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§ 1) Otázka, která předkládané úvaze skýtá dlouhodobou, avšak zatím nedostatečně vymezenou motivaci, zní takto: Lze zkušenost četby literárního textu,
v níž je hlavním médiem tvorby relevantních entit pohyb pozornosti, jeho skluzy a jeho zauzlování, použít jako výkladové vodítko jak pro pochopení celé
sféry řeči coby zkušenosti znakově ustálené či ustalované, tak pro ještě obecnější a filosoficky fundamentálnější teorii zkušenosti vůbec?
Zpřesněná otázka, kterou se v předkládané úvaze chceme řídit, zní takto:
Je možno ustavit metodiku fenomenologického zkoumání, která by uznávala
princip všech principů – tj. esse est cogitari, či podrobněji: jak a čím X jest,
stojí vždy v nutné korelaci s tím, jakým způsobem a v jaké míře dané modality
je ustavováno na půdě zkušenosti –, ale nebyla přitom vystavena dnes již obecně známým námitkám proti metafyzice přítomnosti a přímé evidence?1
§ 2) Správně pochopený princip všech principů nepostuluje plnou jasnost
a zřetelnost jako ideál, k němuž by vše jsoucí či poznatelné/poznávané mělo
vystupovat v ontologické škále, nýbrž jako regulativní ideu, přihlížení k níž
nám umožňuje epistemicko-ontologickou orientaci. Plná jasnost a zřetelnost
slouží co pouhý metodický postulát, jenž nám umožňuje rozlišovat různé stupně a modality ne]jasnosti a ne]zřetelnosti (tj. jasnosti-v-nejasnosti a zřetelnostiv-nezřetelnosti), modality advence, které lze rozlišit právě s přihlédnutím ke
zvláštnímu rázu, jejž v každé oblasti zaujímá protiklad zkušenostního zpřístupňování a zkušenostního unikání, vymykání a odnímání.
Vyjádřeme se však přesněji. Teze „vše, co pro nás jest, jest do té míry
a tím způsobem, jímž se nám dává“ charakterizuje regulativní ideu zkušenostního zpřístupňování v její ontologické závaznosti, a jako taková je transcendentálně platná. Oproti tomu metodický příkaz „vše, co se nám dává, nutno
nahlédnout v té modalitě a v té míře, v níž se dává“ již je vystaven podezření
z postulace ideálu: vytyčuje reflexivní postoj nahlédnutí, jemuž se má sám
specifický protiklad zpřístupňování a unikání – právě coby specifický protiklad – ukázat co nejzřetelněji. Je to tento ideál reflexivního nahlédnutí
1

Absence odkazů k primární a sekundární literatuře nechť prosím není chápána jako výraz
pocitu, že autor nikomu nic nedluží. Opak je pravdou. Najít však pro tyto dluhy náležitý,
tj. srozumitelný a obhajitelný výraz, který přitom nepůsobí nadutě či manýristicky – toť
samostatný problém, který zkrátka prozatím odsouváme na později, do doby, kdy se snad
myšlenky zde započaté podaří předložit v ucelenější podobě.
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a reflexivní zřetelnosti, jenž zasluhuje podrobit kritice, aniž bychom se přitom
vzdávali principu všech principů.
Úkolem je tedy smířit pole reflexe s prizmatem reflexe. Metodický příkaz, jak byl zformulován výše, ještě přijímal nahlédnutí za paradigma zpřístupnění. Upřesněná otázka zní, zda vedle nahlédnutí existují i další, podstatně
odlišné modality zpřístupnění – a jak si k těmto modalitám zpřístupnění (pokud existují) zjednat přístup.
§ 3) Chceme-li být při reflexi zpřístupňování právi modalitám nepřístupnosti,
pomůže nám nalezení pole, kde jsou modality nepřístupnosti ustálené a veřejně
a obecně sdílené. Takovým polem je řeč. Ustavování kontextu, vyprávění, veškeré rétoricko-literární fenomény jsou výsostnou sférou zkušenostní nepravosti:
objektivní naplnění intence je zde všude odkládáno, zastíráno, pozastavováno,
narušováno. Řečeno ve vší jednoduchosti: musím-li vyčkat na vyhranění smyslu
a plné pochopení, pak prozatím nemohu přejít „od slov k věcem“.
Toto osamostatňování řeči – zcela bez ohledu na to, zda je vždy či mnohdy kritizovatelné z jiných důvodů (například z hlediska etiky či politiky komunikace), anebo zda je lze naopak ve zvláštních případech hájit estetickými
ohledy – nepochybně představuje fenomén sensu stricto. Jde o fenomén
s vysokou konstitutivní mírou nezřetelnosti, zkušenostního pozdržení, zároveň ale fenomén nepochybně zakoušený, přístupný. Chceme proto zkoumat
podíl a modality zkušenostního zpřístupňování a odnímání na poli osamostatňujícího se řečového dění a hledat metodiku reflexe, která by danému podílu
a daným modalitám zůstala práva.
§ 4) Každé řečové dění je magnetizujícím anebo tříštivým pohybem v krátkodobé nebo dlouhodobé, soustředěné nebo rozvolněné, uzavřené anebo otevřené, solipsistní, skupinové nebo zcela veřejné situaci. Řečové dění v jeho typice
lze tedy vázat ne pouze k typům předmětností, které označuje, ale také k typům
situací coby koagulačně-disperzních vzorců, v nichž probíhá. Tuto situační
typiku dokonce nutno oproti typice předmětností považovat za filosoficky
primární: předmětnosti jsou součástí situace, a lze je tedy plně charakterizovat
vždy jen s ohledem na typiku situací.
Řečové útvary nesoucí relativně ustálený, veřejně přístupný význam –
jako jsou například slova – se zde pro náš výklad hodí jako argumentační
nástroj a lze jich využít, aniž bychom například považovali slova za základní
jednotky smyslu a řeč za jejich soubor. Ze slov, jak se běžně chápou, se pak pro
naši úvahu zprvu nejlépe hodí ta, u nichž lze očekávat vazbu na zvláště široké
spektrum situací. Taková jsou, zcela jednoduše řečeno, slova nejužívanější:
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zájmena spjatá se základním rozlišením osob, časů a míst. Těch užijeme jako
prvotního výkladového vodítka.
§ 5) Lze se domnívat, že mezi nejčastěji anebo přinejmenším velice často užívané výrazy patří slova spjatá se subjektivitou první osoby: „já“, „mé“, „sobě“
i všechny afixy s tímto významem. Kritická reflexe na způsoby užívání těchto
výrazů může vynést na povrch určité široké okruhy uplatnění. Úzus ve spojení
„já, Pavel Petr, narozen 1. 10. 1970 v Praze“ obvykle odpovídá podstatně jinému vzorci koagulačně-disperzních situačních drah než vzdech „Umírám“, kde
pól první osoby vyznačuje koncovka, anebo pouhý výkřik, kde již příznak
první osoby není lexikální ani morfologický, nýbrž čistě fónický (vědomí hlasové aktivity). Samostatné mezistupně na škále vytyčené těmito dvěma krajními protiklady lze snadno rozeznat dva: jednak situace a jejich změny obvykle
vyznačené výrazy „mé“ a „sobě“, tedy stření vlastní přítomnosti (či jeho opak),
za druhé situace a jejich změny obvykle vyznačené užitím všech zmíněných
výrazů ve výslovném nebo skrytém, kvalitativním nebo kvantitativním kontrastu k jiným personálním pólům (ty, on, my atd.), tedy metricko-deiktická
identifikace, která – oproti formulaci „já, Pavel Petr, narozen 1. 10. 1970 v Praze“
– není reflektivně vnímána jako snadno přenosná, nýbrž zůstává navázána na
situaci pociťovanou jakožto aktuální.
