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Abstrakt 

 

Předkládaná práce se pokouší dokázat historickou i ideovou provázanost 

pojmů empatie a umění. Schopnost empatie se dokonce stala východiskem celé 

jedné estetické školy, která na ni pohlížela jako na hlavní princip estetické 

zkušenosti. V práci se nejprve pokusíme o interdisciplinární představení pojmu, ve 

kterém bude empatie nahlédnuta z pozice fenomenologické filozofie, psychologie 

a kognitivní vědy. Poté se zaměříme na vznik a vývoj „klasických“ estetických teorií 

vcítění 19. století a počátku 20. století, jež postupně představíme a 

okomentujeme. 
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Abstract 

 

This thesis attempts to prove the historical and ideological links between 

the concepts of empathy and art. Ability to empathize even became the basis of a 

whole aesthetic school, which considered empathy for the main principle of 

aesthetic experience. The concept of empathy is first introduced interdisciplinary: 

from the perspective of phenomenological philosophy, psychology and cognitive 

science. Then we will focus on the origin and evolution of "classical" aesthetic 

theories of empathy of 19th century and early 20th century: these theories will be 

introduced and commented. 
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1.      ÚVOD 

 

Předkládaná práce si dává za cíl dokázat historickou i ideovou provázanost 

pojmů empatie a umění. Byla to totiž právě estetika, která termín empatie 

znovuobjevila, přiřadila mu nové významy a zanesla ho do obecného vědeckého 

diskurzu. Schopnost empatie se pak dokonce stala východiskem celé jedné 

estetické školy, která na ni pohlížela jako na hlavní princip estetické zkušenosti. 

V našem výkladu začneme poněkud ambiciózní snahou o představení 

pojmu empatie1 v rozsahu jedné kapitoly bakalářské práce. Tento fakt s sebou již 

v zárodku nese požadavek stručnosti a výstižnosti. Ačkoli se tato dvojice výrazů 

často používá alibisticky, a to jako omluva výkladového redukcionismu či 

eklekticismu, přesto doufáme, že náš text dokáže představit problematiku empatie 

natolik obstojně, abychom v něm nalezli nezbytné informační podhoubí, na které 

bude moct navázat kapitola další. 

Empatií se v současnosti zabývá celá řada disciplín, a to především 

humanitních, jakými jsou kupř. psychologie, sociologie, pedagogika, filozofie či 

umělecké obory, ale také věda kognitivní, neurofyziologie či psychosomatika. Není 

v našich silách, ani v našem zájmu, všechny tyto přístupy shrnout. 

Vzhledem k povaze předkládaného textu budeme vycházet z literatury 

zkoumající empatii nejprve z hlediska fenomenologické filozofie, která stojí časově 

(místy i myšlenkově) nedaleko teoriím estetického vcítění konce 19. a počátku 20. 

století a jež s nimi vedla vzájemně obohacující dialog. Primárně se budeme zabývat 

                                                           
1
 V práci budeme používat dvojici absolutně souznačných pojmů empatie a vcítění, neboť různí 

českojazyční autoři volí jednou ten či druhý termín. Různá terminologie se běžně vyskytuje i v 

textech jednoho autora. Tento fakt však nepokládáme za nedostatek, zcela opačně: empatie je 

nejenom dobře fungujícím internacionalismem, ale navíc je v českém jazykovém prostředí násobně 

četnější než její český ekvivalent vcítění, jenž má ale zase tu výhodu, že zakládá sloveso vcítit se, 

resp. jeho nedokonavou formu vciťovat se. Žádné empatizovat slovníky spisovného českého jazyka 

neznají. V některé literatuře se jako český ekvivalent empatie používá „vcítění s porozuměním“ 

(kupř. VYMĚTAL, Jan – REZKOVÁ, Vlasta, Rogersovský přístup k dospělým a dětem, Praha: Portál, 

2001, s. 8), sám Edmund Husserl (HUSSERL, Edmund, Karteziánské meditace, Praha: Svoboda – 

Libertas, 1993.) na několika místech mluví o „vciťujícím porozumění“, my však považujeme 

porozumění za předpoklad empatie, tj. porozumění je pro nás její integrální součástí. 
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Husserlovým náčrtem empatie v jeho Karteziánských meditacích2, poté dílem 

„fenomenoložky empatie“, Edith Steinové, která empatii rozpracovává do podoby 

bližší jejímu novodobějšímu pojetí.3 

Další podkapitola bude popisovat empatii z pozice psychologie (resp. 

psychiatrie, psychoterapeutiky či psychosociologie), již pro nás bude představovat 

dvojice autorů Carl Rogers a Béla Buda, kteří studiu empatie věnovali podstatnou 

část své vědecké kariéry a jsou v této oblasti uznávanými autoritami. Závěrečnou 

podkapitolu pak představuje rychlá sonda do některých nových koncepcí kognitivní 

neurovědy (Rebecca Saxe), psychologie (Simon Baron-Cohen), a kulturologie 

(Roman Krznaric), na nichž je možné ilustrovat současné směřování úvah o 

empatii. 

V další části práce se zaměříme na vznik a vývoj „klasických“ estetických 

teorií vcítění 19. století a počátku 20. století vzniklých v německojazyčném 

prostředí, nebo jím inspirovaných. V pozdějším vývoji estetiky se již není možné 

setkat s tak souvislým a soustředěným zájmem o vcítění, s nějakou její teorií v tak 

čisté podobě. Východisko německé estetiky vcítění budeme nalézat v estetickém 

subjektivismu Immanuela Kanta, za její další pramen pak navrhneme romantickou 

touhu po splynutí s přírodou (romantický panteismus). Poté popíšeme, jak se 

vcítění dostalo do širšího (německého) vědeckého povědomí zhruba v 60. letech 

19. století a jak se vyvíjelo dál až ke svému klasickému, nejvýraznějšímu vyjádření 

v díle Theodora Lippse. 

Závěr práce bude věnován krátké úvaze, jaká může být úloha umění 

při rozvoji empatie. 

 

  

                                                           
2
 HUSSERL, 1993. Husserl používá termín vcítění ještě v HUSSERL, Edmund, Ideje k čisté 

fenomenologii a fenomenologické filosofii, Praha: Oikoymenh, 2006. 
3
 Zdaleka netvrdíme, že je náš výklad o empatii z fenomenologického hlediska vyčerpávající, snad 

jenom – a s ohledem k rozsahu naší práce – postačující. Jiné myslitele spojené s fenomenologií a 

zabývající se empatií (resp. sympatií), Maxe Schelera a Maurice Merleau-Pontyho, uvedeme pouze 

v několika málo odkazech na různých stranách textu, ačkoli by si jejich díla zasloužila samostatný 

prostor (stejně tak i filozofie Martina Bubera). 
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2.     PŘEDSTAVENÍ POJMU EMPATIE 

 

2.1 POHLED FENOMENOLOGICKÉ FILOZOFIE 

 

Maďarský psychiatr a psycholog Béla Buda ve své práci4, jíž se budeme 

detailně zabývat v příští podkapitole, uvádí5, že se z novodobé filozofie empatií 

nejvíce zabýval její fenomenologický proud. O tom, že fenomenologie zásadním 

způsobem přispěla k objasnění empatie a že ji obohatila o nové významy, není 

sporu, koneckonců to tvrdí sám její zakladatel, Edmund Husserl6. Domníváme se 

však, že v souvislosti se jménem tohoto slavného filozofa se zároveň Béla Buda 

dopustil chybného tvrzení, poněvadž tvrdí 7 , že se Husserlovo dílo empatie 

„nedotýká“. Pro nás, zcela opačně, bude Edmund Husserl výchozím bodem 

následující části textu a společně s ním budeme nalézat cestu k tomu, jak vůbec 

empatii jako schopnost „konstituujícího subjektu“ uchopit. 

Ve svých Karteziánských meditacích hledá Edmund Husserl (1859 – 1938) 

cestu z jistoty výchozí subjektivity ke společnému sdílení přirozeného světa více 

subjekty a zároveň se pokouší odpovědět na otázku, jakým způsobem může tento 

přirozený svět fungovat jako intersubjektivní korelát. V počátečních meditacích, 

kdy ještě subjekt příliš nevystupuje ze svých hranic, zatím Husserl pojem vcítění 

nepoužívá, nýbrž zmiňuje termín vžití (Einleben), a to ve smyslu „hroužení se do 

intence“8. Subjekt se podle něj může hroužit do intence jen ve vztahu k vědomě 

jsoucímu a majícímu platnost v něm a z něj samého, do proudu vlastních 

cogitationes9. A tak každý smysl, který má a může mít nějaké jsoucno pro subjekt, 

pochází pouze z výkonů intencionálního života subjektu, z jeho konstitutivních 

syntéz. 

                                                           
4
 BUDA, Béla, Čo vieme o empatii?, Bratislava: Pravda, 1988. 

5
 BUDA, 1988, s. 44. Cit.: „Sám Husserl se nedotkl otázky empatie, ale o to blíže se k ní dostal Max 

Scheler, Jaspers a mnozí další němečtí psychiatři.“ 
6
 „Problém vcítění obdržel teprve v konstitutivní fenomenologii svůj pravý význam a svou pravou 

metodu řešení.“ HUSSERL, 1993, s. 14. 
7
 BUDA, 1988, s. 44. 

8
 HUSSERL, 1993, s. 14. 

9
 HUSSERL, 1993, s. 24. 
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Později 10 , v páté meditaci Odhalení transcendentální sféry bytí jako 

monadologické intersubjektivity, představuje Husserl svou teorii zkušenosti cizího. 

Jiné já se nejprve subjektu podává ve zkušenosti čistě jako korelát jeho vlastního 

cogita a je mu transcendentálním vodítkem. O jiných má subjekt zkušenost „jako o 

objektech ve světě; nikoli jako o pouhých přírodních věcech (ačkoliv po určité 

stránce i to tak je)“11. Tito „jiní“ nejsou jen objekty ve světě psychicky ovládající jim 

příslušející hmotná těla, ale zároveň jsou i subjekty pro tento svět mající 

„zkušenost o tomto světě a témž světě, který zakouším já sám, a to tak, že při tom 

mám i zkušenost o světě a ve světě o druhých“12. Tím se Husserl dopracovává ke 

stanovení intersubjektivního světa zakoušeného spolu s jinými (též zkušenostního 

světa13), jehož smyslem je „být pro každého zde“14, jinými slovy být ve svých 

objektech každému přístupný. Hned poté přistupuje k dalšímu klíčovému 

problému transcendentální teorie objektivního světa, ke konstituování cizího já a 

jeho vztahu k zakládajícímu subjektu. 

V Husserlově podání si subjekt, na základě podobnosti vlastního těla s těly 

ostatních, uvědomuje, že žije s ostatními subjekty ve zkušenostním světě, jež je 

intersubjektivně sdílen. Těla jednoho každého jsou v tomto světě pro každého zde 

a vzájemně se zpřítomňují (aprezentují), napínají vůči sobě svou intencionalitu. 

