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Christian von Ehrenfels 
UEBER GESTALTQUALITAETEN 

Die vorliegenden Erorterungen verfolgen den Zweck, einem 
in der Philosophie schon mehrfach beachteten, jedoch - wie mich 
diinkt - noch nicht vollig pracisierten psychischen Thatbestande den 
wissenschaftlichen Ausdruck zu verleihen. Diese Aufgabe, welche 
si ch schon in den Titelworten durch die Aufstellung eines bisher 
ungebrauchlichen und daher nur beilaufig verstandlichen Terminus 
anzeigt, kann kurz durch die F orderung charakterisiert werden, den 
durchjenen Terminus vorerst nur angekiindigten Begriffzu 
erlautem, zu definiren, und das V orhandensein der ihm 
entsprechenden Objekte in der Natur nachzuweisen. - Als 
Ausgangspunkt hierzu ergaben sich mir wie von selbst in der Schrift 
von E. Mach, "Beitrage zur Analyse der Empfindungen" (Jena 
1886), eine Reihe von Bemerkungen und Hinweisen, welchen ich, 
obgleich sie in ganz anderem Zusammenhange entstanden zu sein 
scheinen, dennoch eine wesentliche Festigung meiner Ansichten 
uber die hier darzulegenden Verhaltnisse verdanke. 

Mach stellt (wie unter Anderem die im Folgenden 
angefůhrten Citate erweisen) die fur Manchen gewiss paradox 
klingenden Behauptungen auf, dass wir Raumgestalten und selbst 
"Tongestalten" oder Melodien unmittelbar zu "empfinden" 
vermogen. Und in der That musste zum mindesten die zweite dieser 
Thesen nicht nur zum Anscheine, sondem auch ihrem Inhalte nach 
unzweifelhaft als widersinnig bezeichnet werden, wenn es nicht 
sofort einleuchten wiirde, dass hier von Empfindungen in einem 
anderen als dem gewohnlichen Sinne die Rede ist. Denn dass, wenn 
nur Gegenwartiges "empfunden" wird, die zeitlich sich abspielende 
Melodie jedenfalls kein Object der Empfindung abgeben konne, das 
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wird selbstverstandlich von Mach ebenso gut zugestanden werden, 
wie von Jedem, welcher sich scheut, Widersprechendes zu 
behaupten. lm Verlaufe der Ausfuhrungen zeigt es sichjedoch, dass 
der Verfasser bei jener vielleicht nicht ganz treffenden Bezeichnung 
lediglich die Unmittelbarkeit des Eindruckes im Auge hatte und 
dessen Unhabhangigkeit vonjeglicher intellectuellen Verarbeitung 
durch das Subject hervorzuheben gewillt war. So verstanden, -
enthaltenjene Behauptungen einen in sich widerspruchsfreien, 
keineswegs aber unbestreitbaren Sinn; denn die Auffassung ist eine 
weitverbreitete, wonach wir die Vorstellung etwa einer Raumgestalt 
oder gar einer Melodie nicht als etwas Fertiges von aussen 
empfangen, sondem dieselben durch Zusammenfassung der 
betreffenden Einzelempfindungen erst zu erzeugen genothigt sind. 

Mit dieser Controverse ist ein wichtiges Problem der 
genetischen Philosophie aufgeworfen; - ebenso wichtig aber und 
vielleicht naherliegend dunkt mich die Frage der descriptiven 
Psychologie, was denn jene Vorstellungsgebilde "Raumgestalt" und 
"Melodie" in sich seien, - eine blosse Zusammenfassung von 
Elementen, oder etwas diesem gegenuber Neues, welches zwar mil 
jener Zusammenfassung, aber doch unterscheidbar von ihr vorliegt? 

Durften wir in Mach's Darstellungen den Namen 
Empfindung in der ublichen Weise auslegen, so konnten wir schon 
in seinen oben angefůhrten Bezeichnungen eine Antwort auch auf 
diese Frage erblicken. Denn nur Dasjenige, was man fur relativ 
einfach halt, pflegt man gemeiniglich Empfindung zu nennen. Hat 
aber Mach, indem er dem "Raum- oder Tongestalten" jenen Namen 
beilegte, auch ihre Einfachheit behaupten wollen, so ist es klar, dass 
er sich hiermit der zweiten unter den angefuhrten Altemativen 
zuwandte und jene "Gestalten" nicht als blosse Zusammenfassung 
von Elementen, sondem als etwas (den Elementen gegenuber, auf 
denen sie beruhen,) Neues und bis zu gewissem Grade Selbstandiges 
betrachtete. - Dass eine solche Schlussfolgerung aus des Verfassers 



Ausdrucksweise auf seine Uberzeugung richtig sei, Hisst sich aus 
seinen Darlegungen nicht mit Sicherheit beweisen; dennoch aber 
scheinen mir folgende SteHen dafůr zu sprechen: "Der Baum mit 
seinem grauen, harten, rauhen Starnm, den zahllosen, im Winde 
bewegten Aesten, mit den glatten, gHmzenden BHittem erscheint uns 
zunachst a1s ein untrennbares Ganze." (S. 40) " Wenn wir zwei 
Torifolgen von zwei verschiedenen Tonen ausgehen und nach 
denselben Schwingungszahlenverhaltnissen fortschreiten lassen, so 
erkennen wir in beiden die selbe Melodie ebenso unmittelbar durch 
die Empfindung, als wir an zwei geometrisch ahnlichen, ahnlich 
liegenden Gebilden die gleiche Gestalt erkennen. " (S. 125) "Sowoh1 
bei der melodischen, als bei der harrnonischen Verbindung zeichnen 
sich die Tone, welche in einfachen Schwingungszahlenverhaltnissen 
stehen, 1. durch Gefalligkeit und 2. durch eine fůr jenes Verha1tniss 
charakteristische Empfindung aus." (S. 130) Diese und ahn1iche 
Satze wirken im Zusammenhange vielleicht no ch entscheidender a1s 
hier, losgelOst vom Ganzen. Welche Ref1exionen sie indessen auch 
entsprungen se in mogen, - ich hoffe in der Fo1ge zeigen zu konnen, 
dass Mach in ihnen denWeg zn aufgcvvorfcnen 

er(~H1net Unsere Frage m()glichst praciscr 
werden. 

Es leuchtet ein, dass, um eine Melodie aufzufassen, es nicht 
genUgt, den Eindruck des jeweilig erk1ingenden Tones im 
Bewusstsein zu haben, sondem dass - wennjener Ton nicht der erste 
ist - der Eindruck mindestens einiger unter den vorausgehenden 
Tonen in der Erinnerung mitgegeben sein muss. Sonst ware ja der 
Sch1usseindruck aller Me10dien mit gleichem Schlusston ein 
gleicher. - Geht man aber diesem Gedanken weiter nach, so erkennt 
man bald, dass es, um eine Melodie etwa von 12 Tonen aufzufassen, 
auch nicht genUgt, den Eindruck der jeweilig 3 letzten Tone in der 
Erinnerung zu behalten, sondem dass hierzu der Eindruck der 
ganzen Tonreihe erforderlich ist. - Wir behaupten dies absichtlich 
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nur von einem "Eindruck" und nicht etwa von einem Phantasiebilde 
der vollstandigen Tonreihe. Denn wenn etwajeder wahrgenommene 
T onschritt in uns eine besondere, nicht dem T onsinn, sondem einem 
anderen Gebiete angehorige Empfindung (oder nach dem Ublichen 
Sprachgebrauch ein besonderes Gefůhl) verursachen, und unser 
Gedachtniss fůr jene Empfindungen oder Gefiihle ein 
vollkommeneres sein wiirde, als fůr tonale Erinnerungsbilder, so 
konnte ja das Auffassen und Unterscheiden von Melodien durch 
jenes andere Gebiet (etwa das der Vital- und Innervations- oder 
Muskelempfindungen) verrnittelt werden. Thatsachlich scheint die 
auch so vor sich zu gehen; denn Niemand wird angesichts der 
inneren Wahrnehmung behaupten konnen, dass er beim Ausklingen 
jeder Melodie, welche er "vollkommen" aufgefasst hat, (das kann 
mitunter ein langeres MusikstUck sein,) ein Erinnerungsbild ihrer 
sammtlichen Tone im Bewusstsein besitze. Vielmehr liefert die rein 
tonale Erinnerung nur gewisse, relativ kurze "Tongesta1ten", welche 
sich von einem wenn auch unanalysirten, so do ch bestimmten 
"Gefůhls"- Hintergrunde abheben. Schrankt man nun den frUher 
ausgesprochenen Satz auf diese rein tonal aufgefassten "Gestalten" 
ein, so kann man an Stelle des "Eindruckes der Tonreihe" diese 
selbst setzen und somit behaupten, dass, um eine Melodie rein tonal 
aufzufassen, es nothig sei, bei ihrem Ausklingen ein Erinnerungsbild 
ihrer sarntlichen Tone zu besitzen. 

Es ist also zweifellos, dass die Vorstellung einer Melodie 
einen Vorstellungscomplex vorraussetzt, und zwar eine Summe von 
einzelnen Tonvorstellungen mit verschiedenen, sich aneinander 
schliessenden zeitlichen Bestimmtheiten. - Wir konnen unsere 
frUher aufgeworfene Frage in Bezug auf das tonale 
Vorstellungsgebiet folgendermassen pracisieren: Gesetzt, es werde 
die Tonreihe tl, t2, t3, ... tn nach ihrem Ablaufvon einem 
Bewusstsein S "als Tongestalt aufgefasst", (so dass also in 
demselben die Erinnerungsbilder sammtlicher Tone gleichzeitg 



vorhanden seien,) - gesetzt femer, es werde nebenbei die Summe 
jener n Tone, jeder mit seiner besonderen zeitlichen Bestimmheit, 
von n Bewusstseinseinheiten dergestalt zu Vorstellung gebracht, 
dass jedes dieser n 1ndividuen nur eine der n Tonvorstellungen im 
Bewusstsein habe, - so taucht nun die Frage auf, ob das Bewusstsein 
S, indem es die Melodie auffasst, mehr zur Vorstellung bringt, als 
die n ubrigen 1ndividuen zusammengenommen. 

Eine analoge Frage konnte man begreiflicher Weise auch 
bezuglich der Raumgestalten erheben. Ja, die Verhaltnisse standen 
dort (weil alle Theile des der Gestalt zu Grunde liegenden 
Complexes gleichzeitig gegeben sind) sogar viel einfacher, wenn 
nicht die verschiedenen Theorien uber die Entstehung der 
Raumvorstellung beirrend wirken oder mindestens eine 
Verstandigung erschweren wfuden. Dennoch durften wohl die 
Anhanger der verschiedensten Richtungen es nicht bestreiten, dass 
die Vorstellungen der verschiedenen Theile einer gesehenen Figur 
durch verschiedene Empfindungen vermittelt werden - (mogen auch 
die Meinungen uber die Natur jener Empfindungen noch so weit 
auseinander gehen). Denkt man sich nun diese letzteren auf der 
einen Seite in einem einzigen Bewusstsein zusammengefasst, auf der 
anderen unter n Bewusstseinseinheiten verheilt, so kann man, wie 
fruher bezuglich der Melodie, so hier bezuglich der Raumgestalt 
fragen, ob sie mehr sei, als die Summe der einzelnen "ortlichen 
Bestimmtheiten", ob das Bewusstsein, welches die betreffende Figur 
auffasst, mehr zur Vorstellung bringe als alle ubrigen n 1ndividuen 
zusammengenommen. 

Die erste 1nstanz, an welche wir bei Losung derartiger 
Probleme gewiesen sind - die Belauschung der Phanomene in der 
inneren Wahmehmung - wird hier wohl schwerlich als Beweismittel 
verwendet werden konnen. Denn wer auch aus ihr eine Uberzeugung 
schopfen mag, findet sich doch bei relativ so subtilen 
Unterscheidungen meisst ausser Stande, sie Andersgesinnten zu 
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vermitteln. Dagegen werden manche die eine der beiden 
aufgestellten Altemativen von vornherein als widersinnig verwerfen 
zu mussen glauben. 

