglichen Trieben, Bedürfnissen [ ... ], systematisch aufeinander gestuft,
über sich hinausweisend auf höhere Stufen. Das ist eine Teleologie, aus der die apodiktische Welthabe allein
entspringen kann und gehört in ihrer Form als diese Teleologie selbst zu den apodiktischen Beständen." (E III
9, 5).
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§ 4. Problém tělesnosti
V druhé části práce jsme stále následovali cestu sestupu, již jsme otevřeli již v první
části. Tato cesta nás pak dovedla až k instinktové intencionalitě a jejímu rozpracování, jako
druhé perspektivě, v níž jsme se pokusili sledovat kořeny intencionality. Nyní však stojíme
před otázkou, jakým způsobem je možné otevřít další perspektivu, v níž bychom mohli
problematiku intencionality sledovat. Jisté je nyní to, že půda instinktů, je půdou původní
ve smyslu, že již není možné pokračovat v našem metodickém sestupu níže. První záblesky
instinktu se totiž objevují již v prenatální fázi lidské existence. V tomto kontextu jsme tedy
došli až na samou hranici dějin jedné lidské existence. Zda z tohoto poukazu plyne také to,
že jsme našli kořeny intencionality, je otázka, s níž se pokusíme vyrovnat v této závěrečné
části naší práci.
Dříve, než se však pustíme do tohoto podniku, chceme zde naznačit, jakou
strukturu tato závěrečná část práce bude mít. Domníváme se, že ještě než se dostaneme k
samotnému pokusu o vyrovnání se s tím, co naše zkoumání přineslo, bude třeba otevřít
ještě třetí, a poslední perspektivu, ze které se chceme podívat na problematiku
intencionality. Jak jsme však řekli, tuto perspektivu již nezahlédneme tak, že budeme
pokračovat v naší metodě sestupu.
Druhá část práce nás dovedla do krajiny instinktů, instinktů, o nichž lze tvrdit, že
jsou vždy do jisté míry slepé a že jsou bytostně spjaté s naší specifickou tělesností. Když se
pohybujeme na rovině instinktové intencionality, pohybujeme se vždy na úrovni jakési
syrové tělesnosti. Tělesnosti, která vstupuje do centra naší existence, a touží po nasycení.
Jedním ze základních dějinných momentů celé západní filosofie je snaha, uniknout
ze spárů právě takové tělesnosti. Dichotomie duše a těla, která se odehrává jako souboj
světla a temnoty; rozum stojící proti slepým vášním. Tělo vzbuzuje děs, protože nás
neustále pokouší a svádí na scestí. A proto je nutné pro filosofa tělo zcela radikálně
neglektovat a najít nástroj, který ho dovede výše, nad tělesné a pudové, do krajiny idejí a
intelektu, které jsou od této chvíle ve filosofii tím, co z nás vlastně filosofy bytostně dělá.
Když se však na celý tento fenomén podíváme skutečně fenomenologicky, co se
nám zde ukazuje? Všechny snahy a pokusy, vymanit se z tělesnosti a dostat se výše,
nevypovídají pouze o tom, že filosof má věnovat pozornost především myšlení, jako
něčemu vyššímu a netělesnému, protože celá tato hierarchie je nakonec právě výtvorem
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filosofů. Rozum musel být nadřazen tělu, aby s ním mohl bojovat. Musel se stát něčím
elitním, co je známkou určitého vyvolení, které dokáže nasytit naše ego natolik, že snad na
chvíli zapomene na žádosti těla.
Celý tento veliký podnik, jak se vymanit tělu a jak mu ve filosofii nevěnovat
pozornost, však fenomenologicky viděno neukazuje nic jiného, než bytostný význam a roli
tělesnosti. Kdyby byl totiž význam tělesnosti pro lidskou existenci menší a marginálnější,
nebylo by nutno podnikat tak obrovské a pracné pokusy, o jeho nevidění či popření. Celá
filosofická tradice, která stojí na odmítnutí tělesnosti tak v posledku slouží jako důkaz o
tom, jak velký význam tělesnost má.
Spodní vrstvou tělesnosti je pak právě instinkt a pud. Cosi, co je nám bytostně
vlastní a zároveň cizí a neznámé. Cosi, co nás často nutí pohrdat sama sebou, co nás nutí
přemýšlet o tom, nakolik jsme skutečně svobodní. Kritika odmítnutí tělesnosti není
přitakáním k slepému následování všech našich pudů. Je daleko spíše pokusem vyzvednout
instinkt jako bytostnou strukturu vtělené existence a jako vůli k moci. Instinkt jako puzení
k životu ve smyslu pohybu lidské existence. Proto je také instinktová intencionality tou
nejpůvodnější a „první“. Instinkt představuje jakousi anonymní sílu. Pudová intencionalita
je pak základním tvarem této životní síly. Tento tvar pak bytostně určuje i specifická
podoba lidské tělesnosti. Pokud bychom žili kdesi ve vesmíru, na nějaké jiné planetě se
zcela odlišným prostředím, a měli zcela jiná těla, tvar a podoba pudové intencionality by
byla zcela jiná. Takový je význam tělesnosti v této otázce.
Odkrytí instinktové intencionality nám především ukazuje bytostný význam
tělesnosti. Naše poslední perspektiva tak bude právě perspektivou vedenou z pohledu
tělesnosti. Pokusíme se ukázat, jaký je vztah tělesnosti ke kořenům intencionality, ale také,
jak a zda tělesnost může proměnit celé pojetí intencionality.

§ 4. 1. Živé tělo
Dříve než se do toho pustíme, bude však třeba vyrovnat se s tím, jakým způsobem
se nám tělesnost v této perspektivě ukazuje. Jak se vztahujeme k tělu? Tělo lze samozřejmě
zkoumat různými způsoby. Tělo je objektem zkoumání mnoha specializovaných věd,
počínaje medicínou a konče biologií. V našem případě však nepřistupujeme k tělu jako k
nějakému objektu, který budeme analyzovat ve smyslu, že ho budeme měřit a vážit.