V této přírodě a v tomto světě je tělo subjektu „jediným hmotným tělem, jež je a 

může být původně konstituováno jako tělo (fungující orgán)“, a tak jiné tělo musí 

svůj smysl čerpat „aperceptivním přenesením“15 od těla subjektu. Cizí tělo je tudíž 

myslitelné pouze jako „analogon vlastního“ 16  těla, neboť „jedině podobnost, 

spojující uvnitř mé primordiální sféry tamto hmotné tělo s mým hmotným tělem, 

může poskytovat motivační základ pro analogizující chápání prvního hmotného 

těla jako těla někoho jiného.“17 

                                                           
10

 HUSSERL, 1993, s. 88. 
11

 HUSSERL, 1993, s. 89. 
12

 HUSSERL, 1993, s. 89. 
13

 HUSSERL, 1993, s. 89. 
14

 HUSSERL, 1993, s. 90. 
15

 HUSSERL, 1993, s. 106. 
16

 HUSSERL, 1993, s. 110. 
17

 HUSSERL, 1993, s. 107. 
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Tímto způsobem je v monádě ega aprezentativně konstituována monáda 

jiná, monáda alter-ega, přičemž toto konstituování alter-ega neznamená, že ho ego 

vytváří, ale zakouší a poznává. „V sobě zakouším, poznávám jiného, ve mně se 

konstituuje – v aprezentativním zrcadlení, a nikoliv jako originál.“ 18  V 

intersubjektivním světě „lidského společenství a člověka, který už jako jednotlivec 

nese s sebou smysl ‚člena nějakého společenství’“19, si je mé jsoucno rovnocenné 

se jsoucny jiných: každé jsoucno má svůj primordiální svět, v němž je jeho tělo v 

absolutním modu (tj. tento svět ovládá), všechna jsoucna se ve světě vzájemně 

konstituují, poněvadž já a každý jiný člověk jsme mezi jinými lidmi: „Pronikám-li 

vciťujícím porozuměním hlouběji do horizontu toho, co je tomuto druhému 

člověku vlastní, narazím brzy na to, že tak, jako je jeho tělo ve své hmotnosti 

v mém poli vnímání, tak je mé tělo opět v jeho vněmovém poli a že mě vůbec 

jednoduše zakouší, jako bych byl pro něj jiný, stejně jako já zakouším jej jako 

jiného pro mne.“20 

Husserl tak dospívá k tomu, že svět subjektu, transcendentálně 

konstituovaný, je otevřeným společenstvím monád, a tento horizont též nazývá 

„transcendentální intersubjektivitou“21. Základním vztahem tohoto světa je vztah 

párování22, který konstituuje póly já a cizí já, jež vstupují do základního vztahu. 

Párování se „děje v modu tělesnosti a je specifikováno kategorií normality. 

Normalita potom znamená dvojí: něco samozřejmého, intimního a důvěrně 

známého a dále něco normativního.“23 Každé ego je totiž konstitutivní normou pro 

alter-ego. „V poměru ke zvířeti je člověk, řečeno konstitutivně, normální případ, 

stejně jako já sám jsem konstitutivně normou pro všechny lidi; zvířata jsou 

podstatně konstituována pro mě jako anomální obměny mé lidskosti, i když se pak 

u nich znovu rozlišuje normalita a anomalita.“ 24  Normativita je zakládána 

                                                           
18

 HUSSERL, 1993, s. 142. 
19

 HUSSERL, 1993, s. 124. 
20

 HUSSERL, 1993, s. 124. 
21

 HUSSERL, 1993, s. 125. 
22

 HUSSERL, 1993, s. 108. 
23

 PELCOVÁ, Naděžda, „Problém tělesnosti a intersubjektivity u Merleau-Pontyho a jejich význam 

pro porozumění fenoménu výchovy“, in Paideia: Philosophical e-journal of Charles University, roč. 

6, č. 3–4 (2009), s. 4. 
24

 HUSSERL, 1993, s. 121. 
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primordialitou, neboť to, co je prvotní, je nutně normou pro druhotné, a tak též „já 

a má kultura jsme primordinální proti každé cizí kultuře. Ta je mně a mým 

kulturním spolupříslušníkům přístupná pouze v jakémsi druhu zkušenosti o tom, co 

je cizí, v jakémsi vcítění do cizího kulturního lidství a jeho kultury.“25 

Snahou Husserlovy teorie konstituce druhého já je nacházení analogií mezi 

„vlastním duševním životem a duševním životem druhého i mezi cizí a vlastní 

zkušeností“, díky čemuž „odkrýváme nové asociace a možnosti rozumění, a přitom 

jsme schopni prostřednictvím zespolečněné zkušenosti v rámci intencionálního 

společenství postihnout podobnosti a odlišnosti mezi psychickými procesy v rámci 

komunikace mezi jednotlivými monádami. Tyto procesy mají charakter vciťujícího 

porozumění, kdy se seznamuji s horizontem zkušenosti mého partnera v rámci 

hermeneutického procesu.“26 

Je zapotřebí říct, že teorie konstituce druhého já je pro Husserla – i 

vzhledem ke konciznosti jeho vlastní fenomenologické teorie – nelehká otázka. 

Řeší ji pomocí „transcendentální teorie zkušenosti cizího, takzvaného vcítění 

[Einfühlung]“27, v níž se je nucen v mnohém „znovu vrátit k podnětům teorie 

rozumění mladého Diltheye, podle níž jsme schopni porozumět druhému já 

prostřednictvím vcítění, cestou transpozice v [jeho] vnitřní duševní život“28 . 

Vcítění, asociace, analogie, tyto tak spolu úzce provázané pojmy, mají být tím, co 

subjektu umožňuje aprezentativně konstituovat cizího jako druhé já. Problém však 

spočívá v tom, jestli Husserlova koncepce transcendentální zkušenosti cizího 

umožňuje rozumět druhému já jako svébytnému ty. 

Aprezentace jiného mi nejen dokazuje, že jsem konstituujícím prvkem 

vztahu ego – alter-ego, ale zároveň mi umožňuje uvědomit si, že jsem totéž pro 

druhého, tj. alter-ego zpřítomněného já. Z toho plyne, že Husserl nikdy nevsazuje 

druhého do sféry vlastního já, ale nechává jej být jako radikálně odlišné druhé já.29 

                                                           
25

 HUSSERL, 1993, s. 128. 
26

 HROCH, Jaroslav, „Problém rozumění a transcendentální fenomenologie E. Husserla“, in Sborník 

prací Filosofické fakulty brněnské univerzity, 1998, s. 13. 
27

 HUSSERL, 1993, s. 90. 
28

 HROCH, 1998, s. 12. 
29

 „Ke všemu cizímu však patří, pokud podržuje svůj aprezentovaný horizont konkrétnosti, jež mu 

nutně náleží, aprezentované já, jež nejsem já sám, nýbrž můj modifikát, jiné já.“ HUSSERL, 1993, s. 

110. 
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Ve zmíněných procesech vciťování a usuzování na podkladě analogie, jak 

zdůrazňuje Jaroslav Hroch, nenacházíme u Husserlova ty nic než sebe samého, a 

tak „s pomocí těchto procesů rozumíme [každý] svému já a nikoliv vlastně ty, které 

při tom stávajíc se naším ‚jinobytím’ pozbývá právo na reálnou existenci.“30 

Podobným způsobem se vůči Husserlovu pojetí empatie ohradil již o mnoho let 

dříve Max Scheler, podle nějž teorie empatie neposkytuje, na rozdíl od jeho 

konceptu sympatie, žádnou možnost pro předpoklad ostatních subjektů: 

„[Empatie] slouží pouze k potvrzení přesvědčení, že jsem to stále já sám, kdo je 

stále všude přítomný, a ne že by to druhé „já“ bylo ode mě odlišné.“31 

Přesto, že na novějších teoriích empatie, které budeme probírat v dalším 

textu, ukážeme, že uvědomění si ve vztahu k druhému úlohy vlastního bytí je jen 

jednou fazetou empatie, i tak má Husserlovo pojetí svoji důležitost: Abychom 

mohli vnímat subjektivitu cizího člověka, musíme si být nejprve pevně vědomi 

vlastních psychických pochodů, vůči kterým je jiný „anomální“. „Tato diferenciace 

je nezbytná ke vnímání jinakosti, protože teprve tehdy můžeme chápat a případně 

i přijmout druhého jako opravdu druhého, aniž bychom s ním vnitřně splývali.“32 

Nicméně, i když nás Husserlova teorie nevede ke skutečně jinému, 

svébytnému ty, přesto odkrývá potenciál „vciťujícího porozumění“ (empatie) jako 

cesty od jedné subjektivity k subjektivitě druhé, jako důrazné odmítnutí 

solipsistické samoty konstituujícího ega. Jan Vymětal, současný přední český 

psycholog, ve svém popisu empatie mj. uvádí, že „empatie je možná na základě 

intersubjektivní podobnosti lidského duševního života“, myšlenku, kterou lze 

nalézt již v hutných Husserlových pasážích o vcítění, analogii a asociaci. 

Husserlova doktorandka, Edith Steinová (1891 – 1942), věnovala empatii 

významnou část svého filozofického úsilí, její disertační práce dokonce nese název 

                                                           
30

 HROCH, 1998, s. 11–12. Podobným způsobem se vyjadřuje i PELCOVÁ (2009): „Husserl zde narazil 

na mez a hranici nepřekročitelnou pro každý koncept porozumění jinému, který se redukuje na 

asociaci, vciťování a analogii. Jádro kritiky, která se ozvala proti Husserlovi z řad dalších 

fenomenologů, především Merleau-Pontyho a na něj navazující německé pedagožky a filosofky 

Käte Mayer-Drawe (Mayer-Drawe 1984: 20), nejlépe charakterizuje věta: ‚Pokud to jiné zakoušíme 

jen z vlastní sféry apodikticity jako dubletní vlastnímu já, nepotkáváme ho jako skutečně jiné, nýbrž 

jen jako jiné já.’“ 
31

 JAHODA, Gustav, „Theodor Lipps and the Shift from ‚Sympathy’ to ‚Empathy’“, in Journal of the 

History of the Behavioral Sciences, roč. 41, č. 2 (2005), s. 160. 
32

 VYMĚTAL – REZKOVÁ, 2001, s. 84. 
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Zum Problem der Einfühlung33. Steinina fenomenologická analýza nejprve, stejně 

jako Husserlova, odhaluje ego jako nulový bod orientace. Konstituující ego vychází 

k jiným egům a dokáže jim a světu, který s nimi sdílí, porozumět díky vcítění,34 

které Steinová definuje jako „zkušenost cizího vědomí“35, resp. jako schopnost 

vědomí, která mu umožňuje znát či si vnitřně uvědomovat vědomí jiná. Tím je 

empatie představena jako noetický akt, který umožňuje vzájemné porozumění 

mezi monádami. Nicméně, „empatie nikdy neznamená, že vědomí prvního ega je 

identické s vědomím druhého ega“36 – u empatie je jasná primordialita vlastní 

zkušenosti, zatímco zkušenost druhého je pouze aprezentována. 

Vcítit se do někoho pak předpokládá zapojení vlastního, originárního 

prožívání. Vcítěný prožitek však originární není: není ani přítomný ani původní, ale 

zpřítomněný a odvozený. Jinými slovy, originární prožitek cizího prožívám pomocí 

vcítění jako neoriginární. K originárnímu prožitku druhého se tak dá přiblížit jen 

částečně, poněvadž základem zůstává vždy vlastní prožitek, „do kterého se promítá 

prožitek cizí“37. Cizí smutek tudíž neprožívám tak, jako by to byl můj aktuální 

smutek, identický s mým smutkem, ale stále jako smutek alter ega, na jehož místo 

se posouvám, na jehož místě se cítím. Vciťující se ego tak jako by „vstupovalo“ do 

života druhého ega. 

Rozhodujícím kritériem vcítění do určité osoby je pro Steinovou typus38. 

„Jde o to, že snáze porozumím prožívání člověka žijícího ve stejné kultuře, že se 

mohu snadněji vcítit do člověka stejného pohlaví, přibližně stejného stáří apod. 

