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POZVÁNÍ DO FILOSOFIE PRCHAVÉ "JÁ"

existují určitá omezení toho, černu môžeme rozumne véŕit, a dúsledkern
jejich existence je stále ješté jakýsi objektivní pŕičinný rád, k némuž
náležíme. Znamená-Ii svobodná vúle schopnost být nejakým zpúsobern
svo u vlastní vnitŕni príčinou nebo mít svúj vlastní pohon, prozatím
jsme tuto ideu s predstavou pŕíčinného rádu vecí nijak nesladili. Jenže
pokud jsme tak ješté neučinili, není jasné, jak by nám pri ŕešení tohoto
problému mohlo pomoci uvažování s pomocí síté názoru. Necháme
tudíž toto téma prozatím být a vrátíme se k nemu až v deváté kapitole.
Bez ohledu na to, co bych om snad ješté rádi ŕekli o snovačích, predstava
poznání jakožto síté názoru stále obsahuje paradox. Jde o to, že ve své
zkušenosti nemúžerne objevit rád, aniž bychom ho své zkušenosti sami
vnucovali, když ji interpretujeme. Avšak poté, co jsme jí rád jednou
vtiskli, nemúžerne už védét, zda je na nás opravdu nezávislá.

Skutečnost, že nej sme s to vystoupit ze svých vlastních hlav, zústává
porád stejné významná, tŕebaže se vám už asi nejeví tak velkolepá. Teď
už se však nejedná o politováníhodný nedostatek, nýbrž o pŕipominku,
že jsme stále na kŕižovatce mezi uzavŕenýrni a otevŕenýrni otázkami.
Otevŕené otázky nás ponékud znervózňují, cožje pekne vidét na príkladu
Quinovy poznámky o homérských bozích. Avšak jsou-li nakonec fyzic-
ké predmety jako stoly a sloni pouhými kulturními predpoklady, bude
asi moudré zachovat si chladnou hlavu. Nic v posledních kapitolách
doopravdy nedokazovalo, že by se skutečnost skládala z postulátu. Ješté
než tedy rozhodneme, že skutečnost obsahuje paradox, bude nej prve
potreba dokončit seŕizování našeho prijímače.

6.

PRCHAVÉ "JÁ"

"Myslím, tudíž jsem," prohlásil filosofDescartes poté, co v lítém zápase
pŕemohl démona pochybnosti. Nejzákladnéjší pravda tedy pro Descarta
leží v .já" jeho mysli (JÁ myslím, tudíž JÁ jsem). Za co presne však
Descartes toto .já" považuje? PodIe nej je to "uvedomelá vec", indivi-
duální entita nadaná vúli a porozumením, jež si je pŕímo védorna svých
vlastních stav l! a sebe sama. "Já" je označením pro cosi, co není mým
mozkem ani télern a zákony fyzické prírody tomu nevládnou. Každá
osoba má pritom jedno takové cosi a každé z nich je tak od ostatních
oddeleno fyzickými obaly, které témto nemateriálním totožnostem tak
či onak slouží jako príbytky. Každé "já" je pŕimo znám o jen samo sobé
(a Bohu). Všechna jsou nesmrtelná.

Descartes se tudíž domníval, že se mu podan lo prokopat se až k tomu,
čemu v kostele ŕikáme duše a doma já. Zdá se být sice krajne nepravde-
podobné, že by nás mohla úvaha, na jejímž počátku stála otázka, jak
vúbec vime, že nesníme, takŕka v okamžiku dovést až k nesmrteiné
duši, ale o to teď nejde. Tahle kapitola se zabývá tím, černu ŕíkám já,
když tvrdím, že si uvédornuji sama sebe. Navazuje na poslední tri kapi-
toly tím, že se chápe lidského prvku, o jehož oddelení od opodstat-
nených pravdivých názorú a objektivních soudú jsme se nakonec prestali
snažit. Začneme otázkou, co nebo kdo my lidé vlastne jsme a jak to
vúbec víme. Povede nás to k uvažování o já ve vztahu k ostatním !idem
a odtud (v sedmé kapitole) ke zkoumání základu etiky a k diskusi o našem
porozumení společenskému životu (v kapitole osmé). To znamená, že
následující tri kapitoly budou mít obsáhlejší a trochu mé ne jasne určené
téma, než tomu bylo u pŕedchozí trojice, jej ich sjednocujícím cílem však
bude snaha načrtnout dostatečné celistvý portrét Iidské pŕirozenosti, aby
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MASKY, ROLE, POVINNOSTI A JÁ

Prchavost tohoto svédectví neni dána ani tak tím, že podrobnosti tako-
vých vztahu už neznáme; spíše jde o to,jak tyto masky ztélesňuji chápání
já, které my, dnešní lidé nesdílíme. Maska je totiž osobní v tom, jak'
ukazuje na svého nosi tele v rámci nejaké konkrétní kroniky, v níž se
paméť spojuje s mýtem. Taková maska prohlašuje, kdo byli pŕedkové
jejího nosi tele - alespoň to ŕíkají antropologové a díky jejich poznání
môžeme hloubéji pochopit, co nás na téchto maskách mate, pŕestože
jsou tak pro nás snad ješté cizejší. Jinými slovy, existovaly a stále ješté
existují kultury, kde se o osobách uvažuje jako o výrazech či výplodech
jakési společné identity, kteráje oslavována svými vlastními mýty a trvá
po mnoho generací. Nebudu vám tvrdit, že néjak zvlášť dobre chápu, oč
v této predstave jde, ale je jasné, že my ji naprosto nesdílíme.