Wie kann - so mochte etwa der Einwand lauten - der blosse 
Umstand, dass sich mehrere Vorstellungen oder Empfindungen in 
einem einzigen Bewusstsein vereint vorfinden, schon einen 
genugenden Grund dafťir vorgeben, dass zujener Summe nochetwas 
Neues hinzutritt, welches nicht in den Summanden enthalten war?-
1st eine dahingehende Behauptung nicht gleichzuschatzen etwa der 
Meinung, dass durch das Zusammenstossen zweier Atome ein drittes 
gebildet werden konne? 

Ehe wir auf dies Bedenken eingehen, ist es nothig, 
hervorzuheben, dass es im gewissem Sinne dem zu Eingang dieser 
Ausfůhrungen zugewiesenen Problem der genetischen Psychologie 
vorgreift. Denn nur wenn man mit Mach der Ansicht ist, dass die 
Vorstellungen von Raum- und Tongestalten ohne unser Zuthun, 
ohne eine eigens hierauf gerichtete Geistesthatigkeit zu Stande 
kommen, kann daran Anstoss nehmen, dass die Vereinigung 
gewisser Elemente im Bewusstsein das Entstehen von etwas N euem 
mit sich bringen sollte. Ein Hereinziehen dieser Frage in unserer 
Untersuchung kann dagegen vermieden werden, da es sich zeigen 
lasst, dass der vorgebrachte Einwand ffu jeden Fall, also auch unter 
Annahme jener stillschweigend eingefťihrten Vorraussetzung der 
Beweiskraft entbehrt. Er ubertragt namlich ein auf dem physischen 
Gebiete allerdings gultiges Gesetz - das von der Erhaltung der 
Materie - in unberechtigter Analogie auf das psychische. Waren die 
Vorstellungen etwa den Atomen gleich zu achten, und bestťinde alles 
psychische Leben nur darin, schon fertige Vorstellungsinhalte aus 
einem Bewusstsein in ein anderes zu ubertragen, so konnte es 
befremden erregen (wenn auch ein entschiedener Widerspruch selbst 
darin noch nicht zu finden sein wfude), dass durch Vereinigung 
mehrerer solcher Elemente in einem Bewusstsein ein neues Element 



entstehen sollte. (Thatsachlich leuchtet ja auch das Gesetz von der 
Erhaltung der Materie nicht aus den Begriffen ein, sondem stlitzt 
si ch auf empirischen Nachweis.) - Indessen verhalt es sich im 
psychischen Leben zweifellos anders. Es ist nicht nOthig, an die 
Moglichkeit einer psychischen Reizung zu appelliren - an eine durch 
den psychologischen Theil des Empfindungsprocesses ausgelOste 
Causalkette von rein psychischen Geschehnissen - um die in Rede 
stehende Auffassung als statthaft erscheinen Zll lassen. Sie vertragt 
sich vollkommen mit der Annahme einer durchgangigen und 
directen Abhangigkeit sammtlicher psychischer Processe von 
physiologischen Vorgangen. Das Einzige, was man bei unserer 
Unkenntnis uber die Beschaffenheit dieser letzteren fůr den 
vorliegenden Fall fordem darf, ist der Hinweis auf die Moglichkeit 
einer Verschiedenheit der physischen Processe, wo die 
Verschiedenheit des psychischen Bestandes behauptet wird. Eine 
solche Verschiedenheit liegt aber, wie sich sofort zeigen wird, schon 
von vomeherein in der Annahmen. 

Wir vergleichen das Bewusstsein S mit der Summe der 
Vorstellungsinhalte etwa tl, t2, ... tn mehr der (hypothetisch 

angenommen) "Tongestalt" auf der einen Seite mit der Summe der 
Bewusstseinseinheiten sl, s2, ... sn' jede mit dem entsprechenden 

Glied der Reihe tl, t2, ... tn als Inhalt, auf der anderen Seite. Nennen 

wir nun den psychischen Inhalten tl, t2 ... tn entsprechenden 

physiologischen Vorgange rl, r2, ... rn, so werden wir fUr das 

Bewusstsein Sl, den Vor-gang r2, zu fordem haben, fůr s2, den 
Vorgang r2, ... fůr sn den Vorgang rn. Desgleichen mussen wir die 

Vorgange rl, r2, ... rn auch fůr das Bewusstsein S in Anspruch 

nehmen. Aber offenbar ist es hiermit noch nicht gethan. Denn wenn 
auf der einen Seite die Reihe rl, r2, ... rn das Auftauchen der 

psychischen Inhalte tl, t2, ... tn in n verschiedenen, auf der anderen 
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in einem einzigen Individuum zur Folge haben solI, so muss auch 
hierfůr irgend eine physiologische Grund-lage gegeben sein. Da wir 
uber die Beschaffenheit dieser die Zahl der psychischen Individuen 
bedingenden physischen Grundlage auch no ch nicht das Mindeste 
ahnen konnen, so fůhren wir uns zur Veranschaulichung die 
einfachste Moglichkeit vor und nehmen etwa an, die 
physiologischen Reize (Bewegungsvorgange) rl, r2, ... rn lOsten die 

psychischen Inhalte tl, t2, ... tn dann in einem Bewusstsein aus, wenn 

sie sich innerhalb bestimmter raumlicher Grenzen zusammenfánden; 
in mehreren Individuen aber, wenn ihre raumlichen Abstande diese 
Grenzen uberschritten. Hiermit aber ist die geforderte 
Verschiedenheit der physiologischen Grundlage schon gegeben. 
Sechs Bewegungsvorgange etwa innerhalb eines Cubikcentimeters 
sind etwas Anderes als sechs vollkommen gleiche 
Bewegungsvorgange, ein jeder von dem anderen um einen Meter 
entfemt. Und wennjene Zusammendrangung der physiologischen 
Vorgange im Raume die Scheidewand zwischen sechs psychischen 
Individualitaten aufzuheben und an ihre Stelle eine einzige um
fassende zu setzen vermochte, so konnte sie ebensogut zugleich die 
Bedingung fůr das Auftauchen eines neuen psychischen Elementes -
beispielsweise der Melodie - abgeben. - Niemand wird behaupten 
wollen, dass die Scheidung psychischer Individualitaten 
physiologisch wirklich durch so plumpe Bedingungen gegeben sei; -
der fůr unsere Untersuchung wichtige Theil des Gedankenganges 
aber ist offenbar vollkommen unabhangig von jeder diesbezuglichen 
concreten Annahme. 
Immer kann derjenige Bestandtheil der physiologischen Be-dingung 
einer Mehrheit von Vorstellungen, welcher dafůr bestimmend wird, 
dass die Vorstellungen sammtlich in einem Bewusstsein auftauchen, 
auch die Bedingung fůr ein gleichsam uber jenem Complexe 
schwebendes neues Element abgeben. - So erweist sich denn in der 
That der aufgeworfene Einwand lediglich als eine unberechtigte 



Uebertragung physikalischer An- schauungen auf psychisches 
Gebiet, we1che selbst vor der moglichst materialistischen 
Auffassung des psychischen Geschehens nicht stichhalt. 

Die Moglichkeit der Existenz von "Gestaltqualitaten" (der 
Begriff ist durch das Vorhergehende schon genugsam erlautert, um 
hier mit dem neuen Terminus eingeflihrt zu werden) konnte man 
indessen noch von anderer Seite her zu bestreiten suchen. - Wenn 
das Vorhandensein je zweier Vorstellungselemente in einem 
Bewusstsein stets das Vorhandensein einr dritten, vonjenen 
verschiedenen, bedingte, so ist leicht einzusehen, dass hiermit eine 
unendliche Complication unseres Vorstellungslebens gegeben ware. 
Denn gesetzt, es bedingten die zwei Elemente e 1 und e2, das 
Element e3 so mi.isste consequenter Weise e3 und el, etwa e4, e3, 
und e2, das Element e5, el, e2 und e3 zusammen e6 geben, diese 
Elemente wi.irden wieder andere bedingen, und den stets sich 
vermehrenden Forderungen konnte die Endlichkeit nicht Geni.ige 
leisten. 

Es ist vor Allem offenbar, dass auch ein solcher Einwand 
streng genommen nicht gegen unsere These, sondem nur gegen eine 
willklirliche Erweiterung derselben vorgebracht werden konnte. 
Denn erstlich setzt auch er voraus, dass die Gestaltqualitat ohne 
unser Zuthun schon mit dem V orhandensein des ihr zu Grunde 
liegenden Vorstellungscomplexes gegeben sei, und zweitens 
behauptet, wer die Existens von Gestaltqualitaten annimmt, damit 
no ch keineswegs, dass alle unterscheidbaren Vorstellungselemente 
eine Grundlage ffu so1che abgeben, schon gar nicht aber, dass etwa 
auf dem Zusammensein der Gestalt-qualitat selbst und ihrer 
Elemente eine neue Qualitat sieh auf- hatten mi.isse. Und nur unter 
dieser V oraussetzung wi.irde sich jene unendliche Complication 
ergeben. Da wir auch im Folgenden unsere Annahme nicht in 
solcher Richtung, zu er-weitem gedenken, so konnten wir den 
Einwand schon von vomeherein abweisen. Aber selbst abgesehen 
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hiervon, erschiene uns sein Gedankengang doch nicht als 
beweiskraftig. Denn man konnte mittelst eines ganz analogen 
Schlussverfahrens die Moglichkeit von Vorstellungen bestreiten, die 
wir doch that-sachlich besitzen, - die Moglichkeit der Vorstellungen 
jedes Continuums, vor Allem des raumlichen. Es ist namlich voll
kommen unangebbar, aus wie vielen ortlichen Bestimmtheiten 
unsere Vorstellung etwa einer ebenen gefárbten Flache besteht. Jeder 
Theil derselben lasst sich bekannter Weise wieder theilen; und wenn 
die Beschranktheit unserer Aufmerksamkeit der prak-tischen 
Durchfůhrung dieses V organges Grenzen setzt, so kann darum doch 
keineswegs behauptet werden, der kleinste durch die 
Aufmerksamkeit hervorzuhebende Flachentheil besitze nur eine 
einzige ortliche Bestimmtheit; - vielmehr besitzt er deren, wie sich 
nun leicht erkennen lasst, wenn i.iberhaupt mehrere, so folgerichtig 
unendlich viele. Wenn aber unendliche Coni-plicationen im 
Bewusstseinsinhalt unmoglich waren, so ware die 
Flachenvorstellung unmoglich. - ln der That aber besitzen wir die 
Flachenvorstellung. 

Wie immer man dieser Consequenz entgehe, - ob man 
annehmen will, dass psychisch nur dort eine Verschiedenheit 
vorliege, wo die Aufmerksamkeit eine Vielheit zu unterscheiden 
vermag und somit auch der Vorstellungsinhalt des gesammten 
Gesichtsfeldes beispielsweise bei dem Blick auf ein Strassenbild 
unseres Stadtgetriebes so lange eine Einheit sei, als die Auf
merksamkeit etwa sich auf irgend welche innere Reflexionen richtet, 
- ob man vorzieht, die gegen die Existenz der unendlichen Vielheit 
geltend gemachten begrifflichen Schwierig-keiten fůr Sophismen zu 
erklaren, - oder ob man i.iberhaupt die Anwendbarkeit der Kategorie 
von Einheit und Vielheit auf das thatsachlich Existirende bestreitet, -
irgend ein Ausweg aus dem Dilemma muss der Wahrheit 
entsprechen, und dieser Ausweg, wie immer er beschaffen sei, fůhrt 
auch aus dem Labyrinth der unendlichen Complexionen von 



GestaltqualWiten. Denn wenn selbst auch hier das psychisch 
Vorhandene eine unendliche Theilung der Moglichkeit nach 
zulassen sollte, - thatsiichlich findet unsere Aufmerksamkeit ebenso 
bald, oder noch friiher ihre Schranken, als bei dem raumlichen 
Continuum. - Dies also zur Widerlegung eines Einwandes, we1cher, 
wie gesagt, schon von vomeherein auf einer willkurlichen 
Uebertreibung der Annahme beruht. 