Neplatí zde však žádné absolutní hranice a neměnná pravidla, které by lidské 

vcítění nemohlo překročit.“39 Člověk může hranice svého vcítění posouvat vlastním 

                                                           
33

 STEIN, Edith, Zum Problem der Einfühlung, Halle: Buchdruckerei des Waisehhauses, 1917. 
34

 CALCAGNO, Antonio, The Philosophy of Edith Stein, Pittsburgh, Pa.: Duquesne University Press, 

2007, s. 28. 
35

„Erfahrung von fremden Bewußtsein“ viz STEIN, 1917, s. 10. 
36

 CALCAGNO, 2007, s. 37. 
37

 ŠIMEČKOVÁ, Marie, Fenomenologické pojetí tělesnosti u Edity Steinové, diplomová práce, UPOL, 

Fakulta tělesné kultury, 2001. 
38

 STEIN, 1917, s. 65–67. 
39

 ŠIMEČKOVÁ, 2001. A tamtéž dále: „Člověk se může dokonce pokusit vcítit do zvířat, i když spíše 

jen do pocitů jemu vlastních – např. do bolesti při zranění; než do pocitů jemu naprosto cizích, jako 

např. do pocitu zatahování drápů, mávání křídel při letu apod.).“ Problematiku „typu“ (v tomto 

případě jakéhosi „modelového klienta“) řeší i psychologie. Béla Buda uvádí (BUDA, 1988, s. 66) že 

terapeutovo vcítění se do klienta může ulehčovat sociální, věková aj. podobnost s klientem, dobrá 
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novým, originárním prožitkem, tj. pokud se chce tělesně zdravý jedinec přiblížit 

tomu, jak se cítí handicapovaný40, může zkusit, jaké je to být na vozíku, co 

znamená „nastupovat“ do dopravních prostředků, jak se přejíždějí obrubníky, 

může sledovat různé reakce lidí na něj jako někoho s handicapem. 

Pro vcítění do druhého je též důležité vědomí komunity. Podle Steinové je 

(srov. s Husserlovým konceptem transcendentální intersubjektivity) každý z nás 

zároveň individualitou i solidárním členem komunity. A tak ačkoli je subjekt 

ontologicky unikátní ve vztahu k jiným subjektům, neplatí to již vůči komunitě 

subjektů, jejíž je součástí, tudíž je i fenomenologicky poznatelný.41 Řečeno jinak, 

každý máme unikátní jádro osobnosti, ale zároveň máme přístup k jedinečnosti 

ostatních prostřednictvím komunity, kterou společně s ostatními sdílíme. A 

protože toho nejvíce sdílíme s ostatními z naší komunity, kde o sobě navzájem 

máme nejvíce zkušeností (o naší tělesnosti, psychice, osobně-spirituální výbavě 

aj.), můžeme se do členů naší komunity snadněji vcítit než do členů komunity cizí. 

Stejně jako o kolektivní zkušenosti či vědomí obce můžeme hovořit o kolektivní 

empatii obce 42 , kterou známe jako kolektivní sdílení emocí, projevující se 

v některých momentech jako něco na způsob „emoční nákazy“: členové komunity 

tak prožívají emoci, jakou může být kupř. smutek, kumunitně (komunitní smutek) a 

nikoli nějakou kolektivní syntézu individuálních smutků.43 

Posledním, co v souvislosti s fenomenologickým problémem empatie 

uvedeme, je jeden její přínos, který zmiňuje Husserl ve své transcendentální teorii 

cizího a kterou Steinová opakovaně akcentuje 44 : „zkušenost cizího vědomí“ 

podporuje mou vlastní zkušenosti45, tj. empatie pomáhá rozumět jiným i nám 

samotným – díky ní jsme si více vědomi sami sebe. Tím by se od sebe oba myslitelé 

příliš nelišili. Přidanou hodnotou teorie empatie Edith Steinové oproti teorii 

                                                                                                                                                                  
znalost jeho předchozího života, znalost dané emoce atd. Jedním dechem je ale zapotřebí říct, že 

všechny tyto faktory mohou být z hlediska zavádějící, zabraňující objektivní diagnostice klienta. 
40

 Za tento příklad děkujeme ŠIMEČKOVÁ, 2001. 
41

 CALCAGNO, 2007, s. 42. 
42

 CALCAGNO, 2007, s. 32. 
43

 Na základě stejného principu je kolektivně sdíleno prožívání významného člena náboženské či 

národní komunity. Kolektivní empatie se pak de facto stává součástí jeho mytizace. 
44

 CALCAGNO, 2007, s. 27. 
45

 Viz také: „Poznáním toho, co a jak druzí prožívají, je zpětnou pomůckou k pochopení prožívání 

vlastního.“ ŠIMEČKOVÁ, 2001. 
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Husserlově je ale ta skutečnost, že nás již více přibližuje k plnohodnotnějšímu 

pojetí vztahu já – ty ve smyslu docenění svébytného ty (zůstává totiž otázkou, jestli 

Husserlovo vciťující porozumění nabízí vůbec něco jiného než vztah já – já). 

Empatie je pak pro ni něco, co tento typ vztahu zakládá a zachovává: při její 

absenci nebo ztrátě hrozí přeměna vztahu já – ty na zcela jiný typ vztahu, já – 

ono.46 Na takovémto vymezení empatie, srozumitelném a vstřícném vůči jiným 

disciplínám, se již dá, troufáme si tvrdit, stavět dál. 

 

2.2 POHLED PSYCHOLOGIE 

 

Carl Ranson Rogers (1902 – 1987), americký představitel humanistické a 

fenomenologické psychologie, vnesl ve své na klienta zaměřené 

psychoterapeutické praxi do psychoterapie téma „důvěry v člověka“. Rogers 

pomocí aktivních, otevřených rozhovorů zjišťoval vnitřní vztahový systém 

„klienta“47, čímž se výrazně odlišil od většiny psychoterapeutických metod své 

doby48. Pro Rogersova klienta je jeho psychoterapeut partnerem, nastaveným 

zrcadlem, neboť dává najevo, že poslouchá, a tedy posiluje aktivní účast druhé 

strany – větší klientovu otevřenost. 

Prostředkem takovéto terapie byla právě empatie, kterou Rogers považoval 

za „zvláštní [a nedoceněný] způsob bytí s druhým člověkem“, „jeden z nejkřehčích 

a nejmocnějších nástrojů lidské komunikace“49. Rogersova psychoterapeutická 

technika spočívá v empatickém naslouchání pocitům klienta a jejich zrcadlení. 

V jedné ze svých starších definic (sám autor uvádí rok 1959) charakterizuje empatii 

následujícím způsobem: „Prožívat stav empatie či být empatický znamená vnímat 

vnitřní referenční rámec druhého člověka s přesností, emocionálními složkami a 

                                                           
46

 K rozdílnosti vztahů já – ty a já – ono viz BUBER, Martin, Já a ty, Praha: Kalich, 2005. 
47

 BUDA, 1988, s. 54. 
48

 Někdy bývá Rogersova metoda porovnávána s přístupem jeho slavného předchůdce Sigmunda 

Freuda a stavěna jako jeho protiklad ve smyslu zapojení se psychoterapeuta do rozhovoru při 

sezení s pacientem. Nicméně, některým pacientům nemusí být Rogersova aktivní přítomnost po 

vůli a mohou se otevřenosti rozhovoru zaleknout a raději volí freudovské naslouchání mimo zorný 

úhel. 
49

 Obě citace viz ROGERS, Carl, „Empatie: Nedoceněný způsob bytí“, in TÝŽ, Způsob bytí: klíčová 

témata humanistické psychologie z pohledu jejího zakladatele, Praha: Portál, 1998, s. 123. 
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významy, které k němu patří, jako bych byl oním člověkem, avšak aniž bych kdy 

ztratil onu dimenzi ‚jako by’. Znamená to tedy cítit bolest nebo radost druhého tak, 

jak ji cítí on, a vnímat jejich příčiny stejně, jako je vnímá on, avšak bez toho, že 

bych pozbyl vědomí toho, že je to, jako bych já cítil bolest či radost a podobně. 

Ztratím-li tuto dimenzi ‚jako by’, pak se [nejedná o empatii, ale] o identifikaci.“50 

Pozdější Rogersova vymezení pojmu51 jsou nová v tom, že je v nich empatie 

nahlédnuta jako proces terapeutova vstupování do percepčního světa druhého a 

dokonalého zabydlování se v něm, tj. jakási schopnost žít s druhým bez jakéhokoli 

nutkání ho hodnotit, dále pociťovat významy, kterých si je klient sotva vědom, a 

dokázat je vyřknout klientovými slovy, a tak „co nejcitlivěji a nejpřesněji 

porozumět klientovi z jeho vlastního úhlu pohledu“52. „Toho se [však] mohou 

odvážit pouze lidé, kteří jsou si sami v sobě jisti natolik, že se nemusí bát toho, že 

by se ve světě druhého člověka ztratili.“53 Terapeut by zároveň neměl zapomínat 

na to, že by se neměl snažit odkrývat zcela nevědomé pocity, neboť by to mohlo 

klienta příliš ohrozit. 

Již zmíněný Béla Buda (1939 – 2013) ve své přehledové studii54 o empatii 

sdílí řadu Rogersových koncepcí. Nadto se zabývá i tím, jakým způsobem se pojem 

etabloval, otázkou, která nás bude provázet v další kapitole, neboť je již úzce spjata 

s problémem estetiky. Na prvních stranách své knihy Buda uvádí: „Podstatou 

empatie je (…) [ta skutečnost], že člověk má specifickou schopnost vžívat se do 

psychického stavu jiného člověka, se kterým je v bezprostředním kontaktu, 

přičemž toto vžívání vyvolává psychické procesy, prostřednictvím kterých si člověk 

dokáže vybavit obsahy afektů, emocí a myšlenek, které probíhají v jiném, a jejich 

souvislosti, a tak dospívá k pochopení druhého člověka.“55 Být empatický pak 

metaforicky znamená „vidět očima druhého člověka, slyšet ušima druhého člověka 

a cítit jeho srdcem“56. 

                                                           
50

 ROGERS, 1998, s. 125. 
51

 ROGERS, 1998, s. 126–127. 
52

 ROGERS, 1998, s. 130. 
53

 ROGERS, 1998, s. 127. 
54

 BUDA, Béla, Čo vieme o empatii?, Bratislava: Pravda, 1988. 
55

 BUDA, 1988, s. 19. 
56

 BUDA, 1988, s. 28–29. 
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O několik desítek stran později Buda svou definici upřesňuje a rozvádí: 

Empatická osobnost je, podle něj, taková osobnost, která se „v rámci 

bezprostřední komunikace s druhým člověkem umí vžít do jeho duševního stavu. 

Na základě tohoto vžití dokáže vycítit a pochopit v tom druhém také emoce, 

motivy a snahy, které tento člověk nevyjadřuje ve slovech přímým způsobem a 

které nevyplývají zákonitě ze situace mezilidského vztahu. Hlavním nástrojem 

pochopení a vcítění je to, že prostřednictvím empatie se ve vlastní osobnosti 

vybavují pocity a rozličné napětí toho druhého. Můžeme to [metaforicky] vyjádřit 

tak, že se osobnost vžije, nebo jakoby promítne sebe do druhého“57. Toto 

vyjádření, jak sám Buda připouští58, je do jisté míry klamné, neboť osobnost se ve 

skutečnosti „nevžije do cizího člověka“, ale naopak druhého vtáhne do sebe 

prostřednictvím specifického „souzvuku“.59 Tuto empatickou rezonanci je však 

možné snášet jen po určitý čas, který egu vyměří jeho obranný mechanismus 

navracející jedince zpět vlastnímu já. 