Fenomenologicky vedené zkoumání tělesnosti musí být úplně jiné. Základním
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východiskem je, že tělo zde není žádný „Descartovský stroj“, ani objekt mezi ostatními
objekty.67 Status těla, a v tomto případě naší vlastní tělesnosti, je zcela specifický a
bytostný ve vztahu k celé naší existenci. Poukaz k této specifické roli tělesnosti nalezneme
již v Husserlově rozlišení mezi Leib a Körper. Toto rozlišení dobře vyjadřuje dva možné
způsoby uchopení těla. Tělo samozřejmě může být objektem přírodních věd, to nikdo
nepopírá. Zároveň to však neznamená, že takový přístup k tělesnosti dává odpověď na
otázku po tom, jaký je význam tělesnosti.
Naše třetí perspektiva tak bude perspektiva toho, co Merleau-Ponty označuje
termínem „živé tělo“. Domníváme se, že druhá část naší práce tím, že nám ozřejmila
bytostný význam instinktů, a to jako instinktů, které jsou bytostně spjaty s tělesností, nám
odkryla právě tuto třetí perspektivu. Uvidíme, jaký význam bude mít rozpracování otázky
živého těla pro podobu intencionality. A zda se nám zde neukáže ještě nějaký další typ
intencionality, který přesahuje sféru tradičně pojatého vědomí, a otevírá naše tělo ke světu.
V této části se budeme opírat především o Merlau-Pontyho Fenomenologii vnímání,
a to pak především o část, pojednávající o problematice tělesnosti. Dříve než přistoupíme k
samotné interpretaci Merleau-Pontyho pojetí tělesnosti, chtěli bychom se ještě krátce
zastavit u vztahu mezi Husserlem a Merlau-Pontym. Jak známo, otázka tělesnosti je u
Merleau-Pontyho dovedena dále než u Husserla. Domníváme se však, že v tomto případě
není třeba posuzovat pouze výsledky práce obou filosofů, ale jejich blízkost a určitá
spřízněnost, se vyjeví především ve chvíli, kdy se podíváme, jakým stylem se oba vztahují
k filosofii, respektive fenomenologii. V tomto kontextu lze pak Merleau-Pontyho myšlení
vidět v přímé návaznosti na Husserla, bez ohledu na to, do jaké míry se s ním ve výsledku
rozchází.

§ 4. 2. Kritika „objektivního“ těla a přechod k jinému pojetí tělesnosti
Chceme-li nyní nějakým způsobem vkročit do perspektivy tělesnosti a jejího vztahu
ke kořenům intencionality, je třeba si položit otázku, jakým způsobem to provést. Jak se
nám tělo ukazuje? Pokud budeme sledovat podobu těla v dějinách filosofie a vědy,
uvidíme, že tělo, které se nám zde ukazuje, je tělo jako „objektivní tělo“. Merleau-Ponty
67

Toho si byl ostatně velmi dobře vědom již Husserl. „Mé tělo je mi mezi všemi věcmi tím nejbližším, tím,
co je nejbližší vnímání, citu a vůli. (Novotný, 2016, s. 54).
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interpretuje toto pojetí tělesnosti jako „přechod k ideji“. Podstatným rysem tohoto
přechodu je pak především to, že jeho bytostným rysem je odpoutání se od své prožívané
zkušenosti.

„Odpoutávám se od své zkušenosti a přecházím k ideji. Idea vystupuje podobně jako
předmět s nárokem, že je pro všechny táž, že platí pro všechny časy a na všech místech.
Individuace předmětu v jednom bodě objektivního času a prostoru se nakonec jeví jako
výraz univerzální kladoucí potence. Již se nezajímám ani o své tělo, ani o čas a svět v té
podobě, v níž jimi žiji v předpredikativním vědění, ve své vnitřní komunikaci s nimi.“
(Merleau-Ponty, 2013, s. 105)

Když se podíváme pozorněji na citovanou pasáž, kromě toho, že zde vidíme jakýsi
dějinný moment geneze objektivní tělesnosti, tedy tělesnosti, pro niž je charakteristické
přetržení kontaktu s vlastní zkušeností sebe sama, vystupuje zde ještě něco jiného, co v
naší práci hrálo důležitou roli. Merleau-Ponty zde odkazuje k předpredikativnímu vědění.
Z dané citace je jasné, že předpredikativní vědění má jakýsi pozitivní nárok, o nějž se
okrádáme právě v okamžiku, kdy necháváme tento přístup ke jsoucnu a ke světu zakrýt
nárokem objektivity. Pro nás je tento poukaz zajímavý ještě z toho důvodu, že celá první
část naší práce byla věnována právě sestupu k předpredikativní sféře zkušenosti. A
přestože jsme se pohybovali v Husserlově myšlení, jak nyní vidno, stejné východisko, v
podobě významu předpredikativní sféry naší zkušenosti nacházíme i v Merleau-Pontyho
myšlení. Jaký význam bude mít tento poukaz pro otázku tělesnosti, se ukáže později. Nyní
však ještě chvíli zůstaňme u objektivního těla.
Jak jsme již řekli, objektivizace těla je určitou genezí tělesnosti, k níž došlo v
západním myšlení a vědě. Z toho plyne, že objektivní tělo je vždy tělo konstituované.
Prvkem této konstituce pak je také nejen konstituce určitého specifického pojetí tělesnosti,
ale s ním související konstituce jistého stylu předmětnosti. Proto může Merleau-Ponty říct,
že „vzhledem k tomu, že geneze objektivního těla je jen jedním momentem v konstituci
předmětu, pak jakmile se tělo vymaní z objektivního světa, vezme s sebou i intencionální
vlákna, která je vážou k jeho okolí, a nakonec nám tak odhalí jak vnímající subjekt, tak
vnímaný svět.“ (Merleau-Ponty, 2013, s. 106)
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Vidíme nyní tedy, jakým způsobem se bude ubírat směr naší práce. Vyjdeme od
objektivního těla jako těla konstituovaného. Tato konstituce pak podmiňuje i určitý
intencionální styl. Nyní bude třeba pokusit se o jakousi „destrukci“ této objektivní
tělesnosti. Výsledkem této destrukce by mělo být odkrytí perceptivní zkušenosti těla jako
mého živého těla, a ruku v ruce s tím, také odkrytí určitého nového tvaru intencionality,
tvaru, který již nebude deformován objektivizací tělesnosti.