Durch Berufung auf allgemein anerkannte Naturgesetze oder 
auf begriff1iche Widerspruche durfte somit unsere Frage nicht zu 
beantworten sein. Den Beweis fůr die Existenz von 
"Gestaltqualitaten" in unserem Sinne, mindestens auf dem Gebiete 
der Gesichts- und Tonvorstellungen, liefert dagegen die (von Mach 
in den angefůhrten Stellen hervorgehobene) Aehnlichkeit von 
Melodien und Figuren bei durchgiingiger Verschiedenheit ihrer 
tonalen oder ortlichen Grundlage. Dieser Umstand lasst sich, wie 
nun ausgefůhrt werden solI, mit der Auffassung von Ton und 
Raumgesta1t als blosser Summe tonaler oder ortlicher 
Bestimmtheiten nicht vereinigen. 

Man kann niimlich von vomeherein behaupten, dass 
verschiedene Complexe von Elementen, wenn sie in sich nichts 
Anderes darstellen als die Summen derselben, um so ahnlicher sein 
mussen, je iihnlicher ihre einzelnen Elemente untereinander sind. 
Das Unzutreffende dieser Forderung aber bei Melodie und 
Raumgesta1t liisst sich an einzelnen Beispielen schlagend beweisen. 

Man betrachte etwa die Melodie der ersten Zeile des 
bekannten Volksliedes: "Muss i denn, muss i denn zum Stiidtle 
hinaus ... " Dieselbe enthii1t, in C-dur gespielt, die Tone e bis a, und 
zwar das e und fje dreimal, das g viermal, das a einmal. Nun spiele 
man sie in Fis-dur. Hier enthii1t sie das ais, das A, das eis und das 
dis, also keinen einzigen der Tone, aufwelchen sie in C-dur sich 
autbaut. Dennoch ist die Aehnlichkeit jedem halbwegs musikalisch 
Veranlagten sofort und ohne Reflexion (nach Mach durch 
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"Empfindung") erkennbar. Nun spiele man diese Melodie wieder.in 
C-dur, und hierauf, in gleichem Rhythmus, die Tonfolge e g fa g g f 
e f e g, welche, ebenso wie unsere Melodie, drei e, drei f, vier g und 
ein a enthalt. Eine Aehnlichkeit (mit Ausnahme des beibehaltenen 
Rhythmus) wirdjedoch hier Niemandem mehr auffallen, welcher 
nicht auf dem Wege der Reflexion etwa dahin gefiihrt wird, die 
einzelnen Tone huben und druben zu vergleichen und zu ziihlen. Wir 
haben also einerseits zwei Complexe von Tonvorstellungen, welche 
aus durchgangig verschiedenen Bestandteilen gebildet werden, und 
doch ahnliche (oder nach der gewohnlichen Sprechweise sogar 
dieselbe) Melodie erg eben, auf der anderen Seite zwei Complexe, 
welche aus tonal vollkommen gleichen Elementen gebildet werden 
und durchaus verschiedene Melodien ergeben. Hieraus geht 
unwiderleglich hervor, dass die Melodie oder Tongesta1t etwas 
Anderes ist, als die Summe der einzelnen Tone, aufwelchen sie sich 
autbaut. (Man erwidere nicht etwa, dass die wesentlichen 
Bestandtheile der Melodie nicht die einzelnen Tone, sondem die 
Tonschritte, die Uebergiinge von einem Ton zum anderen seien. 
Denn auch aus einer Summe solcher Tonschritte lassen si ch durch 
Verstellung die verschiedensten Melodien bilden. Sucht man aber 
auch diese Moglichkeit auszuschliessen durch die Bestimmung, dass 
eben der Uebergang von einem Ton zum anderen in der 
festgesetzten Reihenfolge die Melodie ausmache, so hat man in 
jenem Uebergange, we1cher etwas Anderes ist, als die Summe der 
Tone, Dasjenige, was wir Tongesta1t nennen, zugegeben und nur mit 
einem anderen Namen belegt.) 

Analoge Beispiele konnten selbstverstiindlich auch auf dem 
Gebiete der Raumvorstellung erbracht werden. Wenn die 
Raumgestalten nichts Anderes wiiren als Zusammenfassungen von 
ortlichen Bestimmtheiten, so musste si ch (daja die ortlichen 
Bestimmtheiten von der Lage im Gesichtsfelde abhiingen) mit jeder 
Verschiebung ihrer Anordnung auch ihre Aehnlichkeit wesentlich 



andem. Es mUsste also etwa in der Gruppe der Buchstaben ABA das 
erste A dem B ahnlicher sein, als dem zweiten A, weil es jenem 
naher liegt und daher aus Bestandtheilen gebildet wird, welche den 
Elementen des B ahnlicher sind, als den Elementen des A; dagegen 
miisste in der Constellation AAB zwar das erste A dem zweiten 
ahnlicher se in, als dem B, das zweite aber dem ersten nahezu ebenso 
ahnlich wie dem B, u.s.w. Es kann also keinem Zweifel unterliegen, 
dass die Aehnlichkeit von Raum- und Tongesta1ten auf etwas 
Anderem beruht, als auf der Aehnlichkeit der Elemente, bei deren 
Zusammenfassung im Bewusstsein sie erscheinen. Es miissen daher 
jene Gesta1ten auch etwas Anderes sein, als die Summe der 
Elemente. - Die Stringenz dieses Beweises erscheint uns 
unausweichlich. 

Da es indessen stets nur von V ortheil sein kann, eine 
Wahrheit von verschiedenen Seiten zu beleuchten, so solI hier auf 
das uns beschaftigende Phanomen noch in anderem Zusammenhange 
hingewiesen werden. 

Mach fiihrt in seinem mehrfach erwahnten Werke (S.129) 
eine von P. Comelius seinen Schiilem zur Wiedererkennung von 
Tonintervallen empfohlene Methode an einem speciellen Beispiele 
vor, welches wir, auf den einfacheren Fall der Reproduction von 
lntervallen umgearbeitet, folgendermassen wiederholen: Derjenige, 
dessen musikalischer Sinn noch nicht so weit ausgebildet ist, dass er 
es vermochte, auf Wunsch sofort mit Sicherheit etwa einen 
Quartschritt nach aufwarts zu singen, gebrauche das Kunstmittel, 
sich eine Melodie zu merken, welche mit einem Quartschritt nach 
aufwarts beginnt; - etwa den Anfang der Tannhauserouvertiire (wie 
Mach anfiihrt). Dann wird er, wenn er sich schlechterdings nichts 
weiter vomimmt, als jene Melodie zu singen, die gestellte Aufgabe 
wie von selbst ohne Schwierigkeit lOsen. - Ein Freund, mit welchem 
ich dieses Beispiel besprach, thei1te mir mit, dass er, ohne dasselbe 
gekannt zu haben, schon langst nach ahnlicher Methode verfahre, 
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um absolute Tonhohen zu reproduciren. Ohne Hiilfsmittel vermoge 
er bei weitem weniger sicher die Hohe des C anzugeben, als mit 
Hiilfe der Vorstellung "Meistersinger-Vorspiel", bei der sich 
meistens richtig das Bild von C-dur einstelle; ahnlich beim 
Gedanken an das Walhall-Motiv Des-dur u. s. w. Es ist moglich, 
dass Tonwerke mit ausgesprochenem harmonischen Charakter, wie 
die WAagner'schen, besonders geeignet sind, die Tonarten im 
Gedachtnisse zu fixiren. - lm Allgemeinen kann man sagen, dass die 
meisten Personen irgend welche Melodien im Gedachtnisse zu 
behalten vermogen, eine geringere Zahl (ohne jenes Hiilfsmittel) 
einzelne Tonschritte, und die entschiedene Minderheit absolute 
Tonhohen. Wie ware aber das erklarlich, wenn die Melodie, die 
einzelnen Tonschritte nichts Anderes darstellen wiirden, als eine 
Summe von Tonvorstellungen? - Wenn man selbst im Gegensatze zu 
manchen anderen Erfahrungen annehmen wollte, dass es leichter sei, 
eine Summe von Einzelheiten auf einmal zu reproduciren, als eines 
der Glieder fůr sich, so konnte hiermit hochstens erklart werden, 
dass die Melodie gegeniiber den einzelnen Tonschritten, nicht aber, 
dass beide den absoluten Tonhohen gegeniiber im Vortheile seien. 
Denn wenn Jemand - wie dies zumeist der Fall sein wird - eine 
Melodie in einer anderen als in der urspriinglichen Tonhohe 
reproducirt, so reproducirt er gar nicht die Summe der friiheren 
Einzelvorstellungen, sondem einen ganz anderen Complex welcher 
nur die Eigenschaft besitzt, dass seine Glieder in analoger Beziehung 
stehen, wie diejenigen des friiher vorgestellten Complexes. Diese 
Beziehung ist nach unserer Auffassung in, einem positiven 
Vorstellungselement, der Tongesta1t, begriindet, derart, dass ein und 
dieselbe Tongesta1t immer gleiche Beziehungen zwischen den 
Elementen ihres Tonsubstrates (den einzelnen Tonvorstellungen) 
bedingt. 1st ein solches positives Vorstellungselement gegeben, so 
schliesst die Association keine weiteren Schwierigkeiten ein. Fehlte 
es dagegen, so ware in keiner Weise einzusehen, wie das 



Gedachtniss es anstellen sollte, gerade solche Elemente zu 
reproduciren, welche unter einander in einer der frUher 
verwirklichten analogen Beziehung stehen. Man miisste einen eigens 
hierauf construirten psychischen Mechanismus annehmen, welcher 
vollkommen ubertlussig erscheint, sobald man einsieht, dass, wer 
sich an eine Melodie erinnert, etwas ganz Anderes reproducirt als 
einen Complex von Einzelvorstellungen: namlich eine Tongestalt, an 
welche sich unter Umstanden die absolute Tonhohe in welcher sie 
zuerst vemommen wurde, associiren kann, aber nicht muss. Und 
zwar lehrt das erste der beiden angefUhrten Beispiele, dass nicht die 
einfachsten Tongestalten am leichtesten im, Gedachtnisse zu fixiren 
sind, sondem vielmehr solche von einer Gliederung, welche den 
einfachen Tonschritten gegenuber als mannigfaltig bezeichnet 
werden kann. 

Analoges gilt von den Raumgestalten und den Elementen 
ihrer zugehorigen Complexe. Auch hier halt sich die Reproduction 
keineswegs an die bei der Wahrnehmung gegebenen ortlichen Daten. 

Hiermit glauben wir die Existenz von Gestaltqualitaten auf 
den behandelten Sinnesgebieten erwiesen zu haben. -Eine 
Abweichung von dem eingangs entworfenen Untersuchungsplan 
wird vielleicht insofem vermerkt werden, als eine stricte Definition 
des eingefUhrten Begriffes noch nicht gegeben wurde. Dieselbe ware 
ohne die in das Beweisverfahren eingetlochtenen Erlauterungen 
unverstandlich gewesen und solI nun nachgeholt werden. - Unter 
Gestaltqualitaten verstehen wir solche positive Vorstellungsinhalte4 
welche an das Vorhandensein, von Vorstellungscomplexen im 
Bewusstsein gebunden sind, die ihrerseits aus von einander 
trennbaren (d. b. ohne einander vor-stellbaren) Elementen bestehen. 
- Jene fůr das Vorhandensein der Gestaltqualitaten nothwendigen 
V orstellungscomplexe wollen wir die Grundlage der 
Gestaltqualitaten nennen. 
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Es eriibrigt nun noch, die vorhandene Mannigfaltigkeit von 
Gestaltqualitaten und ihre Bedeutung im psychischen Leben zu 
iiberblicken. 