Tento vhled do problematiky vcítění v diskurzu psychologie (resp. 

psychiatrie), který jsme provedli rychlým zmapováním pojetí empatie dvou 

významných autorit oboru, nám umožnil předvést empatii tak, jak se nám často 

představuje, ve zjednodušené podobě, v příručkách a slovnících. V následující 

podkapitole bychom rádi představili některé koncepce, které jsou relativně nové a 

v některých aspektech stále ještě obrysové. Jsme však toho názoru, že mohou být 

užitečné vzhledem k naší snaze postihnout perspektivy vztahu empatie a umění, ke 

které dojde v závěrečné kapitole práce. 

 

2.3 NĚKTERÉ NOVĚJŠÍ KONCEPCE EMPATIE 

 

Jedním z nejpozoruhodnějších objevů neurovědy v souvislosti s empatií za 

poslední dobu je zjištění, že působením vnějšího magnetického pole na konkrétní 

magnetickou oblast lze ovlivnit, jak budeme z hlediska morálky vnímat a posuzovat 
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 BUDA, 1988, s. 65. 
58

 BUDA, 1988, s. 66. 
59

 Podle Budy nelze empatii zaměňovat s projekcí. V empatii nevycházíme od sebe a nepromítáme 

do chápání druhého vlastní stanovisko. Projekci jde tedy chápat jako protipohyb empatie. Viz 

BUDA, 1988, s. 73. 
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události. Tento objev je do jisté míry překvapivý ze dvou důvodů: 1) morální postoj 

lze ovlivnit fyzikálně, 2) v mozku existuje oblast empatie. Rebecca Saxe (nar. 1971), 

americká kognitivní neurovědkyně působící na MIT, dokazuje 60 , že oblast 

lokalizovaná za a nad pravým uchem, kde se „potkávají“ temenní lalok se 

spánkovým, je spojená s vnímáním duševního stavu druhých lidí. Na procesech v 

této oblasti pak závisí naše morální postoje. 

Už předtím Antonio Damasio 61  předstoupil před vědeckou obec 

s hypotézou, že poškození (úraz, nádor), jiné části mozku, předo-střední části 

prefrontální (přední) kůry čelního laloku vede ke změnám v osobnosti pacienta (viz 

jeho slavný příklad s Phineasem Gagem, kterému touto částí mozku při nehodě 

proletěla kovová trubka). Několik pacientů s tímto typem zranění pak bylo 

testováno s ohledem na změnu jejich morálky – potažmo empatie. „I když 

testovaní pacienti s narušenou činností konkrétního mozkového centra měli 

ostatní poznávací funkce zcela v normě, nedovedli správně vyhodnotit a z 

morálního hlediska posoudit chování jiných lidí. I když racionálně plně chápali 

‚pachatelův’ úmysl, jeho čin hodnotili na základě výsledku – jestli se něco stalo, 

nebo ne. A tak například člověka, který někomu ublížil nechtěně, nešťastnou 

náhodou, po morální stránce odsoudili mnohem více, než toho, kdo vědomě 

plánoval vraždu, jež se mu nepovedla.“62 

Rebecca Saxe zdůrazňuje, že to, co umožňuje empatii, má člověk již od 

narození. Jsou to tzv. zrcadlové neurony (mirror neurons63), díky kterým má člověk 

schopnost napodobovat, opakovat, „zrcadlit“, co vnímá. Ale nejen on: zrcadlení 

výrazu tváře, kupř. vystrčení jazyka, bylo sledováno, u novorozených opic (o 

zrcadlových neuronech obecně se hovoří i v souvislosti s ptáky). Zrcadlové neurony 

tak umožňují něco, co je pro svět zvířat typické (dá se předpokládat, že nejen pro 
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 SAXE, Rebecca, How We Read Each Other’s Minds, přednáška, dostupná 

z <http://www.ted.com/talks/rebecca_saxe_how_brains_make_moral_judgments.html>. 
61

 Viz DAMASIO, Antonio R., Descartesův omyl: emoce, rozum a lidský mozek, Praha: Mladá fronta, 

2000. 
62

 GREGOROVÁ, Dagmar, „Morální postoj lze ovlivnit i fyzikálně“, dostupné z 

<http://www.osel.cz/index.php?obsah=6&akce=showall&clanek=4960&id_c=108283>. 
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 Více viz kupř. studie objevitelů zrcadlových neuronů RIZZOLATTI, Giacomo – CRAIGHERO, Laila, 

„The Mirror-neuron System“, in Annual Review of Neuroscience, roč. 27, č. 1 (2004), s. 169–192. 

Nicméně tato dvojice vědců na objevu zrcadlových neuronů pracovala již na přelomu 80. a 90. let.  
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primáty a některé druhy ptáků) – učení se nápodobou, které lidský mozek „jen“ 

posunul na vyšší úroveň64. 

Zrcadlové neurony byly původně objevené v area F5 premotorické kůry 

opic. „Tyto neurony jsou aktivní, jestliže opice vykonává nějakou akci, aktivní jsou 

však i tehdy, jestliže tuto akci, například pohyb ruky, opice jen sleduje, ať už u jiné 

opice nebo u experimentátora.“65 Subjekt v duchu simuluje, jako by měl v sobě 

druhého člověka: dítě zrcadlí matku, matka dítě. Jde o určitou rezonanci typu 

„když vím, že máš žízeň, tak ji také dostávám“. „Systém zrcadlových neuronů byl 

doložen u lidí také neurofyziologicky na základě proměn EEG i transkraniální 

magnetickou stimulací. Je součástí sítě, která se aktivuje, jakmile lidé pozorují akce 

druhého člověka. Součástí této sítě jsou zrakové korové oblasti týlní, temenní a 

spánkové, dále oblasti podílející se na zpracování motorické informace, a to 

rostrální část lobulus parietalis inferior, dolní část precentrálního závitu a zadní 

část dolního frontálního závitu.“66 

Rebecca Saxe je přesvědčena, že máme v mozku centrum, které přemýšlí o 

ostatních lidech, jakési centrum myšlení o myšlenkách (druhých). Tímto centrem, 

které se vciťuje do ostatních, má být pravé temporo-parietální spojení (right 

temporo-parietal junction). V názorech současné neuroložky se tak ozývá více než 

o sto let starší koncepce estetiky vcítění, kterou rozpoznává František Koukolík: „Již 

sám [Theodor] Lipps (1903) předpokládal, že podkladem empatie je niterná 

imitace druhých lidí. Proto se u lidí s vysokou mírou empatie objevuje 

chameleonův efekt, nevědomé napodobování tvářových výrazů, poloh těla i 
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 Zrcadlové neurony pravděpodobně stojí u počátků osvojování si jazyka, jako podklad jeho 

rozvoje. Zrcadlení je též důležitým základem sociálních vazeb: máme neuvědomovanou tendenci 

k tomu více času sdílet s těmi, kteří nás zrcadlí atd. Empatie je též z hlediska lidské komunikace 

důležitá: Podmínkou úspěšného pobytu v určitém diskursu je jistá nezbytná míra „vcítění“ se do 

světa konceptů druhých, sdílení podobných intencí do světa. Tato empatická souhra je vlastně 

procesem vylaďování se na koncepty druhého: pokusem o přibližnou rekonstrukci 

významotvorného vztahu koncept-referent generovaného v nekonečném subjektivním toku 

cogitationes, pokusem o rekonstrukci protencionálních oblouků (noezí, filtrů) skrze něž subjekt 

nazírá svět. Nedokážeme-li se do druhého vcítit, jeho slova postrádají smysl. 
65

 KOUKOLÍK, František, Sociální mozek, Praha: Karolinum, 2006, s. 166.  
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 KOUKOLÍK, 2006, s. 166. 
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manýrismů druhé osoby.“67  (Theodorem Lippsem a jeho estetickou teorií se 

budeme ještě zabývat podrobně v samostatné kapitole.) 

Z postřehu Rebeccy Saxe tedy jakoby vyplývalo, že empatický je každý 

člověk od narození, pokud má zdravé a správně fungující temporo-parietální 

spojení.68 Přirozenou akvizici empatie připouští i Béla Buda, podle nějž schopností 

empatie oplývá „každý člověk, ačkoli ne každý a ne v každé situaci ji dokáže 

uplatnit“69. Schopnost empatie je určitý dar, který musí člověk svou vůlí aktivovat, 

dále rozvíjet a neustále obohacovat, neboť závisí na našich „zkušenostech 

s jinými“: je dána „vztahovým životem člověka“70. Proto i Carl Rogers tvrdí, že „čím 

je terapeut zkušenější, tím je i větší pravděpodobnost, že bude také empatický.“71 

Zvýšení empatického porozumění u člověka ovšem může být ale i náhlé a vyvolané 

zcela jinými způsoby, než o kterých byla dosud řeč, a to „působením náboženských 
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 KOUKOLÍK, 2006, s. 165. 
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 Vyvstává však otázka, zdali jsme všichni od narození (za předpokladu „zdravého a správně 

fungujícího temporo-parietálního spojení“) stejně empatičtí, nebo mezi námi existují rozdíly. 1) 

Panuje všeobecné přesvědčení (odpozorovaná zkušenost), že ženy jsou ve své podstatě 

empatičtější než muži. (K tomu BUDA, 1988, s. 175: Důvodem je spíš tradiční postavení ženy ve 

společnosti (tedy zážitky a zkušenosti) než biologická predispozice.) Mateřství se svým zaměřením 

na dítě a jeho potřeby se dá považovat za jednu z neopakovatelných zkušeností empatie. K této 

otázce se detailně vyjadřuje Edith Steinová (podle CALCAGNO, 2007, s. 64–79). V pozdějším díle 

filozofky, ve kterém již přibývá citací z Písma (zejm. ve smyslu pojetí mateřství a psychospirituality 

ženy), začíná být citelná jistá „genderizace“ Steinina přístupu k empatii, což se odráží i v její kritice 

Husserlovy koncepce empatie na základě analogie, které se z této nové perspektivy zdají být 

nefunkční: analogie mezi mužem a ženou naráží na biologickou i psychospirituální rozdílnost 

danosti obou. Ve Steinině „feministické teorii“ hraje empatie důležitou úlohu jako konstitutivní 

faktor ženství: v bohatém emočním životě ženy spočívá její síla. Steinová vidí ženu jako více 

intersubjetivní, empatickou než muže. (Mezi pohlavími však v této otázce neexistuje rozdíl v kvalitě 

(muži jsou taktéž empatičtí), ale ve stupni.) Steinová nevidí ženu jen jako více schopnou empatie, 

ale přirozeně více empatií disponovanou, obdařenou. Žena toho ví o vnitřních pocitech ostatních víc 

než muž, a proto je i více sociálně aktivní, více „stojí“ při druhém, je více slitovná. Prastarý 

stereotyp ženy se tak převléká do formule, v níž je žena, zjednodušeně, viděna jako Eva, znající 

potřeby svého Adama a vciťující se do něj. 2) Béla Buda zase naznačuje jakési rozdíly v predispozici 

empatie u různých civilizací, když se v této souvislosti dopouští diskutabilního a maximálně 

obecného tvrzení (BUDA, 1998, s. 82), že východní kultury jsou empatičtější než západní. Vzhledem 

k tomu, že autor neuvádí, které kultury (resp. národy) a proč za takové pokládá, ponecháme tento 

jeho dobrý úmysl bez komentáře. 
69

 BUDA, 1988, s. 20. 
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 BUDA, 1988, s. 64. Empatie se dá učit, ale dá se i ztrácet (zapomínat). 
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 ROGERS, 1998, s. 131. Srov. s tvrzením Bély Budy (BUDA, 1998, s. 82) o závislost empatie na věku 

jedince týkající se toho, že děti jsou přirozeně empatické, přičemž v pubertě se empatie vytrácí a 

s věkem dále slábne. 
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zážitků, změnou stavu vědomí, vyvolanou chemickými látkami, meditací či 

introspekcí“72 vytřibující empatickou schopnost lidí, aniž by si to uvědomovali. 