Východiskem Merleau-Pontyho kritiky objektivní tělesnosti je, že takové tělo se
stává součástí universa předmětů; předmětů, které jsou však definovány pojetím partes
extra partes. Důsledkem tohoto pojetí je pak to, že mezi takto pojatým předmětem a jeho
částmi, nebo mezi jiným předmětem, existují pouze vnější a mechanické vztahy. MerleauPonty upozorňuje na to, že jakmile zasadíme tělo do tohoto universa, nutně se na něj
musíme dívat skrze tuto perspektivu stimulů a receptorů a kauzálních vztahů. (MerleauPonty, 2013, s. 107) Výsledky moderní fyziologie však narušují toto pojetí tělesnosti,
protože ukazují, že v případě různých poranění či nemocí již neplatí tato kauzální
struktura. Například při poranění mozkových center nedochází ke ztrátě jistých smysly
vnímatelných kvalit a senzorických dat, ale k dediferenciací dané funkce, jak ukazuje
příklad rozkladu barevné vnímavosti.68
Tento příklad, podobně jako další příklad s drážděním pokožky vlasem (MerleauPonty, 2013, s. 109), ukazují, že kauzální pojetí nebo pojetí vnější příčiny a stimulu a
nějaké zcela konkrétní a parciální reakce nejsou v případě tělesnosti udržitelné. Smyslová
kvalita či prostorové určení toho, co vnímáme tak nejsou účinky situace, která fakticky
nastala vně organismu, ale představují způsob, jakým organismus vychází vstříc stimulům
a vztahuje se k nim. (Merleau-Ponty, 2013, s. 109) Z toho tedy pro nás plyne, že pokud
chceme věnovat pozornost tělu, musíme opustit představu těla jakožto předmětu, partes
extra partes, a vztahovat se k tělu jako tělu naší zkušenosti. „Funkci živého těla mohu
pochopit jen tak, že ji sám vykonávám, a jen v té míře, v níž jsem tělem, které se pozvedá
ke světu.“ (Merleau-Ponty, 2013, s. 110)
68

„Již jsme to výše naznačili: ať už jsou senzorické dráhy poraněny na jakémkoli místě a ať už je geneze
poranění jakákoli, dochází například k rozkladu barevné vnímavosti. Zpočátku jsou modifikovány všechny
barvy, ponechávají si svůj základní tón, ale ztrácejí sytost. Poté se barevné spektrum zjednodušuje až na čtyři
barvy: žlutou, zelenou, modrou, purpurovou červeň, a všechny barvy s krátkou vlnovou délkou dokonce
splývají do jednoho odstínu modré, všechyn barvy s dlouhou vlnovou délkou splývají do jednoho odstínu
žluté, přičemž se vidění může v různých okamžicích měnit v závislosti na míře únavy. Nakonec se dostavuje
šedé monochromatické vidění, jakkoli příznivé podmínky (kontrast, delší expozice) mohou chvílemi obnovit
dichromatické vidění. Postup poruchy v nervové hmotě tedy nelikviduje hotové smyslové obsahy jeden po
druhém, nýbrž způsobuje, že aktivní diferenciace vzruchů, která se jeví jako zásadní funkce nervového
systému, je stále více nejistá.“ (Merleau-Ponty, 2013, s. 108).
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Obraz těla, který zde začíná pomalu získávat jasnější kontury, se ukazuje jako
problematický, protože přesahuje tradiční kategorie, v nichž jsme o těle uvažovali. Tuto
problematičnost dobře ukazuje fenomén fantomové končetiny, která není pouze účinkem
objektivní kauzality, ale na druhé straně ani cogitatio. Fantómova končetina je spíše jejich
smíšením, které však požaduje nalezení způsobu, jak se zde jedno kloubí s druhým, tedy na
„psychično“ a „fyziologično“. Jinak řečeno „bytí pro sebe“ a „bytí v sobě“. Je třeba najít
prostředí, v němž se mohou setkat, tedy prostředí, které je společné jak procesům ve třetí
osobě, tak osobním aktům. (Merleau-Ponty, 2013, s. 112)
„Prostředí“, jež může uskutečnit toto spojení fyzična a psychična nazývá MerleauPonty „bytí ke světu“. (Merleau-Ponty, 2013, s. 115) Merleau-Ponty uvozuje tento pojem
skrze fenomén náhradních výkonů, který nalezneme např. u hmyzu, který instinktivně
nahrazuje uříznutou nohu zdravou nohou. Toto nahrazení však není žádným uvědomělým
aktem, plynoucím z vědomí nějakého cíle, ale jedná se o instinkt. Instinkt, který je
druhovým apriori a ne osobní volbou a který umožňuje hmyzu setrvat a pokračovat v bytí
v témže světě jako doposud. Důležité je, že celá tato situace má všechny atributy, které
spojujeme s instinktem a to i v souladu s tím, jak jsme s pojmem instinktu pracovali v
druhé části naší práce. Instinkt je zde cosi předobjektivního, co působí nezávisle na vědomí
a uvědomění organismu. Situace tak není plně určená a rozvržená, její součástí je vždy
určitá slepota, která je instinktu bytostně vlastní. Přesto však platí, že instinkt je součástí
smyslu jisté bytostné situace.
Podobně je tomu i s reflexem; ani reflex není pouhým slepým procesem, ale
přizpůsobuje se smyslu situace a vyjadřuje naší orientaci vzhledem k prostředí chování.
„Reflex v té míře, v níž se otevírá vůči smyslu určité situace, a vnímání v té míře, v níž
neklade předem předmět poznávání a v níž je intencí našeho celkového bytí, jsou dvě
modality předobjektivního pohledu neboli toho, co nazýváme bytí ke světu. Je třeba uznat,
že někde před podněty a smyslovými obsahy se nachází jakási vnitřní membrána, která
mnohem větší měrou než podněty a smyslové obsahy určuje, nač se naše reflexy a vjemy
budou moci ve světě zaměřit, určuje zónu našich možných úkonů, rozsah našeho života“
(Merleau-Ponty, 2013, s. 115)
Z takto koncipovaného bytí ke světu pak pramení dvě modality jeho prožívání;
život v souladu se svým světem, a naproti tomu ztráta světa, k níž může dojít např. v
důsledku nějakého zranění. Fantómovu končetinu tak lze pochopit právě z perspektivy bytí
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ke světu. Člověk, který se odmítá smířit a uznat, že mu chybí končetina, je člověk, který se
snaží dále setrvávat ve svém rozvrhu bytí ke světu a v jeho přirozeném pohybu. To tedy
znamená, že tělo je nositelem bytí ke světu. „Mít tělo znamená, v případě živé bytosti,
spojovat se s vymezeným prostředím, splývat s jistými rozvrhy a ustavičně se v nich
angažovat.“ (Merleau-Ponty, 2013, s. 1017) V tomto kontextu je pak tělo jakousi osou
světa. „Vím, že předměty mají více stránek, díky tomu, že bych je mohl obejít, a v tomto
smyslu platí, že mám vědomí o světě prostřednictvím mého těla.“ (Merleau-Ponty, 2013, s.
