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Abstrakt:
Bakalářská práce se věnuje teorii vnímání Henriho Bergsona. Ten k problému přistoupil
originálně z hlediska života, jednání a pohybu. Východiskem zkoumání je jeho teze, že
pokud je vnímání de iure obrazem celku, avšak de facto se omezuje na to, co nás
zajímá, pak otázkou není, jak vnímání vzniká, ale jak se omezuje. Tuto linii jsem
sledoval především v díle Hmota a paměť, abych se ji následně pokusil vztáhnout k
Bergsonově výzvě, že vnímání má být rozšířeno a prohloubeno vzhledem k úrovni
pozornosti k praktické činnosti. Téma rozšířeného vnímání jsem rozvinul pomocí textů
sborníku Myšlení a pohyb. V souvislosti s tím uvažuji o duševním životě jako pohybu
na kontinuu a o dvou smyslech života a dvou pojetích svobody.
Klíčová slova:
Bergson, vnímání, jednání, trvání, paměť, svoboda

Abstract (in English):
The thesis deals with Henri Bergson’s theory of perception. Bergson approached the
problem of perception in an original way, namely in terms of life, action and movement.
The starting point of this inquiry is his claim that if perception is de iure a picture of the
whole but de facto confined to what we are interested in, then we should not ask how
perception is produced, but how it is limited. I trace this line of thought mainly in the
work Matter and Memory; subsequently, I try to relate it to Bergson's urge that
perception should be expanded and deepened beyond the level of attention given to
practical activity. I develop the notion of expanded perception on the basis of Bergson‘s
texts in The Creative Mind, and in this connection I reflects on mental life as a
movement on the continuum, two senses of life and two conceptions of freedom.
Keywords:
Bergson, perception, action, duration, memory, freedom
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1. Úvod
1. 1. Téma
Tématem předložené práce je teorie vnímání ve filosofii Henriho Bergsona. Ten
k otázce přistupuje v souladu s celkem svého myšlení z hlediska života, činnosti a
změny, čímž otevírá překvapivé perspektivy, jak vnímání rozumět. Vnímání pro něj
není v první řadě spojeno s poznáním a spekulací, nýbrž s jednáním a pohybem. Důraz
je kladen nejprve na selektivní charakter vnímání. Jak píše Bergson v první kapitole
Hmoty a paměti: „Je-li vnímání de iure obrazem celku, avšak de facto se omezuje na to,
co vás zajímá, pak otázkou není, jak vnímání vzniká, ale jak se omezuje.“ 1
Bergson ovšem současně předpokládá, že vnímání je třeba „rozšířit“. Činí dokonce
z tohoto rozšíření percepce důležitý úkol filosofie – je třeba se „ponořit do vnímání,
abychom je prohloubili a rozšířili.“2 Uvažuje o „obratu zkušenosti“ a načrtává možnosti,
jak prohloubeného nebo rozšířeného vnímání docílit, když píše o oslabení praktického
hlediska, o vnímání změny nebo o roli umění. Tedy na jedné straně vnímání jako
užitečná selekce, na druhé filosofický úkol vnímání proměnit – to je třeba prozkoumat a
uvést do vztahu. Takto uchopené téma přesahuje oblast „čistého vnímání“ u Bergsona a
musí být proto zkoumáno ve vztahu k dalším podstatným pojmům jeho filosofie, jakými
jsou paměť, trvání nebo metoda intuice.
Můj text nese prostý, ale široký název Henri Bergson: filosofie a vnímání. Myslím, že je
na místě se vztahu filosofie a vnímání u Bergsona věnovat ve dvojím ohledu. V prvním
ohledu a ve většině následující práce je vnímání prostě jedním z mnoha předmětů
filosofie; zde se s Bergsonem snažím pochopit, co to vnímání je, jak vzniká, jak
„funguje“. V druhém ohledu, kterému se povětšinou nevěnuji explicitně, ale snažím se
ho alespoň neztratit ze zřetele, není vnímání předmětem, ale spíše partnerem či zdrojem.
Ve zkratce řečeno: v prvním přístupu přemýšlíme o vnímání, ve druhém podle vnímání.
Takové uchopení otázky odpovídá nejen intenci Henriho Bergsona, ale také řady jeho
interpretů.

1

BERGSON, Henri, Hmota a paměť. Esej o vztahu těla k duchu, Oikoymenh, přel. Alan Beguivin, Praha
2003, str. 29.
2
BERGSON, Henri, Vnímání změny, in: Myšlení a pohyb, přel. Jakub Čapek, Josef Fulka, Josef Hrdlička a
Tomáš chudý, Mladá fronta, Praha 2003, str. 145.
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Bergson bývá tradičně řazen k autorům „filosofie života“. Historik filosofie Wolfgang
Röd, který ho takto zařadil ve svém příspěvku k dějinám filosofie 19. a 20. století,
současně upozorňuje na to, že pokus charakterizovat filosofii života výčtem myšlenek,
které by byly jejím představitelům společné, je jen obtížně proveditelné, protože
jednotliví autoři nemluví o „životě“ ve stejném smyslu.3 Domnívám se, že podobné
shrnující nálepky často spíše brání preciznímu porozumění, mohou ale poskytnout
základní vodítko, pokud se aplikují na konkrétní téma zkoumání.
Takovým konkrétním tématem může být právě vnímání; věřím, že se později jasně
ukáže, že vztah vnímání a života je pro Bergsona klíčový. „V knize Hmota a paměť
Bergson rezolutně vybočuje z celé tradice, a to právě tím, že k vnímání přistupuje na
základě života,“ píše současný interpret Renaud Barbaras, když upozorňuje na to, čím
může Bergson k pochopení vnímání přispět.4 Vnímání sice nepatří mezi emblematické
pojmy Bergsonovy filosofie, jakými jsou Trvání, Životní vzmach nebo Intuice, přesto
zaujímá v jeho díle zásadní místo, což se pokusím ukázat.
Opřu se především o text druhého velkého Bergsonova díla Hmota a paměť, které
poskytuje nejhutnější materiál k rekonstrukci jeho pozice. V otázce základní orientace
jeho filosofie, která souvisí s pojmem trvání, obrátím svou pozornost k prvotině Esej o
bezprostředních datech vědomí. Výzvu k „rozšíření vnímání“ pak budu sledovat
především v textech sborníku Myšlení a pohyb.

1. 2. Psychologie a metafyzika
Přitažlivost i obtížnost Bergsonovy teorie percepce spočívá mimo jiné v tom, že jeho
způsob myšlení je rozkročen mezi psychologií jako speciální vědou a úvahami, které
bývají tradičně označovány jako metafyzické. Tento vztah lze chápat ve dvojím směru.
Zaprvé se Bergson věnuje tradičním otázkám metafyziky (čas, svoboda, vztah duše a
těla), které ale odmítá řešit na poli čisté spekulace, nýbrž podrobuje je konfrontaci
s výsledky a přístupy speciálních věd. Z druhé strany pak závěry speciálních věd
(psychologie, ale také fyziologie nebo biologie) interpretuje očima metafyzika.
3

THURNHER, Rainer – RÖD, Wolfgang – SCHMIDINGER, Heinrich, Filosofie 19. a 20. století III, přel.
Miroslav Petříček, Oikoymenh, Praha 2009, str. 149.
4
BARBARAS, Renaud, Vnímání. Esej o smyslově vnímatelném, přel. Josef Fulka, Filosofia, Praha 2002.,
str. 44.
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Psychologie a metafyzika jsou podle Bergsona samostatné obory, které si mají klást
navzájem otázky a při jejich řešení si musí vypomáhat. „Vždyť psychologie se zabývá
studiem lidského ducha, nakolik užitečně funguje v praxi. Metafyzika pak není ničím
jiným, než právě týmž lidským duchem, snažícím se oprostit od podmínek užitečné
činnosti a opět se vzchopit jako čistá tvůrčí energie,“ píše v Předmluvě k Hmotě a
paměti.5 Takto stručně definuje vztah obou disciplín a současně naznačuje závěry, ke
kterým dospěl: na jedné straně vysvětluje fungování lidského ducha s ohledem na
„užitečnost“ a „praxi“. Na druhé straně situuje metafyziku tam, kde se duch „oprošťuje
od podmínek užitečné činnosti“. Toto rozlišení ve zkratce orientuje také vztah mezi
schopností vnímání a možnostmi „rozšířeného vnímání“.
Bergson metafyziku pojímá nikoliv jako úvahy o „zásvětních“ realitách přesahujících
nebo podmiňujících lidskou zkušenost. Metafyzika v jeho pojetí sice otevírá možnost
setkání s absolutnem, ale s absolutnem, které je přístupné zkušenosti každého člověka,
například v pozorování vlastního duševního života. Řešení metafyzických otázek na
půdě psychologie má v jeho podání prospívat přinejmenším v trojím ohledu: zaprvé
dodat filosofii chybějící, ale tolik potřebnou přesnost; zadruhé v době, kdy se tradiční
metafyzické uvažování ocitá v krizi, rozvrhnout nové, životaschopné pojetí metafyziky;
a zatřetí lokalizovat a demaskovat špatně položené, umělé problémy.
Problémy metafyziky je podle Bergsona třeba přenést na pole pozorování, kde mohou
být postupně vyřešeny. To je přístup, který uplatnil už ve své prvotině, kde v napětí
mezi psychologií a metafyzikou analyzoval vědomí času, aby se pomocí pojmu trvání
pokusil prokázat lidskou svobodu. I proto bude vhodné, než přistoupím k interpretaci
Hmoty a paměti, stručně vyložit Esej o bezprostředních datech vědomí.

1. 3. Čas a svoboda
Teze, že některé zdánlivě neřešitelné filosofické problémy jsou uměle způsobeny tím,
že je špatně klademe, se stala východiskem už Bergsonovy prvotiny z roku 1888
nazvané Esej o bezprostředních datech vědomí, která bývá vydávána také pod titulem

5

BERGSON, Henri, Hmota a paměť, str. 12.
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Čas a svoboda. 6 Tvrdí, že filosofové se často zaplétají do neřešitelných potíží, protože
směšují různorodé skutečnosti, mimo jiné trvání s prostorem, sled se současností,
kvalitu s kvantitou. Pokud ale problém postavíme správně a přestaneme směšovat, co
k sobě nepatří, uvidíme, že některé problémy vůbec problémy nejsou.
V Eseji o bezprostředních datech vědomí je tím hlavním problémem svoboda. Spory
mezi deterministy a indeterministy vycházejí podle Bergsona z toho, že filosofie i
psychologie zaměňují pojmy času a prostoru. Pokud ale problém svobody postavíme
správně, ukáže se, že svobodní prostě a jednoduše jsme, tvrdí Bergson. Svobodě se
věnuje až třetí část Eseje, první dvě kapitoly, které zkoumají pojmy intenzity a trvání,
byly napsány jako úvod ke třetí části. Já se nyní zaměřím na stručný výklad pojmu
trvání, což nám zaprvé poslouží jako vstup do Bergsonova myšlení, zadruhé nám
pochopení pojmu trvání posléze pomůže porozumět složité konstrukci Hmoty a paměti.
Bergson na stránkách Času a svobody vychází z kritiky dobové psychologie, která se
domnívá, že je možné měřit obsahy vědomí. Ty však podle něj nemají „velikost“, a to
ani ve formě intenzity. Pokud se datům vědomí připisuje intenzita, znamená to, že jsou
chápány jako něco v čase identického, čehož intenzita se mění. To je však podle
Bergsona iluze vycházející z toho, že se nedělitelná, prožívaná souvislost vnitřního
života dělí na segmenty podle modelu prostorového dělení.
Proto je třeba se vyvarovat záměny kvality a kvantity, trvání a rozprostraněnosti. Čas
chápaný jako přímka, kterou můžeme libovolně dělit a měřit různé časové vztahy, jako
kdyby byly současné, je podle něj užitečným symbolickým zobrazením, které však
zcela postrádá ohled na zkušenost času, ve kterém každý přeryv proměňuje celek.
Pokud si toho nejsme vědomi a aplikujeme na vnitřní svět stejné formy, jakými
poznáváme svět vnější, deformujeme ho. Čas chápaný jako homogenní prostředí je
„bastardní“ pojem, který vzniká „z vpádu ideje prostoru do domény čistého vědomí.“7
Reálný prožitek času Bergson označuje jako trvání, neboli „durée“. „Trvání zcela čisté
je forma, které nabývá sled našich stavů vědomí, když se naše Já nechá žíti, když se
zdržuje toho, aby odlučovalo stav přítomný od stavů minulých.“ 8 Tuto kvalitativní
souvislost demonstruje na příkladu vzpomínky na tóny nějaké melodie, které splývají
6

BERGSON, Henri, Čas a svoboda. O bezprostředních datech vědomí, přel. Boris Jakovenko, Filosofia,
Praha 1994.
7
BERGSON, Henri, Čas a svoboda, str. 60.
8
BERGSON, Henri, Čas a svoboda, str. 61.
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takovým způsobem, že se každá změna délky projeví na kvalitě celé skladby. Čas se
jeví jako komplexní souvislost vědomí. Takto Bergson shrnuje svá zkoumání v závěru
Eseje: „Co je trvání uvnitř nás? Kvalitativní mnohost bez podobnosti s číslem;
organický vývoj, který přece není rostoucí kvantitou; čirá heterogenita, v jejímž klíně
neexistují rozdílné kvality. Krátce: momenty vnitřního trvání si nejsou vzájemně
vnější.“9
Dualismus času a prostoru, vnitřního a vnějšího světa však nutně vzbuzuje otázky po
jejich vzájemném vztahu. Bergson je v Eseji nekompromisně odděluje. „Co existuje
z trvání mimo nás? Jen přítomnost nebo, líbí-li se to více, současnost. Vnější věci se
nepochybně mění; ale jejich momenty nenásledují po osobě, leda jen pro vědomí, které
na ně vzpomíná.“10 Toto radikální rozlišení času a prostoru ale Bergson přehodnocuje
v dalších studiích, včetně Hmoty a paměti, kde se objevuje trvání hmoty.
Bergson vyložil čas jako trvání, aby rozřešil problémy svobody. Na tomto místě se
pokusím jeho řešení jen velmi stručně shrnout.11 Spor mezi deterministy a
indeterministy je podle něj špatně položen, protože se koncentruje na otázku kauzality.
Podle Bergsona ale vnitřní život nemá charakter řetězce příčin a následků, je spíše
nedělitelným proudem tvořivosti. Pokud prožíváme sami sebe jako trvání, vnímáme
jako fakt, že jednoduše svobodní jsme, respektive, že jsme svobodou, která sama sebe
vyjadřuje tím lépe, čím více je v kontaktu s tímto hlubším Já. „Ve skutečnosti prýští
svoboda rozhodnutí z celé duše, a akt bude tím svobodnější, čím více bude dynamická
řada, ku které se pojí, směřovati k ztotožnění s fundamentálním Já.“12
Výklad vnitřního života jako trvání a svobody je nejen psychologickým popisem, ale
výzvou k osobní proměně, která otevírá cestu k „prohloubené“ realitě, která má takřka
transcendentní rozměr. Je však otázkou, nakolik lze u Bergsona mluvit o transcendenci
ve smyslu jiné, odlišné reality, či je spíše třeba uvažovat o zkušenosti sice imanentní
tomuto světu, ale intenzivnější, oživenější, smysluplnější. Tento rozměr Eseje o
bezprostředních datech vědomí se naplno projevuje v některých dalších spisech,

9

BERGSON, Henri, Čas a svoboda, str. 123.
BERGSON, Henri, Čas a svoboda, str. 123.
11
Více například ČAPEK, Jakub, Bergsonovo pojetí svobody, in: Filosofie Henri Bergsona. Základní aspekty
a problémy, Oikoymenh, Praha 2003.
12
BERGSON, Henri, Čas a svoboda, str. 94.
10
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například ve Vnímání změny, kde získává až náboženský, mystický rozměr. K tomu se
vrátím v druhé části práce věnované „rozšířenému vnímání“.