Wir haben bisher in der Melodie und der durch den Ge
sichtssinn percipirten raumlichen Figur zwei specielle Falle kennen 
gelemt, welche im Hinblick auf die sonst wohl noch nachweisbaren 
Arten von Gestaltqualitaten eine Eintheilung der- selben in 
raumliche und zeitliche nahelegen konnten. - Allein es ist leicht 
einzusehen, dass diese beiden Kategorien si ch nicht ausschliessen 
wtirden. Besitzen wir ja do ch in den Vorstellungen von Bewegung 
zahll ose Beispiele fUr Gestaltqualitaten, welche raumliche und 
zeitliche Verschiedenheiten umspannen. (Analoge Grunde namlich 
wie bei Melodie und Raumgestalt - Aehnlich-keit und Reproduction 
der Phanomene bei durchgangiger Ver-schiedenheit der Elemente 
der "Grundlage" -lassen sich auch auf alle verschiedenen Arten der 
Bewegung (wie Fallen, Steigen, Rotiren u. s. w.) anwenden, und 
deren Auffassung als Gestaltqualitaten zu rechtfertigen.) Dagegen 
konnen wir sammtliche moglichen Gestaltqualitaten durch eine 
vollstandige Disjunction in zeitliche und in unzeit1iche eintheilen, 
wobei wir unter letzteren nicht etwa diejenigen verstehen, zu deren 
Perception keine Zeit nothig ware, auch, nicht diejenigen, fUr deren 
Auftauchen im Bewusstsein ein gleichzeitiges Umfassen aller 
Elemente ihrer Grundlage unerlasslich ist (da die erste Bedingung 
bei keiner, die letztere bei allen Gestaltqualitaten zutrifft), - sondem 
diejenigen, fUr deren Grundlage nicht wie bei den zeitlichen 
Gestaltqualitaten verschiedene zeit1iche Bestimmtheit der 
Vorstellungsobjecte erforderlich ist. Unzeitliche Gestaltqualitaten 
sind solche, deren Grundlage vollstandig in 
Wahrnehmungsvorstellung (von Vielen Empfindung genannt) 
gegeben sein kann. Bei zeitlichen Gestaltqualitaten kann folgerichtig 
hochstens, ein Element in Wahrnehmungsvorstellung gegeben sein, 
wahrend die ubrigen als Erinnerungs- (oder als auf die Zukunft 



gerichtete Erwartungs-) Bilder vorliegen. 
Wir wollen nun als die einfacheren die unzeitlichen 

GestaltqualiUiten betrachten. Hierbei solI - ebenso wie bei der 
folgenden Betrachtung der zeitlichen Gestaltqualitaten - der 
Nachweis fUr die Existenz der einzelnen Arten nicht im Speciellen 
ausgefUhrt werden, da derselbe stets nach der gleichen Methode 
vorgenommen werden musste und daher besser mit einem 
allgemeinen Hinweis dem Leser uberlassen bleibt. - Hat man im 
Bewusstsein einen Vorstellungscormplex C gegeben, und taucht nun 
die Frage auf, ob ein gleichzeitig vorhandener Vor-stellungsinhalt V 
als identisch mit jenem Complex oder als eine in ihm begrundete 
Gestaltqualitat zu betrachten sei, so beachte man, ob es moglich ist, 
die Elemente von C dergestalt (unter Beibehaltung ihrer 
gegenseitigen Beziehungen) zu verandem, dass V ganz oder nahezu 
unverandert bleibt, wahrend es bei geringerer, etwa nur theilweiser, 
aber gesetzloser Umwandlung der Elemente von C seinen Charakter 
vollstandig verliert. Trifft dies zu, so ist V nicht identisch mit C, 
sondem eine zu C gehorige Gestaltqualitat. Als Hinweis auf das 
Bestehen solcher Verhaltnisse kann es betrachtet werden, wenn die 
Reproduction von V durch die Erinnerung leichter gelingt, als 
diejenige der Elemente von C. 

ln dieser Art betrachtet erweisen sich die Raumgestalten 
nicht nur des Gesichts-, sondem auch des Tastsinnes in seiner 
Vereinigung mit den sogenannten Bewegungsempfindungen als 
Gestaltqualitaten. 

Die Raumdaten der ubrigen Sinne sind so unbestimmt, dass 
es schwer fállt, durch sie Raumgesta1ten festzuhalten; doch sprechen 
alle Anzeichen dafUr, dass die grundlegenden Verhaltnisse hier keine 
anderen seien als auf den Gebieten des Gesichts- und des Tastsinnes. 

Die Raumdaten des Tonsinnes sind noch immer ein strittiges 
Problem. Keinesfalls aber kann geleugnet werden, dass der Tonsinn 
unzeitliche Gestaltqualitaten liefert; wir meinen Harmonie und 
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Klangfarbe, welch' erstere demgemass auch von Mach (in dem 
fruher angefUhrten Citate S. 130 seines Werkes (Anm.: Ebendaselbst 
S. 114, 119, 131 f Polemik gegen die HelmHoltzSche Auffassung.» 
als Empfindung bezeichnet wird. Alles, was friiher bezuglich der 
Melodien geltend gemacht wurde, die Unabhangigkeit von absoluter 
Tonhohe, die Reproducirbarkeit im Gedachtnisse auch bei 
mangelnder Fahigkeit, absolute Tonhohen festzuhalten, gilt ebenso 
von Harmonie und Klangfarbe, welche daher ebenfalls als 
Gestaltqualitaten aufzufassen sind. Hierbei ist es bemerkenswerth, 
dass die Gestaltqualitat sich mitunter so sehr in den Vordergrund 
drangt, d. h. unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt, dass es 
schwer fállt, ihre Grundlage in die Elemente aufzulOsen. Dies trifft 
in ausgedehntestem Masse bei der Klangfarbe zu, oft aber auch bei 
jenen Tonverbindungen, welche man im Allgemeinen als Accorde 
zu bezeichnen pflegt. Beide Phanomene ahneln sich indess - wie sie 
auf gleiche physische Veranlassungen hin erfolgen - auch psychisch, 
und besitzen keine scharfe Grenzscheide, sondem gehen stetig in 
einander uber. Wichtig, indessen bei der Unentschiedenheit des 
tonalen Raumproblemes uberhaupt heute noch verfrUht, ware auch 
die Frage, ob verschiedene gleichzeitig wahrgenommene Einzeltone 
ahnlich wie Farben auch verschiedene raumliche Bestimmtheiten 
bedingen, der Accord und zusammengesetzte Klang somit auch einer 
raumlichen Breite bediirfen, oder ob Tone in strictem Sinne 
"ineinanderklingen". In ersterem Falle ware natiirlich die durch die 
raumlich neben einander wahrgenommenen Tone bedingte 
"unzeitliche raumliche Gestaltqualitat" von der ebenfalls 
unzeitlichen tonalen, der Harmonie oder Klangfarbe, zu 
unterscheiden, obgleich sie beide Theile einer einzigen concreten 
Anschauung bil den wiirden. 

Dies fůhrt zu zweierlei Bemerkungen; erstens namlich zeigt 
sich, dass an Gestaltqualitaten der Abstractionsprocess vollzogen 
werden kann, und zweitens stellt si ch uns nun die Frage dar, ob nicht 



auch auf dem Gebiete des Gesichtssinnes ausser den raumlichen 
noch andere Gestaltqualitaten gegeben seien. 

Auf den letzteren dieser Hinweise zunachst eingehend, 
mUssen wir fiir's Erste soviel zugestehen, dass in dem gleichzeitigen 
(wenn auch nicht gleichraumlichen) Gegebensein verschiedener 
Farben und Lichtintensitaten eine genUgende Grundlage ilir 
Gestaltqualitaten vorhanden ware, welche ein Analogon zur 
Harmonie und Klangfarbe darstellen kannten. Thatsachlich 
empfangen wir von dem gleichzeitigen Nebeneinander 
verschiedener Farben einen Eindruck, dessen Verwandtschaft mit 
der Harmonie schon die Sprache (durch die Benennung 
Farbenharmonie) ausdrUckt. Ein nach unserer allgemeinen Regel 
durchgefůhrter stricter Beweis dafůr, dass jene Phanomene mehr 
seien, als Complexe von Farbenvorstellungen mit den daran sich 
knUpfenden Empfindungen anderer Sinnesgebiete (etwa den 
sogenannten Geilihlen des Gemeinsinnes) lasst sichjedoch nicht 
einbringen, da nicht, wie analog auf dem Tongebiete, offenbar 
gleiche harmonische Eindrucke durch Complexe aus verschiedenen 
Elementen hervorgebracht werden kannen. Begreiflicher Weise aber 
kann das F ehlen dieses Beweises keineswegs als ein Gegenbeweis 
betrachtet werden; denn es liegt nicht in dem Wesen der 
Gestaltqualitaten, dass deren gleiche, auf verschiedenen Grundlagen 
sich aufbauende, in jedem Sinnesgebiet gegeben sein mUssen; -
ebenso wenig wie es in dem Begriffe der Intensitat liegt, dass sie 
sich bei gleich bleibender Qualitat mUsse verandem kannen. 
Vielmehr ist ilir die Intensitat charakteristisch, dass, wo in Bezug auf 
sie nicht Gleichheit ausgesagt werden kann, nicht etwa bloss 
Aehnlichkeit und Verschiedenheit, sondem das Verhaltniss der 
Steigerung gegeben sei; - ilir die Gestaltqualitaten aber, dass sie 
einen von der Grundlage abhangigen und do ch von ihr zu 
unterscheidenden Vorstellungsinhalt bilde. Wie wir darum (anderen 
Ansichten zuwider) den Gegensatz von Licht und Schatten als einen 
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auf Steigerung beruhenden, intensiven betrachten, wenn er auch 
Aenderungen in der Qualitat bedingt, - so glauben wir, auch, gestUtzt 
auf directe Vergleichung mit den analogen Erscheinungen des 
Tongebietes, die Farbenbarmonie oder Disharmonie als 
Gestaltqualitat betrachten zu kannen, - ob sie sich gleich 
durchgangig mit der Veranderung ihrer Grundlage auch selbst 
verandem mag. - Hiermit solI aber nicht behauptet werden, dass die 
farbige neben der raumlichen Gestaltqualitat des Gesichtssinnes 
getrennt vorliege. Vielmehr sind beide unter einander und mit ihrer 
Grundlage zu einem anschaulichen Ganzen verbunden, aus welchem 
sie nur durch den Abstractionsprocess hervorgehoben werden. 

Aehnlich wie die Raumgestalten des Gesichtssinnes 
erscheinen uns auch diejenigen der iibrigen Sinne als abstract 
herausgehobene Theile der betreffenden, in der Anschauung 
gegebenen Gestaltqualitaten, in welcher stets auch specifische (von 
der Tast-, Temperatur-, Geschmacksqualitat u. s. w.) herrUhrende 
Bestimmungen zu erkennen sind. Doch ist ein stricter Beweis auf 
diesen von der Aufmerksamkeit so wenig beleuchteten Gebieten 
schwer zu erbringen. 