1018) Po zranění, které člověka připravilo o končetinu, pak dochází k tomu, že přestože
můj svět dále vyvolává navyklé intence, člověk na ně již nemůže plně reagovat. Můžeme
zde pozorovat dvě tělesné vrstvy, vrstvu habituální a aktuální, které v tomto případě již
nejsou v souladu. (Merleau-Ponty, 2013, s. 118)
Z hlediska fantomové paže se tak ukazuje právě jakýsi rozpor v této dvojznačnosti
těla. Fantómova paže pronásleduje přítomné tělo, ale nesplyne s ním. Je podobně jako
vytěsněná zkušenost někdejší přítomností, která se však nerozhodla stát minulou či
minulostí. (Merleau-Ponty, 2013, s. 122)
Vidíme, že bytí ke světu není pouze souhrnem reflexů, a není ani nějakým aktem
vědomí. Bytí ke světu je předobjektivním pohledem, proto se může lišit jak od jakéhokoli
procesu ve třetí osobě, tak i od veškerého cogitatio v první osobě. (Merleau-Ponty, 2013, s.
1015) Je zde jistá energie, s níž naše energie pulzuje a která je předobjektivní a zároveň má
také co dočinění s instinkty a reflexy, jakkoliv to neznamená, že by bylo možné redukovat
bytí ke světu pouze na bytí instinktivní nebo reflexní. O jejich roli je však ani neobírá. I
reflexi mají nějaký smysl. „Styl každého individua je viditelný dokonce i v reflexech,
podobně jako lze cítit tlukot srdce i na periferii těla.“ (Merleau-Ponty, 2013, s. 121)

§ 4. 3. Živé tělo a intencionalita
Na tomto místě bychom se měli na okamžik zastavit a podívat se, co nám přinesla
dosavadní interpretace Merleau-Pontyho pojetí tělesnosti vzhledem k otázce intencionality.
Domníváme se, že za pozornost stojí především dvojí. Za prvé, charakteristika bytí ke
světu jako pulzující energie; jako proudu aktivity mířící ke světu, která překračuje vědomí,
nás může vést k otázce, zda již zde nedochází k proměně tvaru intencionality? V kontextu
naší práce můžeme vidět kořeny této proměny již v předcházející části, věnované
instinktové intencionalitě. Domníváme se, že jedním z důsledků Husserlova pojetí
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instinktové intencionality je, „zesílení“ intencionálních paprsků, které již definitivně
opouští sféru pouhých psychických aktů, tak jak tomu bylo ve statické fenomenologii, a
stávají se daleko spíše tím, co Merleau-Ponty nazývá „pulzující energií“, v níž je
propletena psychologická rovina s rovinou tělesnou nebo dokonce i tím, co se někdy
nazývá přímo existencí.69„Psychologické motivy a tělesné okolnosti se mohou proplétat,
neboť v živém těle není jediný pohyb, jenž by byl vzhledem k psychickým intencím zcela
náhodný, a není v něm jediný psychický akt, jenž by nenalézal alespoň svůj zárodek či
obecný náčrt ve fyziologických dispozicích. Nikdy zde neběží o nepochopitelné setkání
dvou kauzalit, ani o střet mezi řádem příčin a řádem účelů. Na základě sotva
postřehnutelného obratu však organický proces vyústí do lidského chování, instinktivní akt
změní směr a stane se citem, či naopak lidský čin upadne do spánku a rozptýlí se do
podoby reflexu.“ (Merleau-Ponty, 2013, s. 125) Sféra instinktů je pak tedy podstatnou
složkou takto pojaté existence. V závěru naší práce se pokusíme ještě ukázat, že tento
„status“ instinktů můžeme nalézt i jinde než ve fenomenologické filosofii.
Druhým důsledkem pak je, že se nám zde začíná rýsovat nový druh intencionality,
vyvěrající z uchopení těla jako „živého těla“. K tomuto druhu intencionality tak nyní
budeme mířit v pokračování Merleau-Pontyho interpretace. Až k němu dospějeme, bude
třeba pokusit se zachytit tento druh intencionality a v našem případě si pak především
položit otázku, jaké má tento nový druh intencionality konsekvence pro naše hledání
kořenů a původu intencionality. Takový je tedy cíl této části naší práce. Nejedná se nám
zde samozřejmě o komplexní a vyčerpávající představení problematiky tělesnosti a její
filosofické důsledky pro Merleau-Pontyho myšlení, protože tomu by bylo třeba věnovat
samostatné pojednání.
Jak je nyní již jasné, Merleau-Pontyho cesta k tomuto novému typu intencionality,
o níž je řeč, vede skrze zachycení originální zkušenosti tělesnosti. Již jsme viděli, že je
nutné opustit vžitou představu objektivního těla jako těla partes extra partes. Nyní se
pokusíme odkrýt představu tělesnosti, která by měla vycházet ze zkušenosti našeho těla.
Naše tělo je vždy tělo ve světě a tedy prostoru. Přesto, naše tělo není v prostoru
stejně, jako ostatní věci. Není pouhým souhrnem jednotlivých končetin a orgánů, které
jsou nějak uspořádány do jednoho celku a rozmístěny v prostoru vedle sebe. Své tělo mám

69

Odkrytí hlubší intencionality ostatně považuje sám Merlau-Ponty za to, co je na Husserlově myšlení
originální. (Merleau-Ponty, 2013, s. 162).
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daleko spíše v jakémsi nedílném vlastnictví, kde znám polohu každé končetiny na základě
tělesného schématu, do něhož jsou zahrnuty. (Merleau-Ponty, 2013, s. 134) Tělesné
schéma však není pouze souborem obrazů a asociací, vytvořených v průběhu zkušenosti,
ale je daleko spíše způsobem, jak si celkově uvědomuji svůj postoj v mezi-smyslovém
světě. (Merleau-Ponty, 2013, s. 136) Merleau-Ponty toto pojetí tělesného schématu ještě
rozšiřuje až k tvrzení, že tělesné schéma je jedním způsobem, jak vyjádřit, že mé tělo je
bytím ke světu. Ve vztahu k prostorovosti je však tělo členem struktury figura-pozadí,
protože každá figura se rýsuje na dvojím horizontu vnějšího prostoru a prostoru tělesného.