1. 4. Problém vnímání
Než přistoupím k teorii percepce u Bergsona, může být užitečné se zeptat, co je míněno
vnímáním obecně a jaké základní problémy jsou s tímto tématem spojeny. Při prvním
přiblížení zkusím říct, že vnímání označuje vztah vnímajícího a vnímaného, otevírá
subjektu přístup k nějakému vnějšímu přítomnému jsoucnu. Zmíněný Renaud Barbaras
si ve studii Vnímání s podtitulem Esej o smyslově vnímatelném 13 při počáteční definici
pomáhá výčtem toho, co vnímání není: odlišuje je od myšlení, pocitu, imaginace a od
paměti. Od myšlení se liší smyslovým charakterem, díky kterému zjednává přístup ke
konkrétnímu jsoucnu; od pocitu tím, že vnímajícímu umožňuje přístup k něčemu
vnějšímu, nikoliv pouze zakoušení sebe sama; od imaginace a paměti se pak liší tím, že
se v něm vnímané ukazuje přímo či „osobně“ a nikoliv nějak zprostředkovaně, tedy
v představě nebo ve vzpomínce. Později se ukáže, že tyto velmi obecné distinkce bude
třeba s Bergsonem znovu promyslet a přehodnotit.
Barbaras upozorňuje, že vnímání se vyznačuje základní dvojí dimenzí. Na jedné straně
představuje přístup ke skutečnosti, jak je v sobě samé. To můžeme označit za objektivní
moment vnímání. Na druhou stranu má však vnímání smyslovou a situovanou povahu,
což znamená, že je vnímáním někoho, nějaké bytosti, nějakého já; v první osobě jsem to
já, kdo vnímá, jde o mé vnímání skutečnosti. To je druhý, subjektivní moment. „V
bezprostřední zkušenosti tedy existují dvě protichůdné evidence: k vnímání dochází tam
ve světě, a současně probíhá ve mně; dospívá k věci, tak jak je sama v sobě, a uchopuje
tuto věc skrze stavy subjektu,“ shrnuje Barbaras. 14 Sloučení obou dimenzí se zdá
neproblematické na poli zkušenosti, ale pokud se pokusím o intelektuální reflexi,
objevuje se problém dualismu. Ukazuje se rozštěp mezi reprezentací věci a věcí samou,
mezi subjektivním stavem a prostorovou skutečností.
V novověké myšlenkové tradici je možné za cenu značné schematizace nalézt dva
základní postoje k problému vnímání: empirismus a racionalismus. Jako empirismus
13
14

BARBARAS, Renaud, Vnímání, str. 5.
BARBARAS, Renaud, Vnímání, str. 6.
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můžeme označit například filosofii Johna Locka, 15 podle kterého smyslové orgány
přivádějí do mysli rozdílné vjemy věcí, nazývané počitky, ze kterých se konstituuje
zkušenost a poznání. Vnímání je tedy totožné s počitky, které jsou subjektivním,
vnitřním stavem – proto empiristé mluví v souvislosti s počitky také o „idejích“ v mysli.
Do krajnosti dovedl tento náhled George Berkeley, 16 který tvrdí, že není třeba klást
nějaký vnější svět, který by byl zdrojem našich smyslových vjemů.
Představa předmětu vnímání jako souboru různých atomických smyslových dat je ale
velmi problematická. Pole vnímání lze jen těžko konstruovat z rozmanitých, nespojitých
počitků. Racionalismus můžeme v tomto ohledu chápat jako převrácení empirismu:
předmět se neredukuje na souhrn smyslových dat, ale je určitou myslí uchopitelnou
jednotou za jejich souhrnem. Klasicky tuto tezi ilustroval René Descartes v druhé
meditaci o první filosofii, 17 kde ukazuje, že kousek vosku není ve své podstatě žádnou
ze svých smyslových kvalit, nýbrž rozprostraněnou substancí dostupnou rozumovému
náhledu. V obou případech se však ztrácí ze zřetele vnímání samo. Místo toho, aby vyšli
ze zkušenosti vnímání, této elementární otevřenosti vnímajícího pro přítomnost světa,
promítají empiristé i racionalisté do perceptivní zkušenosti určitý metafyzický rámec,
který má vysvětlit vztah předmětu na jedné a mysli na druhé straně. Vnímání samo je
ale v této teoretické konstrukci nakonec „nenalezitelné“, kritizuje Barbaras. 18
Vzít vnímání vážně a vyjít při jeho studiu z něho samého proto vyžaduje přijmout jinou
perspektivu, jiný filosofický postoj. Na přelomu devatenáctého a dvacátého se paralelně
objevují dvě výrazné myslitelské osobnosti, které deklarují, že k otázce přistoupí nově a
bez předsudků. Vrstevníci Edmund Husserl a Henri Bergson nezávisle na sobě rozvrhují
filosofii, která má zajistit přesný a přímý přístup ke skutečnosti.
Husserl vyšel z toho, jak se věci samy ukazují, neboli jeví, a toto jevení se věcí nazval
fenomény, aby v návaznosti na odkrytí pole fenoménů formuloval fenomenologickou
filosofii jako nauku o zákonitostech a způsobech jevení. Fenomenologie se pak během
dvacátého století stala jednou z dominantních filosofických cest, jak zkoumat vnímání
nebo obecně vztah člověka a světa. Ve svém příspěvku se však nebudu fenomenologii
15

LOCKE, John, Esej o lidském chápání, přel. Miloš Dokulil, Oikoymenh, Praha 2012.
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Markéta Hubová a Marek Tomeček, Oikoymenh, Praha 2004.
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2015.
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přímo věnovat, ačkoliv někteří zmínění interpreti, třeba již citovaný Renaud Barbaras,
z fenomenologické tradice vycházejí, ale zaměřím se výhradně na Bergsona, který se
v podobné době jako Husserl pokoušel zodpovědět otázku, co a jak vnímáme, aniž do
vnímaného vkládáme to, co již víme o mysli nebo hmotě.
Rád bych zdůraznil, že předchozí odstavce nepovažuji za adekvátní kritiku tak zvaného
empirismu či racionalismu, které jsou v detailu určitých textů mnohem komplexnější,
ani za zevrubné shrnutí příslušných pasáží Barbarasova eseje, nýbrž pouze za hrubý
náčrt pozadí, na kterém se nyní může lépe ukázat Bergsonova originální pozice.
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2. Hmota a paměť
2. 1. Problém dualismu
Komentátoři se shodují na tom, že Hmota a paměť z roku 1896 patří mezi texty vysoké
obtížnosti. „Je to nejtěžší kniha Bergsonova,“ varuje ve své monografii Bergsonův
interpret Milič Čapek.19 Proto si nekladu za cíl celou knihu podrobně vyložit, což by
značně převyšovalo možnosti bakalářské práce, ale pokusím se vystihnout teorii
vnímání, kterou obsahuje. Kromě teorie percepce totiž postihuje řadu dalších témat,
které se s otázkou vnímání proplétají, ale směřují nad její rámec.
První Bergsonova kniha Čas a svoboda rozhodně rozlišila rozprostraněnost a trvání,
kvantitu a kvalitu, svět vnější a vnitřní. Není proto asi překvapením, že jeho druhé dílo
se věnuje problému dualismu. V předmluvě k sedmému vydání Hmoty a paměti z roku
1911 Bergson první větou potvrzuje, že duch a hmota jsou reality a jedná se tedy zjevně
o knihu dualistickou.20 Přední současný interpret Frédéric Worms si ve svém komentáři
k Hmotě a paměti21 všímá možných vztahů pojmů v titulu a podtitulu knihy, který zní
Esej o vztahu těla k duchu. Na jedné straně je „hmota“ a „tělo“, na druhé „paměť“ a
„duch“. Nabízí se zde ale „překřížení“ nebo „zrcadlení“, které ukáže jiné dvojice. První
z nich, „hmota a duch“, odpovídá klasickému pojetí dualismu. Druhá, kterou se stane
„tělo a paměť“, vedle sebe staví dva pojmy, které jsou pro Bergsonovo pojetí dualismu i
vnímání určující.
Teoretická obtíž dualismu, tedy nepřekonatelná nebo jen těžko překonatelná propast
mezi hmotou a myslí, je podle Bergsona opět příkladem umělého problému, který lze
odstranit tím, že přestaneme oddělovat, nebo směšovat prvky reality, které k sobě patří,
respektive nepatří. V tomto případě obtíže vycházejí z nesprávného pojetí hmoty, kterou
máme tendenci chápat buď „idealisticky“, nebo „realisticky“.
„Předmětem naší první kapitoly bude ukázat, že idealismus i realismus jsou dvě stejně
přehnané teze, že je chybné hmotu omezovat na představu, kterou o ní máme, stejně
jako je chybné pokládat ji za věc, která by v nás představy vyvolávala, ale zároveň by se
svou podstatou od nich lišila,“ předesílá v Předmluvě. Bergson zde proti sobě klade
19

ČAPEK, Milič, Henri Bergson, Nakladatelské družstvo Máje, Praha 1939., str. 89.
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výše načrtnuté koncepce empirismu a realismu, a to v jejich do krajnosti vedených
pozicích, které zde zastávají George Berkeley a René Descartes.
Berkeley na jednu stranu posunul filosofii dopředu, když odmítl rozlišovat primární a
sekundární kvality a učinil tak z vnímatelnosti základ ontologie podle slavné teze „esse
est percipi“, tedy „být znamená být vnímán“, jenže současně učinil z hmoty čistou
myšlenku a nebyl proto schopen vysvětlit úspěchy fyziky. Descartes naopak spojil
hmotu s geometrickým prostorem, čímž zajistil základy novověké vědy, ale vzdálil ji
tak dosahu lidské zkušenosti. Bergson do třetice zmiňuje kritickou filosofii Immanuela
Kanta, která podle něj opodstatnila řád matematiky a navrátila základy fyzice, ale
musela kvůli tomu omezit dosah lidských smyslů i rozumu. To však nebylo nutné, tvrdí
Bergson. „Lidský duch, alespoň v tomto směru, nemusel omezit svůj dosah a
metafyzika nemusela být obětována fyzice, kdybychom nechali hmotu na půl cesty mezi
místem, do něhož ji tlačil Descartes, a místem, k němuž ji táhl Berkeley, tedy v podstatě
tam, kde ji vidí zdravý rozum. Tam se ji pokusíme vidět i my,“ předesílá Bergson další
postup.22