Proveďme analogický výklad pro zájmeno „zde“. Ve formulaci „zde, na
průsečíku rovníku a nultého poledníku“ získáváme identifikaci snadno přenosnou ze situace do situace. Ve zvolání „zde!“ při předčítání prezenční listiny,
v pokynu „zde!“, kterým nám číšník sděluje, kam si můžeme sednout, získáváme jednoznačnou identifikaci v daném situačním rozmístění. Ve spokojeném
„Tak jsme zde!“, prohozeném u cíle cesty, přichází ke slovu vědomí ukončené
a završené aktivity, zdařeného spění. A lze též odlišit primitivní „zde“ bolesti
či slasti, které s sebou nejen nenese kontrast vůči jiným místům (a neumožňuje
tedy identifikaci), ale není ani s to přetrvat do jiného stavu, a neustaluje se tedy
do místa coby průchozího pole.
Naše rozlišení zatím zůstává črtou; jeho legitimizaci bude nutno doplnit.
Zatím je podstatné pochopit, že na naznačených čtyřech rovinách může – zjednodušeně řečeno – probíhat aktuální řečové uplatnění kteréhokoli slova. Situační ukotvení řečové aktivity kolísá mezi oběma prostředními rovinami, tedy
(b) rovinou momentálního uchopení a přisvojení a (c) rovinou momentálně
stabilní metriky a deixe. Nejvyšší rovina, (a) rovina univerzální identifikace, je
rovinou stabilních významů, jejíž obsah postihují slovníky a formu abstraktní
filosofická analýza. Nejnižší rovina (d) je obvykle přítomna jako nesamostatná
či spíše k samostatnosti nevyčleněná příměs, jako „to neartikulované“
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v artikulovaném: intonace, gesta a podobně naplňují řečový výkon afektivitou, která přímého pojmenování dochází jen vzácně, ale dílčího skoro vždy.
Například slovo „koza“ – a zdůrazněme znovu, že slov zde užíváme z čistě
didaktických důvodů, aniž bychom tím snad přijímali jakoukoli tezi o jejich
domnělé zvláštní roli v řečovém dění vůbec – poukazuje k obecnému významu, zachytitelnému ve slovnících: je označením pro živočišný druh, identifikovatelný snad i napříč různými možnými světy. Tento obecný význam, jehož
status ještě bude nutno blíže upřesnit, je ale většinou pouhým ideativním ohledem při poukazování na konkrétní kozu v jejích situačních vztazích (co utáhne, co sežere, jak vypadá, čemu se podobá) anebo na jistý druh zvířete coby
reálně přístupný a využitelný. Tato koza zde – ať již ve své singularitě, anebo
coby reprezentant druhu – pak je v jistém vztahu k mému tělesnému stření:
jsem-li sedlák a tato koza mi patří (anebo – ještě či už – nepatří), vážou se mé
výroky na jiný typ koagulačně-disperzní situace, než když jsem městský člověk, a koza mne buď ohrožuje, nebo se mi pozvolna daří si ji ochočovat. A ve
všech právě popsaných vztazích, stále ještě plně popsatelných a vyjádřitelných,
lze též vnímat průnik poslední, čistě afektivní modality: bolest a slast, jíž je
sedlák otevřen ve svém majetku či v tom, co se jeho držbě vymyká, bolest
a slast, jíž je otevřen městský člověk ve vztahu k hrozivému nebo ochočení
přístupnému zvířeti, sice nejspíš nikdy nejsou slovem „koza“ vyhraněně pojmenovány, nicméně mohou dané řečové dění v nižší či vyšší míře prostoupit
a prodchnout (například ve zděšeném, fóbickém výkřiku: „Koza!“).
Ustálené jednotky řečového dění, a slova jsou nám vždy jen příkladem
takových jednotek, mohou v korelaci s jistými typy koagulačně-disperzních
situací (například: vědecký výzkum a jeho zveřejňování, sedláctví a rolnictví,
strach ze zvířat atd. atd.) sloužit za reprezentativní příklad různých stupňů
a různých modalit zkušenostního zpřístupňování a zkušenostního vymykání.
„Nahlédnutí“, o němž hovoří výše zformulovaný metodický příkaz reflexe, přitom zjevně setrvává jen na nejvyšší uvedené rovině, pouze k té má – snad –
přístup, který aktem reflexe podstatně nenarušuje typické modality vztahu mezi
zkušenostním zpřístupněním a vymykáním. Jelikož již tušíme, že existují
i podstatně odlišné modality zpřístupnění než nahlížení, musíme nyní zjistit,
jak si k těmto modalitám zpřístupnění metodicky zjednat reflexivní přístup.
§ 6) Způsoby pobývání a aktivity v koagulačně-disperzní situaci jsou způsoby
tělesné ad-vence, tělesného stření. Existuje způsob, jak tyto způsoby typizovat
ve fenomenologickém smyslu? Jinými slovy, je možno hranice mezi výše načrtnutými typy řečového dění, a tedy i mezi typy jim odpovídajících situací,
zpřístupnit coby zkušenostní prahy, coby fenomény přechodu a meze?
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Domnívám se, že to možné je, pokud transcendentální vědomí coby vykonavatele teoretické reflexe – onoho výkonu, jenž je u Husserla nazýván
„redukce“ – ztotožníme s aristotelskou psyché. Psyché je entelechií organického těla; je od těla neodlučná, má však vůči němu svébytný ontologický status.
Je entelechií organického těla v jeho organičnosti či artikulovanosti; ztotožníme-li ji s transcendentálním vědomím, nahlédneme tak, že půda transcendentálního vědomí je vždy již zbrázděna.
Jaké brázdy v sobě půda transcendentálního vědomí nese? Tím, co je
vyrývá, je mohoucnost konání organického těla v jeho organičnosti, artikulovanosti, členitosti. Brázdy transcendentálního vědomí jsou totéž co rozměry
dynamického organického těla v jeho mohoucnosti specifického, organickým
členěním poznamenaného konání.
Teoretická reflexe vykonávaná z pozice psyché nepředpokládá přístupnost coby svou základní modalitu. Výkony organického těla jsou ve své specifičnosti vždy již neseny jistou modalitou provázanosti zkušenostního zpřístupnění se zkušenostním vymykáním. Teoretická reflexe vykonávaná z pozice
psyché je připravena přijmout za téma náznaky získané kritickou reflexí řečového dění a pokusit se pro ně – nikoli deduktivně, nýbrž zpětně – nalézt oprávnění ve struktuře výkonů psyché coby entelechie organického těla.