(Merleau-Ponty, 2013, s. 137) Prostorovost vlastního těla tak není pouze prostorovostí
polohy, ale vždy prostorovostí situace a v tomto smyslu pak vždy také jakýmsi zapojením
do bytí aktuální situace. Role těla ve vztahu k prostoru je tak vždy bytostná, tělo nemůže
být pouhým zlomkem prostoru, protože kdybych neměl žádné tělo, neexistoval by pro mě
ani prostor. (Merleau-Ponty, 2013, s. 139) Z toho pak plyne i specifický způsob
disponování s vlastním tělem. Tělo, kterým vykonávám nějaké jednání či úkon, není pro
mě v dané situaci tělem objektivním, jehož „užití“ by bylo výsledkem nějakých
teoretických úvah. Tělo, kterým pohybuji, je tělem fenomenálním. Takovým tělem pak
hýbeme zcela samozřejmě a bez nutnosti „přemýšlet“. Zde se nám již formuje typ
intencionality, který Merleau-Ponty nazývá „hybnou intencionalitou“.
„Na základě toho bychom měli uznat, že mezi pohybem jako procesem ve třetí osobě a
myšlenkou jako představou pohybu se nachází předjímání či uchopování výsledku, které je
zajišťováno tělem samotným jakožto hybnou potencí, měli bychom uznat, že existuje
„hybný rozvrh“ (Bewegungsentwurf), „hybná intencionalita“, bez níž pokyn zůstává
mrtvou literou. (Merleau-Ponty, 2013, s. 148)
Co zde znamená poznámka odkazující k pokynu, jako mrtvé liteře, se ozřejmí na
příkladu, který Merleau-Ponty používá a který ilustruje způsob, jakým dochází k narušení
struktury fungování pohybu v důsledku např. nějakého zranění. U takového jedince je pak
vykonávání pokynů jakýmsi pokusem omylem, či hledáním uvnitř vlastního těla, zatímco u
zdravého jedince je každý pohyb nedělitelně pohybem i vědomím pohybu. Každý pohyb
zde má nějaké pozadí, přičemž pohyb i jeho pozadí jsou momenty jednoho jediného celku.
(Merleau-Ponty, 2013, s. 149) Právě jen díky této funkci rozvrhu je pak možného něco
takového, jako je abstraktní pohyb.
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Důležité je, že takto pojatá hybná intencionalita se rozchází s pojetím, kde pohyb je
následkem nějakého vjemu. Pohyb i vjem jsou jakýmsi systémem a celkem orientovaným
jako bytí ke světu. Každá situace nějakého jednání či interakce s druhými, je pak nazíraná
skrze tuto celistvou strukturu, a ne jako souhrn vjemů, aktů vědomí, jejich promýšlení a
nakonec nějakého pohybu, který je výsledkem našich myšlenek. V případě hybné
intencionality můžeme hovořit o intencionálních vláknech, která vycházejí z mého těla.
Propletený vztah smyslů a intelektu pak vystihuje pojem „intencionálního
oblouku“, který kolem nás rozvrhuje naši vlastní minulost, naši budoucnost, naše lidské
prostředí, naši fyzickou, ideologickou a morální situaci a situuje nás do těchto vztahů.
Právě tento oblouk podle Merleau-Pontyho vytváří jednotu smyslů a intelektu, jednotu
smyslovosti a motoriky. (Merleau-Ponty, 2013, s. 179)
Nakonec je tedy třeba přehodnotit i pojem vědomí, které již není pouze nějakým
souborem psychických aktů, ale daleko spíše touto tělesnou intencionalitou rozvrhující se
směrem ke světu. Vědomí je tak aktivitou rozhodování. Rozvrhuje se do kulturního i
fyzického světa a má nějaké tělo. V důsledku toho lze chápat motoriku jako původní
intencionalitu. „Vědomí původně není „já myslím, že...“, nýbrž „já mohu“. Každý způsob
vztahování se k předmětům pak není nic jiného, než pohybem existence. (Merleau-Ponty,
2013, s. 181)
Pokud chápeme motoriku jako původní intencionalitu, nese to s sebou také
důsledky směrem k otázce nabývání smyslu významů. K němu nedochází nyní až někde v
„intelektuální sféře“, ale právě motorika je prvotní sférou, v níž se utváří smysl všech
významů. (Merleau-Ponty, 2013, s. 187) Proto můžeme hovořit nyní o těle o jakémsi
„významovém jádru“. (Merleau-Ponty, 2013, s. 192)
Pojetí tělesnosti, které jsme zde nyní vypracovali, má pak také zásadní důsledky pro
naše vztahování se nejen k prostoru, jak jsme již ukázali, ale také i času. „Nejsem v čase a
prostoru, prostor a čas není něco, co myslím. Jsem bytím k prostoru a času, mé tělo k nim
přiléhá a obemyká je. Šíře tohoto uchopování poměřuje šíři mé existence“ (MerleauPonty, 2013, s. 185) Abychom ještě jasněji zahlédli, jak Merleau-Ponty rozumí
intencionalitě, podíváme se nyní ještě v krátkosti na jeho pojetí sexuality. Jak již víme,
každý způsob vztahování se k předmětům či světu, je pro Merleau-Pontyho pohybem
existence. Nejinak je tomu i v otázce sexuality. Sexualita není pouze nějakou jeden typ
tělesné funkce, fungující jako automatismus. Sexualita je intencionalitou, následující
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obecný pohyb existence. (Merleau-Ponty, 2013, s. 203) V případě sexuality se pak také
nejedná o vnímání, ve stylu cogitatio, jež je zaměřené na cogitatum. „Sexuální vnímání“
probíhá daleko spíše skrze tělo, zaměřující se na jiné tělo. Z čehož plyne, že se utváří ve
světě a ne ve vědomí. (Merleau-Ponty, 2013, s. 203)
Z takového pojetí sexuality plyne několik konsekvencí. Za prvé zde pro nás znovu
vystupuje pojetí intencionality, které překračuje sféru vědomí, strukturovaného jako soubor
cogitatio. Sexuální intencionalita, stejně jako hybná intencionalita, překračuje sféru
vědomí, a odehrává se bytostně již na úrovni tělesnosti, jako realizace bytí ke světu. Z toho
pak plyne další důležitá konsekvence. Takto pojatá sexualita pak může mít bytostný
význam pro celou podobu lidské existence. Například v případech, kdy člověk prodělá
nějakou traumatickou zkušenost, může v důsledku toho dojít k proměně celého stylu jeho