Poslední slovo předchozího odstavce naznačuje to, co již mělo být řečeno 

dávno: rozeznáváme dvě roviny empatie, přičemž aby se o empatii jednalo, musí 

být přítomny obě zároveň. Afektivní rovina empatie představuje přirozené 

(vrozené) zrcadlení emocí: v našem mozku se zapalují centra, jako bychom 

skutečně prožívali to, co se děje druhému. Díky ní jsme schopni přiměřeně 

reagovat na myšlenky, city a pocity jiného a „soucítit s ním“. Druhou rovinu 

empatie, kognitivní, se naopak učíme svým životem, neboť je založena na 

zkušenostech (ať už přímých či zprostředkovaných). Umožňuje nám porozumět 

světu druhého, znát jeho city a myšlenky, či pochopit spletitost sociální situace, 

v níž se nachází, „odhadnout druhého“. 

Pro Rogersovu terapeutickou techniku empatie bylo nezbytné, aby byl 

vyvážen právě její afektivní i kognitivní rozměr: empatii bylo třeba chápat jako 

„prožívání vědomí skrytého ‚za’ vnější komunikací druhého, ale s neustálým 

uvědoměním si skutečnosti, že toto vědomí vzniká a probíhá v nitru druhého.“73 

Béla Buda zase hovoří o afekcích jako o předpokladu empatie, o níž se jedná až ve 

chvíli, když vědomě zpracujeme „prožívání druhého“, když ho pojmenujeme, 

interpretujeme.74 Afektivní složku přitom vidí jako starobylejší – empatie probíhá 

na základě oscilování mezi pravěkým sdílením jednoduchých zážitků a jejich 

složitým intelektuálním uchopením.75 Ale i převaha rozumu je podle Budy empatii 

na překážku,76 čímž se empatie odlišuje od rozumového poznání sociální situace, 

aplikace teorie rolí nebo čistého empirického předpokladu, poněvadž při nich 

usuzujeme na základě pravidel, používáme pravděpodobnostní schémata, a těžko 

se tak dostáváme k jedinečnému. U empatie je postup opačný, na základě 

afektivních zkušeností se teprve vyvozuje pravidlo chování druhého. 
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Současný britský psycholog a psychopatolog Simon Baron Cohen (nar. 

1958) se mj. zabývá 77  právě poruchami afektivní roviny empatie (resp. její 

nepřítomností), jež mohou vyvolat antisociální chování78. Odpovídá tím i na 

možnou otázku, zdali může být vcítění „necitelné“79, účelově negativní. Podle 

Cohena spočívá problém některých lidí s antisociálními poruchami osobnosti 

v tom, že jim sice může bezproblémově fungovat kognitivní složka empatie 

(dokážou se vžít do druhého, odhadnout jeho chování80, pochopí jeho bolest, slabé 

i silné místo), ale už na ni nedokážou „správně“ emočně odpovědět, tj. dochází u 

nich k určité chybě v zrcadlových neuronech, jež se „nerozsvěcují“ (viz také příklad 

Phinease Gage). Tito lidé si nedokážou bolest, kterou pozorují, promítnout do 

sebe, resp. nechat cizí bolest jako-zabolet ve vlastním těle. 

Simon Baron Cohen ukazuje takový nedostatek empatie na vysokých 

nacistických činitelích, velitelích koncentračních táborů či organizátorech 

vyvražďování židovského obyvatelstva (modelovým příkladem budiž Adolf 

Eichmann81) a připomíná mnohokrát akcentovaný fakt, že mezi nimi byli lidé 

inteligentní, racionální a vzdělaní, tj. s dobrými předpoklady pro rozvoj kognitivní 

roviny empatie, nikoli však empatie ve vlastním slova smyslu. To, co jiní nazvali 

absencí svědomí či odpovědnosti za druhého, vyprázdněným subjekt-objektovým 

vztahem člověka k jinému člověku, v němž prázdné Eichmannovo já pohlíželo na 

žida jako na věc82, je vlastně pro Cohena poruchou v zrcadlových neuronech či 

dysfunkcí části z nich. 
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 V těchto odstavcích čerpáme z BARON-COHEN, Simon, Zero Degrees of Empathy, přednáška, 

dostupná z <http://www.thersa.org/events/video/archive/simon-baron-cohen>, shrnující hlavní 

ideje jeho publikace BARON-COHEN, Simon, Zero Degrees of Empathy: A New Theory of Human 

Cruelty, Allen Lane, 2011. 
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 Porucha afektivní roviny empatie může vyvolat i jiné psychopatické rysy osobnosti, jako třeba 

narcisismus. Velmi nízká schopnost empatie či její absence, se ale též dají, podle Simona Barona 

Cohena, často pozorovat u autistických dětí. 
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 Z historie i ze současnosti známe mnoho příkladů manipulace myšlení, kdy manipulátor pečlivě 

zmapoval „horizont očekávání“ manipulovaných, dokázal se vyladit na jejich intencionalitu a mluvit 

k nim „stejnou řečí“. Ovšem lidé s autismem, ač nemají vyvinutou empatii, nebývají krutí. 
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 Srov. s BUDA, 1998, s. 191: „Zdá se, že mimořádně vyvinutá empatie podvodníků se zúží na 

pochopení dynamiky tužeb druhého člověka.“ 
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 Viz ARENDTOVÁ, Hannah, Eichmann v Jeruzalémě: Zpráva o banalitě zla, Praha: Mladá fronta, 

1995. 
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 Toto se dá tvrdit o vztahu Eichmanna k židům, nemusí to však platit o jeho vztazích k ostatním 

lidem z jeho blízkého okolí či spolupracovníkům. 
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Empatie se v poslední době stává velkým tématem. O důležitosti empatie 

v dnešním západním světě jasně hovoří i to, že si vcítění za zcela základní hodnotu 

(schopnost) společnosti zvolil Barack Obama, který ve svých projevech často hovoří 

o „potřebě“, „deficitu“ nebo „nedostatku“ 83 empatie USA i celého světa. Obamova 

hesla však jen do jisté míry odrážejí to, co sama společnost pociťuje jako problém. 

Hlasy volající po empatii se pak dají vnímat jako reakce na dlouholeté antisociální 

tendence ve společnostech západního světa a empatie je vyhlížena jako revoluční 

nástroj změny, jako něco, co může zlepšit mezilidské vztahy. 

Vlna popularizace empatie s sebou ruku v ruce přináší i množství literatury 

o empatii jako součásti nového životního stylu, z níž bychom většinu nemohli 

nazvat ani jako populárně naučnou84. Přesto bychom rádi na závěr této kapitoly 

uvedli názory85 jednoho popularizátora „empatické cesty životem“, v Londýně 

usazeného Australana, Romana Krznarice, spisovatele, kulturního teoretika a 

zakládajícího člena The School of Life v Londýně. Jeho myšlenky nejsou bez 

zajímavosti. 

Krznaric taktéž vyděluje u empatie afektivní a kognitivní rovinu. Ve shodě se 

Simonem Baron-Cohenem zdůrazňuje, že obě složky někdy nejsou přítomny naráz, 

nebo že kognitivní a afektivní složky mohou být v nerovnováze. Více než 

psychopatologické poruchy afektivního rázu však zmiňuje zanedbanost kognitivní 

složky empatie. Je toho názoru, že pokud nám chybí dostatečná kognitivní 

podpora, pak sice zůstáváme biologicky vybaveni na to skutečně pochopit cizí 

myšlenky a pocity, ale nevíme, jaké mohou být – jsme tudíž empaticky „slepí“, 

naše sociální učení bylo zanedbané, nechápeme sociální vazby, neznáme okolní 

svět. 
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 „Empathy deficit“, „lack of empathy“, „need for empathy“ jsou nejčastější okřídlená slova 

Barracka Obamy. Viz kupř. jeho projev  <http://www.youtube.com/watch?v=LGHbbJ5xz3g>. 
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 Máme na mysli návodnou literaturu o tom, „jak vycházet s lidmi“, „jak odhadnout svého 

partnera“, „jak neztratit svého klienta“, „empatický marketing“, která navíc ještě klesá na ceně při 

četbě v jiném sociokulturním rámci. 
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 I v tomto případě budeme vycházet z jedné jeho přednášky, se kterou Krznaric objíždí různé 

instituce po celém světě. Viz KRZNARIC, Roman, The Six Habits of Highly Empathic People, 

přednáška, dostupná z <http://www.thersa.org/events/video/archive/roman-krznaric>. Dále kupř. 

viz Krznaricova nejnovější publikace KRZNARIC, Roman, The Wonderbox: Curious histories of how to 

live, Profile Books, 2012. 
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Dále se pokouší postihnout, jakých šest zvyků mají empaticky vyspělí lidé: 1) 

jsou zvídaví v kontaktu s cizími, rádi získávají nové zkušenosti prožíváním životů 

ostatních lidí; 2) napadají stereotypy: nalézají lidskost tam, kde jiní vidí rozdíly, 

odhalují v jiných člověka (narušují rasistická schémata, xenofobní chování); 3) mají 

odvahu změnit svůj život (vyzkoušeli si během svého života více životních rolí; 

prošli životními krizemi86); 4) praktikují umění konverzace, cvičí svou dovednost 

naslouchat; 5) dokážou inspirovat sociální změnu; 6) rozvíjejí ambiciózní 

představivost (svoji i ostatních lidí). 

Vrchol snahy Romana Krznarice představuje jeho termín autrospekce 

(outrospection), jenž je chápán jako protipól introspekce a jímž k Sokratovu gnōthi 

seauton přibývá „poznej druhého“. Autrospekcí se nezpochybňuje správnost 

Sokratova výroku, ale nicméně se tvrdí, že subjekt není schopen poznat sebe, aniž 

bych znal druhé. Pochopit sebe je tak zároveň i pochopením vlastního místa ve 

světě, vlastní role a role ostatních „já“. Jednoduše podáno, autrospekce je jakési 

„docházení k sobě přes ostatní“. Podle Krznarice se doba introspekce (v jeho pojetí 

spíš „doba zahleděnosti do sebe“) vytěžila a nepřináší nic nového, jen intenzivnější 

sobectví. Měli bychom se tak vrátit zpět k celku, ke spolubytí. Základní složkou 

autrospekce je pak právě empatie, která je Krznaricem bezmála viděna jako 

„umění žití“ s jinými. 

Vyspělá schopnost empatie se profiluje jako esenciální výbava dnešního 

člověka usilujícího o změnu. Úkolem společnosti by mělo být s její pomocí vytvořit 

prostředí, které bude činit život přívětivějším. Roman Krznaric vidí empatii (a její 

potenciál) takto: nelze k ní přistupovat výhradně jako k soukromému vztahu mezi 

dvěma lidmi, ale je si naopak zapotřebí uvědomit možnost jejího masového sdílení, 

jež může vést k sociální změně. Mnohým revolučním změnám v historii totiž 

zkušenost empatie předcházela. Ta vedla k tomu, že si společnost uvědomila 

neuspokojivý stav jiných (jako v případě zákazu obchodu s otroky následovaném 

zrušením otroctví, které Britové tolerovali do té doby, než se vcítili do 

afroamerických otroků – než v otrokovi uviděli člověka). Krznaric proto směřuje 
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 Platí zde metoda „co tě nezabije, to tě posílí“. Viz také BUDA, 1998, s. 178: prožití životních krizí 

pomáhá chápat je u druhých lidí. „Těžký život odškodňuje člověka empatií.“ Někdy se ale místo 

zvýšené schopnosti empatie dostavuje zatvrzelost. 
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k tomu, že je zapotřebí empatii společnosti rozvíjet institucionálně, pedagogicky, a 

jako příklad uvádí „muzea empatie“, která by umožňovala návštěvníkům vcítit se 

do světa druhých lidí87. 