§ 7) Zreflektováním mohoucností organického těla s využitím vodítek dodaných kritickou reflexí řečového dění zjišťujeme:
Rovinu, která se nám v reflexi řečového dění odhalila jako rovina momentálního uchopení a přisvojení, lze legitimizovat z výkonů dospívání k ...,
stání ve ... a z jejich sloučení, jímž je sbírání (tj. dospívání k ... při souběžném
stání ve ...). Označme tuto rovinu thema (z řeckého tithémi: kladu). Ve členění
organického těla je thema znát na opornosti nohou a rukou, tedy na stání, kráčení, uchopování a jejich opacích: skluzu, nedokročení, vymykání. Skrze thema vnímám vše, oč se „mohu opřít“: svůj okruh poklidu, svůj domov, svůj
pokoj, svůj psací stůl, ale též plody své práce, své vzpomínky, svou nakupenou
zkušenost; a pokud do těchto oblastí pronikne a vpadne něco cizího, přesune
hmotné či pomyslné věci z míst, kam jsem je postavil či kam jsem je nechal
dosednout, vnímám i toto narušení skrze thema. Horizontem thematu je dosah.
Rovinu, která se nám v reflexi řečového dění odhalila jako rovina momentálně stabilní metriky a deixe, lze legitimizovat z výkonů izolovaného
i mnohačetného ukazování na něco, ukazování podél něčeho, ukazování či
vykazování něčeho na něčem, poměřování a určování. Označme tuto rovinu
deigma (z řeckého deiknymi: ukazuji, a spjato s para-deigma, paradigma, příklad k předvedení). Ve členění organického těla je deigma znát na tělesném
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zaměření, zaujetí směru, zvýraznitelné ukázáním prstu nebo soustředěním pohledu, na orientaci ukotvené v ose pozornosti i na jejich opacích (zamlženosti,
směrové dezorientaci, těkání) a na vjemu orientovaného rozestupu mezi vlastní pozicí a tím, nač ukazuji, i potažmo různými ohnisky ukázání. Skrze deigma
vnímám reálnou či pomyslnou krajinu a svou pozici v ní, deigma mi dovoluje
rozvrhnout si svou hmotnou energii i svou pozornost. Horizontem deigmatu je
hranice zorného pole.
Rovinu, která se nám v reflexi řečového dění odhalila jako rovina univerzální identifikace či obecného poznání, lze legitimizovat z výkonů nadhledu a přehledu. Označme tuto rovinu horáma (z řeckého horaó: vidím, a spjaté
s panoráma či pan-horáma, „obhlédnutí všeho“). Ve členění organického těla
je horáma znát na tělesné vzpřímenosti coby spění do výše, na schopnosti
neurčitého utlumování perspektivizace zorného pole, a na jejich opacích: stahování ke konkrétnímu stanovisku, nežádoucí zvýrazňování perspektivity.
Skrze horáma se vztahuji ke všemu plně veřejnému, univerzálnímu, nad-osobnímu a supra-situačnímu. Horizontem horámatu je horizont horizontů, svět.
Rovinu, která se nám v reflexi řečového dění odhalila jako rovina neartikulované afektibility, lze legitimizovat z tělesné trpnosti coby počáteční
styčné hranice mezi výkonem a non-výkonem. Označme uvedenou rovinu sóma
(a toto slovo, jehož etymologie je nejasná, spekulativně spojme s řeckým sózeomai: zachraňuji se z pomezí života a smrti). Ve členění organického těla je
sóma znát na onom ne-členitém, které prochází vším členitým a umožňuje je,
tedy na neurčité citlivosti, dotknutelnosti, dotčenosti, na tom, že coby vtěleni
jsme vydáni bolesti a slasti, a na tom, že mne bolest stahuje a slast rozpíná.
Sóma se dme v smíchu a hroutí v pláči, naplňuje se hltáním a stahuje se dávením anebo vplývá coby prvek do složitějších zkušenostních konfigurací jako
pohodlí (spokojenost, co mi „jde lehce“) a nepohodlí (obtíž, tíseň, co mi „jde
ztěžka“).2 Horizontem sómatu je bezprostředně pociťované prostředí, intenzifikovaný atmosférický oblak.
Uplatněním vodítek řečové reflexe na reflexi mohoucností organického
těla – reflexi, jejímž vykonavatelem není vědomí čistě mentální a homogenní,
nýbrž vědomí zbrázděné tělesně-situačními výkony, vědomí-psyché – dospíváme k rozpoznání jistých základních situačních dimenzí sebe samých coby v
organickém těle a skrze ně jsoucích: coby vtělen jsem – na rovině, která členění
v orgány konstitutivně předchází – dotknutelný, postižitelný a zranitelný či
naopak vzrušitelný a vábitelný (sóma); coby vtělen stojím ve ... či na ..., spěji
od ... či k ... a sbírám své spění, svou zkušenost spění (thema); coby vtělen jsem
2

Co zde míníme, nejlépe vystihuje anglické easy/uneasy, francouzské aise/malaise, italské
agio/disagio.
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zaměřen, ukazuji, ukazuji si něco na něčem jiném, poměřuji a srovnávám (deigma); a též se coby vtělen vzpínám k nadhledu, sjednávám si všeobecný a trvalý
přehled, orientuji se způsobem, který není jednoduše a přímočaře spjat s danou
situací (horáma).
Způsobem, který bude vyžadovat pozdější revizi, ale prozatím nám musí
postačit, lze říci: v popsané reflexi se na mém já coby vtěleném (přesněji: na
onom vtěleném bytí, kterým vždy již jsem) odhalují dimenze, jejichž protějšky
jsou tělesná masa coby zranitelná a drážditelná, tělesné stání či opora a opřenost
během pohybu, tělesné rozmachování, odměřování a ukazování a konečně panoramatické vidění, resp. vidění řízené ideou panoramatu. Horizonty těchto
dimenzí je (a) tělesný objem, (b) „dohmat“, přímý dosah, (c) nepřímý dosah čili
mez měření a ukázání a (d) zorné pole coby ideálně bez-mezné. Takříkajíc symboly těchto dimenzí na organickém těle – přijměme prozatím tuto vágní charakteristiku – je (a) tělesná masa a citlivá pokožka, (b) chodidlo a dlaň coby
plocha opory a doléhání, (c) prsty, které – v souběhu se zornicemi – na dálku
poměřují, objíždějí siluetu a určují polohu či směr a konečně (d) zrak
a syntetizující zraková paměť.
V teoretické reflexi vykonávané z pozice psyché se sóma, thema, deigma
a horáma odhalují ve své typové odlišnosti; jsou navzájem slučitelné, mohou
konat v součinnosti i navazovat vzájemné vazby, nejsou však redukovatelné
jedna na druhou. Chceme je proto nazvat zkušenostní struhy: toto pojmenování připomíná jednak, že každá uvedená struha, coby strouha, vlévá do proudu
zkušenosti vlastní tok, a za druhé, že každá uvedená struha může totéž X „strouhat“ odlišně, přijímat je odlišným prizmatem, s jinou zrnitostí a v jiném tempu.
§ 8) Je náš výčet zkušenostních struh úplný? Jak úplnost výčtu zjistit a jak ji
obhájit? Domnívám se, že přinejmenším v tomto případě je plně oprávněna
metodika fenomenologické variace, jak ji popsal Husserl. V zájmu výkladu
omezme její pole možností na spektrum situačních typů, v nichž jsem přímočaře zapojen já coby vtělený – kde „já“ je prozatím jen vágním označením pro
vykonavatele variační reflexe.