existence, jak ukazuje Merleau-Ponty na příkladu dívky, trpící afonií. (Merleau-Ponty,
2013, s. 208) V důsledku toho lze pak mluvit o fenoménu jakési dvojí existence, jedné
osobní a zúčastněné, která se aktivně rozvrhuje do světa svých možností; druhá se pak
naopak snaží rozplynout v anonymním životě. Mé tělo se v takovém případ uzavírá vůči
světu a k druhému. Jak však Merleau- Ponty upozorňuje, ani v tomto krajním případě se
nemůžu zbavit specifické bytnosti svého těla a udělat z něj věc. Vždy zde existuje
specifický vztah mého těla a světa. Pohyb existence mířící k druhému a ke světu, pohyb,
jež se odehrává skrze mé tělo. V každém okamžiku ze mě prýští nějaká intence. (MerleauPonty, 2013, s. 212 - 213)
„A právě tímto způsobem tělo vyjadřuje celkovou existenci; nikoli tak, že by bylo jejím
vnějším doprovodem, nýbrž proto, že existence se v něm uskutečňuje.“ (Merleau-Ponty,
2013, s. 214)
Pokud bychom nyní chtěli nějak shrnout vztah mezi sexualitou a existencí,
nazveme ho ze všeho nejspíše vztahem prolínání. Existence se šíří do sexuality, a naopak
sexualita do existence. Z toho pak plyne, že není v posledku možné přesně stanovit
původní motivaci konkrétního jednání či rozhodnutí. Zda se jedná o rozhodnutí „sexuální“
nebo „nesexuální“. V lidské existenci je tak přítomen princip neurčitosti a anonymity,
skrývající se v hlubinách našeho těla, naší existence. (Merleau-Ponty, 2013, s. 217)
Nyní, než přejdeme k úplnému závěru naší práce, bychom se chtěli pokusit shrnout,
jaké je tedy pojetí tělesnosti, které se nám ukázalo na základě interpretace MerleauPontyho myšlenek. V první řadě jsme viděli, že pojetí těla jako předmětu se ukázalo jako
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nedostatečné; tělo není předmět. A právě tak není ani souborem funkcí a automatizmů,
jimž by vládly kauzální vztahy. Tělo nemůžu libovolně skládat a rozkládat. Mé vědomí o
těle pak není myšlením; tělo nemám jako ideu. Tělo je jakousi komplexní jednotou, která
mi vždy do jisté míry uniká, právě proto, že v těle je vždy přítomen princip neurčitosti a
anonymity. Jediným způsobem, kterým pak mohu poznat tělo, je žít jím. Jak říká MerleauPonty: „vzít na sebe drama, které jím/tělem/ prochází, a splynout s ním.“ (Merleau-Ponty,
2013, s. 251) Takto pojatá zkušenost vlastního těla má pak také důsledky pro možnosti
reflexe, tedy pro fenomenologa jednoho z klíčových problémů. Pokud totiž mohu tělem
pouze žít, znamená to, že se z něj nikdy nemohu zcela vydělit. Nikdy zde nemůžu vystavět
vztah subjektu a objektu, jako vztah vzájemné oproštěnosti; jako předmětu a jeho
„pozorovatele“.
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§ 5. Závěr
Dospěli jsme k samotnému závěru naší práce. Na začátku stála otázka po kořenech
a původu intencionality. Východiskem našeho zkoumání byla perspektiva. Chtěli jsme
nechat ukázat se intencionalitu v několika perspektivách. První byl sestup od vyšších
intencionálních aktů k nižším, který nás dovedl až do předpredikativní sféry. V druhé
perspektivě jsme se pokusili sestoupit ještě níže, až na samé hranice zrodu lidské existence,
kde se nachází sféra instinktové intencionality. Zde pak poprvé vystoupil do popředí
význam tělesnosti, který se nám poté stal vodítkem třetí, závěrečné perspektivy.
Perspektivy živého těla. Po cestě, po níž jsme šli, jsme se nechali vést fenoménem
samotným a tím, jak se nám postupně organicky ukazoval. Vypracování první perspektivy
nám otevřelo druhou a tak dále.
Tento postup nám nejen odkrýval kořeny intencionality, ale stále více do popředí
naší pozornosti kladl i problematiku intencionality jako takové. Stejně jako každý jiný
filosofický pojem, který nalezneme v různých podobách u různých myslitelů, i pojem
intencionality má své dějiny a genezi. Počínaje intencionální povahou psychických
fenoménů, jak je nalezneme u Brentana (Janoušek, 2014, s. 80), až po postupné zesilování
intencionality, k němuž se ještě dostaneme. Tato dějinnost pojmu s sebou nese mnohé
konsekvence. V první řadě se domníváme, že i v ní nalezneme další oprávnění námi
zvoleného perspektivního postupu. Pokud totiž má pojem intencionality tak bohaté dějiny a
nese v sobě tolik různých významů, nabízí se otázka, do jaké míry si lze nárokovat nějaké
absolutní objasnění? Není tomu daleko spíše tak, že nárok na objasnění je vždy vázán na
danou perspektivu?
Jak jsme již řekli, v důsledku postupného odkrývání kořenů intencionality se nám
stále více před očima odkrývala nutnost, všímat si toho jak se mění tvar intencionality
samotné. Každý další krok, který jsme na naší cestě udělali, vedl k větší či menší proměně
tohoto tvaru. V důsledku toho se chceme pokusit v závěru naší práce nejen odpovědět na
otázku, která byla na bíle dni od samotného začátku, tedy, jaké jsou kořeny intencionality,
ale cítíme také potřebu pokusit se zachytit jakýsi tvar a podobu intencionality tak, jak se
nám ukazuje na konci cesty, kterou jsme prošli.
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§ 5. 1. Kořeny intencionality
Co se týče otázky po kořenech intencionality, chceme se pokusit formulovat na
první pohled mírně paradoxní závěr. Východisko perspektivy nám ukázalo, že právě ta
která konkrétní perspektiva, má bytostný dopad na to, jaké budou závěry daného
zkoumání. To znamená, že pokud budeme hledat kořeny např. horizontové intencionality,
můžeme dospět k jiným závěrům, než v případě hledání kořenů jiného typu intencionality.