Naše vlastní kultura má koŕeny mimo jiné ve starovékém kecku -
zde pro nás bude sice snazší najít ideu osoby, ale nebude to tak docela
ta naše. Napríklad v Homérove príbehu o pádu Tróje a Odysseové
návratu domu na ostrov Ithaku jsou vystupující postavy vždy nositeli
společenských postavení a rolí. Jejich činy jsou výkon ern úradu a jejich
štéstí se bezprostredne dotýká konceptu povinnosti ve svete, jernuž
vládnou vrtošiví bohové. Homér, jak dúvéryhcdní odborníci tvrdí, pri-
tom nemá žádné slovo, které by se dalo pŕeložit jako "osoba", jen
výrazy označující človeka J-ako žijící lidský organisrnus (anthropos -
odtud je odvozen pojem antropologie), výrazy pro muže a ženu ja-
kožto mající určité společenské postavení, pro muže jako "samce"
v protikladu k žene jako "samici" a podobne. Také Aischylovy a Sofo-
klovy tragédie z pátého století pred naším letopočtem se zabývaj í kon-
flikty mezi rolí človeka a jeho povinností; vystupují v nich postavy,
jež v téžko ŕešitelných situacích usilují naplnit božská pŕikázáni nejlépe,
jak jen to dokážou. Bývají rozervány bolestivými vnitŕnimi konflikty,
jako napríklad Sofoklova Antigona, která se musí rozhodnout, zda po-
hŕbít svého zabitého bratra a poruš it tak výslovný zákaz krále, anebo ho
nechat ležet nepohŕbeného a nesplnit tak svo u povinnost k rodine. Na-
vzdory tomu, jak navýsost vnitŕní a osobní ty to konflikty mohou být,
stále ješté zústávají strukturovány společensky a nezdá se tu být žádná
koncepce čistého já vydéleného ze společenských a fyzických vazeb.
V Sofoklovi nenajdeme ani náznak koncepce nejakých télem obdaŕe-
ných a společenskými vazbami spoutaných duší, jež by byly ve skuteč-
nosti jedinečné a samostatné.

:;--// ...

p

mohl v deváté kapitole posloužit jako pozadí náležite živé diskuse
o svobodné vúli, jak bylo slíbeno.

Descartes je opet dobrým výchozím bodern, neboť podstatné části
jeho líčení nám dodnes pŕipadaji jako samozŕejrnost. Vétšina z nás
o sobé uvažuje jako o jednotlivcích a má pritom na mysli nčco, k čemu
by se Descartes prihlásil. Pŕinejmenším sám za sebe se musím pŕiznat
k silnému pocitu, že jsem skutečné, jedinečné a uvedomelé nčco, které
je mne zvláštnim zpúsobern známé, a to lépe než komukoli jinému.
Mám navíc sklon domnívat se, že nej sem fyzická vec (nebo alespoň
nikoli tak úplne doslova) a že mé telo a dokonce i múj mozekjsou spíše
aparátern, který je mi k dispozici. Zajímá mne vnitŕní svet ostatních lidí,
ponévadž s ním nemám žádný pŕirný styk (a nej en proto, že jsem zma-
ten tím, jak mne od neho filosoficky odŕezává logika Descartových
Meditacz). Protože jsem povoláním filosof, uvédomuji si také, že nékteré
z téchto ostatních myslí jsou mí kolegové filosofové, kteŕi navíc chovají
pevné presvedčení, že nám Descartes ukázal cestu končící v beznadéjné
slepé uličce. Zároveň však v sebeportrétu Meditací nacházím také veliký
kus p;avdy a nemýlím-li se, dá se pŕedpokládat, že ani s vámi to nebude
jinak. Stručne ŕečeno, Descartovo já není "mým já se vším všudy"
a dokonce i kdyby bylo, porád by to byl o dobré místo, kde začít.

Stej ne jako Descartova predstava prírody jako stroje odpovídá také jeho
chápání toho, čím je ono já, historickému kontextu jeho doby. Protože
se o tom mluví lépe, uvedomí-li si človek, že takové já vôbec není
konceptern, který by byl v jakékoli kultuŕe zcela samozrejme k dispo-
zici, dovolím si zde udélat malou odbočku.

Není snadné historicky určit, kdy presne se mezi lidmi objevila idea,
podle níž má každá osoba nejaké individuální já či nejakým takovým já
je. Jen si vzpomeňte na všechny ty podivné vyrezávané a divoce po-
malované masky visící po zdech nejrúznéjších etnografických muzeí,
zvlášté na ty skutečné staré. Nejsou to totiž zdaleka jen ozdobné pred-
mety. Jej ich podivnost tkví v prchavém svédectví, které pŕinášejí o tom,
kdo je pred dávnýrni veky nosil. Pŕipisovaly mu tehdy místo v jeho rodu
či kmeni a stanovovaly vztahy, jež ho pojily k jeho bohúm a pŕedkúm.
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Stejným zpúsobern múžerne číst také všechny dochované doku-
menty o rane rímských dejinách a právu. Avšak s ŕimskýrn právem se
zároveň začíná objevovat idea osob, které mají určitá práva proste pro-
to, že nejsou barbary. Ve stejné dobe se ve stoickém mravním učení
objevuje idea bratrství všech lidí, které barbary postupne začíná zahrno-
vat. Není jisté pochyb, že i nadále vše zústává otázkou práva povin-
ností, nyní sice snad již všeobecných, ale prozatím rozhodne ne indi-
viduálních v tom smyslu, že by byly nejak zakotveny v jedinečnosti
a zvláštnosti každé lidské osoby. Na to bylo treba počkat, dokud nepri-
šlo kŕesťanství, které o lidské duši mluvilo jako o .racionálni, nedélitelné
a individuální substanci". Zvlášté s pŕíchodern protestantské reformace
začalo být možné uvažovat o lidské duši jako o nehmotné bytosti na-
dané vedomím, pŕimo zodpovedné Bohu a svým společenským a te-
lesným životem neurčené. K tomu došlo až o nékolik století pozdéji
v rámci všeobecného zpochybňování tradičních idejí, které s sebou
prines la renesance. Toto zpochybňování je nejvíce patrné v nábožen-
ském, společenském a politickém myšleni, ovšem Descartes vúbec
nemél v úmyslu napsat své Meditace jako pŕispévek k bojovému úsilí
na jedné z téchto front. Jeho "človekostredná" teorie poznání všakdo
tohoto širšího kontextu pŕesto zapadá a bez neho by zdaleka neméla
takovou pŕesvédčivost.