2. 2. První kapitola: Čisté vnímání
Na pozici „zdravého rozumu“ (v originále „le sens commun“) se Bergson staví pomocí
myšlenkového experimentu, který vychází z výše uvedeného: „budeme chvíli předstírat,
že nevíme nic o teoriích hmoty a ducha ani o diskusích, zda vnější svět má povahu
reality či ideje.“23 Je možné také říct, že Bergson v úvodu své úvahy zaujímá jistý
„postoj“, který lze podle interpretace Miroslava Petříčka24 formulovat rovněž takto: Co
vidíme, když nevíme nic o tom, co je to, co vidíme? Bergsonova odpověď zní: vnímáme
obrazy. Když otevřeme oči, máme před sebou „obrazy v nejširším smyslu toho slova“. 25
Jenže Bergsonův originální pojem obrazu i nejširší smysl toho slova překračuje.
V běžném pojetí je obraz vždy obrazem něčeho nebo jinak řečeno: obraz reprezentuje
svůj vzor. Bergson však „obrazem“ rozumí formu existence, která se nachází „na půli
cesty“ mezi věcí a představou. Hmota je pak pro vnímajícího „souborem obrazů“.
22
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Bergson takto bourá problém rozštěpu mezi věcí a její představou tím, že hmotu samu
chápe jako věc-představu. Vychází nikoli z teorie, ale ze zkušenosti vnímání a situuje
hmotu do této zkušenosti samé: věci jsou tak, jak je vnímáme. V tomto ohledu dává
Bergson za pravdu tezi „esse est percipi“, aniž by ale činil z hmoty čistou myšlenku.
Určujícím atributem hmoty je právě její vnímatelnost.
Bergson však své pojetí obrazu vzápětí upřesňuje charakteristikou, která vyvolává
pochyby o tom, jestli jsou jeho obrazy to, co skutečně vidíme. „Všechny tyto obrazy na
sebe navzájem působí a reagují všemi svými elementárními částmi podle neměnných
zákonů, které nazývám zákony přírodními.“26 Perfektní znalost těchto zákonů by navíc
měla umožnit předpovědět, co se v každém obrazu v budoucnu stane. Zdá se, že
Bergson nedrží postoj, ve kterém nevíme nic o tom, co vidíme, příliš důsledně a vkládá
do obrazu jisté před-porozumění tomu, co hmota znamená. Ve čtvrté kapitole se
následně dozvíme, že elementární části hmoty lze chápat jako molekuly, které na sebe
působí přitažlivými a odpudivými silami. 27 To však skutečně není něco, co můžeme
běžně vidět v postoji „zdravého rozumu“. Vnímající navíc dle Bergsona fakticky
nevnímá celek hmoty, celek všech obrazů, ale vždy jen určitý výsek nebo ohled. Pokud
vjem de facto splývá s vnímatelností věci-obrazu, jak se z vnímání obecně stane moje
vnímání? Odpověď na tuto otázku předpokládá přinejmenším dva kroky: vysvětlení role
těla a role paměti.
Prvním krokem se zabývá první kapitola Hmoty a paměti nesoucí název „O výběru
obrazů k představě. Úloha těla“. Z celku obrazů se vydělují určité obrazy, které se tím
teprve stávají představou. Bergson zde radikálně reinterpretuje vztah vnímání, věci a její
reprezentace. Domnívám se, že v českém překladu není napětí mezi pojmy obrazu a
představy tak zřejmé jako v originále, který zní „De la selection des images pour la
représentation.“ Fréderic Worms upozorňuje, 28 že v dobové psychologii byly pojmy
„image“ a „représentation“ takřka synonyma, a také proto bylo pro Bergsonovy
současníky velmi obtížné pochopit, že z obrazu se reprezentace teprve musí stát.
„Je-li vnímání de iure obrazem celku, avšak de facto se omezuje na to, co vás zajímá,
pak otázkou není, jak vnímání vzniká, ale jak se omezuje.“29 Tato selekce je výsledkem
26
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postavení celku obrazů vůči specifickému obrazu, ke kterému mám přístup nejen
zvnějšku díky vjemům, ale také zevnitř díky afekcím. Tímto obrazem je mé vlastní
tělo.30 Právě tělo vykrajuje z celku obrazy, které vnímám. Podle Bergsona další
pozorování ukazuje, že kritériem výběru není primárně poznávání, ale činnost, tedy
životní zájem.
Kombinace teorie hmoty-obrazu a perspektivy činnosti vede Bergsona k překvapivému
pohledu na to, co znamená vnímání nějaké věci: reprezentace ve skutečnosti není
nějakým mentálním zdvojením skutečnosti, naopak: reprezentace je výběrem, selekcí ze
skutečnosti, se kterou ale vnímání de iure splývá. Rozdíl mezi „být“ a „být vnímán“ je
pouze rozdílem ve stupni, nikoliv v povaze. Představa vzniká odstraněním toho, co není
v zájmu našich potřeb, našeho možného působení na věci. Pokud je východiskem
vnímání činnost, pak nejsme v první řadě „poznávajícími subjekty“, ale „centry
indeterminace“. Vnímání se v tomto ohledu omezuje na vykreslení míry indeterminace
náležející činnosti určitého obrazu, který je mým tělem. Mé vnímání se tedy na pozadí
celku obrazů ukazuje jako má možná, virtuální činnost. „Naše představa věcí by tedy
celkem vzato vznikala jejich odrazem v naší svobodě.“31
Originální pojetí vztahu percepce a hmoty má důsledky také pro vztah myšlení a
mozku, tedy duševních a mozkových stavů. Tělo je centrem činnosti a tím pádem
nástrojem selekce představ, ale není zdrojem představ. Z toho plyne, že ani nervový
systém a mozek nejsou zdrojem představ. Mozek je Bergsonovi výlučně orgánem
distribuce pohybu. Jeho role spočívá v řízení nebo potlačování pohybů, jimiž tělo
reaguje na vnější podněty. Podle tohoto náhledu je mozek jakousi telefonní ústřednou:
jeho funkcí je „spojovat hovory“, nebo případně „nechat volajícího čekat“. 32
Mezi vědomím a mozkem je samozřejmě sounáležitost, ale je to ale stejná sounáležitost,
jakou má kabát a skoba, tvrdí Bergson. 33 To znamená, že kabát je sice do jisté míry
závislý na skobě – například spadne na zem, vytrhne-li se skoba ze zdi, ale to ještě
vůbec neznamená, že by se kabát rovnal skobě, že by se jí nějak podobal, že by každý
stav kabátu odpovídal stavům skoby a podobně. Bergson tedy zásadně odmítá
redukovat „psychologické stavy“ na pouhé „stavy mozku“. Role mozku je ale pro
30
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vnímání klíčová, protože vnímání se objevuje tam, kde se prodlužuje doba mezi
smyslovým počitkem a reakcí, respektive tam, kde reakce není nutná. „Naše počitky
jsou tedy ve vztahu k našim vjemům tím, čím je skutečná činnost našeho těla k jeho
činnosti možné nebo virtuální.“34
Rozlišení mezi skutečnou činností těla a činností možnou současně odpovídá rozlišení
mezi afekcí a vnímáním. Ačkoliv afekce vychází z vnímání, je od něj odlišná, což
Bergson demonstruje pomocí analýzy významu a vzniku bolesti. „Musí existovat přesný
okamžik, kdy bolest vzniká: je to tehdy, když daná část organismu vzruch potlačuje,
místo aby jej přijala. Mezi vnímáním a afekcí není rozdíl pouze ve stupni, ale i
v povaze.“35
Afekce je tedy bezprostřední reakcí na vzruch, zatímco vnímání vzruch přijímá jako
podnět pro možné jednání. V intencích Bergsonova textu snad můžeme říct, že vnímání
nereaguje, ale pouze obhlíží možné reakce. „Afekce je tedy tím, co zvnitřku našeho těla
přidáváme k obrazům vnějších předmětů, je tím, co musíme od vnímání nejdříve
oddělit, aby obraz znovu nabyl čistoty,“ upřesňuje Bergson. 36
Další analýzy Hmoty a paměti vycházejí z načrtnutého pojmu „čistého vnímání“, které
splývá s hmotou, je její součástí, ale současně v ní vykresluje možné jednání těla.
Takové vnímání však u člověka existuje spíše de iure, nikoliv de facto, protože ve
skutečnosti neexistuje vnímání, které by bylo zcela zbaveno vlivu paměti. „Takové
vnímání bychom našli u bytosti, nalézající se na stejném místě jako já, žijící jako já,
avšak pohlcené přítomností, a schopné vyloučením paměti ve všech podobách spatřovat
hmotu zároveň bezprostředně a okamžitě.“37 Pro další postup ve výkladu teorie
percepce je proto nyní třeba přistoupit k teorii paměti, která je předmětem dalších
kapitol.

2. 3. Druhá a třetí kapitola: Vnímání a paměť
Sám Bergson upozorňuje, že první kapitolu Hmoty a paměti, které jsem se věnoval
výše, je třeba vnímat jen jako schematický a provizorní náčrt teorie vnímání, protože
34
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faktické vnímání není nikdy zcela čisté, okamžité a splývající s hmotou. To je jen pro
naši úvahu nezbytná abstrakce, která se však reálně nevyskytuje, protože skutečné,
konkrétní vnímání je vždy prodchnuté vzpomínkami a vykazuje charakter trvání.
Zatímco problematikou hmoty se zabývá především první a čtvrtá kapitola (první
přináší definici hmoty jako souboru obrazů, čtvrtá pak pojetí hmoty dále rozvíjí a
komplikuje), teorii paměti se věnují dvě prostřední kapitoly, které budu stejně jako
Worms interpretovat pohromadě, protože tvoří těžko dělitelný celek.38 Druhá kapitola
nese název „O rozpoznávání obrazů“, s podtitulem „Paměť a mozek“, a třetí pojednává
„O přežívání obrazů“, s dodatkem „Paměť a duch“. V souhrnu nabízejí výklad toho, jak
paměť intervenuje v konkrétním vnímání.
Pokud je Hmota a paměť, jak říká Bergson, kniha zřetelně dualistická, pak čisté
vnímání, které jsme načrtli výše, je na straně hmoty, se kterou splývá, zatímco paměť je
na straně ducha, respektive sama je duchem či duchovní stránkou reality. Předložená
teorie paměti je poměrně komplikovaná, a proto ji zde nemůžu vyložit v celé šíři a
všech podrobnostech, pokusím se ji ale shrnout s ohledem na problém vnímání. 39 V
prvním přiblížení lze říci, že paměť je subjektivní stránkou našeho poznání. Projevuje se
přitom dvěma základními funkcemi. Zaprvé je to vzpomínka jako subjektivní moment
vnímání, zadruhé je to kontrakce okamžiku jako trvání vnímání. Jak shrnuje sám
Bergson: „Stručně řečeno, paměť v těchto dvou formách – jako vzpomínková pokrývka
bezprostředního vnímání a jako smršťovatel mnohosti okamžiků – představuje hlavní
přínos individuálního vědomí pro vnímání, subjektivní stránku našeho poznání věcí.“40
Až díky paměti je možné rozpoznávání obrazů vůči jednomu privilegovanému obrazu,
kterým je mé tělo – díky tomu se současně vnímání stává subjektivním. Čisté vnímání u
Bergsona splývalo s hmotou, což však byla abstrakce, ve které se obraz dotýká obrazu
nebo hmota hmoty, aniž by bylo možné říci, kdo vnímá a co je vnímáno. Skutečné
vnímání ale takto neprobíhá – až díky „vzpomínkové pokrývce“ přítomného vnímání se
objevuje distinkce, díky ní můžeme rozpoznat, co jednotlivé věci-obrazy jsou.
Bergson se snaží narušit tradiční představu o vztahu vnímání a paměti, ve které je
vnímání tím, co probíhá v přítomnosti, a paměť něčím, co následně neškodně uplývá do
38
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minulosti. Činí tak ve dvou momentech: 1) paměť zde není jen oslabené vnímání, nýbrž
něco s vnímáním paralelního, co souběžně do vnímání intervenuje; 2) paměť neuplývá
do minulosti, nýbrž z minulosti naopak „přichází“ a vnímání umožňuje. „Paměť, která
je prakticky neoddělitelná od vnímání, vsouvá minulost do přítomnosti a zhušťuje
mnoho okamžiků trvání do jedné jediné intuice: touto dvojitou operací způsobuje, že
hmotu vnímáme de facto v nás, zatímco de iure ji vnímáme v ní.“41
Mezi vnímáním a pamětí tedy není jednosměrný vztah pohybu do minulosti, ale
neustále se dějící výměna, která současný vjem zároveň udržuje v trvání a zároveň ho
komplikuje. Tento vztah má charakter kruhu nebo obvodu a Bergson ho v kapitole „O
rozpoznávání obrazů“ znázorňuje na obrázku. 42 Nejmenší kruh (A) označuje první
obvod, který tvoří bezprostřední vnímání, a který obsahuje objekt, ale současně i první
funkci paměti. Objekt se v obvodu A pokrývá vzpomínkovou vrstvou sebe sama
v trvání, jelikož samotné vnímání je umožněno díky prvotní kontrakci, v níž je několik
okamžitých momentů hmoty spojeno do vnímání pro nás: když něco vnímáme, zároveň
na to už vzpomínáme. Kolem prvního obvodu se navíc začínají rozpínat další obvody
(B, C, D), které připojují k předmětu rozšiřující se množství dalších momentů, neboli
dalších rozpoznaných detailů předmětu samotného, a současně i vzpomínek, které na
sebe předmět nabaluje. Bergson sám k tomu říká: „Naše rozlišené vnímání je vskutku
srovnatelné s uzavřeným kruhem, kde se vzájemně pronásledují obraz-vjem upřený
k duchu a obraz-vzpomínka vržený do prostoru.“43
Tato představa vnímání jako vršení vzpomínkových vrstev na objekt ale na první pohled
rozporuje úvodní tezi, že vnímání je především selekcí. „Vnímání nepracuje na základě
simplifikace, ale naopak komplikace,“ shrnuje tento moment Fulka.44 Tato komplikace
je nicméně ve skutečnosti také selekcí. Minulost totiž může de iure do vnímání
intervenovat nekonečným množstvím rozmanitých, více či méně souvisejících
vzpomínek. Z těch se ale v aktu vnímání vybírá jen velmi úzký výsek, který je
v současnosti užitečný. Tuto funkci vědomí Bergson nazývá „pozornost k životu“. Míra
této pozornosti k životu není stabilní, ale pohybuje se na kontinuu od silné kontrakce,
kdy paměť, vnímání a reakce splývají v jedno, až po rozvolněný vztah, kdy vnímající de
41
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facto ztrácí kontakt s bezprostřední realitou a uplývá do „snění“. Tento vztah Bergson
znázorňuje pomocí slavného diagramu kužele,45 na kterém je kužel SAB, kde základna
AB představuje maximální rozpětí paměti, tj. dimenzi uplývání k snění, zatímco vrchol
S značí maximální soustředění k aktuální přítomnosti, zobrazené jako plocha P. Nelze si
ale představovat, že vědomí se nachází v bodě S nebo na základně AB, což jsou spíše
limitní pozice, ke kterým se může blížit, ale nachází se vždy na kontinuu mezi AB a S,
tedy mezi nesouvislým rozptýlením ve snění a maximální koncentrací v okamžité
přítomnosti, která by vlastně splývala s čistým vnímáním hmoty.
Přínos paměti je tedy orientován schopností efektivně jednat. Bergson v tomto ohledu
mluví o muži činu, aby vyjádřil pragmatický rozměr vzpomínání. „Muže činu
charakterizuje pohotovost, s jakou přivolává k řešení určité situace vzpomínky, které se
k ní vážou. Stejně tak jej ale charakterizuje i nepřekonatelná hráz, na niž na prahu jeho
vědomí narážejí vzpomínky zbytečné nebo nezajímavé.“46 Muž činu se tedy vyznačuje
schopností aktivně ovládat vlastní vzpomínky. Spíše než o sílu vůle jde však o
koncentraci pozornosti nebo spíše zhuštění celého duševního života. Mozek přitom
stejně jako v případě čistého vnímání nehraje roli producenta představ, ale slouží jako
zprostředkovatel mezi počitky a pohyby – jeho úkolem je výběr a selekce. „V tomto
smyslu mozek přispívá k připomínání užitečných vzpomínek, ještě více však
k dočasnému odstraňování všech ostatních.“47 Protipólem muže činu je pak snílek
ztrácející se ve vzpomínkách, které ho odvádějí od efektivního jednání v přítomnosti.