Dagegen sehen wir hier, ein neues Problem auftauchen. Die 
enge Verschmelzung von Tast-, Temperatur- und mitunter auch 
Geschmacks- und Geruchsempfindungen zu einem einheit-lichen 
Gesammteindruck legt namlich die Frage nahe, ob hier nicht 
GestaltquaHtaten vorhanden seien, welche sich auf einer mehreren 
Sinnesgebieten zugeharigen Grundlage auf- bauen. Von vomeberein 
ist es, wie sich leicht einsehen las st, ebenso maglich, dass etwa ein 
Complex von Tast- und Tem-peraturempfindungen ilir eine 
Gestaltqualitat grundlegend werde, als etwa ein Complex von 
Tonempfindungen. Auch gegen die Existenz von Ton
Farbengestalten, welche die Daten beider Sinne wie durch eine 
BrUcke verbinden wťirden, Hesse sieh apriori Nichts einwenden -
wenn wir derlei in der Empfin-dung auch nicht nachweisen zu 



konnen glauben. Anders scheint es uns mit dem Verhaltnisse der 
ubrigen Sinne unter einander bewandt zu sein. Beispiele, wie die von 
der Sprache sogar als Einpfindung benannte Vorstellung des Nassen, 
bei welcher Druck- und Temperatursinn gleich betheiligt sind, sowie 
die Gesammt-eindrucke, welche wir ungenau als Geschmack der 
verschiedenen Speisen bezeichnen, bei welchen aber Druck, 
Temperatur und Geruch nachweislich ebenso mitwirken, als der 
Geschmack im engeren Sinne, u. dgl. m. weisen darauf hin, dass, 
wenn wir uberhaupt Gestaltqualitaten auf diesen Gebieten gelten 
lassen, wir wegen der grossen Einheitlichkeit der betreffenden 
Vorstellungsinhalte auch die Moglichkeit des Umfasstwerdens von 
Complexen verschiedener Kategorien durch ubergreifende Gestalten 
zugeben mussen (Anm.: Solche Reflexionen wurden mir durch die 
Vortrage des Herrn Professors Fr. Brentano nahe gelegt, dessen noch 
nicht publicirter Sinnestheorie - welche freilich die beruhrten 
Verhaltnisse erklaren wťirde - ich nicht vorgreifen will.). 
Ohne die Reihe alter moglicher Weise im psychischen Leben 
gegebenen unzeitlichen Gestaltqualitaten als abgeschlossen zu 
erachten, wollen wir uns nun der Betrachtung zeitlicher 
Gestaltqualitaten zuwenden. Hierbei sei vor Allem hervorgehoben, 
dass jede Veranderung irgend eines Vorstellungsinhaltes nach irgend 
einer bestimmten Richtung eine zeitliche Gestaltqualitat zur Folge 
hat, - mag das Veranderte ein Element sein, oder seinerseits wieder 
ein Complex, welcher einer unzeitlichen Gestaltqualitat zur 
Grundlage dient. Dies kann man daraus erkennen, dass - wie schon 
der Name anzeigt - jede Veranderung nach einer bestimmten 
Richtung als etwas Einheitliches gefasst werden kann (sei es nun ein 
Steigen, ein Errothen, ein AbkUhlen u. dgl., wofůr die Sprache nur in 
wenigen Fallen eigene Worte besitzt). Damit aber dies zutreffe, muss 
unser flir die Existenz von Gestaltqualitaten angenommenes 
Kriterium erfUllt sein. -Bezeichnen wir namlich verschiedene, um 
endliche Zeitraume von einander entfemte Zustande des sich 
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verandemden Vorstellungsinhaltes der Reihe nach mit zl, z2, z3, .... , 
so lasst sich, wenn die Veranderung, wie angenommen, eine stetige 
ist, behaupten, dass alle zwischen zl, und z2, fallenden Zustande 
unter einander und von allen zwischen z2, und z3, ge-legenen 
Zustanden ebenfalls verschieden sein mussen u. s. w. Zeigt dennoch 
die Veranderung von zl, uber z2, nach z3, einen einheitlichen 
Charakter, so dass man sie mit einem Namen be-zeichnet oder 
bezeichnen konnte, so ist (nach der bekannten Schlussfolgerung) in 
ihr eine Gestaltqualitat gegeben. Nur bei Veranderungen, welche 
selbst wieder so wechselvoll sind, dass sie nirgends als Fortschreiten 
in einer bestimmten Richtung aufgefasst werden konnen, mag es an 
sich zweifelhaft bleiben, ob in ihnen Gestaltqualitaten gegeben 
seien. Doch fordert hier schon die Analogie und ihr moglicher 
Uebergang in stetige Veranderungen, ihnen Gestaltqualitaten nicht 
abzusprechen, sondem vielmehr einen bestandigen Wechsel 
derselben zuzuschreiben. 

Aus dem Gesagten ergibt sich, welch' grosse Menge von 
zeitlichen Gestaltqualitaten in unserem psychischen Leben zur 
Verwirklichung gelangt. Zunachst auf dem Gebiete des 
Gesichtssinnes und der durch ihn vermittelten Phantasmen sahen wir 
Raum- und Farbengestalten aller Art sich in der conereten 
Anschauung verbinden; denken wir uns diese nun noch sieh 
verandemd, so erhalten wir eine unermessliche Reihe von zeitlichen 
Gestaltqualitaten, von deren Reichthum die kargen sprachlichen 
Bezeichnungen fůr Phanomene solcher Art auch Dicht die 
entfemteste Vorstellung zu bieten vermogen. Die beiden Momente 
der Farbenveranderung einerseits, und der Ortsveranderung (incl. der 
dazu gehorigen Gestaltveranderung) andererseits bilden die 
Elemente, welche in mannigfachsten conereten Verschmelzungen 
die anschaulichen Qualitaten constituiren. Sprachlich gibt es keine 
einheitliche Bezeichnung, welche diese beiden Seiten des 
Coneretums zugleich treffen wťirde. Wenige Worte mussen fUr 



einzelne Beispiele aus der Menge der Farbenveranderungen geniigen 
(wie z. B. errothen, erbleichen, dunkeln, ergluhen, der Himmel blaut 
u. dg!.); zahl-reicher, doch relativ no ch immer verschwindend klein 
ist die Menge der einfachen Ausdriicke fiir Bewegungen; aber was in 
dieser Art sprachlich fixirt werden kann, sind nur Abstracta, weiche 
in unzahligen conereten Ausgestaltungen verwirklicht werden 
konnen, so dass es schlechterdings unmoglich ist, auch durch 
complicirte Constructionen eine halbwegs genaue Mit-theilung von 
anschaulichen Gestaltqualitaten dieser Art zu rea-lisiren. Selbst der 
Pinsel kann, da er aus der Kette der sich verandemden 
Einzelzustande nur je ein Glied herauszugreifen vermag, die Mangel 
der Sprache nur in beschranktem Maasse ausgleichen, und wenn 
nicht die Genialitat dichterischer Begeisterung allerhand Mittel in 
Bewegung setzen wiirde, uns, wenn auch nicht jene Phanomene 
selbst, so do ch ihre Gemuthswirkung zu vermitteln, so dass wir in 
Verbindung mit den directen abstracten Andeutungen diesbeziigliche 
Concreta in der Phantasie nachschaffend selbst hervorbringen, - so 
ware eine Kunstform, welche, wie die des Epos, zum grossen Theil 
auf Erweckung von Vorstellungen derartiger Gestaltqualitaten in der 
Seele des Lesers oder Zuhorers beruht, kaum erklarlich. 

Die grosse Mannigfaltigkeit, welche der Gesichtssinn schon 
auf dem Gebiete der unzeitlichen Gestaltqualitaten liefert, scheint 
indessen unserem Auffassungsvermogen fiir die zeitlichen, welche ja 
zu jenen gleichsam eine neue Dimension anfůgen, relativ enge 
Grenzen zu ziehen. Mindestens ist in der Zusammenfassung 
zeitlicher Abschnitte von Veranderungen zu einem Gesammtbilde 
das Gehor dem Gesicht weit uberlegen. Wenn eine Tanzerin zu einer 
erklingenden Melodie Bewegungen ausfiihrt, welche sich nicht - wie 
das beim gewohnlichen Tanzschritt der Fall ist -Tact fiir Tact 
wiederholen, sondem eine der Melodie analoge Gliederung und 
Mannigfaltigkeit enthalten, so werden Viele die Melodie schon nach 
einmaligem Anhoren zu reproduciren vermogen, schier Niemand die 
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zu gleicher Zeit verfolgten Bewegungen der Tanzerin. Diese 
auffállige Verschiedenheit des Gedachtnisses fůr Gesichts- und 
Gehors-Zeitgestalten stammt unzweifelhaft aus einer ebenso grossen 
Verschiedenheit in der Auffassungskraft. Wir konnen, etwa bei 
einem schreitenden Menschen, ziemlich genau angeben, wie weit 
wir die zeitliche raumliche Gestaltqualitat, welche uns in diesem 
Falle der Gesichtssinn vermittelt (seine Bewegung) klar zu fassen 
vermogen. Wir meinen namlich immer denjungst abgelaufenen 
Theil, bei mittelschnellem Gehen beilaufig den letzten Schritt, zu 
sehen, an die vorhergegangenen Schritte aber uns in ganz anderer 
Weise nur zu erinnem. Thatsachlich kann das nicht zutreffen. 
Empfinden, also im strengen Sinne des Wortes sehen konnen wir nur 
das Gegenwartige, d. b. jeweilig nur eine Stellung der Beine- Wo 
wir Bewegung zu sehen vermeinen, ist unsere Erinnerung schon im 
Spiele. Die Tauschung durfte dadurch entstehen, dass uns das volle 
Continuum aller Beinstellungen nur vom jeweilig letzten Schritte in 
der Erinnerung gegeben ist, und wir daher die zugehorige zeitliche 
Gestaltqualitat vollkommen anschaulich zu erfassen vermogen, 
wahrend wir von der vorangegangenen nur einen unvollstandigen 
Eindruck besitzen. Jedenfalls geht unser diesbezugliches 
Fassungsvermogen ungefáhr ebenso weit als der sinnliche Anschein 
der Bewegung (wenn nicht besondere Hiilfsmittel hinzutreten, wie 
etwa die Fixirung der Bahn des bewegten Korpers durch ein 
Nebeneinander raumlicher Bestimmungen, welches dann zunachst 
als unzeitliche Gestaltqualitat aufgefasst und in der Vorstellung der 
zeitlichen verwendet wird). Um wie viel weiter sich unser 
Fassungsvermogen auf dem Gebiete des Tonsinnes erstreckt, erkennt 
man leicht, wenn man si ch vergegenwartigt, dass die Zeitdauer eines 
normalen Schrittes mit der Lange eines Tactstreiches im Andante 
zusammenfállt; - und doch gibt es einheitlich aufgefasste Melodien, 
welche sich uber mehrere Tacte erstrecken, deren jeder aus dreien 
oder vieren solcher Abschnitte besteht. (Hierbei kann beobachtet 



werden, dass der Uebergang von sinnlich anschaulicher zu 
unanschaulicher Erinnerung auf dem Gebiete des Tonsinnes ein viel 
allmahlicherer ist, als bei Gesichtsvorstellungen.) Noch 
unentwickelter als fůr Bewegungen ist unser Fassungsvermogen fůr 
jene zeitlichen Gestaltqualitaten, welche auf der Veranderung von 
Licht und Farbe beruhen; -daher es sich wohl auch erklart, dass sie 
bisher nur sporadisch zur asthetischen Verwerthung gelangen (etwa 
bei Sonnenaufgangen auf dem Theater, beim Wechsel bengalischer 
Beleuchtung u. dgl.). 

Nach dem Gesagten ist uber die zeitlichen Gestaltqualitaten 
des Tonsinnes wenig Allgemeines mehr zu erwahnen. Die 
raumlichen Bestimmtheiten, welche sie an si ch tragen mogen, treten 
vor der Aufmerksamkeit ganzlich in den Hintergrund. Unter 
Tonbewegung versteht man keine Dislocation, sondem eine 
Veranderung der Tonqualitat. Wie der Gehorssinn den Gesichtssinn 
an zeitlicher Fassungskraft weit uberbietet, so steht er an 
Mannigfaltigkeit unzeitlicher Gestaltqualitaten hinter jenem weitaus 
zuruck Ua, der letztere Umstand durfte, wie erwahnt, die Ursache 
des ersteren sein). Die Mannigfaltigkeit der zugleich gehorten Tone 
eines Accordes kann nicht im entfemtesten wetteifem mit der 
Mannigfaltigkeit der auf einen Blick erfassbaren Formen und 
Farben. Neben den bisher ausschliesslich berucksichtigen 
musikalischen mussen auch die unmusikalischen Schallgestalten 
beachtet werden (wie etwa donnem, knallen, rauschen, platschem u. 
s. w.). Jedes gesprochene Wort ist seinem sinnlichen Theile nach 
eine eigenthumliche zeitliche Schallgestalt. 