Smyslem této stručné odbočky je ukázat, že zdaleka ne každá kultu-
ra mohla být pŕivedena k tomu, aby "myslím, tudíž jsem" považovala
za samozŕejmou pravdu. V mnoha prostŕedich by takové tvrzení postrá-
dalo jakýkoli smysl a dokonce i v naší kulturní situaci potrebujeme
k jeho pochopení znát historii. Navíc bývají dejiny nezŕidka mnoh ern
méné jednoznačné, než by se z posledních nékolik stránek mohlo zdát.
Kdy se idea osoby jako jednotlivce doopravdy objevila na scéne, to
vúbec není jen vecná otázka. Gramatika každého jazyka jisté obsahuje
nejaké zájmeno první osoby, nejaké gramatické .já", které mluvčímu
umožňuje vydélit se jedinečným zpúsobern z masy ostatních. Morální
systém každé kultury také pripisuje osobám určitý druh zodpovednosti
do konce i tehdy, jsou-li chápány na základe svého členství v klanu či
společenské role, kterou hrají. Pŕestože se koncept já nepochybne vyvi-
nul, dají se vést spory o to, kdy a z čeho. Na druhé strane neznamenalo
Descartovo radikální rozlišení mezi vnitŕnim já a fyzickým télern de-
finitivní zánik mnohem starší ideje duše jakožto oživujícího principu

tela. Toto pojetí dodnes kvete v rnnoha kresťanských vyznáních, které
trvají na vzkŕišení tela, a pŕijírná jej i vétšina současné psychologie
a filosofického uvažovani. Descartovo "cogito" není žádným všeobecne ~
pŕijimaným milníkem na ceste pokroku, nýbrž zvláštnírn a sporným
tvrzením o tom, kdo nebo co každý z nás je.

Je rovnéž dúležité, že Descartes zarnéŕil pozornost na specificky
moderní problém. V jeho dobe se totiž zdálo, jako by rychlý rozvoj"
vedy postupne odhaloval, že príroda je ve skutečnosti dokonale napro-
gramovaným stroj ern. Starší líčení naopak ukazovala, jak je vesmír
naplnén účelem. Obecne zde podle nich existoval božský celkový plán
a tím,jak byl objevován účel a správné fungování každého stvorení, byl
tento plán jakoby pŕekládán do jazyka vedeckých detailu. Dokud slou-
žil takový obraz jako vúdčí idea, nepŕedstavovala otázka, jak do toho
všeho zapadají lidské bytosti, žádný zásadnÍ problém. Lidé mohli být
zvláštní tím, že jsou nadáni svobodnou vúlí, avšak to znamenalo jen
nutnost ptát se, zda ta či ona osoba plní svou pŕedepsanou funkci dobre
či špatné. Žádná zvláštní potreba definitivního rozlišení mezi duševním
a fyzickým nebyla pociťována a o osobách se tudíž dalo uvažovat jako
o tvorech oživených (oduševnélých) možná ve zvláštní míŕe, avšak
nikoli v nápadném protikladu ke zbytku stvorení. Není samozrejme po-
chyb, že tohle je až príliš zjednodušené vylíčení stavu vecí, vždyť jsme
si již drive povšimli, že otázky týkajicí se vnitŕních a vnéjšich svetu
mají historii táhnoucí se pŕinejmenšim až k Platónovi. Avšak etika
a veda do sebe ve znamení kríže úhlednč zapadaly a vytváŕely spolu
rámec funkcí a účelú.

Dokonale naprogramovaný mechanický fyzický systém ovšem môže
mít nejaký účel jen nepŕimo. Jisté, múže být k nejakému účelu sestro-
jen, a v tomto smyslu si moderní veda s ideou božského celkového
plánu nijak neprotiŕeči, Avšak každodenní fungování takového systému
a detailní propojení jeho části, to vše je dáno príčinami a následky:
Problém, jak se dá pŕipisovat ozubenému kolečku ve stroji svobodná
vúle, se stává skutečné zapeklitým. Lidská tela nejsou pŕece fyzická
o nic rnéné než tela myší, mékkýšú či melounú. Stará otázka po tom,
co vlastne činí lidi tak zvláštními, nyní získala novou naléhavost. Lidé
se totiž buď musí od ostatních tvorú nejak zásadne odlišovat, anebo
je treba vzdát se nékterých úzkostlivé stŕežených presvedčení o naší
svobodé. V tomto historickém kontextu se Descartovi zdálo, že jeho
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zásadní rozlišení mezi myslí a télern predstavuje jedinou cestu, po níž
se múže vydat presvedčený vedec, který je zároveň pŕesvčdčeným kato-
likern. Já bylo tím pádem nezvratne urnisténo na duševní stranu hranice
oddélující od sebe dve rozdilné ríše byti. V téže dobe to krásne vyjádŕil
Sir Thomas Browne, autor Religio Medici:

DUCH VE STROJI

jsem však ŕekl, neučinil tím žádný nezpochybnitelný krok vpred, a na-
ším dalším úko lem tak bude podívat se na nékteré problernatičtéjší
stránky jeho podniku.

Obraz já, o který se tu jedná, je obrazem "andela ve stroji", jak
to vyjádŕil jeden z Descartových kritikú. Pomerne nestálou smés du-
chovní bytosti a mechanického tela to vystihuje velmi dobre. Gilbert
Ryle ve své knize Koncept mysli (The Concept of Mind, J 948) pŕicházi
se svétštéjšim a také otevŕenéji skeptickým označením: Descartovo
"já" tu nazývá .xíuchern ve stroji" a svému čtenáŕi dáv á jasne na sro-
zuménou, že sám na žádné duchy rozhodne neverí. Jeho kniha je púso-
bivým pokusem ukázat, že mysl ve skutečnosti není žádná vec, nýbrž
sou bor lidských schopností a sklonú. Napríklad štédrost podIe Ryla
není citern, který by byl príčinou toho, že dávám peníze potrebným,
nýbržjen zvykem dávat. Poznání sebe samaje tak jednoduše poznáním,
jehož pf"edrneiemJe má vlastní povaha a mé vlastní sklony - v zásade se
nijak neliší od poznání toho druhu, jaké mohou jiní lidé získat o mne
nebo já o nich. Ani telo není proste jen strojem, vždyť jeho činnost
popisujeme rnnoha pojmy, které v prípade strojú nikdy nepouživárne,
Neexistují tŕeba žádné štedré počítače. Uvažovat o mysli a o tele tak,
jak to učinil Descartes, to podie Ryla znamená dopouštét se stejné
chyby jako sedláci, kteŕi poprvé v živote uvideli lokomotivu a nabyli
presvedčení, že uvnitŕ se nepochybne musí skrývat nejaký duch pohy-
buj ici písty.