2. 4. Čtvrtá kapitola: Obrat zkušenosti a vnímání hmoty
Čtvrtá a poslední kapitola je vyvrcholením Hmoty a paměti. Vrací se k tématu vnímání
hmoty z první kapitoly, ale teorie hmoty se v ní rozvíjí a komplikuje. Kapitola nese
bohatý titul „O vymezování a ustalování obrazů. Vnímání a hmota. Duše a tělo“.
Bergson ji otevírá základním tvrzením, které vyplývá z prvních tří kapitol, totiž že:
„Základní funkcí těla, zaměřeného vždy na činnost, je s ohledem na tuto činnost
omezovat duševní život.“48 Vnímající tělo je nástrojem selekce, je rozvodem mezi
hmotou a duchem. Co se týče paměti, úlohou těla není shromažďovat vzpomínky, ale
45
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vybrat mezi nimi vzpomínky užitečné pro přítomnou situaci. Tato teorie vnímání,
zdůrazňující selekci, vysvětluje i mohutnost obrazotvornosti: „Zvířata, uvězněná ve
svých ve svých hmotných potřebách, jí nevyužívají, avšak v případě lidského ducha se
naopak zdá, že se nepřetržitě s celou svou pamětí tlačí proti dveřím, které mu tělo
pootevře: to vysvětluje hry obrazotvornosti a činnost představivosti. To vše jsou různé
formy svobody, které duch od těla přírody získává.“ 49 Zde se ozývá také klíčové téma
svobody, které prochází celým Bergsonovým dílem, a ke kterému se ještě vrátím
v závěru práce.
Bergson shrnuje, že základním zákonem psychologického života je zaměření na činnost.
To znamená, že duševní život nevzniká produkcí představ, ale naopak neustálou selekcí
vnímatelných obrazů či vzpomínek. Podle svých slov Bergson nyní vyjasnil úlohu,
kterou hraje tělo v duševním životě, stále však před ním stojí problém dualismu,
respektive jednoty duše a těla. Jak je možný kontakt mezi hmotou a duchem, kvantitou
a kvalitou, mezi prostorem a časem, mezi mnohosti a jednotou? Bergson ve skutečnosti
už připravil půdu pro své řešení, když vyložil vztah čistého vnímání a čisté paměti a
nyní se k problému vnímání hmoty vrací na hlubší úrovni. Nejprve předkládá čtenáři
„obecný metodický princip“, podle kterého hodlá postupovat. Tato metodická pasáž,
nazvaná v záhlaví stránek originálu přímo „Méthode à suivre“, tedy doslova metoda
k následování, je jednou z formulací Bergsonovy „intuice“. Sám říká, že metodu použil
už v předchozí knize, kterou nepochybně myslí Esej o bezprostředních datech vědomí, a
implicitně také v Hmotě a paměti. Popsaná metoda má především umožnit překonat
přirozený sklon myšlení a vnímání orientovat se podle užitečné činnosti. Bergsonův
program zní: „Hledat zkušenost u jejího pramene, či spíše před oním rozhodujícím
obratem, kde se stáčí směrem k užitečnosti pro nás, aby se stala v pravém smyslu
zkušeností lidskou.“50 Bergson tedy tvrdí, že existuje obrat zkušenosti od
bezprostředního k užitečnému, a že tato metoda má umožnit opačný pohyb, tedy návrat
od užitečného k bezprostřednímu poznání.
Ale lze opravdu hledat zkušenost před obratem, kde se stává zkušeností lidskou? Je to
vůbec možné? A byla by taková zkušenost „bezprostřední“? Jak to jde dohromady
s předchozími odstavci o obrazotvornosti, kterou zvířata nemají? Na základě
biologického či evolučního hlediska, ze kterého Bergson vykládá vznik vnímání u
49
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živočišného druhu i jedince, bychom mohli tvrdit, že zkušenosti lidské předchází
zkušenost zvířecí. Té je ale tím spíše vlastní, že je orientována pouze užitečnou činností.
Zkušenost lidská naopak předpokládá svobodnější odstup od věci. Můžeme se tedy ptát,
zda lze v načrtnutém rozvrhu vůbec myslet vnímání neorientované činností. Pokud ano,
pak spíše než předcházet bude následovat po běžném vnímání jako jeho komplikace a
rozvinutí. V souladu s Bergsonovou teorií o správném kladení problémů, kterou rozvíjí
například v textu Možné a skutečné,51 bychom mohli říct, že myšlenka bezprostředního
vnímání neobsahuje méně, ale více než myšlenka vnímání jako jednání. Obsahuje totiž
představu vnímání jako jednání plus myšlenkový úkon odstupu od ní. Koneckonců
intuice u Bergsona není samozřejmou dovedností, nýbrž vypracovanou metodou.
Přesnější výklad těchto souvislostí by ovšem předpokládal vyložení vztahu intuice,
intelektu a instinktu u Bergsona, což přesahuje možnosti této práce. Nicméně k otázce,
zda je namístě mluvit o „bezprostředním“ vnímání, které „předchází“ vnímání jako
jednání, se vrátím v závěrečné části své práce, která se věnuje rozšířenému vnímání.
Možnou námitku nicméně formuluje sám Bergson, když se ptá, zda metoda svévolně
nepřisuzuje bezprostřednímu poznání výsadní hodnotu. Neodpovídá na ni přímo, ale
poukazem k tomu, že metoda prokáže svou hodnotu, pokud nám pomůže překonat
teoretické obtíže, které podle Bergsona vznikají, když symbolické znázornění
(příkladem může být měřený čas) zakrývá bezprostřední poznání (typicky trvání).
Domnívám se, že tato odpověď je poněkud tautologická, Bergson nicméně na podporu
své teze předkládá možné výsledky aplikace metody ve formě čtyř souvisejících tvrzení.
1) Každý pohyb je jakožto přechod z jednoho klidu do druhého naprosto
nedělitelný.
2) Existují skutečné pohyby.
3) Každé dělení hmoty na nezávislá tělesa s naprosto určitými obrysy je umělé.
4) Skutečný pohyb je spíše změnou stavu než přesunem věci.
V následujících pasážích čtvrté kapitoly Bergson uvažuje o tématech dělitelnosti hmoty
a prostoru, symbolického znázornění, nedělitelnosti pohybu a trvání, kterým se částečně
věnoval už v Eseji a dále je rozvíjí třeba v textech sborníku Myšlení a pohyb. Vyberu
z těchto pasáží nyní několik momentů, které jsou pro naše téma podstatné. Je
51
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pozoruhodné, že Bergson už v explikaci první teze spojuje metodu intuice se
smyslovým vnímáním. Nedělitelnost pohybu není jen myšlená, ale i zrakem můžeme
vnímat pohyb z A do B jako nedělitelný celek: „Smysly, kterým ponecháváme volnost,
nám předkládají reálný pohyb probíhající mezi dvěma reálnými zastávkami jako pevný
a nedělitelný celek.“52 K úvaze o vztahu intuice a smyslového vnímání se vrátím nad
texty Myšlení a pohybu.
Pro téma smyslového vnímání je pak klíčová třetí teze, tedy že každé dělení hmoty na
nezávislá tělesa s naprosto určitými obrysy je umělé. Pokud je hmota primárně souvislá,
což je teze, která se rozvíjí ve zbytku čtvrté kapitoly, je třeba se ptát, jak se z univerzální
souvislosti vydělují jednotlivé věci. 53 Odpověď už lze odhadnout: nutnost žít a jednat.
Rozpoznání okolních věcí přitom následuje až po rozlišení živých těl, kdy je na prvním
místě pochopení mého těla jako mého, a dále uchopení ostatních bytostí jako
oddělených.

Tím

se

v zásadě

vracíme

k pochopení

vlastního

těla

jakožto

privilegovaného obrazu z první kapitoly. Zde však Bergson postupuje v analýze dále a
opačným směrem, tedy k tomu, co je zde před rozpoznáním/oddělením. Ukazuje se
totiž, že definice hmoty jako souboru obrazů je jen jedním z možných řezů skutečností.
Ze souvislosti hmoty vykrajuje srozumitelné obrazy naše životní potřeba, která je
zaměřena biologicky primárně na vyhledání potravy, nástroje, partnera nebo naopak na
včasnou identifikaci rizika a útěk před nebezpečím apod. „Naše potřeby jsou tedy jako
svazky paprsků zaostřené na souvislost smyslových kvalit, v níž vykreslují jednotlivá
těla.“54
Právě toto navazování rozmanitých vztahů mezi takto vykrojenými částmi smyslové
skutečnosti je tím, co podle Bergsona označujeme slovem „žít“. Je však toto
vykrajování ze skutečnosti za účelem ukojení potřeb opravdu umělé? Nebo naopak
vystihuje rysy a diference skutečnosti vlastní? Pokud si všimnu jablka na stromě a
52
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utrhnu ho, narušuji tím přirozenou souvislost stromu, nebo spíše využívám přirozené
členění jeho tvaru? Bergson však míří ještě hlouběji. Připomíná objevy moderní vědy,
že všechny části hmoty na sebe vzájemně působí, že zdánlivě prázdný prostor vyplňují
gravitační síly, že atomy jsou spíše silová centra. Pokud bychom si zde pomohli
fenomenologickým jazykem, lze říci, že Bergson zpochybňuje přirozený svět naší
zkušenosti ve prospěch vědeckého náhledu, ve kterém se rozlehlost hmoty ukazuje jako
souvislost změn napětí či energie. To však odpovídá Bergsonově analýze pohybu jako
nedělitelné jednoty – tedy pohybu nikoliv pouze ve smyslu změny místa, nýbrž ve
smyslu kvalitativní či substanciální změny.
Tak ostatně zní čtvrtá teze: Skutečný pohyb je spíše změnou stavu než přesunem věci.
V tomto klíčovém momentu čtvrté kapitoly se naplno ukazuje, že Bergson chápe pohyb
ve velmi širokém smyslu. V zásadě lze říci, že se odvrací od novověkého pochopení
pohybu jako pouhé změny místa k širšímu, aristotelskému pojetí pohybu jako
kvalitativní změny. 55 V této perspektivě je pak každý pohyb, tedy i změna místa,
nakonec kvalitativní změnou. Touto radikální tezí, získanou aplikací metody intuice, se
Bergson snaží překonat mezeru, která obvykle leží mezi dvěma pojmy, které bývají
kladeny do protikladu, tedy mezi kvalitami nebo počitky na jedné straně a pohyby na
straně druhé. Kvality či počitky jsou obvykle heterogenní, nedělitelné, vymykají se
měření a jsou umístěné do vědomí. Naopak pohyby jsou chápané jako homogenní,
dělitelné, spočitatelné co do rozdílů směru a rychlosti, a probíhající v prostoru. To ale
vytváří nepřekonatelný dualismus, kdy se prostorové pohyby stávají vědomými počitky
snad leda zázrakem, píše Bergson. Tento dualismus však podle něj mizí, pokud
pochopíme pohyb jako kvalitu. „Otázkou však právě je, zda skutečné pohyby mezi
sebou vykazují pouze kvantitativní rozdíly, či zda samy nejsou kvalitou samotnou,
vnitřně se tak říkajíc chvějící a udávající rytmus vlastní existence často nevyčíslitelným
počtem okamžiků.“56
Podobně jako měřitelný čas zakrývá skutečné trvání, tak podle Bergsona měřitelný
pohyb mechaniky zakrývá skutečný pohyb jako kvalitu. Ostatně se ukazuje, že trvání
vědomí a trvání pohybů mají stejnou kvalitativní strukturu, právě jakožto trvání. Tak
jako se v analýzách Času a svobody řada oddělených, měřitelných duševních stavů stala
55
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proudem vnitřního života trvání, ve čtvrté kapitole Hmoty a paměti se analogicky vnější
prostorové pohyby ukazují jako souvislost nedělitelných kvalitativních změn. Zdánlivě
pevné předměty se rozplývají do chvějivého a živého souvislého pohybu.
Neexistuje žádná věc o sobě, která by byla principiálně nedostupná našemu vnímání, ale
věci pro nás, vykrojené naším zájmem z celkové souvislosti, jsou zbavené množství
pohybů a detailů mimo záběr našeho vnímání. Tyto pohyby, záchvěvy a rytmy se
přitom nedějí v čistém prostoru a čistém čase fyziky, ale spíše „před nimi“, tedy před
tím, než bylo na realitu „přiloženo“ hledisko abstraktního prostoru a času. To je podle
Bergsona zásadní bod. „Trvání prožívané naším vědomím je trvání s určitým rytmem,
na rozdíl od toho času, o kterém mluví fyzika a který je schopen v daném intervalu
zahrnout libovolný počet jevů.“57 To, na jaké je úrovni smrštění nebo napětí trvání, je
nicméně pro celkovou podobu reality pro nás zásadní. Bergson zmiňuje, že červené
světlo, tedy světlo s nejnižší frekvencí, vykoná během jedné vteřiny na 400 triliónů
kmitů. Vede nás tak k náhledu, že se kolem nás i v nás dějí miliony jevů, ze kterých ve
skutečnosti vnímáme jen úzký výsek. O tom nás podle něj zpravuje i hrubá smyslová
zkušenost: „Pociťujeme, že v přírodě se vyskytují mnohem rychlejší sledy jevů, než je
střídání našich vnitřních stavů. Jak tomu rozumět a co je to za trvání, jehož kapacita
přesahuje veškerou představivost?“ ptá se Bergson.58
Na rozdíl od obrázku, který načrtl v eseji Čas a svoboda, není jen jedno naše vlastní
trvání; není jen jeden rytmus trvání. „Můžeme si představit řadu různých rytmů,
pomalejších nebo rychlejších, které by poměřovaly míru napětí nebo uvolnění
jednotlivých vědomí, a tím určovaly jejich místo mezi bytostmi“. 59 Podstatné je, že
jednotlivá bytost se sice na základě určitých biologických a evolučních daností nemůže
vědomě účastnit všech možných rytmů trvání, kterých je nekonečno, nicméně přesto je
jí dána určitá svoboda, nebo spíše určitá možnost mezi jednotlivými rytmy koncentrace
vědomí přecházet, a to jak vědomě, tak nevědomě. „Nestává se nám snad ve spánku, že
uvnitř sebe sama vnímáme dvě současné a odlišné osoby, z nichž první spí několik
minut, zatímco sen druhé zaujímá dny a týdny?“ 60
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Je jasné, že zde nemluvíme jenom o vnímání, nýbrž že v těchto zhuštěních nebo
koncentracích rytmů se odehrává veškerý fyzický i psychický život. Vnímání samotné
je pak speciálním případem tohoto zhuštění, který má klíčovou roli, protože vyřezává
z celku skutečnosti skutečnost pro nás. „Vnímat tedy v podstatě znamená zhušťovat
obrovské periody nekonečně rozředěné existence do několika význačnějších chvil
intenzivnějšího života, a tak shrnovat velmi dlouhý příběh. Vnímat znamená
znehybňovat.“61 Je pozoruhodné, že tato teorie vnímání do jisté míry ruší rozdíl mezi
vnímáním vnějšího a vnitřního světa. Vnímáme skutečně věci samy; zároveň je mi ale
mé vnímání v jistém smyslu skutečně vnitřní jakožto koncentrace trvání. To je, jak už
víme, v Bergsonově pojetí umožněno intervencí paměti. „Paměť prodlužuje minulost do
přítomnosti, jelikož naše činnost bude disponovat budoucností přesně v té míře, v níž
naše vnímání, znásobené pamětí, zhustí minulost.“62
Tento obraz vnímání má pochopitelně své důsledky i pro otázku, jaký je vztah mezi
jednotlivými smysly. Bergson na základě kritiky idealismu a realismu opakuje, že
vnímání nelze redukovat na nerozlehlé počitky vnímané odděleně jednotlivými smysly,
nýbrž je vytvářeno celkovým zasazením vnímajícího do trvající reality. Idealismus,
který postuluje pouze počitky a vědomí, nedokáže vysvětlit, jak rozmanité počitky
vznikají, ani jak tvoří koherentní svět. Realismus, který kromě počitků klade neznámou
věc o sobě nebo čistý prostor, nedokáže vysvětlit, jak spolu počitky a tato věc o sobě
souvisí, ani jak na základě čistého prostoru vzniká kvalitativní souvislost vnímaného
světa. Bergson znovu upozorňuje, že čistý prostor a čistý čas jsou jen modely, jen
symbolická znázornění, která intelekt, vedený požadavky jednání, klade na původní
souvislost různých rytmů trvání.
Ve skutečnosti jsou prostor i čas různými ohledy téže reality. Klíčem k řešení jejich
vztahu je Bergsonovi pojem extenze. Jistou extenzí jsou charakterizovány jak počitky
jakožto koncentrace trvání, tak i pohyby. V posledku je vše odstupňováno úrovní
zhuštění trvání: „Ponecháme-li naproti tomu stranou všechny předsudky týkající se
výkladu nebo míry a postavíme-li se čelem k bezprostřední realitě, pak mezi vnímáním