Variuji tedy typus „bezprostřední tělesná zkušenost“ v nejširším možném rozsahu a zjišťuji, zda se výčtem „sóma, thema, deigma, horáma“ anebo
jeho částí vyčerpávají základní dimenze každého konkrétního příkladu. Mohu
přitom vyjít od navržených „symbolů“ pro každou struhu: tělesné masy, opěrného chodidla či dlaně, ukazujícího prstu či zornice a hledícího, syntetizujícího zraku. Zahájená reflexe tyto „symboly“ variuje tím způsobem, že nehledí na
jejich přesné organické „vyhotovení“, nýbrž na jejich funkci, na onu mohoucnost organického těla, k níž se propůjčují. V této variaci se odhaluje principiál-
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ní stěhovavost příslušných mohoucností po segmentech organického těla: opírat se či ukazovat mohu kteroukoli částí, přehled si mohu zjednat nejen zrakem,
ale i hmatem nebo čichem, citlivost či tíže masy se může koncentrovat nebo
rozpínat. A jakmile nahlédnu tuto stěhovavost, vyvstává problémové vodítko
následovně: Nacházím na svém těle situačně-funkční dimenzi, která by byla od
dimenzí již nahlédnutých principiálně odlišná? Což znamená: Nacházím na
svém těle orgán, jehož funkční rozpětí by se nevyčerpávalo čtverem funkcí
vyčleněných výše uvedenými „symboly“?
Takto omezená, provizorní variace poskytuje pro naši dosavadní úvahu
jen dočasné oprávnění. Přesto znamená důležitý krok. Je-li náležitě provedena,
přispívá totiž ke zvýraznění pólu psyché ve zkušenosti empirického vykonavatele načrtnuté variace a vede k sebe-vědomí psyché coby transcendentálního vykonavatele načrtnuté variace. V načrtnuté variaci si psyché, vyčleňujíc se
z proudu empiricky singularizované zkušenosti coby konstitutivní, transcendentální pól, sebereflexivně uvědomuje svou polární provázanost se singulárním tělem. Uvědomuje si sebe samu coby intersubjektivní a typově konstitutivní tělesnost, jež se ujímá každého singulárního těla v jeho organickém členění a současně je zbrázděna funkcemi, které jsou právě uvedeným členěním
singulárního těla umožňovány. Uvědomuje si vůči materiálně singularizovanému tělu svou prioritu i svou odvozenost.
Podrobnější filosofické objasnění této problematiky představuje vysoce
obtížný úkol. Náročnost filosofického výkladu však nesmíme zaměňovat
s dostupností příslušné zkušenosti, kterou chceme ve výkladu šířeji zreflektovat. Sebe-vědomí psyché je sice již samo plodem reflexe, avšak reflexe mnohem méně vyhrocené, a tedy snadněji dostupné, než jakou by vyžadovala plná
legitimizace naznačeného výkladu. Stačí například reflexe na výkon ukázání
do ..., zaměření na ... Takový výkon jsem s to uskutečnit různými částmi těla,
i když některé – prsty, zornice – se k němu hodí zvláště dobře. Sám výkon se ale
neomezuje na tělo ve smyslu tělesné tkáně: ukazuji prstem, ale prst neukazuje
až k věci, pouze plní příslušnou funkci, slouží danému výkonu – dokonce do té
míry, že jsem schopen výkon ukazujícího zaměření na ... uskutečnit i výlučně
pozorností, zcela bez aktivní účasti těla v jeho organickém členění. I v tomto
„duševním“ ukazování ale ukazuji „duševním“ prstem: vykonavatel aktu ukázání se sice organického těla ujímá, a v tom smyslu mu předchází, ale je též
konstitutivně zbrázděn jeho funkcemi, a v tom smyslu je od těla odvozen. A ač
tento či onen výkon ukázání, který je nyní předmětem mé reflexe, vykonávám
já coby singulární, rozpoznávám zároveň, že vykonavatelem zkoumaného výkonu v tom smyslu, který je pro prováděnou reflexi relevantní, nejsem já sám
coby singulární jedinec: výkon ukázání se do mé singulární zkušenosti začle-
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ňuje a spoluutváří ji, ale není jejím plodem. Stručně řečeno, ukázání jsem nevynalezl a nikdy bych toho nebyl schopen; pouze jsem se mohl ukazovat naučit,
ale dosáhnout této schopnosti mi bylo dáno v mé typice (bez ohledu na to, kolik
představitelů typu reálně žije nebo kolik jich reálně znám a jak), byla dána takříkajíc nikoli Mně, nýbrž Tomu, kým jsem. Tím, co se v singulárně mém výkonu
ukázání díky reflexi odhaluje jako ne pouze singulárně mé, tím, co se díky reflexi
odhaluje jako vykonavatel ukázání coby výkonového typu, je psyché, či striktněji: jedna z mohoucností psyché coby soustavy mohoucností.
Náležitým provedením načrtnuté variace tedy dospějeme k hlubšímu
porozumění psyché jakožto onoho pólu, kterému se každá pro nás představitelná zkušenost v korelaci dává. Psyché nemá dvě nohy, avšak stojí (= zakouší
v thematu). Psyché nemá dvě ruce, avšak napřahuje se a uchopuje (= zakouší
v deigmatu a thematu). Psyché nemá oční bulvy, avšak zaměřuje pozornost
a zří (= zakouší v deigmatu a horámatu). Psyché nesplývá s žádným jedním
tělem, avšak má tíži a vzlet, je zasahována a puzena, ve všech svých výkonech je
vydána trpnostem (= zakouší v sómatu). Psyché, transcendentální vědomí, je totéž
co transcendentální, pro veškerou zkušenost – zkušenost každého, kdo je (na
kterékoli rovině, v jakékoli míře) Tím, kým jsem já – typově závazná tělesnost.
Sebe-uvědomění psyché nám ipso facto poskytuje zpětné oprávnění pro
některé výše přijaté hypotézy. Splynutí transcendentálního vědomí s typově
závaznou tělesností, jak se legitimizuje v načrtnuté variaci, nám například zpětně
ukazuje, jak chápat a proč přijmout názor, že způsoby pobývání a aktivity
v koagulačně-disperzní situaci jsou způsoby tělesné ad-vence, tělesného stření
(viz § 6): víme již, proč bylo užití výrazu „tělesné“ v dané fázi úvahy vhodné,
ale víme také nyní, že vykonavatelem příslušné zkušenostní ad-vence
a příslušného stření není singulární tělo (ať výskytové, Körper, nebo vnímavé,
Leib), nýbrž psyché.
§ 9) Jedním z výkonů psyché na singulárním těle a v jistém smyslu výkonem
základním je trčení: psyché trčí v singulárním těle, ale díky tělu a skrze ně také trčí
ven, je viditelná, je realizována. Nevyužíváme tu jen nějaké povrchní dvojznačnosti českého „trčet“; jedná se o jediný, ač polárně štěpený význam, a ač je náhoda, že pro něj čeština má jednoslovné vyjádření, není plodem náhody, že jsme s to
jej vnímat a chápat. Schopnost vnímat trčení v ... a trčení ze ... jako jednotný
polarizovaný výkon-stav je podmíněn dynamickou konstitucí nás samých.
Vazba psyché k singulárnímu tělu je vazbou neurčitého „já mohu“
k určitému „já mohu“, které se vyhraňuje ve štěpném „já skutečně činím“ a „já
nemohu [neboť skutečně činím]“. Psyché, tento před-chůdný pól spontánního
prožívání, jemuž od nynějška říkejme vplyv, může vstoupit do konkretizované
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situovanosti jen za cenu ztráty dynamiky. Činit to a to s vědomím „já mohu“
mohu vždy jen se stejně okrajovým vědomím, že jiné, jinak zaměřené „já mohu“
tím ztrácí na síle, je potlačováno, zaniká. Spontánně učinit krok tímto a ne
jiným směrem znamená, že se jisté „já mohu“ hroutí na „snad ještě mohu“,
„mohl jsem“, „býval bych mohl“, „snad ještě budu moci“.