Tento útok možná vypadá ponékud hrubé, shrneme-li ho jen tak pou-
hými nékolika vetami, a proto bychom asi neméli soudit dŕíve, než si
Koncept mysli doopravdy pŕečterne. Zdá se ovšem, že odmítneme-li
vzít za svúj zmínény sedlácký zážitek, nenabízí se nám tu náhradou za
mysl a telo nic víc než telo a zase jen telo (plus nékolik opravdu pozoru-
hodných schopností, kterými je vybaveno). Pokud však ve stroji žádný
duch není, zdaleka to ješté neznamená, že by osoby byly stroje. K po-
dobným záverom múžeme dospét také na základe jiného textu, který si
s touto ideou pohrává. Mám teď na mysli Wittgensteinova Filosofická
zkoumáni (1953), spis,jenž obsahuje mimo jiné slavný argument o sou-
kromých jazycích, který jsem si v pŕedcházejíci kapitole vypújčil jako
príklad útoku na ideu, podie niž poznání potrebuje základy. Oescartes
nikdy nezapochyboval, že dokáže popsat soukromé zkušenosti, jimiž si
neprestával býtjist bez ohledu na to, co by snad zlomyslný démon mohl

To človék je oním velikým a pravým obojživelníkern.jehož pŕiroze-
nosti je dáno žít nejen jako jiným tvorúm v rozmanitých živlech,
nýbrž v rozdelených a rozlišených svétech.

"Myslím, tudíž jsem" je tedy ví ce než jen odpovedí na otázku po
základech našeho poznání vecí, jež nás obklopují. Descartúv záver
je pŕedkládán rovnéž jako ŕešení nového problému s tím, jak umístit
človeka ve svete, které mu ve všech jeho fyzických detailech vládnou
automatické zákony pŕíčiny a následku. Stejná výhrada, která nám za-
ručuje naše soukromí - trvání na tom, že naše .já" má duševní stavy,jež
kdo ko li jiný múže znát pouze z druhé ruky - nám rovnéž zaručuje naši
lidskost. V té to chvíli však už "myslím, tudiž jsem" dávno prestalo být
sarnozŕejmou fráz L Dokonce i tehdy, kdybychom byli ve vážném poku-
.šení odmítnout historické poznámky o neprítomnosti "já" v jiných ob-
dobích a v jiných kulturách s tím, že Descartúv výrok proste shrnuje
moderní pokrok jako takový, nemohli bychom se dornnívat, že by to
bylo v jakémkoli smyslu poslední slovo.

Je tŕeba si uvédornit, že Descartovo .já" má tri rúzné polohy. Jednou
z nichje, že každou osobu činí individuální uvédomélou substancí, a tak
výborne vyjadruje náš pocit, že každý z nás je čímsi trvajícím a jedi-
nečným. Další vec je rozdelení vesmíru na duševní a fyzický rád bytí,
pŕičernž já je jakožto činiteli nadanému svobodnou vôli vyhrazeno mís-
to v rádu duševním. Tretí významnou stránkou je zakotvení poznání ve
zvláštním a soukromém pŕistupu, který má každý z nás ke svému kon-
krétnímu vnitŕnimu životu a ke svému já. Všechny th aspekty já vám
určite pŕipadaji povedomé, i když nejspíš ne docela v té forme, jak je
zde popisuji. Descartes částečné zachytil a částečné utváŕel každodenní
predpoklady, které dnes vétšina z nás automaticky pŕijirná za své. Jak už
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mít za lubem. Wittgenstein tvrdí, že každý jazyk závisí na pravidlech,
podie nichž se formulují tvrzení, která mohou být verejne ovéŕena; svúj
smysl získává jazyk z toho, že existují veci dostupné více než jen jed-
nomu jedinému človeku. Lidskou mysl tak objevujeme v rozhovorech
o veŕejném lidském chování. Opet by se ze stručného shmutÍ mohlo zdát,
že mluvit se dá jen o strojích a duchové jsou nesmysl. Avšak Wittgen-
steinúv text je mnohern propracovanéjší a také méné jednoznačný. Také
Wittgensteinaje treba nejprve čí st, než múžerne závery na základe cha-
rak tem jazyka povolat do činné služby.

Témito l mnoha dalšimi zpúsoby býv á často vyjadŕováno podezŕeni, ~~\.J),
že ,já" skrývající se v prohlášení ,,(já) myslím, tudíž (já) jsem" je ve 'ť \'~\
skutečnosti výmysl. Dúvody pro takové podezŕení budou aSI nejjas- ľľ ,t~'..\11"
néjší, když se podíváme na problém jiných myslí. Otázkou zde je, jak \;;l \t~\
vlastne múže človek védét co se odehrává ve vnitŕnim živote nékoho \ \" ,
jiného. Je-li každá osoba svým vlastním .já", duchern ve stroji s vnitŕ-
ním životem soukromých událostí a soukromých pŕedmétú, hledá se
ŕešeni obzvlášť téžko. Nabízí se odpoveď, že vím, jak se chovám, když
jsem v určitém soukromém stavu, a tak vidím-li vás délat totéž, mohu
vyvodit, že nejspíš budete v tomtéž stavu. Vím napríklad, jaký pocit
je príčinou mého vyjekoutí, když si sednu na rýsováček, takže když si
na rýsováček sednete vy a vyjekoete, je mi jasné, co pociťujete. Za
predpokladu, že takové základní analogie skutečné fungují, múžerne si
vybudovat propracovaný jazyk, který nám umožní hovoŕit o složitéj-
ších pocitech, takže rnúžeme - vy i já - porozumét také zbytku našeho
vnitŕniho života.

