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FRANTIŠEK ŠEBEJ

Ústav hlbinnej introspekcie
Aby bolo jasné, introspekcia nie je policajná metóda. Introspekcia je, povedané celkom
jednoducho, pohľad do vlastného vnútra, skúmanie vlastnej psychi ky pozorovaním vlastnej
psychi ky sebou samým. To je, podľa zákona, mimo pôsobnosti polície.
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a prvý pohľad je to prosté ako facka, ale iba na prvý pohľad. Introspekcia je najstaršou metódou skúmania v psychológii, ale už od Aristotela prinášala samé frustrujúce výsledky.
Mnohí, ktorí sa venovali v minulosti introspekcii, si bohapusto
vymýšľali (Aristoteles nie). Reakciou bolo odmietnutie introspekcie ako nevedeckej metódy
a vznik všeličoho vedeckého, napríklad behaviorizmu. Ten sa rozhodol vykašľať sa na dušu a skúmať čisto vzťah medzi podnetom
a reakciou na podnet. Dušu odsunuli nabok ako „čiernu skrinku“.
Vznikla však hrozne nudná vec,
a rovnako frustrujúca – na tie isté
podnety najprv rôzne reakcie (zakričíte trebárs „Fero“ a jeden sa
otočí, iný nie), potom žiadne re-
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akcie (zakričíte „Fero“ a nik sa neotočí) a potom reakcie bez akýchkoľvek podnetov (Fero sa bezdôvodne otočí).
Existuje skupina výskumníkov, ktorí sa rozhodli odhodiť staré predsudky a smelo sa k starej
metóde introspekcie prihlásili.
Ich ambíciou je ísť do hĺbky (duše) a nemotať sa iba na povrchu.
Preto založili Ústav hlbinnej introspekcie. Ráno sa zídu v zasadačke na kávičke a predebatujú
úlohy. Každý má pridelenú svoju oblasť skúmania (vlastnú dušu). Preto sú vzťahy na pracovisku výborné. Po kávičke sa všetci
rozídu do svojich pracovní a začnú s introspekciou. Potom je prestávka na obed, po ktorom sa introspekcii darí horšie. Okolo tretej
popoludní sa opäť práca rozbeh-
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ne naplno, tak do štvrtej. Metóda nie je iba prostým rozmýšľaním, treba jednak objektívny odstup, jednak hĺbku. Výskumníci
hĺbajú. Výsledky sa považujú za
„vyhĺbané“, preskúmané oblasti
za „prehĺbané“. Práca sa najlepšie bilancuje pri poháriku, a tak sa
výskumníci schádzajú každý večer vo vieche U Wundta (Wilhelm
Wundt bol psychológ, ktorý sa ešte neštítil introspekcie).
„Dnes som sa pokúsil ísť viac
doľava a hlbšie,“ vraví po prvom
litríku šéf, „ale narazil som na
plytčinu.“ „Dočerta, aj ja,“ povedal prekvapene jeho zástupca. „Aj
ja, aj ja,“ pridávali sa postupne
aj ďalší. „Myslím, že to môžeme
považovať za vyhĺbané a prehĺbané – vľavo je plytčina,“ zhrnul výsledky práce odvážne šéf a objed-

nal ďalší litrík. Priznať plytčinu
v duši vyžaduje odvahu, ale výskumníci sú až nemilosrdne poctiví. Litrík okamžite zmizol. „Videl
si tam to libido?“ opýtal sa zástupca opatrne. „Nevidel, musí byť
hlbšie, pudy sa zdržiavajú vôbec
radšej hlbšie. Zajtra sa tam vydám
hĺbať a vynechám obed,“ rozhodol sa šéf a objednal ešte litrík. Zástupca radšej ani nepriznal svoje stretnutie s vlastným libidom
celkom pri povrchu, takpovediac na plytčine, kde takmer vytŕčalo von. Ostatní sa pridali
k rozhodnutiu ísť definitívne hlbšie. „Ja som dnes nenašiel vo svojej duši nič, vôbec nič, a správu
mám odovzdať o týždeň. Nemám
vyhĺbané nič a prehĺbal som už
takmer všetko. Asi som dohĺbal,
objednajte ešte litrík,“ bilancoval
znechutene ďalší výskumník. „Na
publikáciu to stačí“ upokojovali
ho ostatní. Po litríku sa len tak zaprášilo. „Hlbinná introspekcia je
ešte mladá disciplína a my sme jej
priekopníci. Chce to obete. Objednám ešte litrík a zaplatíme. Zajtra nás čaká práca,“ uzavrel bilancovanie šéf. Potom sa rozišli, ale
s introspekciou sa jednoducho
z
nedá prestať. Ani v noci.