61
62

BERGSON, Henri, Hmota a paměť, str. 155.
BERGSON, Henri, Hmota a paměť, str. 157.

27

Henri Bergson: filosofie a vnímání

a vnímaným ani mezi kvalitou a pohybem nevidíme žádnou nepřekonatelnou vzdálenost
ani zásadní rozdílnost, dokonce ani opravdovou odlišnost,“63 tvrdí Bergson.
To však klade do nového světla i Bergsonův ohlášený dualismus. Paměť a hmotu
opravdu nelze klást jako dvě zcela oddělné oblasti, jsou naopak spíše dvěma póly téže
reality. Hledisko jejich oddělní ale není primárně prostorové a statické, nýbrž časové a
dynamické. Přítomnost sama je tou nejstlačenější úrovní minulosti. Aktuální stav hmoty
je pak vlastně hrotem reality, který je de iure jako čisté vnímání dokonale okamžitý, ale
de facto je podřízen neustálé intervenci paměti. Právě tato intervence paměti vytváří
odstup od nutnosti okamžité reakce – a zde se objevuje vnímání i svoboda.

2. 5. Kritika Hmoty a paměti
Takto pojatý dualismus ducha a hmoty rozhodně není samozřejmý, ani obecně, ani
v kontextu Bergsonovy první knihy. Kritici si všímají originality vztahu hmoty a
paměti, ale zároveň upozorňují na problematické momenty této teorie. Ondřej Švec ve
studii Bergsonův nekartesiánský dualismus64 srovnává řešení francouzského filosofa
s klasickým pojetím jeho předchůdce. Všímá si, že Bergson odmítá na rozdíl od
Descartese vyložit svůj dualismus z čistě konceptuálního, abstraktního rozlišení mezi
pojmy těla a ducha. Pokud má být distinkce a současně vzájemný vztah mezi těmito
oblastmi reality vykázán, pak musí vycházet z naší prožívané zkušenosti, ale také musí
odpovídat novým poznatkům z oblasti fyziologie, psychologie a dalších speciálních
věd. V tomto požadavku se však podle Švece skrývá velká nesnáz Bergsonovy filosofie.
Vědecký popis skutečnosti totiž často není jednoduše slučitelný s přirozenou zkušeností
našeho vnímání. Palčivost tohoto rozporu může čtenář Hmoty a paměti pocítit, když si
uvědomí, jak daleko od sebe stojí hledisko zdravého rozumu z úvodních odstavců první
kapitoly a teorie vnímání hmoty, která se rozpadá do trilionů vibrací, z kapitoly čtvrté.
Podle Švece ale tento rozpor neznamená selhání bergsonismu, nýbrž naopak potřebnou
výzvu dalšímu myšlení. Odkazem Bergsonovy filosofie je v tomto ohledu formulovat
teorie nikoliv dogmatické, ale naopak natolik plastické, aby mohly zahrnout poznatky
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empirie přirozené lidské zkušenosti i speciálních věd, třebaže za cenu dílčích nedostatků
a s nutností neustálých oprav.
Kromě těchto metodologických obtíží ale může Bergsonova teorie vzbuzovat ještě
vážnější pochybnosti týkající se ontologie světa, který popisuje. Gilles Deleuze ve své
interpretaci bergsonismu upozorňuje, že Bergsonův postup se vyznačuje dvěma
hlavními aspekty, dualistickým a monistickým. 65 Nejdřív odhaluje povahovou diferenci
mezi dvěma oblastmi skutečnosti, mezi čistým vnímáním a vzpomínkou, hmotou a
pamětí nebo přítomností a minulosti, aby následně vše sjednotil v jedné realitě, která se
vnitřně diferencuje úrovní kontrakce. Kvalita pak není ničím jiným než stlačenou
kvantitou, hmotné věci se podílejí na trvání a tvoří jeho mezní případ.
Deleuze se ptá, zda Bergson namísto ohlášeného dualismu nezavedl spíše nějaký typ
monismu. „V jistém smyslu ano, v té míře, v níž je všechno trváním. Ale protože trvání
se rozptyluje do všech těch diferenci ve stupni, v intensitě, v uvolnění a kontrakci, které
na ně působí, ocitáme se zároveň spíše v jakémsi kvantitativním pluralismu. Odtud
význam následující otázky: je trvání jedno, anebo je jich vícero, a v jakém smyslu?
Překonali jsme doopravdy dualismus nebo jsme jej utopili v určitém pluralismu?“66
Z pokusů o odpovědi na tyto otázky ale vyvstávají mnohé další problémy. Neobnovuje
Bergson sám kvantitativní pojetí skutečnosti, které se domníval překonat v Eseji o
bezprostředních datech vědomí? Existuje multiplicita reálně odlišných trvání, nebo se
vše podílí na jediném trvání? Deleuze možná řešení stopuje v dalších Bergsonových
textech, v Myšlení a pohybu, Vývoji tvořivém a především ve spise Trvání a
simultaneita. Zdá se, že sám Bergson předkládá různé odpovědi podle toho, na který
aspekt trvání a jeho vztahu k celku skutečnosti právě klade důraz. Ukazuje se, že
psychologické trvání, které stálo na počátku jeho bádání, lze myslet jen jako jeden
případ v nekonečném počtu jiných možných trvání. Přitom je však třeba myslet jednotu
univerza a v tomto smyslu také jednotu času. To ovšem klade další komplikované
otázky.
Je třeba se ptát, jestli na Bergsonovy pokusy vyložit svět z pojmu trvání nelze uplatnit
jeho vlastní kritiku filosofů, kteří se nechali okouzlit svým objevem a jediný aspekt
reality povýšili na princip, který má explikovat vše. Pokud jeden pojem aplikujeme na
65
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vše, na podstatu veškeré reality, jeho význam se vyprázdní, jak píše sám Bergson: „…ať
už ‚věc o sobě‘ nazveme jakýmkoli jménem, ať už z ní uděláme Spinozovu Substanci,
Fichtovo Já, Schellingovo Absolutno, Hegelovu Ideu nebo Schopenhauerovu Vůli,
vybranému slovu bude pevně daný význam málo platný: jakmile je uplatníme na celek
věcí, ztratí jej, bude zbaveno všeho významu.“67 Je na místě se zeptat, zda podobný
osud nepostihl i Bergsonovo Trvání. Bergson sice netvrdí, že objev trvání má
explikovat celou skutečnost, některé pasáže jeho díla však mohou takový dojem
evokovat. Na jeho obranu lze uvést, že tento spekulativní rozměr jeho filosofie je
korigován už zmíněnou tendencí vtahovat do hry lidskou zkušenost i výsledky
speciálních věd.
Pavel Kouba si v příspěvku příhodně nadepsaném Bergsonův zápas s vlastním objevem
všímá toho, jak se realita v Bergsonově díle ustavuje a udržuje v napětí mezi hlediskem
času a prostoru. Ve skutečnosti už na první pohled přehledné, naprosté rozdělení dvou
nepřevoditelných oblastí z Eseje o bezprostředních datech kladlo Bergsonovi odpor a
proto se pokoušel v Hmotě paměti jejich vztah přehodnotit. Jak jsem ukázal výše, mezi
časem a prostorem, jedinečností a opakováním, kvalitou a kvantitou, heterogenitou a
homogenitou klade klíčový, přechodový pojem extenze. Pokusy o uchopení jednoty
hmoty a paměti mají přesto podle Kouby výrazně spekulativní ráz, na jedné straně
usilují o zhmotnění vědomí, na druhé o zduchovnění hmoty. 68 Přitom však Bergson lpí
na jejich povahové odlišnosti. Je vidět, že problematičnost Bergsonova pojetí vztahu
mezi časem a prostorem vychází z toho, že se na jednu stranu snaží myslet realitu jako
permanentní substanciální změnu, jako změnu o sobě, na druhou stranu se však snaží
zachovat časové i prostorové hledisko popisu reality i zkušenosti lidského života.
„Třebaže Bergson bariéry, které si vytyčil svým objevem, v tomto ohledu nepřekročil,
zůstává jeho zápas s nimi nanejvýš poučný,“ konstatuje Kouba.69
Z pozic filosofie, která se zabývá přímo problémem vnímání, pak přichází kritika již
výše citovaného Renauda Barbarase. 70 Ten Bergsona nejprve chválí – především vysoce
oceňuje, že Bergson originálně vybočil z dosavadní z tradice, když k vnímání přistoupil
na základě jednání, pohybu, životní aktivity, která provádí selekci. Bergson překonává
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rozdvojení předmětu a reprezentace, když umisťuje vnímání mezi věci samé, které jsou
bytostně vnímatelné coby soubor obrazů. „Nedocenitelným Bergsonovým přínosem je,
že tuto cestu otevřel a že nastínil skloubení mezi vnímáním, uchopeným souběžně se
životem, a ontologií obrazů. Dělicí čára, linie bytostné artikulace již neprochází mezi
skutečnem a jeho reprezentací, ale mezi skutečnem, které svou reprezentaci již
obsahuje, a životem, který ho nechá vyjevit na jeho vlastním místě.“71
Komplexní konstrukci vztahu čisté percepce a paměti, kterou Bergson rozvíjí v celku
Hmoty a paměti, však podle Barbarase nelze přijmout. Dualismus hmoty a paměti,
které podléhají různým řádům skutečnosti, vede podle něj k tomu, že se analýza
vnímání odehrává výhradně na rovině předmětu a nevyčerpává tak smysl vztahů vědomí
ke světu. Barbaras, který vychází z fenomenologické tradice a je motivován především
tím, aby pomocí Bergsonova vitalismu rozvinul Husserlovu teorii percepce, tu
především postrádá pojem intencionality, který by umožnil výklad toho, jak se
subjektivita smysluplně vztahuje k různým aspektům skutečnosti. Bergson tak filosofii
vnímání pomohl uniknout paradoxů idealismu a realismu, když se zbavil pojmu
reprezentace, ale zároveň vnímání příliš objektivizoval a vyprázdnil tím různé možnosti
bytí subjektu. Domnívám se, že Barbaras zde plně nedoceňuje roli paměti jako
subjektivního momentu vnímání a hlavně to, že teprve v proplétání hmoty a paměti se
otevírá prostor pro vnímání jako odstup, respektive svobodu. Právě v tomto pozdržení
rekce, která je základem vnímání lze vidět základ intencionality. Nicméně je pravda, že
závěrečná kapitola Hmoty a paměti se neobrací k subjektivitě, ale zpět do nitra hmoty.
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3. Rozšířené vnímání
3. 1. Obrat zkušenosti a rozšířené vnímání
Navzdory možné kritice a problematickým momentům Bergsonova pojetí dualismu a
s ním úzce související teorie percepce, nabízí jeho pojetí vnímání řadu objevných
náhledů, které si zaslouží další pozornost. Jsem přesvědčen, že kromě toho, že k otázce
vnímání přistupuje z perspektivy jednání a života, což je impuls, který plodně rozvíjí
například výše zmíněný Renaud Barbaras, si ocenění a další prozkoumání zaslouží
představa, že vnímání, které je bytostně selekcí, je možné rozšířit.
K tomu ostatně vyzývá „metodická pasáž“ z Hmoty a paměti, která nabádá k tomu,
abychom se pokusili „hledat zkušenost u jejího pramene, či spíše před oním
rozhodujícím obratem, kde se stáčí směrem k užitečnosti pro nás, aby se stala v pravém
smyslu zkušeností lidskou.“72 To ovšem vyžaduje další ponor do otázek vztahu metody
intuice, smyslového vnímání nebo vnímání změny. Tomu se budu věnovat ve zbývající
třetí části své práce. Impulsy, které v tomto ohledu nabídla Hmota a paměť, se přitom
pokusím rozvinout pomocí dalších Bergsonových textů.
Jak už jsme viděli, konkrétní smyslové vnímání je u Bergsona bytostně propleteno
s funkcemi paměti, a tedy s trváním. Proto nelze myslet rozšířené vnímání, aniž bychom
se zároveň ptali na celek duševního života. Je třeba se zaměřit na to, jakými způsoby se
omezuje, nebo rozšiřuje množství psychologických stavů, které existují na různých
úrovních a v různé komplexitě a které tvoří náš duševní život.
Bergson další směřování naznačil už v Předmluvě k Hmotě a paměti: „Existují tedy
rozdílné tóny života mysli a náš psychologický život se může odehrávat v různých
výškách, jednou blízko, podruhé dál od činnosti, podle stupně naší pozornosti k životu.
To je i výchozí a jedna ze základních myšlenek této práce.“73 Tuto základní myšlenku je
třeba nyní dále interpretovat. Budeme se přitom pohybovat na hranici, jak je pro
Bergsona typické, mezi psychologií a metafyzikou. „Co obvykle považujeme za větší
složitost psychologického stavu, se v našich očích jeví jako silnější rozpínání celé naší
osobnosti, souměrně s uvolňováním sevření, v němž naši osobnost obvykle udržuje
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činnost: čím více se uvolňuje stisk kleští, jimiž se nechává svírat, tím větší je plocha, na
níž se naše osobnost jako nedělitelný celek rozprostírá.“74
Tyto úvahy nad rozpětím osobnosti vzhledem k úrovni pozornosti k životu přitom
vybočují z úzce filosofické kategorie teorie percepce, ale mají zásadní důsledky také pro
další obory intelektuální i praktické činnosti, od estetiky po lékařskou vědu. Pokusím se
totiž vyložit možnost rozšířit vnímání jako schopnost pohybovat se na kontinuu
duševního života, což umožňuje také pochopení duševního zdraví a nemoci jako
kontinua. „To, co obvykle považujeme za poruchu našeho psychologického života
samotného, za vnitřní zmatek nebo nemoc osobnosti, podle nás odpovídá uvolnění nebo
poruše sounáležitosti, které náš psychologický život pojí s určitým hybným průvodcem,
neboli otupení či snížení naší pozornosti k vnějšímu životu.“75 Kultivace a rozvoj
vnímání nebo péče o duševní zdraví přitom nespočívají v zaujetí jedné konkrétní pozice,
ale spíše v možnosti svobodného pohybu na kontinuu.
Podle výše načrtnuté teorie vnímání je člověk tělesně zasazen do přítomné koncentrace
trvání, což znamená do bodu, kde se stýkají hmota a duch, mezi rozlehlé věci okolního
světa a vzpomínky, které tyto věci rozpoznávají, obalují a komplikují. Kterým směrem
se však děje ono uvolnění osobnosti, respektive rozšíření vnímání? Domnívám se, že ho
lze na základě Bergsonovy teorie myslet v obou směrech. Onen „stisk kleští“ užitečné
činnosti omezuje vnímání hmoty i vliv vzpomínek – a pokud je tento stisk uvolněn,
rozšiřuje se vnímání směrem do hmoty, tedy okolních obrazů, ale současně může být
zaplavováno stále větším množstvím stále méně souvisejících vzpomínek, tedy
minulých obrazů, které pocházejí z bezprostřední minulosti i zhuštěné historie.