Avšak z dúvodú, jež jsou vám teď už dobre známy, stojí takové vy-
vozování na pŕespŕíliš chatmých základech. Není totiž podloženo ani
dúkazem, ani doklady. Téžko múže být nejak logicky provéŕeno, že
jedná-li nékdo, jako by pociťoval bolest, skutečné ji pociťuje, neboť
logika sama o sobé nijak nevylučuje, že by nékdo mohl být vychytrale
naprogramovaným robotem, strojem bez ducha uvnitŕ, Protože o dúkaz
(ve smyslu používaném v této knize) jde jen tehdy, nernohou-Ii být
predpoklady (mé poznání sama sebe, moje chování a vaše chování)
pravdivé a záver (tvrzení o vašem vnitŕnírn stavu) zároveň nepravdivý,
žádný dúkaz toho, v jakém vnitŕnim stavu se doopravdy nacházíte,
vlastne neexistuje. Doklady, jak už je nám rovnéž známo, pracuji na
základe úvahy, že co bylo pro prípady v minulosti shledáno platným,

bude nejspíš platit i v každém dalším prípade, který nastane. Žádné
známé prípady v minulosti však bohužel nemáme. Nikdo totiž nikdy
neprovedi žádné pŕimé srovnání vnitŕních a vnéjších stavu dvou rúz- Jo

ných lidí a nikdo si 'také pŕírno neuvedomuje více než jedno já, tedy
ducha ve více než jednom stroji. Takže o jiných myslí ch žádné doklady
nemáme. Argument na základe analogie je tedy od samého počátku bez

.nadéjí na úspech.
Tato námitka se vám snad múže zdát až príliš drastická. Když pŕece

vyvozujete, že pociťuji bolest, a činíte tak na základe analogie, podIe
níž byste sami pociťovali bolest, kdybyste vyjekli tak jako já, je to ana-
logie, kterou pro vás zkontrolovat mohu, p~otože mne je známo, zda
pociťuji bolest. Copak tím nedostáváme potrebné údaje? Odpovedí,
obávám se, je, že nikoli. Pŕedevšim musím být nejak oprávnen véŕit, že
základem vašeho vyvození je vaše srovnání vašich vlastních vnitŕních
a vnéjších stavu, jenže to je presne krok, který si nemohu dovolit učinit,
dokud problém jiných myslí uspokojivé nevyŕešim. V rámci tako vé
koncepce poznání, která je pevne ukotvena v "myslím, tudíž jsem", je
jakékolí poznání ostatních duchu v ostatní ch strojích druhotné a žádné
takové poznání nemúžeme pŕedpokládat, když se snažíme dokázat, že
ho nékdy múžeme dosáhnout.

Stejná nesnáz vyvstává i tehdy, predstavíme-Ii si, že problém jiných
myslí je skutečným problémem jen proto, že telepatie nebývá bežne
k dispozici, Existují dobre doložené prípady lidí, ktefí si byli v duchu
tak velmi blízcí, že své duševní zkušenosti sdíleli navzdory obrovské
vzdálenosti, která mezi nimi ležela. Jedenjediný pŕipad nejakého .já",
které by si pŕímo uvedomovalo vnitŕni svet nékoho druhého, by proká-
zal, že takový pŕísrup je možný, a dokonce i nékolik málo podobných
pŕipadú by nás pŕimélo, abychom na zmínénou analogii pohlíželi s úctou.
Nesnáz se stane zrejmou, když se začneme tázat, kolika duševních zku-
šeností se telepatie vlastne týká. Jde-li o komunikaci "duch s duchern",
odpovedí musí být, že jde o dve oddelené zkušenosti, pŕičemž každý
z duchu má jednu. Tím však jen nove zformulujeme otázku, jak múžeme
védét, že jsou ty to dve oddelené zkušenosti více či méné totožné. Tele-
patičtí duchové by to sice méli v nékterých ohledech snadné, avšak
okamžité ŕešeni problému dvou myslí bychom ani u nich nenalezli.

To nás vede k pokusu najít nejaké ŕešení v samotné skutečnosti, že
spolu každodenne komunikujeme. Jak bychom mohli jeden s druhým
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rozmlouvat O svých zkušenostech, kdyby nikdo z nás nernél žádné zku-
šenosti, o nichž by mohl rnluvit? Bohužel však mohou mít naše výroky
všeobecný smysl, aniž to, co se v nich prohlašuje nebo z nich vyplývá,
musí být nutne pravdivé. Starovécí Rekové spolu s úspech ern kon ver-
zovali o tom, co práve délají jejich bohové, a existenci téchto nevidi-
teIných bytostí pritom pŕedpokládali. Jej ich slova méla smysl bez ohle-
du na to, "Ia skutečné existovali bohové, o nichž by se dalo mluvit.
Rozhovory o bozích, které spolu starovéci Rekové vedli, tak sice nijak
nedokazují existenci bohú, na druhé strane však dokazují existenci sta-
rovekých Reku. Komunikace vyžaduje sdílení názorú a sdilení názorú
zase mysli, které by je sdílely.

Jenže počítače pŕesto komunikují. Okamžite vás napadne námitka,
že se sice zdá, jako by počítače néco ŕíkaly, ale ve skutečnosti pŕitom
nemyslí. To však jen znamená vyjádŕit náš starý problém znovu. Ne-
mohlo by se stát, že já sice myslím, co ŕíkám, ale múj partner je jen
vychytrale naprogramovaným robotem? Nabízí se lákavá odpoved',
že sám mohu myslet, co ŕíkám, jen tehdy, myslí-Ii i rnúj partner, co
ŕíká, avšak žádný dúvod, proč by tomu tak mélo být, zatím predložen
nebyl.Podle Ryla, Wittgensteina a nékterých dalších ani predložen být
nemúže, dokud v naší hádance neprestane jít o to, spojit ducha s du-
chem. PodIe téchto rnyslitelú je totiž problém ŕešitelny pouze uvnitŕ
odkazovacího rámce, kde se poznání sebe sama získává prostŕednic-
tvím poznání druhých; to ovšem znamená, že se Descartovo poradí
vyvedú obrací vzhúru nohama. Nestavím se nutne za tento smer uvažo-
vání, chci pouze ukázat, jakou roli zde hraje. Tak či onak je však treba
brát jej vážne.

Pŕedchoz! odstavce mohou ovšem jen stéží otŕást vaším presved-
čením, že nej vyšší autoritou na vaše vlastní vnitŕní stavy jste vy sami.
r tímto presvedčením se však otŕást dá. Napi'íklad freudovská psycho-
logie trvá na tom, že získat poznání sama sebe je často krajne obtížné,
bývá to riskantní záležitost a dá se v ní uspét jen tehdy, naučíme-Ii se
pohlížet sami na sebe z odstupu. Freudisté ŕíkají, že náš vnitŕní život je
z velké části utváŕen tím, co je nevédorné, a tedy pŕimému zkoumání
nepŕistupné. Jiné psycho log ie mysli sice pracují s jinými okruhy symbo-
lu, avšak sdílejí názor, podie néhož jednotlivci ne vždy chápou symboly,
které mají vIi v na jej ich vlastní vnitŕní stavy. Behaviorističtí psycho 10-
gové dokonce popirají, že by existoval nejaký základní rozumný dúvod

I '

proč by jednotlivci méli být nejlépe disponováni k tomu, aby sami sobé
porozumeli. Všeobecne vzato je tu také ona stále znovu diskutovaná
otázka, zdaje duševní 'Život skutečné ŕízen fungováním mozku, o némž
je toho známo tak málo, mne a vám zvlášté.