Ueberreich im Vergleich zu den wenigen sprachlichen 
Bezeichnungen ist die Menge der von den ubrigen Sinnen gelieferten 
zeitlichen Gestaltqualitaten. Was von einer Verschmelzung der 
Sinneseindrucke bezuglich der unzeit1ichen Gestaltqualitaten gesagt 
wurde, gilt ebenso von den zeit1ichen. Die Fulle von Combinationen 
und darauf sich grundenden psychischen Elementen, welche sich 
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hiermit ergibt, darfuns nicht Wunder nehmen. Jedem, welcher 
psychologische Theorien Mit der inneren Erfahrung zu prufen 
gewohnt ist, wird sich wohl schon ein Zweifel daruber aufgedrangt 
haben, ob aus dem geringen Inventar von Qualitaten, welche der 
Haut-, Muskel und Gemeinsinn liefem, die unermessliche Menge 
der in den bezuglichen Gebieten localisirten Phanomene erklart 
werden konnen. Die Theorie von den fortwahrend neu sich 
bildenden Gestaltqualitaten vermag dies leicht zu erklaren. Auf 
Einzelheiten einzugehen verbietet jedoch vor Allem schon der 
mangelnde sprachliche Ausdruck. 

Man konnte meinen, nun uber die Reihe moglicher zeitlicher 
Gesta1tqualitaten einen Ueberblick gewonnen zu haben, wenn nicht 
noch das Gebiet der inneren Wahmehmung in Betracht zu ziehen 
sein wťirde. Ob hier unzeit1iche Gesta1tqualitaten zu beobachten 
seien, mag dahin gestellt bleiben; jedenfalls aber ergeben 
Veranderungen, wie das Zunehmen oder Verschwinden einer Lust, 
eines Schmerzes, einer Erwartung, wenn sie Objecte eines 
innerlichen Vorstellens werden, analog wie ein anschwellender oder 
verklingender Ton eigenthumliche zeitliche Gesta1tqualitaten, 
welche sich mit den ubrigen Vorstellungsdaten verweben. 
Gestaltqualitaten solcher Art sind es offenbar, welche grossentheils 
den asthetischen Wirkungen der dichterischen Erzeugnisse zur 
Grundlage dienen. 

Aber nicht nur die Veranderung alles Vorstellbaren, auch 
dessen unverandertes Bestehenbleiben, die Dauer der 
verschiedensten Zustande, bedingt eigenthťimliche zeit1iche 
Gesta1tqualitaten, weiche als Grenzfálle der bisher betrachteten 
anzusehen sind. Das unveranderte Ausha1ten eines Tones etwa auf 
einer Orgelpfeife erweckt in dein Horer ebenso eine eigenthťimliche 
Vorstellung, wie der Tonwechsel, nur dass wir solche 
Dauergestalten weniger zu beachten gewohnt sind. Schon der 



Umstand, dass eine Vedinderung in Dauer ubergehen kann, zeigt, 
dass auch in dieser eigenthumliche Gestaltqualitaten vorliegen. 

Sind wir somit im Begriffe, den gedrangten Ueberblick uber 
die im psychischen Leben auftretenden Gestaltqualitaten zu 
beschliessen, so erfordert noch das so hochwichtige Phanomen der 
Relation unsere Beachtung. - Die Relation fallt nach unserer (Seite 
262 gegebenen) Definition ebenfalls unter den Begriff der 
Gestaltqualitaten; denn auch sie (etwa die Vorstellung der 
Aehnlichkeit zwischen roth und orange) ist gebunden an das 
Vorhandensein eines Vorstellungscomplexes im Bewusstsein (hier 
roth und orange), dessen Elemente ohne einander vorgestellt werden 
konnen. Dennoch aber geht es nicht an, die Relation mit den bisher 
betrachteten Gestaltqualitaten zu identificiren und etwa zu 
behaupten, die Melodie sei nichts Anderes, als die Summe der 
Aehnlichkeiten und Verschiedenheiten ihrer einzelnen Tone, das 
Quadrat nichts Anderes, als die Summe der raumlichen 
Aehnlichkeiten und Verschiedenheiten seiner Bestandtheile. Die 
Melodie kann gehort, das Quadrat gesehen werden, nicht so die 
Aehnlichkeit oder Verschiedenheit zweier Tone, zweier ortlicher 
Bestimmtheiten. Und no ch in anderer Weise unterscheidet sich die 
Relation von den ubrigen Gestaltqualitaten. Von jener gilt bestimmt 
der Satz, dass sie nicht ohne unser eigenes Zuthun, ohne die 
eigenthumliche Thatigkeit des Vergleichens zu Stande komme. lm 
Einklang mit Lotze und mindestens nicht im Widerspruch gegen 
Meinong (Anm.: HumE-Studien 11. Zur Relationstheorie (8. 43 
[613]), woselbst auch die bezuglichen Citate aus LoTzE angefUhrt 
sind. A. a. O. S. 89 [659] ff.) (Welchem wir die eingehendste 
Behandlung des Relationsproblemes verdanken) befinden wir uns, 
wenn wir das Vergleichen als ein "Wandern des geistigen Blickes" 
von einem zum andern der zu vergleichenden Fundamente ansehen. 
Ein solches Wandern des geistigen Blickes ist nichts Anderes als ein 
Uebergehen der Aufmerksamkeit von einem Object zum andern, 
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also eine Veranderung, welche, wenn sie im Erinnerungsbilde 
vorliegt, wie jede andere Veranderung die Grundlage fUr eine 
zeitliche Gestaltqualitat abgeben kann. Eine solche scheint uns nun 
die Relation (nach Meinongs speciell die Vergleichungsrelation) 
thatsachlich darzustellen. Eine genaue Bestimmung derselben wiirde 
jedoch die Analyse des Phanomenes der Aufmerksamkeit 
voraussetzen, - ein Problem, auf welches hier nicht eingegangen 
werden kann. 

Als Gestaltqualitat meinen wir noch ein weiteres hochst 
wichtiges Phanomen auffassen zu konnen, namlich den 
Widerspruch. Die diesbezuglichen Untersuchungen Meinongs) 
gelangen zu dem Ergebnisse, dass in dem Widerspruch kein 
eigenthumlicher Vorstellungsinhalt vorliege, sondern dass wir, wenn 
wir ihn von zwei Vorstellungsinhalten aussagen, hierbei lediglich die 
Beziehung auf ein evidentes Urtheil im Sinne haben, welches die 
Coexistenz der beiden lnhalte mit gleicher Ortsbestimmung .( oder 
bei psychischen Zustanden an einem Bewusstsein) und zwar in 
ausgefůhrter und nicht bloss angezeigter Verbindung allgemein 
negire. Ein Beispiel wird diese Bestimmungen erlautem: Rund und 
viereckig sind nach Meinong widersprechende Begriffe, weil das 
allgemeine negative Urtheil- eine "ausgefUhrte" Vorstellung rundes 
Viereck gibt es nicht - Evidenz besitzt. - Die Einschrankung, gemass 
weicher sich das evidente negative Urtheil nur auf die anschauliche 
oder ausgefůhrte Verbindung der widersprechenden Inhalte zu 
beziehen braucht, erklart si ch daraus, dass in unanschaulicher oder 
bloss "angezeigter" Verbindung alle denkbaren Vorstellungsinhalte 
vereinigt werden konnen. Denn wenn ich die Existenz eines runden 
Vierecks laugne, so muss ich dieses runde Viereck auf irgend eine 
Weise zu denken, also die Bestimmungen rund und viereckig zu 
verbinden im Stande sein. Erst der Versuch einer anschaulichen 
Verbindung dieser Vorstellungsinhalte misslingt und gibt dann 
Anlass zum negativen Urtheil. - Es obliegt keinem Zweifel, dass der 



auf solche Weise determinirte Begriff seinem Umfange nach mit 
dem des Widersprechenden zusammenfállt. Fraglich jedoch 
erscheint es, ob der Inhalt in gleicher Weise getroffen. wurde und 
nur die Beziehung auf das Urtheil den Widerspruch zu erkliiren 
vermag. Wenn alles Widersprechende, und nur dieses durch einen 
evidenten Urtheilsact allgemein geleugnet werden kann, - sollte man 
da nicht meinen, dass schon in seiner Vorstellung ein gemeinsames 
Merkmal enthalten sei, welches jenen evidenten Urtheilsact 
hervorruft? - Ein solches Merkmal aufzusuchen, wollen wir zunachst 
auf den Unterschied zwischen bloss angezeigter oder 
unanschaulicher, und ausgefůhrter oder anschaulicher 
Vorstellungsverbindung eingehen. - Meinong hat diesen Unterschied 
im angefůhrten Werke nicht naher definirt, obgleich er, wie uns 
diinkt, dort selbst den Weg gewiesen, auf welchem dies wohl 
moglich wiire. Es ist dies seine Erklarung des "indirecten" 
Vorstellens (Anm.: A. a. O. S. 86 [656] ff.), als des sen specielle Art 
die bloss angezeigte Verbindung zweier oder mehrerer Merkmale 
dargestellt werden kann. Wenn ich etwa die unanschauliche 
Vorstellung eines runden Viereckes bilde, so dient mir als 
Ausgangspunkt die Verbindung zweier Merkmale, z. B. rechtwinklig 
und viereckig, zu einer anschaulichen Vorstellung, und ich denke 
nun das runde Viereck indirect als ein Ding, an welchem die 
Merkmale rund und viereckig ebenso verbunden vorkommen, wie 
etwa an einem Rechteck rechtwinklig und viereckig, oder weiss und 
viereckig. Die Art dieser letzteren Verbindung ist mir direct aus der 
Anschauung gegeben. Die Relation, welche das indirecte Vorstellen 
vermittelt, ist hier die Gleichheit (analog wie anders wo die 
Aehnlichkeit, wenn ich etwa eine Person vorstelle auf Grund der 
Anschauung ihres Portraits). Die beiden Fundamente (entsprechend 
dort dem durch das Portrait erweckten Vorstellungscomplex einer
und der indirect vorgestellten Person andererseits) sind hier die in 
der Anschauung gegebene Verbindung von rechtwinklig und 
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viereckig oder weiss und viereckig einer -und die an dem indirect 
vorgestellten Gegenstande geforderte Verbindung von rund und 
viereckig andererseits'). - Die so gewonnene Erklarung der 
unanschaulichen Vorstellungsverbindung kann nun zur Aufdeckung 
des Vorstellungselementes "Widerspruch" weiter verwerthet werden. 
- Zunachst leuchtet ein, dass nicht nur widersprechende, sondem 
auch vertragliche Merkmale in bloss angezeigter Verbindung 
gedacht werden konnen. Es geschieht dies sogar sehr oft zufolge 
jener Sparsamkeit, welche die Natur, bei Erreichung ihrer Ziele 
immer an den Tag legt. Das unanschauliche Vorstellen erfordert weit 
weniger Kraftaufwand, als das anschauliche und vertritt dieses daher 
in zahlreichen Fallen. So wird einjeder aufGrund etwa der 
complicirten Beschreitung eines architektonischen Werkes von 
diesem zuerst eine bloss indirecte Vorstellung bilden, welche sich 
erst durch allmahliche AusfUhrung der nur angezeigten 
Verbindungen Zll einem anschaulichen Gesammtbilde erganzt. 
Dieser Werdeprocess der anschaulichen, directen aus der indirecten 
Vorstellung aber ist ein Geschehniss, eine Veranderung, welche 
einer 1) Meinungs ("Phantasie-Vorstellung und Phantasie", Zeitschr. 
f Philos. u. philos. Kritik, 95. Bd.) versuchte Definition (S. 213): 
,Anschaulich ist eine complexe Vorstellung, sofem sie frei von 
Unvertraglichkeit ist" - scheint mir unzulassig, da der Begriff der 
Unvertraglichkeit nur mittelst der Unterscheidung zwischen 
angezeigter und ausgefiihrter Vorstellungsverbindung, welche 
Meinong(a. a. O. S. 209) mit unanschaulich und anschaulich 
identificirt, gedacht werden kann, und somit den zu definirenden 
Begriff der Anschaulichkeit bereits voraussetzt. 
eigenthiimlichen zeitlichen Gestaltqualitat zur Grundlage dient. 
Dieselbe besitzt in der Sprache keinen Namen; wir konnen sie daher 
nicht naher bezeichnen, sondem nur, wie' dies hier geschehen, auf 
ihre Entstehung hinweisen und den Leser auffordem, durch 
Ausfiihrung mehrerer solcher "Veranschaulichungen" sich eine 