Podobnou funkci jako Krznaricova „muzea empatie“ mohou zaujímat i 

umělecká díla zhušťující zážitek jiného do několika minut, stran, obrazu, či sochy. 

To, že umění hraje v rozvoji empatie zcela mimořádnou úlohu, je fakt, který si ale 

necháme na samotný závěr naší práce. Než se k němu propracujeme, je zapotřebí 

urazit kus cesty. Nemůžeme již totiž déle zatajovat, jak moc je koncept empatie s 

teorií umění propojen. 
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 Musíme jen potvrdit správnost tohoto požadavku. Nic nenahradí zkušenost jako-se-ocitnout v 

zákopu 1. světové války či jako-pracovat na plantáži mezi ostatními otroky, která svým 

návštěvníkům umožňují Imperial War Museum North v Manchesteru, resp. International Slavery 

Museum v Liverpoolu. 
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3. ESTETICKÉ TEORIE VCÍTĚNÍ 

 

Máme-li hovořit o estetických teoriích vcítění, musíme se vrátit zpět na 

úplný začátek, neboť to byla právě estetika, která termín empatie vnesla, v 

kuhnovském pojetí, do paradigmatu normální vědy. 

Slovo empatie je ze starořeckého jazyka. Kořen slova (pathos) původně 

znamená silnou emoci, patos, prefix en (em) nachází svůj český ekvivalent v „do“ 

nebo „v“. Konceptu vcítění se dotknul již Aristoteles 88  ve svém vymezení 

působnosti dramatu, v teorii katarze. Drama neexistuje bez představení a při jeho 

vymezování se nelze nezabývat divákem, který ho vnímá. Aristoteles poukázal na 

to89, že se divák téměř ztotožňuje s hrdinou dramatu, přebírá jeho pocity a 

v představách žije v jeho světě, přičemž každodenní existence diváka jakoby 

zaniká. Béla Buda k tomuto dodává: „Umělecký dojem bývá často spjatý se 

vznikem velké sympatie. Zejména divadlo dokáže vyvolat sympatii hlavně tehdy, 

když se divákovi podaří ztotožnit s hrdinou dramatu.“90 Při identifikaci s hrdinou se 

v nás může vyvolat silný proud afektů spojených se sympatií, který se 

v Aristotelově pojetí blíží konceptu eleos91 – lítosti, soucitu, slitovnosti či vyvolání 

žalu. 

Starořecký jazyk poskytl estetikám vcítění 19. století pojmenování, 

východisko jeho významové náplně je nicméně zapotřebí hledat v estetickém 

subjektivismu Immanuela Kanta.92 Podle Kanta je estetický soud subjektivní (o 

vkusu se nelze přít) a předmět estetického soudu je přiměřený subjektivnímu cíli 

reflektující soudnosti, ale i ustrojení bytosti subjektu (sebepromítnutí subjektu do 

předmětu93). Druhý je tak poznatelný94, neboť reflektující soudnost v něm nalézá 

strukturální i funkční totožnost se sebou samým. Guido Morpurgo-Tagliabule dále 

upozorňuje na to, že se všemi myšlenkami kantovského subjektu je „harmonicky 
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spojen nějaký pohyb v orgánech těla“95, názor, který zde uvádíme proto, že bude 

silně rezonovat v pracích teoretiků estetického vcítění. 

 Tímto však Kritika soudnosti nekončí. Její největší část naopak slouží 

k tomu, aby tento připuštěný relativismus omezila a postavila proti subjektivnosti 

estetického soudu jeho nutnost a obecnou platnost. „Kant, stanoviv kriticky 

subjektivnost estetického soudu, byl nucen opět ji překlenouti nějakým 

transcendentálním principem, bez něhož by estetický soud byl oblastí čiré 

ininteligibilní libovůle prosté vší obecnosti.“96 Kant tak nejenom položil základ 

teorii vcítění, ale přihlásila se k němu i antagonická formalistická teorie ryzího 

(čistého) vidění 97 . Právě tento dualismus vyplývající z estetického uvažování 

Immanuela Kanta se do budoucna ukázal být jako obzvláště přínosný a v mnoha 

metamorfózách se objevil v rámci vlivných estetických teorií (jako např. v pojetí 

apollinského a dionýského umění Friedricha Nietzscheho98, Wölfflinova vymezení 

baroka jako protipólu renesance, či konkurenci dvou předpokladů uměleckého 

chtění Wilhelma Worringera99). 

V odborné literatuře, ze které v naší práci čerpáme, nepanuje jednotnost 

v tom, kdo jako první začal termín vcítění systematicky používat, s určitostí ale 

můžeme tvrdit, že to bylo v německojazyčné oblasti a že šlo o adaptaci již 
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zmíněného starořeckého slova empatheia, o německé Einfühlung100. Ještě předtím, 

než se tohoto termínu chopili němečtí psychologové a estetici, vzácně se koncept 

vcítění vyskytoval v dílech německé romantické literatury – uvádí se101 jméno 

Johanna Gottfrieda Herdera s vročením 1800 a jméno Novalisovo102, daleko 

k termínu empatie neměla ani německá idealistická filozofie, jmenovitě Johann 

Gottlieb Fichte103. 

Jsou to ovšem především některé znaky romantického životního postoje 

(protiintelektualismus, senzualismus, iracionalismus), jež v sobě zájem o vcítění 

implikují. Karel Čapek pak přímo rozeznává 104  pramen estetiky vcítění 

v „romantickém panteismu“, ve snaze o splynutí s přírodou, v hledání „duševního 

středu krásy“ v přírodě.105  V teorii vcítění můžeme podle Čapka106  vysledovat 
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celkem čtyři romantické složky: sentimentalismus, panteismus, naturální cit a 

egocentrismus (vystupňovaný individualismus). Na tyto romantické prvky podílející 

se na vzniku nové estetické teorie, ostře zareagovali herbartovci107, kteří odmítli 

(poznávací) autonomii pocitů a tužeb. Zmíněné romantické koncepce, v čele 

s empatií, pro ně představovaly něco temného, neosvětleného rozumem, jakési 

pouhé pocity bez vědění – a na temných pocitech pro ně nemohla vyrůst věda. 

Vcítění se dostalo do širšího (německého) vědeckého povědomí zhruba v 

60. letech 19. století, zejm. díky pozdějšímu dílu Friedricha Theodora Vischera 

(1807–1887), Hegelova žáka a odpůrce abstraktního formalismu, resp. 

herbartismu, vůči němuž postavil svůj přístup zaměřující se na obsah, symbolismus 

a emoci. Fr. Vischer razil koncepci „emotivního prostupování“108 značící určitou 

expanzi vitality, díky níž subjekt poznává věci tím, že na ně nechává přejít svoji 

subjektivitu. Východisko toho pojetí spočívá v názoru, že nemohou existovat žádné 

formy bez obsahu a že tyto formy se ukazují takovým způsobem, „abychom jim 

my, diváci, propůjčili duševní obsah, a to díky bezděčnému aktu přenosu našich 

pocitů“109. Hledání „obsahu krásna“ se u Fr. Vischera stává nemetafyzickým, 

psychologickým, „je to cítící a vědomý život, jejž vkládáme ze svého nitra do 

přírody. Veškera příroda a veškero krásno je symbolem vnitrného lidského života, 

jejž propůjčujeme věcem; tento symbolický život je všude kol nás, ‚tušíme tlukoucí 

srdce v pramenech, horách i stromech’“110 . Krásno se tak stává symbolem 

vnitřního života: je v nás, nebo díky nám jako jevící se osobnost, analogon 

personalitatis. 
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Robert Vischer mladší (1847–1933) otcův termín vcítění převzal a 

rozpracoval (v 70. letech 19. století dokonce řešil problematiku Einfühlung ve své 

disertační práci)111. Od pojetí svého otce se lišil v tom smyslu, že při propůjčování 

duševního obsahu formám (emoční projekce subjektu do formy) kladl ještě větší 

důraz na projekci pocitů tělesnosti. Subjekt „díky estetickému aktu propůjčuje 

předmětům život (polidšťuje je), a to hlavně tím, že přenáší na předmět své 

organické pocity kinematické povahy.“112 Vcítění R. Vischera můžeme rozumět jako 

vkládání se do nitra objektivní formy, vkládání se vitálnímu, fyzickému, kde 

„smyslový poměr k předmětům řídí se dle jejich podobnosti se stavbou a 

proporcemi“113 těla subjektu. Je pozoruhodné si uvědomit, že v základech R. 

Vischerova názoru je patrný herbartovský vliv114: umělecký subjekt esteticky 

nevnímá pouze části předmětu, ale jeho celek, nevnímá objekt pouze jedním 

smyslem, ale jejich souhrnem, celou svou bytostí, celkem své osobnosti. Čistá 

forma těší subjekt tím způsobem, že v něm vzbuzuje jeho imaginaci a harmonické 

pocity, jež formu naplňují obsahem. Umělec je formou, jíž se dotýká jeho intence, 

vybuzen, inspirován, a vyplňuje ji svou subjektivitou. V Einfühlung tak R. Vischer 

nalézá samotné jádro uměleckého tvoření.115 

R. Vischer dále zkoumá tento obsah a přichází na to116, že projekce subjektu 

může být tak těsná (důvěrná), že dokonce i neživá forma jako obrys skály117 může 

vzbudit a vést transformaci pocitů. Takto pojatá emoční projekce vede k určité 

destabilizaci subjektu a zároveň k „oživení“ percipovaného objektu. I velmi malý 

podnět okolního světa je schopen vyvolat velkou vnitřní odezvu subjektu, když se 

ho předtím chopily smysly. 

V tomto zkoumání se Einfühlung posouvá do kontextu tělesného a 

psychického zakoušení prostoru, zprostředkovaného zrakem 118 (potažmo 
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mentálním obrazem). Vizuální stimul ale není zakoušen výhradně očima, je 

zkušeností celého těla, tj. projevuje se v i jiných jeho částech, váže se na další 

smysly, umožňuje cele prožívat vlastní tělo, uvědomovat si sebe sama, třeba – a s o 

to větší intenzitou – ve vztahu k uměleckému dílu. 

R. Vischerovo ohledávání vztahu mezi tělesností subjektu a vnímaným 

předmětem jde ještě hlouběji, když dospívá k názoru, že čím více spolu tyto dva 

korespondují, tím je percepce subjektu příjemnější. Podle tohoto názoru se 

pozorovatel necítí komfortně, pozoruje-li jednoduchou vertikální linii na prázdném 

papíře. Vertikální linie očím percepci komplikuje, unavuje je, naopak příjemná je 

jim linie horizontální, poněvadž odpovídá přirozené poloze očí, stejně tak 

„lidskému oku lahodí kruh“ 119 , protože jsou spolu tvarově homogenní. 120 

Podobným způsobem se na vztah těla subjektu a vnímané formy díval ve svém 

raném díle i Heinrich Wölfflin121: asymetrie je zakoušena jako bolest, neboť je 

chápána jako tělo bez končetiny, jako deformace těla, něco „nepřírodního“. 