Nemyslím si však, že by nároky na poznání sebe sama musely čelním
útokúm tohoto druhu ustoupit. Z "myslím, tudíž jsem" pŕece ani zdale-
ka neplyne, že bych se ve veci svého vnitŕního sveta nemohl nikdy
mýlit. Pŕipustime-Ii, že skutečné existuje poznání sebe sama, které se
obejde bez dúkazú či dokladú, stále ješté tu zbývá dostatečný prastor
pro sebeklam, zmatení a neúplné uvedomení si sebe sama. Protože psy-
chologové musí svá vlastní pozorování nejak interpretovat, ani oni ne-
mohou uniknout dúsledkúm naší pŕedchozí diskuse o roli mysli v soud-
nosti. Ať už v této diskusi dojdeme kamkoli, výsledky budou platné
i pro psychologii. Prežije-Ii Descartes všechny argumenty, které jsme
pŕedtirn uvedli, jeho koncepce osoby náporu rúzných zjišténí moderní
psychologie odolá.

Každý, kdo chápe surové údaje zkušenosti jako soukromé duševní
události, bude nepochybne néco takového potŕebovat. V tom prípade
jsou však naše názory na pevné a trvalé veci ve svete okolo nás se zku-
šenostmi, které slouži jako doklady pro ne, spoj eny jen velmi kŕehce.
Co činí zkušenost v tento okamžik a zkušenost, kterou jsem mel pred
pár vteŕinami, zkušenostmi jednoho a téhož slona, to má néco společ-
ného s tím, že se jedná o zkušenosti náležejíci jedné a téže osobe.
Cesta idejí vyžaduje já, které by ideje sjednocovalo. Tento postreh
ovšem ztrácí na pŕesvédčivosti, prestaneme-li o zkušenosti uvažovat
jako o soukromých duševních událostech, pŕestože v této knize se
jiným druhúm uvažování nevenuje príliš pozornost. Tak jako tak bude
však i tehdy stále ješté proč trvat na tom, že poznání zahrnuje aktivní
interpretaci, a tím pádem budou i pádné dôvody uvažovat o osobách
jako o interpretech. .Jnterpretuji, tudíž jsem" zústane velmi obrany-
schopným tahem.

Tím samozrejme Descarta ani zdaleka nehájíme se vširn všudy. Po-
píráme jen, že by ze strany vedy bylo napadnutelné jeho tvrzení, podIe
néhož je základním poznáním poznání sebe sama zahrnující zjišténí, že
já je uvédomélou vecí. Stejné tak je poctivou odpovedí tem, kdo se
pokoušejí rozpustit mysl v neladnou zrne!' schopností a sklonú, anebo ji
shledat viditelnou ve veŕejnérn používání jazyka, že schopnosti musí
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mezi myšlením a chováním pŕernostili. V každém prípade bývá zají-
mavé zkoumat dúsledky toho, když se nejaký takový koncept zavede,
a práve o to bych se v dalším rád pokusil. Tímto novým konceptem
bude pro nás činnost, jednání. Pŕestože se môže zdát, že čin otočení
stránky podie všeho presne odpovídá schématu duševní príčina - fyzic-
ký následek, o všech druzích činnosti se to ŕict nedá. Podívejme se tedy
na jeden, pro néjž takové schéma neplatí.

Pro začátek si vezmeme úryvek dialogu mezi Sherlockem Holmesem
a doktorem Watsonern. Pocházi z povídky "Opatský dvúr" (ve sbírce
Návrat Sherlocka Holmese) a Watson jako obyčejné ničemu nerozumí:

"Je zde nejaká okolnost, na niž byste mne chtél zvlášté upozorn it?"
"Na tu podivnou noční príhodu se psem."
"Ale pes pŕece v noci neudélal vubec nic."
"To je práve ta podivná príhoda," podotkl Sherlock Holmes.

(Byla to pŕihoda vskutku podivná a nanejvýš významná, neboť proka-
zovala, že pes musel údajného vetŕelce znát - byl totiž vycvičen tak,
aby na cizince štékal.) Pes nic neudélal a nic tím nemyslel, jenže už
to samo poskytlo Holmesovi stopu. Srovnejme historku se psem s prí-
pady toho druhu, kdy Iidé to či ono neudélaji a néco tím sledují. Svédek
múže ovlivnit soud tím, že si nékterou část svého svédectvi radéji
nechá pro sebe. Tajný agent múže poslat zprávu tak, že do Timesú nedá
malý inzerát. Šachista múže políčit léčku, když neodtáhne ohroženým
jezdcem. Cilevédorné opomenutí néco udélat znamená ve skutečnosti
néco udel at.

Z toho podie všeho plyne, že rozdelení na duševní príčiny a fyzické
následky není vždy možné. Napríklad šachista táhne stŕelcem, což je
fyzický následek, avšak existují tucty tahú, které tím pádem neudélá,
a jen jediný z nich utváŕi políčenou léčku. Abychom porozumeli, k čemu
zde dochází, musíme si uvédornit jedinečnou skutečnost, že ohrožený
jezdec se nepohnul. Musíme fyzické události pŕipsat smysl, který sice
doopravdy má, ale tento smysl nepatrí do fyzického popisu toho, co se
událo. Vyprávéní se tu nedelí na hráčúv úmysl (duševní) a políčenou
léčku (fyzickou). Ide o čtení sveta jazykem jednání.

Zdá se mi, že totéž platí i o činech, jako je napríklad obrácení strán-
ky, kde se zdá, jako by úmysl od následku oddélovala určitá mezera.
Abychom mohli vysvétlit, co se tu deje, musíme nej prve popsat papírový

být schopnostmi nejaké osoby a stejné tak se to má i se slovy. Y tomto
smyslu ukazuje tedy porozumení chování spíše dovnitŕ. Není však zrej-
mé, že ukazuje na .já", znamená-Ii toto "já" ducha ve stroji. Problémy
jiných myslí jsou jen jedním z pŕikladú hádanek spojených s lovem na
duchy, avšak plne postačují k tomu, aby nahlodaly jednoduchou dúvéru
v osoby jakožto chuchvalce duchovna. Já nám bylo pŕedstaveno jako
vec, kterou každý z nás zná nejlépe, avšak prozatím se ukazuje, že je to
vec podivuhodne prchavá.