3. 2. Myšlení a pohyb
V úvodu své práce jsem představil Bergsonovu představu o trvání, jak ji vyložil ve své
prvotině, eseji O bezprostředních datech vědomí (1889), a dále jsem interpretoval jeho
druhou knihu Hmota a paměť (1896) s ohledem na problém vnímání. Na tomto pozadí
se nyní zaměřím na Bergsonův apel, že vnímání, která primárně vzniká selekcí, je
možné rozšířit či prohloubit. Tohoto momentu jsem se dotkl už nad čtvrtou kapitolou
74
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Hmoty a paměti a nyní budu téma sledovat také v textech sborníku Myšlení a pohyb,
který shrnuje vybrané eseje a přenášky spadající do let 1903 až 1923. Ačkoliv mezi
jednotlivými tituly lze konstatovat značné posuny, například v chápání rozsahu pojmu
trvání, nejde mi zde o historickou analýzu vývoje Bergsonova myšlení, ale budu na
texty nahlížet spíše systematicky jako na celek jeho filosofie.
Sám Bergson knihu Myšlení a pohyb zahajuje tvrzením, že obsahuje texty, které se
věnují především jeho metodě, o níž se domnívá, že by ji měl doporučit filosofům. 76
Sborník má být v tomto ohledu doplňkem svazku Duchovní energie z roku 1919, který
se vztahuje k vybraným speciálním problémům jeho filosofie. 77 Myšlení a pohyb ovšem
přesahuje čistě metodický zájem a představuje jakýsi zhuštěný, ačkoliv současně
popularizující, přehled Bergsonovy filosofie, a to především díky rozsáhlému Úvodu,
který zabírá téměř třetinu knihy. Kromě toho sborník obsahuje esej Úvod do metafyziky
nebo přednášku Vnímání změny, které Paul Ricoeur v rozhovoru s Gabrielem Marcelem
neváhal označit za velké programové texty tehdejší filosofické generace. 78 Mimo těchto
textů vycházím i z neméně důležitých textů Možné a skutečné či Filosofická intuice.
Většiny témat, kterými se budu zabývat, jsem se dotkl již v předešlém, nyní se je však
pokusím vyložit souvisle vzhledem k možnosti rozšířeného vnímání. Půjde o vnímání
změny ve vztahu k smyslovému vnímání, o roli umění nebo o pojmy prostoru a času
jako nástroje užitečné činnosti. To nás přivede zpět k otázce, nakolik lze rozšířené
vnímání chápat jako vnímání bezprostřední, které předchází vnímání jako jednání.
Následně se dostaneme k otázkám metody intuice, rozšiřování vnímání jakožto
rozpínání osobnosti nebo vnímání jakožto kontinua mezi dvěma smysly života či
svobody.
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3. 3. Změna, smyslové vnímání a role umění
Základní složkou Bergsonova apelu k prohloubení vnímání je nutnost naučit se vnímat
změnu, což je téma, které Bergson rozvíjí už od Eseje o bezprostředních datech vědomí,
kde mluví o trvání jako charakteru vlastního duševního života. Bergson se již v Eseji
snaží ukázat, že vnitřní život nemá charakter řetězce příčin a následků, ale je spíše
nedělitelným proudem tvořivosti. Znovu se toto téma otevřelo ve čtvrté kapitole Hmoty
a paměti, kde bylo vztaženo k pohybu. Ukázalo se, že Bergson chápe pohyb podstatněji
jako kvalitativní změnu stavu, spíše než pouze jako místní přesun věci. Tento radikální
posun v chápání pohybu jako změny je dále rozpracován v textech Myšlení a pohybu.
V této bergsonovské ontologii jsou podstatou reality pohyb a změna samy, nikoliv už
jednotlivé oddělené věci, které se hýbou a mění. „Skutečný je naopak proud, kontinuita
přechodu, změna sama. Tato změna je nedělitelná, je přímo substanciální. Jestliže ji náš
intelekt vytrvale pokládá za nesoudržnou, neustále k ní připojuje nějakého nositele, je to
proto, že ji nahradil řadou stavů kladených vedle sebe.“79
Výklad skutečnosti jako trvání, pohybu a změny má být nejen přesnějším popisem, ale
výzvou k osobní proměně, která otevírá cestu k prohloubené realitě. Tento rozměr
Bergsonova myšlení se naplno projevuje právě v některých textech Myšlení a pohybu,
například ve Vnímání změny, kde je formulován velmi sugestivními slovy: „Čím více si
zvykneme myslet a vnímat všechny věci sub specie durationis, tím více se ponoříme do
skutečného trvání. A čím více se do něj ponoříme, tím více se přemístíme směrem
k principu, který je sice transcendentní, ale na němž se podílíme a jehož věčnost nemůže
být věčností neměnnosti, nýbrž věčností života: jak bychom v ní jinak mohli žít a
pohybovat se? In ea vivimus et movemur at sumus.“80
„Neboť (v Bohu) žijeme, pohybujeme se a jsme,“ cituje Bergson Skutky apoštolů a
přesvědčuje čtenáře, že pokud bude realitu myslet, vnímat a prožívat autenticky jako
trvání, obrátí ho to už nyní k věčnosti, která však není nějakým nehybným zásvětím,
nýbrž oživenou přítomností. Přísliby tedy nejsou malé. Co to však znamená, vnímat
změnu? Z některých Bergsonových textů, především z analýz Eseje o bezprostředních
datech vědomí, by se zdálo, že skutečnou změnu můžeme vnímat jenom při prožitku
vlastního vnitřního života, jako trvání, tedy souvislost našeho duševního prožívání. Je
79
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proto třeba se ptát, zda se tato možnost vnímat změnu vztahuje i na vnější, smyslové
vnímání. Jsem přesvědčen o tom, že ano, a to právě díky posunu chápání trvání, který
Bergson učinil ve Hmotě a paměti. Klíčem ke kladné odpovědi je analýza pohybu
jakožto jednoduchého a nedělitelného. Když udělám gesto rukou, mohu tento pohyb
vnímat jako jednoduchý a celistvý svým vnitřním pocitem, ale také vnějším pohledem.
Mohu ho sice v představě na kterémkoliv místě zastavit, pak však už nepůjde o tentýž
jedinečný pohyb, a to ani vnitřně, ani v mém zorném poli. Příkladem zde může být
sledování tanečního představení, kdy je každý pohyb tanečníka naplněn svou vlastní
kvalitou. Tyto pohyby mohou být v představě kdykoliv zastaveny, mohou být zrychleny
či zpomaleny, pak se však změní jejich celková kvalita, jejich výraz, výpověď. Pokud
okolní realitu nevnímám jako soubor objektů, se kterými mohu manipulovat, ale jako
multiplicitu trvání, která se proměňují ve svých rytmech a výrazech, skutečnost se mi
ukáže ve své jedinečnosti a originalitě, podobná uměleckému dílu.
Když zakouším každý okamžik jako nový, tak ve mně každá situace vyvolává jedinečný
a nový dojem, jako by jej načrtla ruka umělce jedinečným, osobitým tahem. „Jistěže
tento obraz nemá uměleckou hodnotu takového Rembrandta nebo Velásqueze: je ale
právě tak neočekávaný a v tomto smyslu stejně originální.“ 81 Na jednu stranu tak
Bergson vyzývá k oceňování reality jako uměleckého díla a v souvislosti s tím současně
uvádí, že tomu, jak rozšířit vnímání, se můžeme naučit právě od umělců. Umělec je
schopen odpoutat se od užitečného výseku skutečnosti a vystihnout jiné aspekty reality
než ty, které probouzejí zájem našeho jednání. Uvolňuje svou pozornost k životu ve
smyslu jednání a jeho zorné pole se rozšiřuje na jevy, kterých si běžně nevšímáme.
„Pokusme se prozkoumat to, co zakoušíme před dílem takového Turnera či Corota:
zjistíme, že pokud je přijímáme a obdivujeme, pak proto, že jsme již předtím vnímali
něco z toho, co nám ukazují, ovšem vnímali jsme to, aniž bychom si toho všimli.“ 82 Zde
je pozoruhodný rozdíl mezi tím, co jsme vnímali a čeho jsme si všimli. Zdá se, že
v našem zorném poli je toho virtuálně mnohem více, než čeho si skutečně všímáme. To
však odpovídá výše rozvinuté teorii vnímání jako jednání. Vnímání zaměřené na
činnost, to jest vnímání, které s činností takřka splývá, si skutečnosti nevšímá, ale
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používá ji. Pokud však povolíme nárok užitečnosti, vzniká odstup, ve kterém se mohou
ukázat aspekty reality, detaily i celkové rysy, které nejsou aktuálně užitečné.83
Studium umění nás vede ke zjištění, že tento nepraktický odstup od skutečnosti nám
vyjevuje rozšířenou skutečnost nejen v konkrétních obsazích vnímání, ale také
v celkových rámcích, ve kterých se nám vnímání běžně dává: těmito rámci jsou prostor
a čas. Bergson už v Eseji ukázal, že homogenní, měřitelný čas je symbolickým
zobrazením, které vzniká, když přirozené trvání duševního života nahradíme
prostorovým modelem. Ve čtvrté kapitole Hmoty a paměti se pak ukazuje, že ani čistá
rozprostraněnost není skutečností o sobě, ale také jen symbolickým modelem, dělením
na polohy a místa, které uplatňujeme na původní proměnlivou multiplicitu trvání hmoty.
Homogenní měřitelný čas a prostor nejsou u Bergsona atributy reality samé, ani nutné
formy našeho názoru, ale jsou to spíše nástroje naší mysli, které jako modely nebo
rastry přikládáme na proměnlivou skutečnost tak, abychom na ni mohli efektivně
působit. Podřízení vnímání pod rastry dělitelného času a prostoru lze však podle
Bergsona překonat a přijmout intuici trvání, pokud smyslům „ponecháváme volnost“. 84
Toto překonání je však nesamozřejmé a nesnadné, protože návyk na symbolické,
užitečné dělení skutečnosti je pevně spojen s nároky společenského života a tudíž
vtištěn do naší společenské identity. I takové návyky myšlení je ale možné metodicky
překonat a vnímání reality i prožívání vlastního Já tak prohloubit: „Prostorovost a
v tomto zvláštním smyslu i společenskost jsou tedy pravými příčinami relativity našeho
poznání. Když odstraníme tuto vsunutou clonu, vrátíme se k bezprostřednu a dotkneme
se absolutna.“85