Síla vplyvu se uplatňuje a rozvíjí jedině skrze tělesně konkretizovanou
situovanost; tou prostoupí a může zářit dál jakožto síla, nicméně sama situovanost právě ve své konkrétní upoutanosti, právě v tom ohledu, že je dána a nikoli
spontánně utvářena, se vždy též dává pocítit jako slabina. Nemít své tělo, nežil
bych; přijímat své tělo, svou situaci, svůj život za vlastní znamená žít a užívat;
ale znamená to též být vymezen, být přistihnutelný a zranitelný, být vydán
mezím a smrtelnosti.
Mé situované tělo i vše ostatní, co je mé, trčí z proudu vplyvu: trčí v ...,
coby ukotvené, určené, dané, a trčí ze ..., coby vydané náporu, útoku a ohrožení.
Zároveň ale vplyv jedině přepadem přes tuto trčící hráz dosahuje tvaru a podoby.
Vplyv prostupující konkrétní situovaností je exponován či vystaven v dvojím
smyslu slova: je vystaven na odiv, ale též vystaven náporu. První hrázi situovanosti, pro niž jsme až doposud užívali tradované označení „tělo“, nyní s oporou
v dosavadním výkladu pojmenujme „výstav“.
Polarita vplyv–výstav je principiálně objasnitelná na zkušenostní konstantě, že přijmout tělo, situaci, život za své znamená přijmout je v modalitě „já
mohu“, a tedy alespoň marginálně v modalitě „nemusel bych“, „je v mé moci
být-jinak“. Výstav je to, co činím a co jsem-neboť-mohu, tedy pramen a původní
terén všeho, co jsem jakožto mohoucí; zároveň ale bod prvotní rozteče mezi
„mohu“ a mnohotvárným „ne-mohu“ (od „mohl jsem“, „budu moci“, „byl bych
mohl“ až po „snad bych“, „rád bych“, „kéž bych“), a vposledku tedy také pramenný bod onoho zkušenostně zřetelného „ne-mohu“, jímž je vydanost, snášení, bolest, utrpení.
Stavy vydanosti, snášení, utrpení nám zjednávají vyhrocený zkušenostní přístup k trčení jakožto základnímu, soustředěnému výkonu psyché na singulárním těle, a zdá se věrohodné (jakkoli se zatím nebudeme pokoušet
o zdůvodnění), že tato priorita epistemická je i prioritou ontologickou, tj. singulární tělo nám nejenom dává prvně poznat, co je výstav, ale také ve zvláštním, důrazném ohledu výstavem jest. Avšak trčení-v-bolesti je jen jednou modalitou jednotné polarity neurčitého „mohu“ a určitého „činím“ (v němž se
zároveň spojuje zformované „mohu“ a mnohotvárné „nemohu“). Tuto polaritu
terminologicky zachycujeme párem vplyv–výstav a chápeme ji též jako transcendentální rys vtělené, situované zkušenosti, jako typové apriori platné pro
Toho, kým jsem. Singulární tělo je tedy výstav epistemicky a snad i ontologicky
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privilegovaný, nicméně výstav, jak jej lze z pozice psyché zakusit na výsostném poli singulárního těla, není totéž co singulární tělo. Je momentem, který se
může (v prožitku intenzifikované bolesti či slasti) do singulárního těla vyhroceně stáhnout a který možná spatium singulárního těla nikdy nemůže zcela
opustit, nicméně není na spatium singulárního těla omezen.
§ 10) Příkladem situace, kdy se spatium výstavu od singulárního těla ve znatelné míře odpoutává, je stav, kdy jsem usvědčován vlastními slovy, stav, kdy je
význam přisouditelný mým slovům – a nezávislý na osobní intenci – ve svých
důsledcích předzvěstí trestu, bolesti, dotčenosti. V takové situaci trčím v tom,
co jsem řekl: skrze svá slova jsem se vyjevil (ať pravdivě, anebo omylem), jsem
s nimi neodlučně spjat a v nich či skrze ně jsem přistihnutelný, zranitelný. Slastným protějškem této bolesti je například vědomí, kdy vím, že má slova dorazila
k milované bytosti. V sómatické struze tak má řeč ustavuje jakési předpolí, předsunutý výstav, který vibruje v souběhu s výstavem výsostným (tj. s žitým tělem).
Předsunuté výstavy se mohou ustavovat v sómatu, ale i v jiných struhách, a to řečově i jinak: nálepky na kufru mohou ustavovat předsunutý výstav
cest, které jsem podnikl (thema), střelka kompasu může ustavovat předsunutý
výstav mé situované orientace (deigma), atlas na polici může ustavovat předsunutý výstav vzhledu světa, jak je principiálně dostupný každému bez ohledu
na situaci (horáma).
Na předsouvání, jak je zde v náčrtu popisujeme, nutno rozeznat dva aspekty. Za prvé se předsunutý výstav principiálně může ustavovat v každé
zkušenostní struze – ať již samostatně (alespoň co do hlavního akcentu),
anebo v prožívané součinnosti (jež může zahrnovat prožívanou rozpornost) s jinými struhami. Za druhé v každé struze s výjimkou sómatu platí,
že předsouvání je zvláštně, totiž v oslabení spjato s polaritou vplyv–výstav v její epistemicky a snad i ontologicky původní podobě, tedy v sómatickém prožitku trčení: u vyšších zkušenostních struh dochází skrze výstav ke zřetelnějšímu výstupu do zjevu, avšak uvolňuje se mé sepětí s ním
a tlumí se má zranitelnost skrze něj. I skrze entity, jež by se zběžné úvaze
mohly jevit výsostně horámatické, například mapu, sice mohu být přistižen – například jsem-li jejím pyšným autorem (thema) anebo pokud jsem ji
tajně vynesl ze státního archivu a hrozí mi trest (sóma) – avšak v takových
případech se jedná o součinnost struh, nikoli o svébytně horámatickou vazbu.
I samotnému horámatu je sice vštípena jistá přistiženost, totiž (z principu všech
principů odvozené) mezní pravidlo o principiální perspektivitě veškeré zkušenosti a o její ontologické závaznosti, avšak ta je vůči sómatu pouhou odlikou
a v ideativním pan-horámatu, k němuž se horáma pozvedá, je vyznačena jen
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jako nekonečně malý bod. Vyšší struhy v sobě nesou odliky všech nižších
struh, a každá struha v sobě nese odliku sómatu.
Schopnost předsouvání i nutná odliková vazba vyšších struh na nižší
jsou co konstitutivně vázány na polarizovanou jednotu vplyv–výstav; jinými
slovy, polarizovaná jednota vplyv–výstav představuje movens jak při ustavování vyšších struh z nižších, tak při ustavování pozornostních center v jednotlivých struhách. Jelikož od pozornostních center jsou odvozovány pozornostní okraje, je polarizovaná jednota vplyv–výstav vposledku konstitutivním
zdrojem veškerého zkušenostního pohybu. Předsuv se může předsunout – tedy
vyjít „ven“ a zároveň zůstat „navázán“ – jen díky pramenné dynamice vplyv–
výstav. Zvláštností předsuvu však je, že polarizovanou jednotu vplyv–výstav
nejen přijímá coby pól, ale také přejímá coby nová polarizovaná jednota. Předsuvy nejsou pouze zakoušeny (nejzazší úpony zakoušení, u nichž se linie pozornosti již vytrácejí, v dané úvaze ponecháváme stranou), ale jsou též centrem
odloučeného zkušenostního pole, jsou centrem zástupné, zprostředkovávané
zkušenosti, a v tomto smyslu je lze – pro stručnost – analyzovat, jako kdyby
„samy zakoušely“, i když správná (a podstatně delší) formulace samozřejmě
zní jinak. V předsuvech navazované pozornostní vazby se člení podle čtveřice
zkušenostních struh a každý předsuv se také svébytně, „sám za sebe“ polarizuje na ose vplyv–výstav.