Sir Thomas Brown nazval človeka .xmírn velikým a pravým obojži-
velníkem". Možná práve zde leží zdroj všech potíží, v té ostré čáŕe
oddélujicí mysl od tela. Pŕebývárne skutečné v "rozdelených a rozliše-
ných svétech"?

V určitém smyslu nepochybne ano. Po celou dobu jsme pŕece shle-
dávali zcela pŕirozenym mluvit o duševních událostech a o událostech
fyzických; dokonce jsme pritom ani nepŕedpokládali, že by událostjed-
no ho typu byla nezbytné provázena událostí typu druhého. Jazyk, kterým
mluvíme o mysli, používá takových pojmú, jako je napríklad vnímání,
pocity, názory a touhy. O tele či mozku mluvíme jinak, jazykern svalú,
kostí, neuronú a synapsí. Často používáme jeden jazyk bez ohledu na
to, co bychom snad mohli ŕíct tím druhým, pokud bychom jím ovšem
mohli vúbec néco ŕict. "Rozdelené a rozlišené svety", to zní jako docela
pŕijatelné shrnutí, pŕinejmenšírn víme-Ii, jak spolu ty dva svety spojit.
Víme to však skutečné? Zatímco čtete tuto knihu, váš mozek se plní
údaji, vaše mysl se je snaží pochopit a když zrovna potrebujete otočit
stránku, vydá vaše mysl pokyn a váš mozek ho pro vede. Žádná z udá-
lostí této posloupnosti není duševní i fyzická zároveň, ale informace
pŕes hranici nicméné proudí bez potiží.

Ponechám na vás, abyste se sami rozhodli, zdaje obecne vzato mož-
né odvyprávét dva skutečné príbehy o dvou takových posloupnostech
ve dvou rúznych jazycích a potom ty to dva príbehy nejak souvisie spo-
jit dohromady. Rozhodne to není kategoricky vyloučeno; ve filosofii
mysli se o této složité otázce vedou spory. Sám bych si však dovolil
odhadnout, že budete potŕebovat nejaký koncept, kterým byste propast

122 123



POZVANi DO FILOSOFIE PRCHAVE "JA"--------------------~~. ~~---------------------
čtyŕúhelník jako stránku, čimž mu propújčujeme, dá-li se to tak ŕict,
lidský rozmer. Vyprávíme lidský príbeh, v nérnž se událostmi stává to,
co lidé délají. Existuje však také čiste fyzický príbeh, v nérnž se veci
pohybují, ale nedochází k žádnýrn činúm, a vedIe nej také čiste duševní
príbeh, v némž se sice spŕádají plány, avšak k činúm nedochází ani zde.
Já sám se nedomnívám, že by príbeh činnosti byl jednoduchým souhr-
nem téchto dvou pŕibéhú. Príbeh činnosti vypráví o osobách a pochy-
buji, že by bylo možné rozdélit ho na dve oddelená vyprávéní, jedno
o myslích a druhé o télech.

V tom prípade je já viditelné v príbehu činnosti, avšak v ostatní ch
dvou vyprávéních zústává skryto. Ŕíkáme-Ii "viditelné", je to částečné
správ né vyjádŕení toho, oč tu beží, a částečné nikoli. V rámci jazyka
činnosti vidím, jak osoba obrací stránku, zatímco v rámci ostatních
dvou jazykú se dá ŕict jen tolik, že vidím, jak je stránka prsty obracena,
poprípade nevidím vôbec nic. Pŕesto musíme pŕedpokládat, že na oso-
bách je néco více než jen činy, které vykonávají. Vaše činy jsou totiž
provádčny vámi a toto malé slovíčko tu znamená další tvrzení. Aby-
ch om to vyjasnili, vraťme se o kousek zpét po historické stezce, která
nás pŕivedla k já, a zamysleme se nad osobami jako nad společenskými
činiteli na jevišti společenského života.

Když treba pozorujeme svatební slavnost, vidíme nevestu a ženicha,
jak pod dohledem knéze skládají svatební slib. Alespoň tak lze svatební
akci shrnoutjazykem činnosti, který se zmiňuje o "neveste", "ženichovi"
a .Jcnézi". Zároveň se však nedomníváme, že by byli zúčastnení činitelé
térnito nálepkami dopodrobna popsáni. Nevesta se ženichem hrají své
role jen pro tento okamžik a dokonce i o knézi, jehož úŕad je trvalejší
povahy, lze jisté ŕici mnohem vice, Dokonce i tehdy, uznáme-li, že ne-
vesta se ženichem mají i jiné, trvalejší role a že role knéze má mnoho
jiných stránek, stále ješté o téchto lidech uvažujeme jako o néčern více,
než je pouhý součet jej ich společenských výkonú. Véŕíme, že práve to
je dôvod, proč staré koncepce ,já" nedokázaly zachytit, co to doopravdy
znamená být osobou, mužern či ženou skrývajicí se za maskou.

Môžeme-li tohoto rozlišení užit zde, pak platí stejné tak i pro ty nej-
všednéjší činnosti. Na lavici svédkú vidíme svédky a u šachovnice šachisty.
V tomto smyslu nám jazyk činnosti neumožňuje pohlédnout na osoby
zpŕíma. Ve skutečnosti jen propújčuje naši perspektive systém pravidei,
koncepci, znaku a symbolu, bez nichž by činnost postrádala účel a mo-

tivaci. Avšak znamená-li být osobou více než jen jednat vsouladu
s pravidly, které dávají činnosti smysl, pak nám to stále ješté uniká.