3. 4. Bezprostřední, nebo rozšířené vnímání?
Bergson i v textech Myšlení a pohybu vyhlašuje návrat k bezprostřednu, kde je možné
dotknout se absolutna. Tím navazuje na program, který předložil ve čtvrté kapitole
Hmoty a paměti, kde uvažuje o obratu zkušenosti. Slavnou programovou větu zde
znovu připomenu: „Hledat zkušenost u jejího pramene, či spíše před oním rozhodujícím
obratem, kde se stáčí směrem k užitečnosti pro nás, aby se stala v pravém smyslu
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zkušeností lidskou.“86 Bergson zde tvrdí, že skutečně lidská zkušenost vzniká obratem
od bezprostředního k užitečnému; ale že je současně možný opačný pohyb, tedy jakýsi
návrat od užitečného k bezprostřednímu poznání. Jenže pokud v komplexní konstrukci
Hmoty a paměti nejprve vyložil vnímání primárně jako jednání, tedy vnímání jako
výběr určitých obrazů orientovaný potřebou činnosti, je na místě palčivá otázka, zda je
v tomto rámci vůbec místo pro nějaké „bezprostřední poznání“.
Toto bezprostřední poznání by mělo být zároveň absolutní, nezprostředkované, mělo by
být jakýmsi splynutím s realitou. To na první pohled působí jako popis čistého vnímání,
které ale prakticky nikdy nenastává, protože konkrétní vnímání je vždy už nějakým
způsobem určeno pamětí. Bergson současně na mnoha místech svého díla, včetně textů
Myšlení a pohybu, upozorňuje, že z jeho analýz vyplývá, že přinejmenším jedna část
skutečnosti, totiž naše osoba, může být uchopena ve své přirozené čistotě.87 Pokročit
v sebepoznání je však zároveň paradoxně obtížnější, než pokročit v poznání vnějšího
světa, zdá se totiž, že stoupáme „proti sklonu přirozenosti“. 88
Z toho lze odvodit, že toto žádoucí bezprostřední poznání je člověku v jistém ohledu
nepřirozené. Člověk je přirozeně odvrácen od bezprostřednosti vnitřního prožívání
k vnějšímu strukturovanému světu, který umožňuje jednání: „Důvodem je snad to, že
bytosti, která se musí zvnějšnit, aby mohla jednat, je jistá nevědomost o sobě užitečná;
odpovídá nutnosti života.“89 Z předchozího víme, že základní zprostředkování, které
určuje lidskou zkušenost jako společenskou existenci, je rastry měřitelného prostoru a
času, tedy nástroje vnímání jako jednání, které přikládáme na realitu. To nám zároveň
znesnadňuje přístup k sobě samému jakožto k trvání, které je kvalitativní souvislostí.
Současně ale ze čtvrté kapitoly Hmoty a paměti víme, že jako trvání na jiné úrovni
zhuštění, s jinými rytmy, lze pochopit i okolní svět. Toto bezprostřední vnímání tedy
v jádru znamená uchopit realitu jako trvání.
Musíme se však dále ptát, zda je možné pochopit tuto otevřenost pro trvání jako návrat
před nějaký rozhodující obrat. Jak už jsem naznačil při interpretaci čtvrté kapitoly,
z biologického či evolučního hlediska, které je Bergsonovi obvykle vlastní, bychom
mohli tvrdit, že zkušenosti lidské předchází zkušenost zvířecí, která je tím více
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orientována užitečnou, sebezáchovnou činností. Je však pravděpodobné, že Bergsonovi
zde nejde o návrat k jakési před-lidské zkušenosti, ale především o vyřazení clon
měřitelného času, čistého prostoru a praktického jednání tak, aby se realita vyjevila
jinak, ve větší hloubce a šíři, neprakticky, neužitečně. To je však člověku, jak už bylo
řečeno, nepřirozené, a proto tento proces nelze chápat prostě jako návrat k nějakému
předchozímu stavu, nýbrž jako propracování se k něčemu, a to „proti sklonu
přirozenosti“.
Proto jsem výše napsal, že myšlenka bezprostředního vnímání neobsahuje méně, ale
více než myšlenka vnímání jako jednání. Obsahuje totiž myšlenku vnímání určeného
činností, které využívá užitečné clony času a prostoru, a navíc ještě myšlenkový úkon
jejich metodického vyřazení. Takto je možné hledat zkušenost před oním rozhodujícím
obratem – tedy nikoli pouhým návratem k něčemu, ale metodickým odkrytím nového
pole zkušenosti, které je charakterizováno hlavně tím, že nevylučuje prožitek trvání.
Toto nové pole se odkrývá v první řadě tak, že je třeba vyloučit nebo alespoň pozdržet
praktickou činnost. S ohledem na analýzy čistého vnímání z první kapitoly Hmoty a
paměti lze říci, že jde především o oddalování reakce na podnět. Toto oddalování reakce
přitom v určitém ohledu není nic jiného, než rozšiřování možnosti svobody, totiž
svobody ještě nejednat. Čím větší je svoboda nejednat, tím větší je možnost vnímat. To
však vyžaduje úsilí. Zde se objevuje na první pohled paradoxní vztah pasivity jakožto
aktivity, jakési pasivní úsilí či aktivní pasivita. Tento paradox je ovšem dobře známý
těm, kteří mají zkušenost s meditací prosté bdělosti nebo všímavosti. Čím větší je
svoboda automaticky nereagovat na nejrůznější podněty, tím širší je pole všímavosti.

3. 5. Metoda intuice
Paradox usilovné aktivity, která má vést k jisté pasivitě, souvisí s paradoxem
propracované metody, která má vést k jednoduché bezprostřednosti. Obé je vlastní
metodě intuice, která má být promyšlenou cestou k otevření nového pole zkušenosti.
Tato „metoda k následování“, kterou Bergson v prvním přiblížení doporučuje už ve
čtvrté kapitole Hmoty a paměti, je pak jedním z vůdčích témat, které prostupují texty
Myšlení a pohybu. Metoda intuice, která se stala emblémem Bergsonovy filosofie,
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přitom přitahuje i provokuje interprety právě napětím mezi diferencovaností metody a
jednoduchým aktem, kterým má být dosaženo bezprostředního poznání.
Gilles Deleuze začíná svou interpretaci Bergsonova díla právě výkladem intuice jako
metody. Upozorňuje, že intuice rozhodně není nějaký nejasný pocit či vnuknutí,
konfuzní sympatie, ale vypracovaný postup, jehož pravidla určují v zásadě tři druhy
aktů. „První se týká nastolování a vytváření problémů, druhý se týká odhalování
skutečných diferencí v povaze a ten třetí aprehenze reálného času.“90 Sám Bergson
mluví o intuici na různých místech různým způsobem a zdá se, že nejlepší výraz své
metody stále hledal. Není zde v mých silách různé aspekty intuice vyložit. 91 Lze však
říct, že společný a podstatný je bod, který se u Deleuze objevuje jako třetí, tedy
aprehenze reálného času. Sám Bergson říká, že existuje základní význam toho, co to
znamená myslet intuitivně, totiž myslet v trvání.

92

To, jak jsem vyložil výše, znamená

vyvinout určité úsilí. Tohoto momentu si všímá i Bergsonův interpret Milič Čapek,
když píše: „Bergsonova intuice (pojem, který způsobil tolik nedorozumění) neznamená
(…) prosté odevzdání se naší vnitřní skutečnosti, citové a instinktivní. Znamená naopak
myšlenkové úsilí, překonati sklony naší obraznosti, která, utvářena vnějším světem je
navyklá na chápání prostorové a visuální a tím zkresluje i naši představu vnitřního
dění.“93
Zde je však třeba Miliče Čapka mírně poopravit. Jistě je třeba překonat sklony naší
obraznosti ve smyslu čistého prostoru a měřitelného času, není však třeba opustit
vizualitu jako takovou. Nárok myslet a vnímat v trvání, tedy intuitivně, se netýká jen
vnitřního duševního života, ale také vnějšího světa. V přednášce Filosofická intuice
Bergson říká jasně: „Chceme-li (…) proniknout k intuici, není nutné, abychom se
přenesli mimo oblast smyslů…“ 94 Intuice zasahuje vnitřní i vnější skutečnost a vnímání
obou rozšiřuje a prohlubuje – navzdory přirozenému nutkání vše redukovat vzhledem k
použitelnosti. „Pokusme se naopak uchopit sebe sama tak, jak vskutku jsme, v hutné a
navíc pružné přítomnosti, kterou můžeme libovolně rozšiřovat zpět tím, že budeme dál a
dál zatlačovat clonu, která nás skrývá před námi samými. Uchopme znovu vnější svět
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takový, jaký je, nejen na povrchu, v přítomné chvíli, nýbrž v hloubce, s bezprostřední
minulostí, která přítomnou chvíli pobízí a která jí dodává vzmach.“ 95 Současně se
ukazuje, že i ono striktní dělení na vnitřní a vnější vzhledem k naší osobnosti je dílem
nároku praktického jednání a ustupuje pod vlivem intuice.

3. 6. Rozšíření vnímání jako rozpínání osobnosti
Zde se můžeme s větším porozuměním vrátit k Bergsonově tezi, kterou jsem výše
zmínil v kapitole nazvané Obrat zkušenosti a rozšířené vnímání a kterou Bergson sám
formuluje v Předmluvě k Hmotě a paměti, totiž že to, „co obvykle považujeme za větší
složitost psychologického stavu, se v našich očích jeví jako silnější rozpínání celé naší
osobnosti, souměrně s uvolňováním sevření, v němž naši osobnost obvykle udržuje
činnost: čím více se uvolňuje stisk kleští, jimiž se nechává svírat, tím větší je plocha, na
níž se naše osobnost jako nedělitelný celek rozprostírá.“96
Toto rozpínání osobnosti je nakonec jiným ohledem zkoumaného procesu rozšířeného
vnímání. Rozšířené vnímání neboli intuitivní vnímání je především otevřeností vůči
skutečnosti trvání. Trvání, přinejmenším jakožto kvalitativní souvislost mého duševního
života, je vždy dynamickým celkem, který se neustále proměňuje. Současně jsme viděli,
že vnímání trvání nemusí znamenat uzavření se v sobě se zavřenýma očima, ale naopak
uchopení sebe samého jakožto trvání otevírá oči pro trvání vnějšího světa. Tak se
úroveň pozornosti k životu, tedy jinými slovy uvolnění nebo sevření stisku efektivity,
projevuje jako uvolnění a sevření celku osobnosti. S tím souvisí i překonávání návyku
rozdělovat skutečnost podle nároků čistého prostoru a dělitelného času. Právě tato
kvantifikace drasticky poznamenává pochopení sebe sama jakožto celku, když osobnost
rozděluje na různé funkce nebo oddělené danosti duševního života. Celkové rozpínání
nebo smršťování duše proto nelze chápat v čistě prostorovém smyslu, a když Bergson
mluví o výškách, mluví současně o tónech. 97 Je jasné, že je třeba si představit spíše
rozpínání symfonické skladby, kdy každý nástroj proměňuje celek.
Nicméně v jistém ohledu musí mít Bergson na mysli i rozpínání v prostoru nebo snad
vůči prostoru, protože jakožto čisté vnímání vědomí splývá s hmotou a podle úrovně
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pozornosti vůči životu se neustále proměňuje konstelace obrazů a jejich smrštění. Tato
konstelace obrazů je však současně branou, skrze kterou se na přítomnosti podílí paměť.
Osobnost se tak podle Bergsona rozpíná podle úrovně pozornosti k životu neboli podle
rozšířenosti vnímání vůči hmotné skutečnosti i paměti. 98 Zdá se, že tak jako ve čtvrté
kapitole Hmoty a paměti byly ve vztahu k teorii hmoty odstraněny měřitelný čas a čistý
prostor ve prospěch jakési původnější extenze, je třeba o původnější, ale bohatší extenzi
uvažovat také v souvislosti s teorií osobnosti. Rozšířené vnímání neznamená jen přísun
většího množství obrazů, ale kvalitativní proměnu celé vnímající bytosti.

3. 7. Kontinuum a dva smysly života
Pokusil jsem se interpretovat proces rozšíření vnímání nejen jako pouhé zmírnění
selekce smyslových obrazů, ale také jako rozpínání celé osobnost. Takto pojaté vnímání
pochopitelně nelze ostrým řezem oddělit od paměti či imaginace. Věřím, že tímto
směrem vedou Bergsonovy myšlenky o metodě intuice a novém pojetí metafyziky,
která nemá směřovat mimo vnímatelný svět, ale naopak k prohloubenému prožívání
přítomné skutečnosti. Čím více je člověk schopen pozdržet nebo překonat nároky
užitečnosti a měřícího, kalkulujícího a dělícího rozumu, tím spíše se mu otevírají
možnosti přístupu k jiné podobě reality. Nelze však říci, že by Bergson byl iracionálním
mystikem, který jednoznačně preferuje jednu stránku věci. Bergson nechce zrušit
moderní, racionální, osvícenský svět. Jeho angažovanost ve vědecké, společenské i
politické realitě jeho doby o tom, domnívám se, svědčí dostatečně.
Bergson nemíní realitu romanticky, naivně zjednodušovat nebo omezovat, ačkoliv
některé jeho sugestivní apely by k podobnému závěru mohly vést. Spíše sám varuje
před jednostranným a omezujícím důrazem na kvantitativní a pragmatický přístup
k duševnímu životu i životu obecně. Chce nabourat nutkavou fascinaci výdobytky
vědeckého a technického pokroku a zdůraznit, že čas je více než tikot hodinek, prostor
více než narýsovaný plán a vnitřní život člověka více než soubor užitečných funkcí, aniž
by tím chtěl snižovat hodnoty vědy, techniky nebo prostého praktického života. Výše
98
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viděli při interpretaci Hmoty a paměti, mezi vědomím a nervovou soustavou je stejná sounáležitost,
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načrtnutou teorii vnímání jako selekce proto nelze chápat jako výraz deficience lidského
života – vždyť teprve díky této selekci se živé bytosti stávají samy sebou a mohou svůj
život uchovávat a rozvíjet. Přesto je podle Bergsona třeba tuto selektivnost vědomě
překračovat a vnímání rozšiřovat. Věřím, že analogicky těmto dvěma smyslům vnímání
lze formulovat jakési dva smysly života.
Zdá se, jako by se život člověka vydával dvěma směry. 99 Na jednu stranu se orientován
činností zužuje a formuje ve prospěch větší efektivity, na druhou stranu toto vlastní
zúžení překračuje, aby od efektivity odstoupil, uvolnil se, otevřel a proměnil. V tom se
ukazují dva smysly prožívané skutečnosti, jeden lze označit jako praktický, druhý jako
filosofický. Jeden vede k zachování života, druhý k jeho rozšíření. Jeden umožňuje Já
přežít a zabezpečit se, druhý transcendovat samo sebe. 100 V tomto ohledu lze
Bergsonovo pojetí vztahu selektivního a rozšířeného vnímání interpretovat jako
kontinuum mezi těmito dvěma smysly, na kterém se Já pohybuje. Nejde pochopitelně o
kontinuum statické, jednou provždy dané, nýbrž dynamické, kontinuum, které se samo
dle pohybu Já neustále proměňuje. Nejde ani o abstraktní hegelovskou dialektiku teze,
antiteze a syntézy, spíše o neustálý organický vývoj, o smršťování a rozpínání vedoucí
k růstu, k evoluci. Tuto myšlenku života jako kontinua mezi dvěma smysly lze
demonstrovat na tématu duševního zdraví a ukázat její důsledky pro pojetí svobody.
Co se týče duševního zdraví, Bergson sám upozorňuje na to, že některé psychické jevy,
které bývají chápány jako poruchy, lze vysvětlit jako ztrátu pozornosti k životu, tedy
ztrátu sounáležitosti vnímání s praktickou orientací.