Podle raných teoretiků vcítění (otec a syn Vischerové, Johannes Volkelt, 

Hermann Siebeck) je během procesu empatie „ve vědomí celý subjekt a je zažit ve 

své celosti. Dalším specifickým aktem vcítění je promítnutí tohoto celého já do 

objektu, jejž požívám; neboť sebezažití subjektu je tak ústředně vázáno k zažití 

předmětu, že s ním tvoří jednotu. (…) Toto oduševnění a zlidštění neživých 

předmětů je třetím specifickým znakem estetického vcítění.“122 Rudimentálním 

zdrojem vcítění je tedy něco víc než hravá potřeba lidského citu nebo 

intelektuálního analogizování, je jím „panpsychický pud“123, jenž pomáhá člověku 

zvládnout cizost světa, nalézt v přírodě (ztracenou) jednotu, nacházet svou 

podobnost s jinými, a tím i místo mezi nimi v tomto všemi sdíleném světě. 

V následujících několika odstavcích se zaměříme na práci Hlavní problém 

estetiky 124  francouzského estetika Victora Basche (1863–1944), ve které se 
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myšlenka panpsychického pudu silně ozývá ilustrujíc Baschovu zálibu v empatii, 

resp. v „symbolické sympatii“ (symbolisme sympatique), v níž hledá podstatu 

estetického zážitku.125 Basch, v přímém rozporu s Immanuelem Kantem, jehož 

filozofii důkladně znal, nepovažuje estetično za statek, který nám dává příroda, 

nýbrž opačně za hodnotu, kterou my propůjčujeme přírodě. To však platí i 

v obecnější rovině: „estetická povaha nějakého předmětu není vlastností toho 

předmětu, nýbrž činností našeho ‚já’, stanoviskem, jež vůči předmětu zaujímáme, 

zvláštním způsobem, kterým naň pohlížíme, kterým jej (…) zachycujeme, 

vykládáme.“126 Victor Basch dále razantně prohlašuje: „V oblasti estetické jsme 

svrchovanými vládci a řekneme-li: budiž světlo! – světlo nastane.“127 

Pro to, abychom mohli esteticky kontemplovat předměty, potřebujeme 

podle Basche osvobodit svou citovost z pode jha „logu moderní doby“ a dokázat 

setrvat v citovém, emočním „já“, tj. nejen ztišit malicherný ryk každodenního 

obstarávání, ale i povolit „svěrák kategorického imperativu“. Jen takto dosáhneme 

estetického stavu, při němž se bude moct uvolnit množství potlačených citů. Tyto 

uvolněné city máme k dispozici pro potřeby estetické kontemplace, ale také je 

můžeme využít jako umělci: vtělit je do věcí, ze kterých chceme vytvářet umělecká 

díla. 

Pokud se nám opravdu podaří zvrátit poměr činnosti intelektuální a citové 

ve prospěch druhé jmenované, pak „zástupy citů, utiskovaných ve stavu 

normálním, tj, ve stavu poznávání, nejsouce již potlačovány naší činností 

intelektuální, vynoří se náhle s energií tím skvělejší, čím je pozorovatel citlivější a 

náruživější. Celá příroda se dává do zpěvu, pohybu a tance. Všechno v ní, všechno 

v nás, neboť ona se proměnila v nás, jest zřídlem citů, radosti nebo bolesti, napětí 

nebo úlevy, vzrušení nebo skleslosti. (…) Tato věta skrývá v sobě akt po výtce 

estetický, vcítění (Einfühlung), jejž nazval jsem v ‚Essai Critique sur l’Estéthique de 

Kant’ sympatickým symbolismem, později pak sebe-promítáním, effuzí nebo spíše 

infuzí, což by byl nejpřiměřenější výraz, kdyby nevedl ke dvojsmyslnosti.“128 Jak 
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vidno, ať už si Victor Basch ve svých definicích pomáhá metaforicky nebo 

psychologicky, „stále vyjadřuje týž citový, uchvácený, sentimentální a rozplývavý 

poměr ke kráse, především k přírodě“129. 

Nicméně, teze expanze vitality subjektu, tj. oživování bytostí i věcí kolem 

sebe propůjčováním subjektivity, našla své klasické, nejvýraznější vyjádření v díle 

německého filozofa, estetika a psychologa Theodora Lippse (1851–1914), v jeho 

energickém sebekladoucím individualismu, který za podmínku všeho cítění pokládá 

– sebecit 130 . „Pro Lippse dokonce princip potencionality [vlastního] já, 

hédonistického vitalismu, vytváří princip umění“131. Ba co víc, bez účasti subjektu 

se nemůže o žádných objektech patřičně říct, že by existovaly132. 

Lipps svoji teorii představuje ve dvou tlustospisech Ästhetik (1903–1906), 

přičemž empatií se zabývá druhá část první knihy. Domníváme se spolu s Ernestem 

Mundtem133, že Lippsova proslulost jako hlavního proponenta empatie (často bývá 

zmiňován jako první učenec, který vcítění „znovuobjevil“ či nově vymezil) spočívá 

více ve velikosti jeho díla a významu jeho osobnosti, než v originalitě jeho názorů. 
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V následující kapitole se budeme Lippsovou estetikou vcítění zabývat podrobněji, 

oporou nám bude jeho kratší stať Empatie a estetické potěšení 134 , kterou 

publikoval v roce 1905. 

 

3.1 THEODOR LIPPS 

 

Theodor Lipps začíná svůj text tím 135 , že vyděluje tři typy prožitku 

(enjoynment): 1) prožitek z objektu mimo vlastní tělo, 2) prožitek ze sebe samého 

(z vlastností těla) a 3) kombinovaný prožitek předchozích dvou, tzv. objektivizovaný 

sebeprožitek (též estetický prožitek), v němž se subjekt těší ze sebe ve smyslovém 

objektu. A právě ve třetím typu prožitku se střetáváme, jak autor uvádí, se 

„základním konceptem dnešní estetiky“136, s empatií. Vcítění můžeme rozumět 

jako aktu sebeobjektivace, zrcadlení vlastního já v zevním světě lidí i neživých věcí. 

Objekt, o kterém má subjekt zkušenost, je v Lippsově podání 137 

„produktem“ dvou faktorů: A) něčím, co ho materiálně zakládá (aby o něm vůbec 

někdo mohl mít zkušenost) a B) aktivity subjektu, která dává předmětům bytí. 

Jinými slovy, materiál stimuluje subjekt k tomu, aby mu dal atribut života. Čím 

intenzivnější je stimul materiálu, tím větší díl svého bytí mu subjekt předává. Tento 

přenos Lipps označuje138 za samotnou bázi empatie. 

Lipps pokračuje tak, že sám sobě pokládá otázku139, do čeho se subjekt 

vlastně vžívá. Odpověď nalézá v tom, že to není nic jiného než život (Lipps jím 

nejčastěji rozumí pohyb či aktivitu), který v procesu empatie přenáší do předmětu 

sám subjekt. Pokud subjekt v objektu pocítí život, značí to, že se vcítil. 

Je důležité zmínit Lippsovo stanovisko140, že celý prožitek empatie se 

odehrává uvnitř subjektu. Nicméně, i přes tento „evidentní fakt“, jako by subjekt 
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cítil, že empatický obsah je v předmětech a nikoli v něm samém. Lipps k tomuto 

píše: „Empatie je zde v tom smyslu, že to, co můžu cítit jen v sobě samém, můžu 

znovu najít či cítit v něčem jiném než v sobě“141, svůj vnitřní cit může každý subjekt 

nalézt zpředmětněný ve světě. 

Zhruba v polovině textu se Lipps od obecné problematiky objektu empatie 

přesouvá ke vcítění se do jiného subjektu, cizího individua, jež je ale též 

objektivovaným roznásobením vlastního já, tj. produktem vcítění. „Největší 

evokace vychází [právě] ze smyslového zjevení se lidské bytosti“142, pokračuje 

Lipps, neboť bytost dokáže v subjektu vyvolat dokonce totožný vnitřní pohyb jako 

u ní samotné, stejnou aktivitu (kupř. smích), stejnou emoci (radost). 

V tuto chvíli si je zapotřebí s Lippsem143 položit jednu otázku: Jaké mohou 

být typy reakce subjektu na podněty z okolí, které vyvolávají jeho aktivitu? Reakce 

je dvojího typu: buď sympatická, nebo antagonická. Sympatická reakce je 

provázena pozitivní empatií (resp. sympatickou empatií, sympatií144) a vzbuzuje 

pocity harmonie, libosti, je kritériem krásna. Pozitivní prožitek (a tedy i esteticky 

kladný) je každý takový, který umocňuje, potvrzuje život, takový, který je shodou 

předmětu s dispozicí subjektu, ale také transferem aktivity subjektu na předmět, 

objektivovaným sebeprožitkem jeho radosti z vitality. Druhý typ reakce, 

umenšování či negaci života a jeho možností, doprovází negativní empatie 

vyvolávající pocity konfliktu, nelibosti. Subjekt těmito dvěma způsoby reaguje i na 

prožitek jiné bytosti. 

„Každý dojem ze smyslového úkazu nějaké osoby závisí na její expresi.“145 

Osoba je krásná, jestliže život, který spočívá v jejím smyslovém úkazu, do subjektu 

vstupuje sympaticky. Ošklivost je naproti tomu v rozporu s životem subjektu, je 

jeho popřením. „Ale co chudá, nešťastná, trápící se bytost,“ ptá se Lipps, proč, když 

                                                           
141

 LIPPS, 1965, s. 405. 
142

 LIPPS, 1965, s. 409. 
143

 LIPPS, 1965, s. 406. 
144

 Gustav Jahoda ve své studii uvádí (JAHODA, 2005, s. 151, 158), že Theodor Lipps nečinil 

terminologický rozdíl mezi sympatií a empatií, neboť zřejmě pokládal oba termíny za totožné. 

Pravda je taková, že pojem empatie od doby, kdy se dostal do obecného diskurzu, pojem sympatie 

vytlačoval, o což se zasadil i Theodor Lipps svým autoritativním spisem, v němž sympatii 

pojmenoval jako pozitivní empatii. 
145

 LIPPS, 1965, s. 410. 



[36] 
 

ji subjekt vidí osobně nebo vytvořenou umělcem, „přesto s ní rezonuje a může ji 

nazvat krásnou?“146 Subjekt sice v sobě nemá sympatickou touhu prožít její úděl, 

ale jsou v něm vzbuzeny jiné kvality, jako péče, starostlivost, obava a láska sídlící 

v téže lidské mysli, a tak se subjekt v druhém odhaluje jako člověk, který prožívá 

„cizí“ problém jako svůj. 

V závěrečné části textu 147  se Lipps dostává k estetickému prožitku 

uměleckého díla. Začíná úvahou, že nikdy nelze skutečně prožívat hněv, zoufalost, 

trápení, hoře, které jsou samy o sobě, ale vždy něčí hněv, něčí zoufalost, lidské 

trápení a hoře: jen takové dokáže subjekt sám skutečně zažít a sdílet. Subjekt se 

začne skutečně hněvat, pokud ve světě narazí na něco, co ho rozčiluje, ale nezačne 

se hněvat u umělecky zpracovaného hněvu, u hněvu pro hněv. 