A protože v případě intencionality je nutné mít na zřeteli množství typů a druhů, o nichž
může být řeč, je nutné přiznat tento diverzivní nárok i snaze o nalezení kořenů
intencionality. Co to však pro nás znamená? Znamená to, že pokud chceme hledat kořeny
intencionality, musíme vždy postupovat tak, že nejprve vymezíme konkrétní typ
intencionality, o který se nám jedná, a poté se pokusíme směřovat naše pátrání právě do
výseku tohoto typu intencionality? Domníváme se, že na jednu stranu je nutné odpovědět,
že ano. Problém, který s sebou pojem intencionality nese např. v Husserlově myšlení, které
bylo východiskem naší práce, je právě jeho složitá a komplexní struktura. Přestože
používáme pojmu intencionalita takto samostatně, v Husserlově případě a zejména pak s
přihlédnutím k jeho pozdnímu myšlení, je třeba rozumět intencionalitě nejvíce ze všeho
jako souboru či komplexu různých druhů intencionalit, které na sebe vzájemně působí a
ovlivňují se, a které mají vzájemný přesah.
V naší práci jsme věnovali dvěma z těchto typů, horizontové a instinktové
intencionalitě. Přestože je nelze myslet zcela nezávisle na sobě a odděleně, přesto je u
Husserla možné nalézt určitou hierarchickou strukturu, do níž lze orientovat i jednotlivé
typy intencionality. Proto jsme také mohli v našem zkoumání využít princip sestupu či
vzestupu. Tento poukaz je pro nás nyní důležitý. Domníváme se totiž, že nás opravňuje
formulovat následující tezi. Přestože jsme poukázali k tomu, že hledáme - li kořeny
intencionality, je třeba toto hledání vždy do jisté míry regionalizovat podle toho, o jaký typ
intencionality se jedná, domníváme se, že právě hierarchická struktura opravňuje k tomu,
označit jeden typ intencionality jako nejnižší. Z toho pak plyne přednost tohoto typu
intencionality v kontextu hledání jejích kořenů a původu. Tímto typem intencionality se
ukázala být instinktová intencionality.
Ptáme - li se pak po kořenech intencionality v kontextu Husserlova myšlení,
domníváme se, že kořeny intencionality leží právě v oblasti, kterou jsme si odkryli ve
druhé části naší práce jako oblasti původních pra-instinktů. Zde dochází k
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transcendentálnímu zrodu, který však není čistě tabula rasa, ale nese si v sobě jakési
„dědictví předchozích životů“, jež zasahuje bytostně již do této pudově tělesné sféry. Na
základě toho můžeme říct, že k zrození intencionality dochází v okamžiku
transcendentálního zrodu. Je však nutno okamžitě podotknout, že kořeny intencionality
sahají ještě dál. Jsou jakousi unikající transcendencí, která směřuje k předchozím
generacím a která je unikající právě proto, že její počátek se nakonec vždy ztrácí v dějinné
mlze minulosti. Vždy se můžeme pokusit o jakousi intencionální archeologie, a snažit se
odhalit toto dědictví. Přesto se však zdá, že je zde jakási neproniknutelná vrstva anonymita,
která tvoří podloží naší vtělené existence, a která se manifestuje například ve slepotě
instinktů. Nabízí se potom otázka, co je tím, co hýbe naším tělem, naší existencí?
Zdá se, že člověku, a filosofovi zejména, je vždy trochu proti srsti, když se má
připustit, že nějaké slepé instinkty a pudy vyvěrající z nějaké specifické tělesnosti, by měly
mít takový význam a váhu. Chce se okamžitě povolat ke slovu rozum a myšlení, aby nás
dovedli výše a překonaly spoušť, kterou za sebou zanechaly instinkty. Jako
fenomenologové to však udělat nemůžeme, aniž bychom se nezpronevěřili základní
fenomenologické mantře, nechat věci ukázat se, tak jak jsou. To, co se nám na základě
našeho zkoumání ukázalo, je, že význam instinktů a tělesnosti je bytostný.70 Nemůžeme se
zde zabývat systematickým vypracováním této problematiky, které by nás dovedlo za
hranice fenomenologie, například k roli instinktů v Nietzscheho myšlení (Nietzsche, 1971,
s. 178), ale přesto se domníváme, že je nutné alespoň zdůraznit význam této problematiky,
kterou nám naše cesta ke kořenům intencionality zviditelnila.

§ 5. 2. Proměna intencionality
Nyní je třeba vrátit se zpět k intencionalitě. Ukázali jsme, jaké jsou kořeny
intencionality z perspektivy Husserlova myšlení. V třetí části naší práce jsme však toto
myšlení překročili, když jsme se pokusili rozvinout vypracování otázky tělesnosti, jako
živého těla u Merleau-Pontyho. Je nutné se nyní ptát, jaké konsekvence pramení z tohoto
živého těla nejen pro kořeny intencionality, ale především pak pro podobu intencionality
jako takové.
Merleau-Pontyho vypracování problematiky živého těla nám ukazuje intencionalitu
v jiné podobě. Základním momentem, pomocí něhož bychom ji mohli charakterizovat, je
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Tělo je tím, skrze co uchopuji svět. (Smith, 2007, s. 3).
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moment zesílení ve vztahu k existenci. Intencionalita již definitivně opouští sféru vnitřního
vědomí a stává se bytostným prvkem našeho tělesného bytí ke světu.71 Původní
intencionalitou je pro Merleau-Pontyho motorika neboli hybná intencionalita. To znamená,
že již v této předintelektuální sféře, dochází k nabývání významu; proto také hovoří
Merleau-Ponty o těle jako o významovém jádře. Tělo se rozvrhuje do světa, přičemž
rozvrhováním je myšleno specifické zacházení s vlastními možnostmi ve vztahu k celku
existence. Proto dochází i k proměně pojmu vědomí, které již není „myslím, že“, ale „já
mohu“.
Jak tedy můžeme zachytit tento nový tvar intencionality? Klasická představa
intencionality stojí na modelu dvou pólů, mezi nimiž probíhají intencionální paprsky.
Domníváme se však, že tento model již nedostačuje k tomu, jak se nám nyní intencionalita
ukazuje. Intencionalita, jako pulsující energie probíhající mezi mým tělem a světem.