101

Pokud však uchopíme duševní

život jako kontinuum, je možné tyto jevy interpretovat nikoli jako pouhou deficienci,
ale jako zkušenost rozšířeného vnímání, kterou je možno integrovat do celku duševního
života. Podmínkou integrace je to, aby byla opět zajištěna možnost návratu k zúženému,
tedy praktickému smyslu skutečnosti. Duševní zdraví pak neznamená určité uniformní
prožívání skutečnosti, neznamená zaujetí jedné optimální úrovně pozornosti vůči životu,
ale spíše značí možnost svobodného pohybu na kontinuu, proces rozšiřování a zužování.
Lidský život pak může být pochopen jako pohyb mezi dvěma smysly skutečnosti, kdy
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ani jeden není sám o sobě žádoucí nebo patologický, a cílem není obrana proti
„poruchám“, ale integrace rozmanitých prožitků do celku zkušenosti.
Tato úvaha o dvou smyslech vnímání, respektive dvou smyslech života, nás vede také
k možnosti rozlišit dva smysly svobody, respektive rozšířit pojetí svobody známé
z Eseje o bezprostředních datech vědomí, který bývá vydáván pod instruktivním titulem
Čas a svoboda. Pokud jen velmi hrubě shrnu Bergsonovy závěry, lze říci, že když sami
sebe nahlédneme jako trvání, jako nepřetržitý tvořivý proud novosti, ukáže se, že
svobodni prostě a jednoduše jsme. Toto na první pohled velmi elegantní řešení
problému svobody však klade před čtenáře jisté obtíže, protože se jaksi obloukem
vyhýbá klasickému traktování otázky svobody v rámci tradičněji pojaté teorie jednání,
která se zabývá motivacemi, záměry, volbami z možností nebo odpovědností za tyto
volby. „Bergsonova otázka totiž zní: kdy se cítíme svobodni? A nikoli: kdy jsme
svobodni?“ upozorňuje Jakub Čapek ve své kritice Bergsonova pojetí svobody. 102
Domnívám se, že pokud můžeme interpretovat Bergsonovo pojetí vnímání jako pohyb
na kontinuu, lze v intencích této teorie odpovědět na obě tyto otázky. Na první odpovídá
Bergson explicitně sám: cítíme se svobodni, pokud sami sebe prožíváme jako trvání,
pokud sami sebe intuitivně myslíme a vnímáme jako rozpínající se, proměnlivý celek
osobnosti. Svobodni ale současně také jsme, pokud se svobodně pohybujeme mezi
selekcí a rozšířením, mezi praktickým a nepraktickým smyslem života. Pochopení
života jako pohybu na kontinuu tak vede k tomuto druhému smyslu svobody, který
může doplnit pozoruhodné, ale problematické pojetí svobody jako prožitku.
První pojetí svobody, vycházející hlavně z Eseje, předkládá svobodu uvolněného a
rozšířeného Já, která se prostě nechá být. Ono druhé pojetí pak klade svobodu nejen
žijícího, ale také jednajícího člověka, muže činu ze třetí kapitoly Hmoty a paměti, který
ovládá své vzpomínky, tedy své konkrétní vnímání, a pohybuje se svobodně mezi
soustředěním na praktický výkon a rozptýlením v bohatství hmotné reality nebo snění
vlastní paměti. Jak už bylo řečeno, na kontinuu nejde jen o pohyb od jednoho způsobu
prožívání k druhému, ale o dynamickou výměnu a proměnu celku.
Lze domýšlet, že zkušenost rozšířeného vnímání, uvolnění a rozepnutí osobnosti, která
je také zkušeností radosti, jak Bergson často zdůrazňuje, posléze při návratu k užšímu
102
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vnímání ovlivňuje výběr cílů a prostředků v modu užitečnosti. Praktický život,
rozvržený vzhledem k této širší realitě, pak umožňuje hledání a nacházení nových cest
k plnějšímu prožívání. Praktické a duchovní, aktivní a kontemplativní už nestojí
v protikladu, ale ve vztahu vzájemné komunikace. Pokud tuto teorii vnímání vztáhneme
na teorii osobnosti, můžeme spolu s Bergsonem rozlišit dvě Já: na jedné straně zúžené
Já praktické činnosti, tedy Já efektivní, kontrolované, společenské a chápané prizmatem
měřitelného času a prostoru, Já pevných obrysů našeho těla i životopisu; a na druhé
straně potom Já nepraktického odstupu, Já tekoucí, proměnlivé, neohraničené, Já, které
ponechává volnost smyslům i prožitku vnitřního života, Já chápané z hlediska trvání.
Z perspektivy teorie kontinua a dvou smyslů života však nelze říct, že by jedno Já bylo
falešné a druhé autentické, jedno původní a druhé získané, jedno čistě reaktivní a druhé
prostě svobodné. Ano, jedno je formováno nároky činnosti a potřebou život uchovat,
druhé možností od těchto nároků odstoupit a prožít život hlouběji a plněji. Obě Já lze
ale chápat jako smysluplné, ačkoliv rozdílné postoje k téže realitě. Širší pojetí svobody
pak nespočívá ve výběru jednoho z nich, ale v možnosti pohybu mezi nimi. Zde se
otevírají další perspektivy například pro dialog mezi impulsy Bergsonovy filosofie a
rozmanitými náhledy psychoterapeutických teorií či buddhistické psychologie. 103
V rámci Bergsonovy vlastní tvorby by bylo možné témata dvou smyslů vnímání, dvou
smyslů života anebo dvou pojetí Já sledovat na stránkách dalších velkých knih,
především Vývoje tvořivého, ale také Dvou zdrojů morálky a náboženství. Je
pozoruhodné, že na docela posledních stranách Bergsonova pozdního díla, které se
věnuje otázkám společnosti, etiky, politiky a mystiky, se vrací ozvěny teorie percepce,
kterou Bergson předložil ve Hmotě a paměti. 104 To však už přesahuje možnosti této
práce i vymezené téma, tedy vztah mezi vnímáním jako selekcí a rozšířeným vnímání.

103

Například EPSTEIN, Mark, Myšlenky bez myslitele. Psychoterapie z pohledu buddhismu, přel. Lenka
Adamcová, Maitreia, Praha 2013. Epstein mimo jiné upozorňuje na to, že s buddhistickými technikami
všímavosti přichází posun od prostorově založeného prožívání sebe sama k prožívání časovému.
104
BERGSON, Henri, Dva zdroje morálky a náboženství, přel. Josef Hrdlička, Vyšehrad, Praha 2007, str.
226.
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4. Závěr a výhled
V předložené práci jsem se pokusil vystihnout teorii vnímání Henriho Bergsona, který
k problematice originálně přistoupil z hlediska života, jednání a pohybu. Východiskem
se stala jeho teze, že pokud je vnímání de iure obrazem celku, avšak de facto se omezuje
na to, co jednající bytost zajímá, pak otázkou není, jak vnímání vzniká, ale jak se
omezuje. Tuto tezi jsem sledoval především na stránkách díla Hmota a paměť, abych se
ji následně pokusil vztáhnout k Bergsonově výzvě k tomu, aby vnímání bylo rozšířeno a
prohloubeno. Téma rozšířeného vnímání jsem se pak pokusil rozvinout především nad
stránkami sborníku Myšlení a pohyb. Zde se ukázalo, že Bergsonovo myšlení se vydává
dvěma směry, aby vystihlo dvojí směřování života: na jednu stranu vyrůstá z potřeby
praktické činnosti, na druhou stranu se může rozvinout mimo rámec užitečného.
Tak se před námi otevřela myšlenka svou smyslů života jako svou pólů dynamického
kontinua, na kterém se odehrává pohyb duševního života, podle úrovně pozornosti
k užitečné činnosti. Možnost pohybu na tomto kontinuu pak dává nový význam lidské
svobodě a rozšiřuje Bergsonovo pochopení svobody jako prožitku. Vnímání na jedné
straně takřka splývá s činností, na druhou stranu se však rozšiřuje zpět k celku, ze
kterého bylo vyříznuto, úměrně tomu, jak opouštíme hledisko užitečnosti. Do důsledku
myšlená lidská svoboda však nemůže spočívat jen v uvolnění od činnosti, ale také
v možnosti se k ní vrátit a rozvíjet svůj život v užší i širší perspektivě.
Bergson ukazuje, že vnímání není v první řadě kontemplace, není vedené otázkou
poznání, ale je funkcí jednání, je původně komplikací bezprostřední reakce, což
umožňuje živé bytosti reagovat cíleněji, vědoměji, efektivněji. Možnost kontemplace
ale není zrušena, pouze vysvětlena až jako komplikace komplikace, jako svoboda
odstoupit od činnosti tak daleko, až činnost přestane být zajímavá, jako svoboda
nejednat, ale přesto vnímat realitu – nikoliv už jako oddělené, použitelné a používající
entity, ale jako souvislý proud chvějivého života, ze kterého se zdvihá mimo jiné i má
bytost.
Vnímání pak už není jenom jedním z předmětů filosofie podřízených otázkám, co to je
nebo jak to funguje, ale stává se základní zkušeností, ze které je třeba myslet. K tomu
ostatně Bergson především v textech Myšlení a pohybu opakovaně vyzývá. Je třeba
k otázce vnímání přistoupit zevnitř, z hlediska žijící a jednající bytosti. Zde se však
filosofie pozoruhodně reformuje nejenom co do své metody, ale také co do svého
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smyslu. Pokud totiž společně s Bergsonem pochopíme vnímání jako pohyb mezi dvěma
smysly života, mezi zúžením a rozšířením podle pozornosti k životu, pak chápeme, že
tento pohyb, tyto proměny se týkají celé osobnosti. Vnímání potom není jen jednou
funkcí z mnoha, ale něčím fundamentálním – to, jak vnímáme, určuje to, jak jsme.
Filosofovat ze zkušenosti vnímání pak znamená praktikovat filosofii nejen jako
odbornou disciplínu, ale také jako svého druhu duchovní cvičení.
Nelze říci, že by Bergsonovy výzvy k takovému přístupu zůstaly nevyslyšeny. Na tento
existenciální či etický rozměr jeho filosofie navázali například Vladimir Jankélévitch,
který rozvíjel mimo jiné pojetí času jako transformativní zkušenosti, 105 nebo Gabriel
Marcel ve své kritice redukování člověka na soubor funkcí či v souvisejících úvahách o
„ontologickém tajemství“. 106 Odhodlání myslet podle vnímání pak v návaznosti na
Bergsona, třebaže se vůči němu současně kriticky vymezují, prokázali někteří myslitelé
vycházející z fenomenologické tradice,

třeba

Maurice

Merleau-Ponty107

nebo

opakovaně citovaný Renaud Barbaras.108 Přesto jsem přesvědčen, že Bergsonův pokus
myslet vnímání z perspektivy života a uchopit vnímání jako proces selekce a
rozšiřování, který zahrnuje celou osobnost zasazenou do celku světa, je stále plodný.
Domnívám se, že v kontextu současného myšlení by bylo na místě využít tyto impulsy
například k dalšímu rozvíjení objevů environmentálního filosofa Davida Abrama, který
ve svém Kouzlu smyslů109 též vyšel z fenomenologické tradice, ale směřuje
k myšlenkám transformace lidského vnímání vzhledem k mimolidské či „více než
lidské“ zkušenosti a oživení smyslů ve vztahu k proměnlivé, živoucí přírodě.
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JANKÉLÉVITCH, Vladimir, Odpuštění, přel. Zdeněk Kouřím, Mladá fronta, Praha 1996.
MARCEL, Gabriel, K filosofii naděje, přel. Věra Dvořáková a Miloslav Žilina, Vyšehrad, Praha 1971.
107
MERLEAU-PONTY, Maurice, Fenomenologie vnímání, přel. Jakub Čapek, Oikoymenh, Praha 2013.
108
BARBARAS, Renaud, Vnímání.
109
ABRAM, David, Kouzlo smyslů. Vnímání a jazyk ve více než lidském světě, přel. Michaela Melechovská
a Jiří Zemánek, DharmaGaia, Praha 2013.
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5. Příloha
Diagram „obvodů“ vnímání a diagram kužele:

zdroj: BERGSON, Henri, Hmota a paměť. Esej o vztahu těla k duchu, přel. Alan
Beguivin, Oikoymenh, Praha 2003, str. 78 a 114.
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