Lipps tím však rozhodně netvrdí148, že by nebylo možné esteticky zakoušet 

tyto emoce u uměleckých děl. Toto zakoušení je pouze jiného typu a nedotýká se 

skutečného života subjektu. V uměleckém díle je zobrazen hněv ideální, který není 

„ve světě“, a tak nevzbuzuje vůli či chtění hněvu zabránit. „Je to estetické 

zakoušení, které mě nezasahuje jako skutečnou individualitu, jako součást 

kontextu reality, ale pouze jako estetického diváka žijícího a pohybujícího se ve 

světě estetických reprezentací, daleko od skutečnosti.“149 

Estetická zkušenost hněvu (Lipps dále používá tento příklad) v uměleckém 

díle je velmi specifický typ zakoušení, a to ve dvojím smyslu:150 1) hněv má svůj 

zvláštní zdroj a nevznikl z nějakého útoku na zažívající subjekt, ale byl mu dodán a 

dlí v něm prostřednictvím média uměleckého díla; 2) zakoušený hněv nestimuluje 

k praktické reakci. Proto říkáme, že hněv uměleckého díla není skutečný hněv, ale 

hněv „soběstačného ideálního světa“151. Dokonce i obraz „zcela skutečné“ krajiny 

z ní na plátně činí krajinu ideální. Umělecké dílo je reprezentací a je zapotřebí vůči 

němu zaujmout nezainteresovaný postoj, nechat se jím vyvést mimo sebe do 
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ideálního světa, do světa reprezentací. Čím rychleji a razantněji to dílo dokáže, tím 

více je uměleckým dílem. 

„Umění nás [tímto způsobem] přivádí k podstatě věcí a ozařuje nám 

cestu,“152 tvrdí Lipps a myslí tím užitečnost umění v rozvíjení schopnosti empatie: 

od umění vede cesta k empatii a empatie představuje klíč k porozumění ostatních 

lidí. „Díky [umění] subjekt odhaluje i v obávaném zločinci jádro lidskosti, vidí v něm 

člověka,“ svůj analogon personalitatis. Umělecké zobrazení negativního dociluje 

pravého opaku zobrazeného, a tak může být umělecké dílo zobrazující ošklivé 

krásné, a stát se esteticky libým. Žádné umění pochopitelně nezmění to, co se 

subjektu protiví, ale ukazuje nám pozitivní stránku téhož, ať už lidskost či vitalitu, 

ale třeba i moc, sílu, vůli a práci, zkrátka život.153 „A toto vše v nás může nalézt 

echo a může uspokojit naše touhy – naši touhu po životě,“154 uzavírá Lipps. 
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4. MÍSTO ZÁVĚRU: KRITICKÁ REFLEXE ESTETICKÉ TEORIE VCÍTĚNÍ 

 

Poté, co jsme si představili východiska estetické teorie vcítění a její hlavní 

proponenty v čele s Theodorem Lippsem, je načase, abychom se pokusili o její 

krátkou kritickou reflexi. 

Za přinejmenším inspirativní se dá považovat návrh estetických teorií 

vcítění na „řešení problému individuálních estetik“ v tom smyslu, že sjednocuje 

zkušenosti mnoha subjektů (srov. s intersubjektivitou Edmunda Husserla) nebo 

různé zkušenosti jednoho subjektu, ze kterých pak vychází při tvorbě vlastních 

definic. Ambicí empatické estetiky je být maximálně všeobecná, v tomto cíli si 

nezadá s formalistickými estetikami, přičemž ale v příkrém rozporu s nimi vychází 

z univerzálně platné schopnosti zakoušejícího subjektu, ze schopnosti vcítění. 

Estetická teorie vcítění se nepokouší o vymezení kritérií krásy, vznešenosti, 

ošklivosti155, ale spíše stáčí směr tázání na otázku, za jakých okolností se subjektu 

zdá předmět krásný a kdy naopak ošklivý, a odpověď hledá v popisu jeho vztahu k 

uměleckému dílu, v deskripci estetické zkušenosti, v níž má, slovy Theodora Lippse, 

konstitutivní úlohu právě „objektivizovaný prožitek“ sebe sama.156 

Podobným způsobem se vyjadřuje i Guido Morpurgo-Tagliabue, když tvrdí, 

že v estetice vcítění „estetická hodnota už nespočívá v poznání objektivní vlastnosti 

přirozených nebo umělých věcí, (…) ani v jednoduché subjektivní reakci, vyvolané 

určitým působením předmětu, (…) ale v subjektivní akci, jež si bere emoci 

z procesu vytváření předmětů.“157 Skutečnou snahu „psychologů vcítění“ je proto 

zapotřebí hledat ve „vkládání empirické indukce do formálních struktur teorie 

vnímání“158. 

V obecné rovině lze o schopnosti vcítění uvažovat jako o něčem, co 

umožňuje subjektu uvědomovat si své místo ve světě a nalézat jednotící prvky 
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mezi ním a ostatními bytostmi, vždy směrem od subjektu k jinému. Primordialita 

zkušenosti zakládajícího subjektu prostupuje uvažováním všech „psychologů 

vcítění“ jako nástroj neustálého sebepotvrzování se subjektu. Tuto skutečnost lze 

hodnotit dvojím způsobem. Na jednu stranu lze ocenit konečný výsledek 

sebeobjektivace, a to v tom smyslu, že subjekt na jeho základě rozeznává, stejně 

jako dravost v šelmě či tvrdost v křemenu, v jiných bytostech humanitu, jiní však 

v tomtéž procesu mohou vidět určité egoistické sebezbožňování, nedávající 

prostor vědomím ostatních vyvíjet se souběžně s vědomím subjektu, přitom, 

řečeno se Schelerem, „není nic jasnějšího, jako to, že si dokážeme uvědomovat 

myšlení ostatních, jako myšlení naše“ 159 . Nicméně, troufáme si tvrdit, že 

minimálně Lippsova akcentace rozvíjení schopnosti empatie pomocí kontemplace 

umění či přímo cestou umělce, jež pomáhá mezi lidmi vytvářet pouto lidství, 

neztrácí i dnes, ač poněkud patetická, svou podnětnost. 

Jiný typ kritiky teorie vcítění nabízí Karel Čapek, který zpochybňuje 

obecnost jejích vývodů, které z jeho pohledu mohou být stejně tak obecně 

psychologické, jako relativní, tj. podmíněné konkrétním prostředím. „Psychologii 

vcítění by se velmi posloužilo, kdyby se v ní nalezly jisté kulturní faktory, jež jsou 

spíše konkrétně historické než abstraktně psychologické.“160 Čapkova kritika dále 

míří k obzvláštnímu zdůrazňování lásky k přírodě v dílech autorů „psychologie 

vcítění“, k romantizujícímu panteismu. Čapek poukazuje na mnohdy úsměvné 

„horování pro přírodu“, na bizarní analogie typu „vnikáme do toho, co nám je 

blízké. My jako ve snu spoluprožíváme úzce omezený život škeble, jedním 

spoluvzedmutím rozpínáme se do štíhlých forem stromu.“161 

Ve své další studii systematizuje Karel Čapek své námitky proti estetice 

vcítění162: 1. Z hlediska čistě psychologického nemůže být řeči o „objektech“, do 

kterých se „promítáme“, poněvadž tyto „objekty“ nejsou nic jiného než počitky, 

představy, syntézy atd. „Jistě pak nemá smyslu říci, že ‚vciťuji’ nebo ‚promítám’ své 
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já, svůj vnitrný život do svých vlastních počitků, představ atd.“ 2. Poměr „já“ k 

„objektu“ není nikdy poměrem skutečného splynutí. „Neboť vždy zůstává ve 

vědomí něco evidentně a naprosto odlišného od předmětu: (…) estetická libost 

není zažita v předmětu, nýbrž nepochybně v ‚já’.“ 3. „Zdá se konečně, že termín 

‚vcítění’ se vztahuje blíže na fakta velmi různé povahy.“ Jednou odkazuje 

k estetickému požitku, podruhé k běžnému pocitu, že objekt má k subjektu zvláštní 

vztah, a potřetí označuje akt, jímž subjekt přisuzuje předmětu své zakoušené 

vzruchy a emoce. 

Dále bylo např. ještě kritizováno, že teoretikové vcítění – ale nejen oni, 

uvádí se 163  i Heinrich Wölfflin – počítali ve svých koncepcích s „ideálním 

subjektem“ (spíše mužského pohlaví, kultivovaným, citlivým, zámožným, 

vzdělaným) i s „ideálním prostředím“ pro kontemplaci estetického díla (klid, 

samota). Počátek nového storočí byl ve znamení tendence postupného 

zpřístupňování umění164. To s sebou přinášelo jeden zajímavý fakt165: umělecké 

dílo již v mnoha případech nemuselo být vlastněno, aby mohlo být 

kontemplováno. Rychlý příchod 20. století tak jako by zastihl (nejen) „klasickou“ 

estetiku vcítění nepřipravenou. Nová psychologická studia navíc dokázala166, že 

pozorovatel může prožívat vcítění i bez uměleckého předmětu, ale také to, že se 

estetická odezva může projevit i mimo zkušenost empatie. 

Uvedli jsme některé základní výhrady, které se v souvislosti s estetickými 

teoriemi vcítění objevily a houstly s počátkem 20. století. Nicméně i v samotné linii 

estetiky vcítění ještě došlo k pozoruhodnému přezkoumání jejích nálezů. Dílem, 

které se o to přičinilo a které tak do jisté míry uzavřelo její klasickou kapitolu, byla 

nepříliš rozsáhlá disertace Abstrakce a vcítění167  z roku 1907 od německého 

historika a teoretika umění, Wilhelma Worringera (1881–1965), jenž dospěl k 

názoru, že potřeba vcítění je jen jedním z předpokladů uměleckého chtění, jehož 

komplementárním protipólem je umělecká potřeba abstrakce. Analýza této práce, 
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mnohými považované za úsvit nové estetiky a teoretické východisko abstraktního 

umění, se však již ocitá nad rámcem tématu, které jsme si vytyčili. 

 

(…) 

 

Naše práce se pokoušela dokázat historickou i ideovou provázanost pojmů 

empatie a umění (lépe řečeno estetické zkušenosti z umění). Nyní bychom rádi 

uvedli, co je na jejich vztahu, alespoň podle našeho názoru, nejvíce hodno 

pozornosti. Na mnoha místech tohoto textu vystupovalo umění v roli jakéhosi 

„učitele“ empatie, a právě tuto jeho vlastnost chceme ještě jednou zdůraznit. 

Chceme vlastně říct toto, umění rozvíjí schopnost empatie a ta představuje 

klíč k porozumění ostatních lidí. Béla Buda ve své práci uvádí: „Umění rozvíjí cit pro 

formu a styl, vytváří u člověka schopnost hledat za formami a znaky stylu význam a 

smysl. V centru každého umění stojí zobrazování člověka, které zvyšuje citlivost na 

mimické projevy, gesta a hlasy vyjadřující emoce.“168 

Umělecké dílo chápeme jako oblast, v níž se empatie plně rozvíjí. 

Prostřednictvím uměleckého díla můžeme prožít úděl druhého, prožít něco, co se 

nám nikdy nemusí přihodit. Umění nás cvičí pro možné, rozšiřuje naši manévrovací 

schopnost ve společnosti, rozvíjí naši sociální inteligenci. Čím více druhých myslí 

takto poznáme, tím lépe známe kognitivní svět člověka, což nám umožňuje lépe 

porozumět cizímu, nečekanému. 

Umění, chybí-li subjektu dostatek kognitivních zkušeností, dokáže do jisté 

míry zprostředkovat a přiblížit (v žádném případě ale nahradit) reálnou zkušenost 

ze světa, zhustit ji do několika minut, stran, obrazu, či sochy. 

A tak můžeme uzavřít společně s Martinem Buberem: „Vytvořené dílo je 

věc mezi věcmi, kterou lze zakoušet a popisovat jako souhrn vlastností. Ale ten, 

kdo se na ně dívá vnímavě, může se s ním čas od času setkat jako s živou 

přítomností.“169 

Dramatický děj je nácvikem dramatu života. 
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