Intencionalita jako existence, která v sobě splétá fyzično i psychično a je daleko spíše než
jednotlivými paprsky nějakým energetickým polem, které obemyká veškerou existenci a
vše do ní zahrnuje. Polem, jehož teplota a intenzita kolísá a mění se, tak jak se mění,
slábne či naopak roste síla naší existence. Takto pojatá intencionalita je tak jakousi
původní živoucí energií, která rozehrává náš vztah ke světu; je bytostným způsobem bytí.72
Proto ani tělo není něčím, o čem bych měl nějakou ideu, tělem lze disponovat pouze
jediným způsobem, a to jím žít, jak říká Merleau-Ponty.73
Přestože toto pojetí intencionality může do určité míry přesahovat Husserlovo
myšlení, je nutné mít na zřeteli, a to se nám také ukázalo v průběhu našeho zkoumání, že
Husserl sám si byl postupem času stále více a více vědom toho, že intencionalita tak, jak
byla zachycena ve statické fenomenologii, nedostačuje, a že je třeba její podobu proměnit,
především pak na základě způsobu naší faktické vtělesnosti jako našeho bytí ve světě. V
tomto kontextu také vnímáme vztah mezi Merleau-Pontyho a Husserlovým myšlením, jako
vztah určité návaznosti a rozvinutí, spíše než rozchodu a odmítnutí. To lze dobře doložit již
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Intencionální obsah již zde tedy není pouhou reprezentací. (Carman, 2008, s. 32).
S takto pojatou intencionalitou se setkáváme také u Heideggera, např. v jeho přednáškách Die
Grundprobleme der Phänomenologie z letního semestru v roce 1927, kde Heidegger mluví o „intencionální
existenci pobytu“ (Heidegger, 97). Heidegger si byl dobře vědom problémů, které se k intencionalitě vážou v
kontextu její přílišné „objektivizace“ či naopak „subjektivizace“. (Mohanty, 2011, s. 454).
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Toho si byl zdá se vědom i Nietzscheho Zarathustra v jeho přitakání životu a apelu „Buď živ!“ (Dubský,
2016, s. 144).
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z toho, co nám ukázalo vypracování problematiky instinktové intencionality u Husserla, a
totiž bytostný význam tělesnosti a to již na základních konstitučních úrovních.74
Společně s proměnou podoby intencionality, k níž jsme dospěli na základě
interpretace Merleau-Pontyho myšlení, je nutné všimnout si také proměny toho, co se
označuje pojmem vědomí. Tuto proměnu jsme již zachytili výše, nyní se k ní vracíme
pouze proto, že na začátku naší práce jsme si kladli také otázku, zda všechny akty vědomí
jsou intencionální; zda zde není něco, co přesahuje hranice intencionality. Zdá se, že v
kontextu Merleau-Pontyho pojetí intencionality a rozšíření pojmu vědomí, se spíše nabízí
odpověď, že intencionalita je jaksi vše-zahrnující a nejsou zde žádné „akty“, které bychom
mohli označit jako neintencionální.75
Poslední otázkou, s níž nám nyní zbývá se vyrovnat, je otázka, jakým způsobem se
dotýká nově zachycená podoba intencionality naší otázky, po jejích kořenech. Došli jsme k
závěru, že v případě Husserlova myšlení nacházíme kořeny intencionality v okamžiku
transcendentálního zrodu a jeho dědictví. To však předpokládalo instinktovou
intencionalitu jako původní. V případě Merleau-Pontyho je touto původní intencionalitou
motorika neboli hybná intencionalita. Jaké jsou tedy kořeny intencionality v tomto
případě? Zdá se, že nám nezbývá nic jiného, než poněkud lakonicky prohlásit, že kořeny
intencionality leží v tělesnosti. Ovšem, nutno dodat, že v tělesnosti, která zde není ničím
vágním, ale uskutečněním existence, jejíž celé dějiny a význam se mohou zrcadlit v
jednom jediném mrknutí oka.
Takto pojatá tělesnost pak definitivně ztrácí nános negativity, které jí byly připsány
v dějinách filosofie. Tělo již není něčím, co nás pouze svádí na scestí a brání nám myslet a
být rozumnými. Přestože v tělesnosti vždy bude přítomna určitá ambivalence, či nejasnost,
přesto je nutné tělu zároveň připsat jeho pozitivní a konstituční význam pro celé naše bytí
ve světě a uskutečnění existence.
V základě tohoto uskutečnění existence je však vždy také přítomen určitý princip
anonymity a neurčitosti, jak jsme viděli již v případě instinktové intencionality a slepoty
instinktů, tak i později v případě Merleau-Pontyho pojetí tělesnosti. Tento princip
neurčitosti, který se rozlévá v hlubinách naší existence, pak zasahuje celé bytí ke světu.
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Je pak otázkou, zda lze Husserlovo pojetí intencionality spojovat pouze s fenomenologií mysli. (McIntyre,
1982, s. 89).
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Samozřejmě v případě, že bychom zůstávali pouze v rámci Husserlovi statické fenomenologie a s ní spjaté
podoby intencionality, byla by naše odpověd patrně opačná.
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Dotýká se tak nejen těla, ale i světa, do něhož prýští naše intence. Vždy je zde přítomno
nějaké tajemství, něco, co se skrývá a co se často manifestuje v našem údivu tváří v tvář
věcem, které k nám mluví jakousi tajemnou řečí významu, spíše než, že se význam utváří
někde v naší mysli.76 Intencionalita je pak celou touto existencí, se všemi jejími
tajemstvími, pro niž, stejně jako pro naše hledání kořenů intencionality platí, že si jen stěží
můžeme dělat nárok na nějakou absolutní pravdu. (Nietzsche, 1971, s. 11). Daleko spíše je
třeba ji žít.
„Diess Leben - dein ewiges Leben!“77

76

„So all at once hatred, love, fear, sympathy -- all those famous “subjective” reactions that
were floating in the malodorous brine of the mind -- are pulled out. They are simply ways of
discovering the world. Things are what abruptly unveil themselves to us as hateful, sympathetic,
horrible, lovable. Being dreadful is a property of this Japanese mask: an inexhaustible and
irreducible property that constitutes its very nature -- and not the sum of our subjective reactions to
a piece of sculptured wood.“ (Sartre, 2002, s. 384).
77
Jak říká Nietzsche. (Dubský, 2016, s. 144).
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