Vorstellung von dem allen derartigen Hillen Gemeinsamen zu 
bilden. - Ist man sich eines solchen bewusst geworden, so eriibrigt 
nun nur noch ein Schritt zur ErkHirung des Widerspruches. Versucht 
man namlich, in ahnlicher Weise wie frUher vertragliche Merkmale 
(etwa achtzackig, stemfórmig, aus weissem Marmor auf schwarzem 
Grunde u. s. w.) unvertragliche Bestimmungen (z. B. rund und 
viereckig) aus einer bloss angezeigten in eine ausgefůhrte 
Verbindung zu bringen, so verlauft der hierbei sich abspielende 
Vorgang im Anfang vollkommen analog dem friiheren, bis p15tzlich 
ein weiter nicht zu beschreibender Moment eintritt, in welchem sich 
(bildlich gesprochen) die Bestimmungen der Vereinigung 
widersetzen, wie etwa zwei Korper, welche man zugleich in ein nur 
fůr einen unter ihnen verfertigtes Futteral zu zwangen sucht. Und 
wahrend fruher mit einer dem Einschnappen einer Feder 
vergleichbaren Pracision die anschauliche Vorstellung zu Stande 
kam, stockt nun der Bildungsprocess aufhalbem Wege in einer nicht 
zu verkennenden, durch kein Gleichniss vollkommen zu 
characterisirenden Weise, welche wir - Widerspruch nennen. - Nach 
unserer Auffassung ist somit der Widerspruch ein eigenthumliches 
Vorstellungselement, eine zeitliche Gestaltqualitat mit einem 
charakteristischen Punkte (wie etwa die Vorstellung des 
Zusammentreffens zweier sich bewegender Korper ira Raume), 
welche die Ueberzeugung von der Nichtexistenz derjenigen 
Gegenstande bedingt, bei deren versuchter und gescheiterter 
Heranbildung in anschaulicher Vorstellung sie entstanden ist. 

Ist mit einer solchen Statuirung eines bestimmten 
Vorstellungselementes "Widerspruch" fůr die Entstehung evidenter 
negativer Urtheile ein Grund in ihrem Objecte aufgezeigt, so liegt 
nun die Frage nahe, ob in dieser Eigenthumlichkeit nicht etwa schon 
ein genugender Inhaltauch fUr den Evidenzbegriff gegeben sei, so 
dass man auf die Annahme einer der Evidenz entsprechenden 
eigenthumlichen Qualitat des Urtheilsactes verzichten konnte. In der 
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That scheinen auch alle evidenten negativen Urtheile auf 
Widersprechendes gerichtet zu sein, alle evidenten affirmativen aber 
nur dadurch zu Stande zu kommen, dass man ein ihnen 
contradictorisch entgegengesetztes negatives Urtheil zu fcillen 
versucht, und bei diesem Versuche an einem Widerspruch scheitert. 
- So viel nur als ein Hinweis, dessen nahere AusfUhrung die Grenzen 
dieser Untersuchung uberschreiten wtirde. 

Kehren wir nun zu unseren Betrachtungen zurtick, so ist noch 
des in anderem Zusammenhange schon bertihrten Problemes 
Erwahnung zu thun, ob nicht etwa irgend welche von den 
angefUhrten Gestaltqualitaten die Grundlage fůr neue, hoherer 
Ordnung abgeben konnen. - Hat man unserer Auffassung der 
Vergleichungsrelationen zugestimmt, so muss diese Frage in 
gewissem Sinne zweifellos bejaht werden. Denn offenbar konnen 
wir wie alles Vorstellbare auch Gestaltqualitaten mit einander 
vergleichen, und die so gebildete Relationsvorstellung ist, wenn 
tiberhaupt als Gestaltqualitat, so jedenfalls als eine solche hoherer 
Ordnung zu betrachten. Offenbar aber .ist hiermit das Problem noch 
nicht gelost, da ja Gestaltqualitaten hoherer Ordnung noch in anderer 
Weise denkbar waren. Ehe wir jedoch diese Frage weiter verfolgen, 
wollen wir die hier angeregte Vergleichung von Gestaltqualitaten 
einer kurzen Erwagung unterziehen. 

Dass Gestaltqualitaten Aehnlichkeit aufweisen konnen, 
springt in die Augen. Zunachst konnen alle zeitlichen 
Gestaltqualitaten Sich im Rhythmus gleichen, mag er nun durch 
Veranderung der Schallstarke, durch Bewegung im Gesichtsfelde, 
durch Druck oder sonst wie markirt werden. Die Aehnlichkeit lasst 
sich hier auf die Gleichheit eines durch Abstraction 
herauszuhebenden Merkmals zuriickfUhren. Aber auch, wo dies 
entweder der Natur ,der Sache nach unmoglich, oder aber unserem 
Abstractionsvermogen noch nicht gelungen ist, muss das Statthaben 
von Aehnlichkeit in zahlreichen Fallen zugegeben werden. So etwa 



erkennen wir den Componisten einer Melodie an ihrer Aehnlichkeit 
mit anderen, bekannten, ohne dass wir des Naheren anzugeben 
vermochten, worinjene Aehnlichkeit besteht. So erkennen wir den 
Angehorigen einer Familie an einer Aehnlichkeit, welche se in 
gesammtes physisches Wesen, sein "Habitus" aufweist, und welche 
si ch der Analyse in die Gleichheit einzelner Bestandtheile oft 
hartnackig widersetzt. - Derartige Aehnachkeiten des 
Gesammtbildes (der auf der Summe aller Einzelheiten sich 
aufbauenden Gestaltqualitat) eignet sich wegen der Schwierigkeit, 
die schier unermessliche Reihe moglicher Gestaltqualitaten zu 
pracisiren und zu classificiren, wenig zu exacter Begriffsbildung; 
dennoch sah sich die Wissenschaft genotigt, ihnen vor den viel 
leichter fassbaren Gleichheiten einzelner Bestimmungen in 
zahlreichen Fallen den Vorzug zu geben, weil es sich zeigte, dass die 
nach dem Habitus, also den Gestaltqualitaten geordneten 
Naturobjecte in engerer verwandtschaftlicher Beziehung stehen, als 
die nach pracise bestimmbaren Einzelheiten classificirten; - so etwa 
bei der Bevorzugung des natíirlichen vor dem Linne' schen 
Pflanzensystem. Zwar sucht man auch dann noch aus 
gerechtfertigten BedUrfnissen der Exactheit die nach dem Habitus 
gebildeten Gruppen durch Aufsuchung gleicher Einzelheiten scharf 
abzugrenzen; aber nicht immer ist dies von Erfolg begleitet, und bei 
der praktischen Unterscheidung halt man sich oft an den Habitus und 
gelangt hierdurch ungleich schneller zum Ziel, als durch 
Untersuchung jener oft schwer zuganglichen Merkmale. - So wie die 
Aehnlichkeit der stammverwandten Producte der Natur beruht auch 
diejenige der menschlichen Erzeugnisse, wenn wir sie unter dem 
Gesichtspunkte der Stilverwandtschaft betrachten, zum grossen 
Theil auf Gestaltqualitaten. Was man StilgefUhl fUr ein gewisses 
Kunstgebiet nennt, durfte der Hauptsache nach in nichts Anderem 
als in der Fahigkeit bestehen, Gestaltqualitaten der betreffenden 
Kategorie aufzufassen und zu vergleichen. Ja, manche Analogien 

19 

legen sogar die Frage nahe, ob nicht Gestaltqualitaten verschiedener, 
anscheinend disparater Vorstellungsgebiete (wie z. B. ein 
Crescendo, das Zunehmen des Lichtes bei anbrechendem Tag, das 
Steigen einer Erwartungl» eine directe Aehnlichkeit aufweisen, 
welche, uber die Gleichheit gemeinschaftlicher Merkmale (hier etwa 
der Zeit) hinausreichend, dennoch in den Phanomenen selbst, und 
nicht etwa nur in den sie begleitenden GefUhlen ihren Sitz hat. - Wie 
sich dies indessen auch verhalten moge, - so viel kann nicht 
bestritten werden, dass Aehnlichkeit zwischen Gestaltqualitaten in 
reichstem Maasse anzutreffen ist, und dass bei dem Vergleiche jener 
unter einander in den hierdurch entstehenden Relationsvorstellungen 
Gestaltqualitaten hoherer Ordnung erzeugt werden. 

Indessen wurde schon frUher angedeutet, dass dies nicht die 
einzige Art sei, in welcher wir uns Gestaltqualitaten hoherer 
Ordnung verwirklicht denken konnen. Es fragt sich namlich, ob 
nicht in analoger Weise, wie etwa mehrere Tone ohne vergleichende 
Thatigkeit eine Melodie bilden, auch mehrere Melodien, sei es 
zugleich (im polyphonen Satze) oder nach einander erklingend, oder 
auch Melodien in Verbindung mít gesehener Bewegung 
Gestaltqualitaten hoherer Ordnung ergeben konnen. Diese Frage ist 
zu unterscheiden von der fruher (Seite 267) aufgeworfenen, ob 
Gesichts- und Gehorsvorstellungen gemeinsam die Grundlage ein 
und derselben Gestaltqualitat erster Ordnung zu liefem vermogen, 
und von ihr getrennt zu behandeln. Doch wird man dem Zeugnisse 
der Selbstbeobachtung auf einem no ch so ungewohnten Gebiete mit 
Recht misstrauen; und da auch die anderen im Vorhergehenden 
abstract charakterisirten Priifungsmittel wegen der Schwierigkeit, die 
Phanomene zu fassen, ihren Dienst versagen, so musste die Frage 
vollkommen unentschieden gelassen werden, wenn nicht ein 
Umstand mindestens einen Wahrscheinlichkeitsgrund zu deren 
Beantwortung im positiven 1) Man betrachte etwa den Orchestersatz 
wahrend des Sonnenaufgangs im Vorspiele zur "Gotterdammerung" 



von Richard Wagner des sen Werke uberhaupt wegen des in 
denselben verwirklichten Parallelismus zwischen musikalischen und 
dramatischen Vorgangen den reichsten Stoff zur Vergleichung von 
Gestaltqualitaten aller Art darbieten. 
Sinne abgeben wiirde. Es ist dies die enge Geschlossenheit, zu 
welcher wir Bestandtheile der denkbar verschiedensten 
Vorstellungsinhalte, namlich sogar physischen und psychischen Ge
schehens, in einheitlichen Begriffen verbinden. Beispiele hier-rur 
ergeben si ch in Fulle. Schon der allgemeine Begriff der 
menschlichen Willenshandlung oder der Handlung schlechthin 
enthalt eine solche Verbindung von Physischem und Psychischem, 
und mit ihm alle seine Specificationen, mogen sie nun durch 
Hauptworter (Wohlthat, Dienst, Wette, Trauung, Diebstahl, Krieg u. 
s. w.) oder durch Zeitworter (bitten, klagen, helfen, bestehlen, rachen 
u. s. w.) ausgedruckt werden. Bedenkt man nun noch, dass alle 
Bezeichnungen rur menschliche lndividuen oder Classenjedweder 
Art, (Hans und Paul, Priester, Hand-werker, SchottHinder, Bosewicht 
u. s. w.) sowie die meisten Bezeichnungen rur menschliche 
Vereinigungen und lnstitutionen (Staat, Obrigkeit, 
Versicherungswesen u. s. w.), Lander- und Ortsnamen, desgleichen 
alle Thiemamen auf, eine Verbindung von Physischem und 
Psychischem abzielen, so gelangt man zur Ueberzeugung, dass 
gewiss ein erheblicher » Bruchtheil, wahr-scheinlich aber mehr als 
die Halfte unserer im gewohnlichen Leben verwendeten Begriffe der 
besprochenen Kategorie ange-hort. Nun operiren wir aber mit den 
Begriffen anstandslos wie mit einheitlichen Elementen. Ware dies 
wohl moglich, wennjedem derselben bloss ein Aggregat von 
Vorstellungen entsprache ohne ein sie alle umschlingendes 
einheitliches Band, - eine Gestaltqualitat hoherer Ordnung? -