§ 11) Zavedené pojmy, vyzískané v prvním náčrtu, nám umožňují přesněji popsat
jak situaci mimoděčného verbálního sebeusvědčení, zmíněnou v předchozím
odstavci, tak roli řečového vodítka, jak jsme ho využili pro rozběh naší úvahy.
Řečové výkony představují složitou zkušenostní událost. Každá událost, již budeme ochotni nazvat řečovou, vykazuje vazby na jazyk coby obecnou ideativní strukturu, coby horámatickou siluetu: i ten nejprimitivnější mluvčí
věty „Čí je tahle koza?“ si je alespoň okrajově vědom všeobecné, supra-situační uplatnitelnosti formulace, jíž právě využil, či jejích složek. Tato horámatická silueta se však „promítá“ přes nižší struhy, v nichž se též odhalují jazykové
a řečové struktury: metricko-deiktické linie dané situace určují, kdo patří do
okruhu oslovovaných, jaký druh přináležitosti je míněn a podobně (deigma),
sama forma otázky zas implikuje jistou specifickou proluku ve zkušenosti
a žádost o její specifické zaplnění (thema). A i sómatický aspekt – fakt, že koza
mluvčího děsí, případně láká, je-li například chovatelem koz, že mu vadí nebo
ho zajímá, že ho odvádí od dosavadních úmyslů anebo se do nich naopak
plynule vřazuje – má svou řečovou či významovou relevanci, dochází výrazu
například v konkrétní intonaci věty, položení důrazu, chvění hlasu a podobně.
Aspekty horámatu, deigmatu, thematu a sómatu tedy můžeme rozlišit ne
pouze na zkušenosti mluvčího nebo posluchače, na tom, jak zakoušejí situaci,
16
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která danou řečovou událost obklopuje, zahrnuje apod., ale také – a právě to
jsme učinili v předchozím odstavci – na samotné řečové události z hlediska
toho, co se obvykle nazývá jazykem nebo řečí. Abstraktní větný či slovní význam coby složku jazyka (langue) můžeme odlišit od významového zapojení
do situace, od významového zapojení do zkušenosti mluvčího a od aspektu
osobní dotčenosti, který sice není plně artikulován, ale je s to prodchnout celý
výkon artikulace. Rozlišením těchto aspektů na samotné řečové události provádíme analýzu rozložení do struh na předsunutém ohnisku. Mluvčí se předsouvá do řeči: jedině díky tomu je možné, že se čtveřice zkušenostních struh
objevuje i na samotné řečové události, i když sama řečová událost očividně nic
nezakouší.
Vedle mechanismu předsouvání si však lze na řečové události přesněji
objasnit i tvorbu odlik. Vyjděme od intonace, kterou jsme v podaném výčtu
přiřkli sómatu. Hovořili jsme přitom o intonaci konkrétní, abychom předjali
námitku, že i intonační struktury mohou spadat do jazyka ve smyslu langue,
mohou tedy mít (v naší terminologii) čistě horámatickou podobu. Naše odpověď na takovouto námitku zní, že konkrétní intonace coby sómatický aspekt
řečové události může získat nejen horámatickou, ale také deigmatickou
a thematickou odliku – přičemž tato odlika se může ustavovat tu oproštěně od
přímého sómatického protějšku, tu souběžně s ním; a navíc i thematické
a deigmatické aspekty řečové události mohou získávat své specifické odliky
na kterékoli z vyšších struh. Například koncovka první osoby, co do své morfématické povahy spadající do horámatu, může být současně anebo odděleně
odlikou dění jak deigmatického (já coby pozorovatelské centrum situace
a indexický zdroj výpovědi), tak thematického (já coby akumulátor zkušenosti, jenž ji rozšiřuje rozhovorem); a ač nemůže artikulovat žádné dění sómatické,
nabízí se k tomu, aby je nesla v souzvuku.
Reálné řečové dění se tedy vyznačuje složitou součinností všech čtyř
struh (kde součinnost zahrnuje i různé typy a stupně rozporů), tvorbou odlik
(včetně odlik odlik atd.) a jejich souběhem s originály anebo opět různými
typy a stupni protitahů a tak dále a tak dále. Horámatickou složku reálného
řečového dění lze nazvat jazykem; jazyk zahrnuje jak horámatické originály
(pojmy), tak odliky a odliky odlik navázané na kteroukoli z nižších struh.
Jazyk,3 coby předsuv ustavený v horámatické struze, vykazuje polarizovanou jednotu vplyv–výstav v dvojím ohledu: jednak jako výstavový protipól primárního vplyvu (= psyché) a za druhé právě jako předsuv. V konkrétní
řečové události se jazyk osvědčuje jako pramen vyšší zřetelnosti, vypovídací
3

Jak už jsme zčásti uvedli a jak ještě zpřesníme níže, o jazyku v této stati vždy hovoříme ve
zpřesňujícím kontrastu k řeči (jejímž je aspektem) i k mluvě (jejíž je zvláštní složkou).
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síly, artikulovanosti mého vyjádření (či – obecněji, na vzestupné škále horámatické intenzity – jakékoli vyjadřovací události, s níž přicházím do styku anebo
s níž by Ten, kterým jsem, kdy mohl přijít do styku). V této roli se ale osvědčuje
vždy jen jako již ustavený předsuv, a jako takový se opět člení podle polarity
vplyv–výstav: coby vplyv jazyk žije, cítí, myslí; coby výstav (ono „tělo“, které
jazyk jakožto předsuv psyché „má“) je naopak tím, v čem buď mé vyjádření
(primární vplyv nebo kterákoli jeho ne-předsuvná odlika) anebo vyjádřitelnost
vůbec (jazyk–vplyv, vplyv vykazovaný jazykovým předsuvem) trčí (= zvnějšňuje se + nachází úchyt + je lapeno).
§ 12) Jazyk nám v přítomné úvaze slouží jako výsostný příklad institucionálního řádu, řeč jako výsostný příklad reálné instituce a řečové dění jako výsostný
příklad skutečnosti prosycené institucionalitou, tedy skutečnosti kulturní
a historické. Analýza jazyka v jeho svébytnosti i v jeho vztahu k řeči si tedy
nebere jazyk za úzkou tematickou oblast, nýbrž využívá ho jako vodítka
k analýze struktur lidské zkušenosti i všeho, co je ve zkušenosti zakoušeno.
Proč je jazyk k podobnému využití vhodný?
Jazyk, stejně jako každý předsuv, umožňuje na příkladě vyložit součinnost polarizované jednoty vplyv–výstav, zkušenostních struh a předsuvů.