Zda být osobou skutečné znamená nec o vice, to je ovšem neustále
znovu pŕetŕásaná otázka. Společenský systém rolí a význarnú není str-
nulý ani explicitní. Vétšinou nediktuje, kdo si má vzít koho, anebojak
presne má táhnout šachista, který je práve na tahu. Je zde ponechán
prostor osobní volbé a zodpovednosti. Navíc je zapotŕebí se tomuto
společenskému systému naučit a učební proces, který pŕitorn podstu-
pujeme, bývá pŕinejmenšírn často procesem objevování nebo dokonce
utváŕeni sebe sama. Jistéže tu existují hranice, nékteré činnosti se vy-
žaduji, zatímco jiné jsou zakázány, avšak uv nitr téchto hranic se dá
o lidech v zásade ŕict, že si své vlastní životy utváŕejí sami. Tato kapi-
tola začala historickým pŕehledern, z néhož vyplývalo, že koncept já
se neobjevil, dokud kiest'anství nepŕišlo s ideou individuální duše. Chá-
peme-li to však, jako by odtud plynula neexistence vedení sebe sama
pŕedtim, je to zavádéjící. Když starovécí Ŕekové ŕíkali .já", nemysleli
tím to, co pozdéji Descartes, svým činúm však osobní úmysly a zodpo-
vednost pripisovali. Existují velmi dobré dúvody tvrdit, že k poznání
sebe sama dospíváme skrze společenskou činnost, protože osoby se (na
rozdíl od detí) rodí v utváŕení vlastního soudržného stylu uplatňova-
ného v nejrúznéjších situacich.

Sociální teoretik by tomuto odstavci nejspíš porozumél lépe než
školený filosof Vétšina filosofú z povolání - alespoň projednou v na-
prosté shodé se zdravým rozumem - tvrdí, že uvažujeme-li o sobé po
dlouhá léta jako o stejné osobe, téžko nám pritom múže jít jen o role,
společenské odpovédnosti a charakteristické styly. Musíme mít pritom
na mysli osobu, která koná, je zodpovedná a vnáší do toho všeho svou
individuální povahu. Také tento protiargument je docela presvedčivý
a díky obrovské váze čistého rozumu, který za ním stojí, má navíc sklon
být považován za rnéné kulturné závislý než opačné tvrzeni. Co se
však toho tyče, dokonce i hledání čisté pravdy se chté nechté odehrává
v néjakém historickém kontextu, pŕičemž v tom našem zakopáváme
o individualismus doslova na každém kroku. Múže se tedy stát, že filo-
sofové i zdravý rozum se mýli, avšak neméli bychorn žádné strane
nespravedlivé nadržovat tím, že jí umožníme pŕedpokládat, co se snaží
dokázaL
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POZVÁNÍ DO FILOSOFIE PRCHAVE "JÁ" _

ZÁVER
jazyka rnúže teď být chápánajako týkající se společenského charakteru
sebeutváŕejícich činností s tím dúsledkern, že jáje nejlépe vidét ve spo-
lečenské činnosti na společenském jevišti To však stejné zní spíše jako
návrat ke starším idejím o já, který se modemím individualistúm musí
zamlouvat, a tak honitba bude pokračovat.

Máme k dispozici nékolik smeru, jimiž se múžerne vydat do háj ern-
ství filosofie mysli a spojitostí mezi ní a teoriemi poznání ajazyka. Než
se však po téchto cestách pustíme, nebudeme moci ke koncepci osoby
ŕici už nic určitéjšiho. Je jasné, že na osobách - a tudíž i na našem
porozumení osobám - je cosi zvláštního. Okamžite se nabízí myšlenka,
podie níž vyvstává problém z toho, že naše činy mají morální význam
a my jsme za ne morálne odpovédni. Není tudíž pochyb, že portrét
Iidské pŕirozenosti, který zproblematizuje svobodnou vúli, bude portré-
tem morálním. V pŕíští kapitole se začneme pokoušet o jeho načrtnutí.

Tak jak je teď na tom naše staré dobré .já" skrývající se v Descartové
výroku ,,(já) myslím, tudíž (já) jsem"? Vyjádŕili jsme na jeho adresu
v poslední dobe nemálo pochybností. Ta vúbec nejjasnéjši z nich po-
ukazuje na to, že je-li každý z nás jakýmsi duchem ve fyzickém stroji,
pak nikdo nernúže mít žádné doklady svédčíci o tom, že není na svete
sám, že existují ješté jiní duchové v jiných strojích. Jak jsme videli
v pŕedchozích kapitolách, dostat se od vnitŕního já a jeho zkušeností
k vnéjšímu svetu bývá velmi obtížné. Další krok k ješté jiným vnitŕnírn
svétúm se zdá být čistou spekulací. Možná tak nebude znít náš konečný
záver, ale každopádne je to dúvod, proč se pokusit o nahrazení ducha ve
stroji néčim silnejším.

Na druhé strane však není vúbec snadné tohoto ducha beze zbytku
vymýtit. Názor, podle néhož osoby nejsou proste jen stroje, odmítá vy-
klidit pole. Jeden dúvod, který hraje zásadní roli pro cestu idejí, ale
podle všeho má také širší uplatnení, je, že konstruujeme-li zkušenost
jako soukrornou, potrebujeme nejaké já, které by ji udržovalo pohroma-
de a organizovalo ji ve forme dokladú fyzického sveta. Avšak pokud
jsme pouhé stroje, byl by tohle zcela chybný zpúsob, jak konstruovat
zkušenost, a tak môže být neústupnost tohoto prístupu pomýlená. Ne-
které slavné argumenty vycházející z prvotnosti verejného chování či
verejného jazyka pritom osoby na stroje neredukují. Ty to argumenty
je lépe chápat jako zaméŕené proti oddelení mysli od tela, kterým se
z človeka stává "onen veliký a skutečný obojživelník". Útočí proti pred-
stave, že lidské činy lze nejak rozdélit najejich psychologickou a fyzic-
kou složku. A dokonce i kdyby néco takového možné bylo, stále by tu
zústala hádanka, jak se dá pŕekročit hranice oddélujicí jednu od druhé,
protože tento prístup nepŕipoušti žádné nedélitelné hybridní události
bez ohledu na to, jak nevýznamné by mohly být.

Odtud podie všeho plyne, že práve "činnost" by mohla být sjednocu-
jícím konceptem s pŕihodnymi dúsledky. Snad jsou činy tím, co -os~by
délají, a z toho dúvodu osoby mizejí, bereme-li v úvahu jen čiste dušev-
ní nebo čiste fyzický príbeh: Já je treba hledat v akci, pŕičemž poznání
sama sebe je tím, co se jednajici dozvídají ze zvláštních perspektiv,
z nichž na své vlastní činy pohlížeji. Poznámka o veŕejném charakteru
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