O vhodný příklad se ale jedná díky tomu, že jazyk, jak je běžně chápán – tedy
například čeština, angličtina apod. v jejich vztazích k příslušným řečovým děním –, je užíván velice často, v mnoha situacích, mnoha lidmi, dlouhodobě,
poměrně stabilním způsobem a zároveň s mnoha druhy variací. Přesněji řečeno
(pro naše potřeby), je (a) užíván s vědomím, že je užíván výše popsanými způsoby, tj. užíván s reflexivním poukazem k jeho uživatelské stálosti, sdílenosti
a variabilitě; a současně je (b) užíván spontánně, mnohasměrně a v běžných
i výjimečných souvislostech, je užíván s tím, že slouží uživateli, i (méně často)
s tím, aby uživatel posloužil jazyku (například zpřesněním významu). Jazyk,
chápán samostatně i coby aspekt řeči, tedy vykazuje (souhrnně či v částech,
obecně či v jednotlivých užitích) vysokou zkušenostní intenzitu a stabilitu,
širokou typiku odlik včetně odlik odlik, vysokou připravenost k „objektivaci“
sebe sama, tj. k osamostatnění coby předsuvu, i vysokou připravenost
k součinnosti (včetně součinností v rozporu) s ostatními zkušenostními struhami a různými jejich kombinacemi. Každá instituce vykazuje v jisté míře celou
řadu zmíněných charakteristik, avšak pouze mluvený jazyk – coby vágní souhrn aspektů vyvstávajících v intersubjektivní zkušenosti na mimořádně vysoké úrovni kulturního vývoje, musíme nyní dodat, máme-li se zprostit podezření
z neoprávněné hypostatizace – ve své převážné anebo dostatečně výrazné části
trvale, dlouhodobě a zřetelně vykazuje všechny.
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Chceme-li tedy užívat analýzy jazyka a jeho vazeb k řeči jako opory pro
filosofický výklad primární tělesnosti, transcendentálního vědomí, základních
zkušenostních struktur a podobně – chceme-li užívat analýzy fenoménu takto
odtažitého a pozdního pro filosofický výklad polí a rysů prvotních –, nejedná
se o žádný metaforický přenos, nýbrž o striktní propojení. Pojem předsuvu již
ve své nynější podobě poskytuje dostatečný základ k tomu, abychom pochopili, proč a jak jazyk a řeč (coby nutně spolu-ustavovaná horámatickou, jazykovou dimenzí) vykazují strukturně tytéž vazby a vztahy jako zkušenost vůbec.
§ 13) V návaznosti na to můžeme též pochopit, jak by roli transcendentálně
filosofického vodítka mohlo plnit literární dílo či jeho vnímání.
Čtveřici zkušenostních struh podle podaného výkladu vykazuje každé
řečové dění – přičemž horámatickou složku tvoří vazba na jazyk coby soustavu
významů a označení, la langue. Řečové dění, které se osamostatňuje ve své
formulační zřetelnosti či formální celistvosti, tedy Sprachwerk v Bühlerově
smyslu, na tuto obecnou čtvernost každého řečového dění zvláštním způsobem
navazuje. Bühlerovo Sprachwerk označme termínem „diktum“.
Termín „jazyk“ vyhrazujeme pro horámatickou složku řečového dění
coby výstavu. Termínu „mluva“ užívejme následovně: jednoduše řečeno jím
označujme okruh „významů“ sdílených nejen univerzálně či supra-situačně,
ale i v užších situačních okruzích. Přesněji řečeno se tedy bude jednat o soubor
převážně thematických a deigmatických odlik vázaných k řečovým událostem
aktualizovaným anebo re-aktualizovaným v blízkém časovém horizontu (přičemž sama „blízkost“ časového horizontu je určována momentálními thematickými a deigmatickými dominantami). (Jazyk, dodejme, je tedy nutnou složkou mluvy, avšak lze jej s mluvou pro potřeby výkladu i kontrastovat.)
Diktum je výstavem, jehož zkušenostní prožívání zároveň činí výstav
z mluvy jakožto (vágního) celku: a to jednak výstav diktem zprostředkovaný,
tj. skrze diktum zakoušíme mluvu (a modifikujeme například časový horizont,
jenž je pro ni určující), ale též výstav, který sám o sobě zprostředkovává přístup
k diktu (jež je též výstavem), tj. diktum zakoušíme skrze mluvu (která nikdy
nespadá vjedno s jazykem).
Každé řečové dění má svůj horámatický aspekt a jeho součást nutně tvoří jazyk. Není ale pravda, že by se horámatický aspekt řečového dění musel
omezovat na jazyk. Mezi jazyk a horámatickou složku řečového dění lze klást
rovnítko jedině tehdy, pokud řečové dění hypoteticky kontrastujeme s diktem
coby zvláštním případem. Pokud, a nakolik, je dané řečové dění diktem, potom, a natolik, se jeho horámatický aspekt nevyčerpává jazykem.
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Diktum se od jazyka v uvedeném smyslu odpoutává právě ustavením
obousměrné vazby k mluvě, jak jsme ji popsali výše. (Zopakujme: diktum je
výstavem, jehož zkušenostní prožívání zároveň činí výstav z mluvy.) Jazyk,
coby konstitutivní horámatická složka řečového dění, je vykazován i mluvou
a diktum je k jazyku vztahováno prostřednictvím mluvy. Jelikož ale diktum
z mluvy činí výstav, vztahuje se k jazyku právě jen „ob krok“, zprostředkovaně. Kromě toho má navíc – coby řečové dění, ač zvláštního druhu – i svébytnou,
přímočaře zakoušenou horámatickou složku. Tu nazvěme „idea“.
Idea i jazyk jsou horámatické entity, vznášejí typově stejné nároky. Principiálně ale nespadají vjedno a diktum získává svou samostatnost právě navozením zkušenostní konfigurace, v níž je jejich odlišnost nutná. Idea proto nemůže být jednoduše součástí jazyka, nemůže být vnímána jako součást jazyka;
tak zní v nejstručnější zkratce naše objasnění pro pocit „originality“
i sebekratšího „řečového díla“, například aforismu, je-li vnímán jako takový,
i objasnění pro pocit „nevyslovitelnosti“ obsahu literárních děl.
Obousměrné vazby mezi diktem a mluvou by podle našeho výkladu měly
též vykazovat čtveřici zkušenostních struh. V předchozích odstavcích jsme
podali jen skicu k problematice horámatické složky. Podrobný popis pro každou struhu u dikta i u mluvy, pro jejich vzájemné vazby, pro tvorbu odlik a tak
dále – popis ve významné míře opřený o transcendentálně motivovanou zkušenostní explikaci konkrétních významných literárních děl, která jsou pro daný
úkol vhodná z podobných, ač ne zcela shodných důvodů, jaké jsme výše podali pro jazyk – by poskytoval důležité vodítko pro jakékoli podrobnější obecné
zkoumání čtveřice zkušenostních struh, polarizované jednoty vplyv–výstav
a podobně, tj. zkoumání, jehož relevance se již nemusí metodicky omezovat na
zkušenostní pole pokryté řečí coby pozorovatelnou aktivitou.
§ 14) Pro podaný výklad je charakteristické opakované „prozatím“, korigované v neustálém kolísání a přecházení mezi reflexí řeči, tělesnosti a transcendentální explikace. Dospěli jsme do bodu, kde by rytmika tohoto výkladového
„prozatím“ měla přejít do mnohem volnějšího tempa: bylo by záhodno obrátit
se ke každému reflexivnímu poli z uvedené trojice mnohem soustředěněji, podrobněji a souvisleji. Ovšem toto volnější tempo bude možno náležitě vnímat
právě jen tehdy, pokud čtenář zachová na paměti první náčrt podaný touto statí.
Náležitá reflexe řeči z hlediska čtveřice zkušenostních struh bude vyžadovat
dlouhá zastavení u konkrétních literárních děl i u různých typů řečového dění
a nebude se smět ostýchat ani různých způsobů „dráždění“, důležitých pro
pochopení sómatického a thematického přínosu. Stejně tak i náležitá reflexe
tělesnosti se bude muset dosti soustředěně zamýšlet nad celou škálou prožívání
včetně například sexuality a bude muset občas využít i náležitě „dráždivého“
20
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jazyka, neboť jen tak získá potřebné příklady pro vykázání zkušenostních struktur v celé jejich šíři včetně sómatické a thematické složky. Reflexe transcendentální explikace je zas vystavena takříkajíc opačnému nebezpečí: stojí mj.
před úkolem zreflektovat samu reflexi, podat fenomenologii fenomenologie,
předložit náležité oprávnění pro výše načrtnuté operace – což si vyžádá výstup
na ještě vyšší rovinu transcendentálně filosofické závaznosti, domnělé „abstrakce“ – a objasnit též podrobněji onu záměnu mezi ideálem a regulativní
ideou, ke které ve vztahu k principu všech principů (i tento název bude možná
nakonec záhodno změnit) filosofická tradice vyzývá.
Může-li snad naše úvaha vznášet nárok na samostatný myšlenkový přínos, ten spočívá ve vědomí konstitutivní propojenosti zmíněných tří pólů, propojenosti, která se ovšem nemůže zhroutit v prostou jednotu, stejně (a toto
„stejně“ je pronášeno s důrazem) jako se nemůže samovolně zrušit vazebná
polarita vplyvu a výstavu. Zkoumání každého uvedeného pole tedy vždy nutno provádět či sledovat s vědomím paralelity, překryvu či snad přímo analogické (ač nikoli prosté) jednoty se zkoumáním obou zbývajících polí. Důrazně
opakované „prozatím“ se musí metodicky změnit v implicitně tušené „zatímco“: zatímco rozvíjíme reflexi řeči, postupuje se ipso facto i na poli reflexe
tělesnosti a reflexe transcendentální explikace, byť třeba jen tušeně, nejasně,
v očekávání. Do jaké míry se nám tato očekávání podaří naplnit a do jaké míry
je z podstaty věci vůbec naplnit lze – tyto otázky nutno ponechat na jinou
příležitost. Podařilo se nám snad, doufejme, nastínit jisté konceptuální nástroje
a způsoby jejich využití.
§ 15) Přestože je ale záhodno a nutno mnohé doplnit, přestože je podaný výklad v mnohém jen začátkem, jistou drahou jsme přesto prošli a můžeme se za
ní ohlédnout. Pokusme se závěrem o shrnutí nejdůležitějších nálezů
a zodpovězení nejdůležitějších námitek.
a) Naši výchozí otázku po možnosti propojení principu všech principů
s námitkami vůči metafyzice přítomnosti lze nyní zreformulovat takto: jak provádět sebereflexi psyché, nemá-li propadnout horámatické iluzi, tj. iluzi
o identitě transcendentálního vědomí s horámatickou složkou psyché? A za
druhé: proč horámatická iluze – tj. nikoli snad iluze horámatu jakožto zkušenostní struhy, nýbrž iluze výlučnosti horámatické složky – vůbec vyvstává? Na
první otázku odpovídáme metodikou sebereflexe psyché coby transcendentálního vtěleného, zbrázděného vědomí. Na druhou otázku odpovídáme zjištěním, že
horáma jako jediná ze čtveřice struh připouští tvorbu odlik všech ostatních struh –
ovšem tuto tvorbu odlik nesmíme zaměňovat se všeobecným přístupem.
b) Mohlo by se zdát, že náš výklad je vystaven podezření ze subjektivismu: opakovaně hovoříme o „mé“ zkušenosti a „mém“ těle, metodicky využí21
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váme výrazu „já“ a podobně. Stejně často ale upozorňujeme, že vykonavatelem reflexivních výkonů, k nimž vyzýváme, není singulární, psychologické já,
nýbrž psyché – ač psyché přinejmenším v jistých ohledech singularizovaná
díky polarizované jednotě se singulárním tělem v modu vplyv–výstav. Metodický důraz na „já“, na „vlastní“ zkušenost nám tedy krok za krokem dovoluje
vyhranit pojmy, které se od dědictví subjektivismu mohou začít odpoutávat:
takovými pojmy je psyché, vplyv i čtveřice zkušenostních struh. Důraz na „já“
nám de facto slouží jen k tomu, abychom do úvahy rozhodně a nezvratně vtáhli
tělesnost či vtělenost a její dimenze; jakmile se nám toto jednou podaří, můžeme zpřesnit i ohledy, v nichž pro nás monadické, osobní, intersubjektivní či
jiné já je a není relevantní.
c) A tato zmínka o strategii výkladu nám dovoluje přejít k upozornění,
že i předložený výklad je diktem ve specifikovaném smyslu. Má tedy svou
horámatickou složku (kterou bychom v daném kontextu mohli shrnout slovy,
že usiluje o jisté poznání), avšak neomezuje se na ni. Prochází, chce procházet
čtveřicí zkušenostních struh včetně těch „nižších“, tedy thematu a sómatu: výše
načrtnuté sebe-uvědomění psyché nutno prožít a přivést k završení (thema) a být
jím dotčen, zasažen (sóma). A vazba dikta na mluvu – a nikoli pouze jazyk –
spolu s konstitutivním rozchodem mezi jazykem a ideou zase zdůvodňuje, proč
může být vhodné či nutné na klíčových místech zavádět neologismy a proč se
v tomto konání nemusí jednat o manýru.
První z našich závěrů upozorňuje, jak je do transcendentální explikace
nutno vnést řeč (coby vodítko k nepřímosti), a potažmo tělesnost. Druhý závěr
upozorňuje, že veškerý výklad o tělesnosti nutno vnímat z transcendentální
pozice, že mluvíme vždy o těle v jistém smyslu mluvícím, a tedy ne pouze „subjektivním“. A konečně třetí závěr upozorňuje, že náš vlastní řečový výkon má
též neodlučnou složku tělesnou, a že také v tomto propojení se ukazuje relevance našich transcendentálních nálezů.
Vprostřed těchto tří výzev stojíme, na pozici, která na nás byla v jistém
ohledu jen trpně uvalena. A podobnost trojice aspektuálních výzev v tom, jak
doléhají na spatium čehosi již daného, se čtveřicí zkušenostních struh není
čistě náhodná.
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The discourse process, the reflective activity, and psuchê
What are the modalities of experiential access to that which is, in essence, accessible-andinaccessible at the same time; and how are we to disclose them methodically? Reflecting
on some key varieties of the discourse process allows us to delineate four distinct levels
of experiential encountering, of which only one is directed by the ideal of a-perspective,
universal evidence. The subject of the appropriate reflection is disclosed as psuchê in the
Aristotelian sense – an entelechy of the organic body. Psuchê, thus understood, equals
transcendental corporeality, one that does not oust transcendental subjectivity but rather
broadens it so as to include the grooves that, a priori, furrow the experiential field.
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