Wir beschliessen hiermit den zweiten Theil unserer 
Untersuchung - die Auzahlung der verschiedenen Kategorien von 
Gestaltqualitaten - um noch mit wenigen Worten auf deren hohe 
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Bedeutung im psychischen Leben hinzuweisen. - Konnte nach dem 
Gesagten gegen diese ein Zweifel erhoben werden, so genugte zu 
des sen Beseitigung gewiss schon der an die unmittelbar 
vorhergehenden Betrachtungen sich anschliessende Hinweis darauf, 
dass der grosste Theil des im gewohnlichen Leben wie in der 
Wissenschaft benutzten W ortschatzes Gestaltqualitaten bezeichnet. 
Denn wenn man auch die Existenz solcher hoherer Ordnung, 
Physisches und Psychisches umschliessender, bestreitet, und 
Begriffen etwa, wie bitten, klagen u. s. w., nicht ein ein-heitliches, 
sondem nur eine associative Verkettung von verschiedenen 
Elementen zuschreibt; - dass unter diesen Elementen sich 
Gestaltqualitaten, befinden, kann keinesfalls geleugnet werden. Die 
Begriffe von Veranderung und Dauer sind durch Abstraction aus 
zeitlichen Gestaltqualitaten erst gewannen; jede ihrer 
Specificationen, somit jedes Zeitwort im eigentlichen Sinn (mit 
theilweiser Ausnahme al1ein von Sein und Haben, sowie mancher 
zeitlich punktuell gedachte Zustande bezeichnender Worter) 
bezeichnet Gestaltqualitaten irgend welcher Art; ebenso jedes 
Haupt- und Eigenschaftswort, welches sich auf mehr als ein 
Vorstellungselement bezieht. Gestaltqualitaten enthalten somit die 
meisten Begriffe, mit denen wir operiren. Gestaltqualitaten haften, 
wie wir dies auf dem Ton- und Schallgebiet schon hervorgehoben, 
wie es sich aber auch auf dem Gesichts und den ubrigen 
Sinnesgebieten leicht zeigen lasst, vie1 sicherer in unserem 
Gedachtnisse, als die Bestimmtheiten einfacher Elemente. Nach 
Gestaltqualitaten erfolgt der grosste Theil. unserer Associationen. Ja, 
wenn die Aehnlichkeit sich nicht durchgangig als partielle 
Gleichheit darstellen lassen und mithin in dein Associationsgesetz 
nach dem Principe der Aehnlichkeit et was Anderes vorliegen sollte, 
als in demjenigen nach dem Principe der zeitlichen Contiguitat, so 
dfufte man sogar den Satz aussprechen, dass Ersteres uberhaupt nur 
rur Gestaltqualitaten Geltung besitze. Niemand wird noch 



beobachtet haben, dass si ch ihm an die Vorstellung des Kirschroth 
etwa die Vorstellung des Purpurs oder anderer nahegelegener 
Farbennuancen associire, - oder beispielsweise an die Vorstellung 
des C diejenige des Cis u. s. w. Dagegen zahlen Falle wie der, dass 
wir durch eine Melodie an eine andere ahnliche, durch ein Gesicht 
an ein anderes ahnliches erinnert werden, zu den bekannten 
Erscheinungen des psychischen Lebens. Wie man nun auch das 
Associationsgesetz der Aohnlichkeit behandeln moge, - sicher ist, 
dass in ihm eine fundamentale Verschiedenheit der Gestalt
qualitaten von den Ubrigen psychischen Elementen sich erweist. 
Nun erwage man die Bedeutung jenes Gesetzes und mithin auch der 
Vorstellungsinhalte, we1che allein ihm unterliegen! 

Aber nicht nur in der Reproduction, auch in ihrer freien 
Erzeugung durch die schopferische Thatigkeit der Phantasie 
unterscheiden sich die Gestaltqualitaten wesentlich von den 
Elementarvorstellungen. Bezuglich dieser gilt bekanntlich der 
Hume' sche Satz von der Gebundenheit der Phantasie an die 
,impressions" (Empfindung und innere Wahrnehmung) mit wenigen 
Einschrankungen. (Diese letzteren besagen, dass, wenn uns durch 
"impression" eine Reihe von Vorstellungsinhalten gegeben ist, 
welche sich zu einem Qualitatencontinuum erganzen lassen, es 
moglich sei, auch ohne vorangegangene "impression" 
Zwischenstufen zwischen den vorhandenen Gliedem des 
Continuums, vielleicht auch Glieder, welche nach einer Richtung 
uber die vorhandenen hinausgehen, in anschaulicher 
Phantasievorstellung zu erzeugen.) Dagegen wird der Phantasie 
ziemlich allgemein die Fahigkeit zuerkannt, die durch Empfindung 
und innere Erfahrung gegebenen Elemente frei zu combiniren. Dass 
aber hierin nach unserer Auffassung von dem Wesen der 
Gestaltqualitat ein schopferisches Vermogen grossten Stiles 
eingeschlossen liegt, kann nicht mehr bezweifelt werden. Mit den 
Combinationenjener Elemente erzeugt sich namlich eine 
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unabsehbare Reihe positiver psychischer Qualitaten von hochster 
Bedeutung. Der Geist, we1cher psychische Elemente. in neue 
Verbindungen bringt, andert hierdurch mehr als Combinationen; er 
schafft Neues. Und wenn wir auch annehmen mussen, dass dieses 
Schaffen ke in gesetz- und schrankenloses sei 1), so konnen wir doch 
noch in keiner Weise die Grenzen angeben, welche uns 
diesbezuglich gezogen sein mogen. 
1) V gl. die trefflichen AusfUhrungen uber "Spontaneitat" in 
Menong's (Anmerkung S. 276) citirtem Aufsatze, we1cher indessen 
die Eventualitat, dass man in den zusammengesetzten 
Vorstellungsgebilden mehr als blosse Surnmen oder 
"Complexionen" erblicken konnte, nicht in Betracht zieht. 
Selbst wenn fUr die Erzeugung von Gestaltqualitaten durch die 
Phantasie ein ahnliches Gesetz mit ahnlicher Einschrankung gelten 
wiirde, wie das eben dargelegte, die Elementarqualitaten betreffende, 
konnte dasselbe bei dem jetzigen Stande unserer Kenntniss doch 
kaum controlirt werden, da es die Construction von 
Qualitatencontinuen voraussetzt. Bedenkt man aber, dass nur, um ein 
Continuum alter moglichen Farbennuancen herzustellen, die drei 
Raumdimensionen herangezogen werden mussen, so wird man wohl 
vor der Aufgabe, etwa ein Melodiencontinuum zu construiren , 
derart, dass jeder denkbaren Melodie ein bestimmter Punkt des 
Continuums entsprache, als vor einem die menschliche 
Combinationskraft derzeit noch uberschreitenden Problem 
zuruckschrecken. So lange es aber noch nicht ge-gliickt ist, alle 
denkbaren Gestaltqualitaten einer Kategorie in ein bestimmtes 
System zu bringen, wird die Frage, ob eine in der Phantasie erzeugte 
Gestaltqualitat ein Zwischenglied zwischen zwei schon bekannten, 
oder die Fortsetzung des Continuums nach einer bereits gegebenen 
Richtung, oder keines von beiden darstelle, auch nicht mit 
Gewissheit zu beantworten sein. Liesse sich also ein solches Gesetz, 
wenn vorhanden, mit unseren Er-kenntnissmitteln kaum beweisen, 



so lassen sich doch gegen dessen Bestehen GrUnde vorbringen, 
welche zwar nicht mit dem Gewichte absoluter Gewissheit, dennoch 
aber mit dem grosser Wahrscheinlichkeit in die Wage fallen. 
Vergleicht man nfunlich die durch die menschliche Phantasie 
geschaffenen Ge-staltqualitaten auf den Gebieten der Ornamentik, 
Architektur und Musik mit demjenigen, was uns die Natur an 
Korpern und Schallgestalten bietet, so wird man wohl kaum 
annehmen konnen, dass der menschliche Geist hier nur 
lnterpolationen zwischen schon vorhandenen Gliedern geschaffen 
habe oder in einer bereits fixirten Richtung uber ihr gegebenes 
Endglied hinausgegangen sei. Angesichts der angefUhrten Beispiele 
kann es, wie uns dunkt, keinem Zweifel unterliegen, dass der Phan
tasie auf dem Gebiete der Gestaltqualitaten ein weitaus grosseres 
Feld fUr relativ freie Bethatigung offen liege, als auf dem der 
Elementarvorstellungen. Doch ist hinwider keineswegs anzu
nehmen, dass die Erfindung neuer Gestaltqualitaten ohne 
Widerstand, gleichsam spielend vor sieh gehe. lm Gegentheil bedarf 
es auch hier nicht geringer Kraft, sieh von dem Gewohnten zu 
emancipiren und wahrhaft Neues, Eigenartiges hervorzubringen Was 
wir kunstlerisches Genie nennen, durfte nicht zum kle in sten Theil in 
derartiger Schopferkraft seinen Sitz haben. 

Das Problem bezuglich der Erfindung von Gestaltqualitaten 
bringt uns das zu Eingang dieser Untersuchung hinausgeschobene 
bezuglich ihrer vermittelten oder unmittelbaren Entstehung bei 
gegebener Grundlage wieder nahe. Mach Spricht, wie erwahnt die 
Ansicht aus, dass die Raumgestalt, die Melodie ohne Zuthun der 
lntelligenz, d. 1). also wohl ohne eine hierauf gerichtete geistige 
Thatigkeit, vorhanden seien und "empfunden" werden, sobald nur 
ihre Grundlage dem Bewusstsein gegeben sei. Als Begrundung weist 
er auf. die Erscheinungen selbst hin, auf das Sehen einer Gestalt, das 
Horen einer Melodie. Und es kann auch nicht geleugnet werden, , 
dass wir uns hierbei in zahlreichen Fallen keinerlei Thatigkeit 
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bewusst werden konnen. F omulirt man aber die Behauptung streng 
und allgemein zu dem Satze: "Wo und wann immer sich im 
Bewusstsein ein Complex zusammenfindet, welcher die Grundlage 
fUr eine Gestaltqualitat abgeben kann, ist dieselbe eo ipso und ohne 
unser Zuthun im Bewusstsein mitgegeben," - so wird vielleicht 
mancher in Erinnerung an eine deutlich bewusste Anstrengung, 
welche er auf die Auffassung von raumlichen Gestalten oder 
Melodien verwendet, hiergegen Einsprache erheben zu mussen 
glauben. Und in der That; - sind die Falle nicht ebenso zahlreich, 
sind sie nicht sprichwortlich geworden, in denen Jemand, Farben 
sieht, aber kein Bild, Baume, aber keinen Wald, in denen er Tone 
hort, aber keine Musik? - Jedenfalls mussen diese wirklichen oder -
scheinbaren Gegeninstanzen naher betrachtet werden. - Da wťirde 
sich denn, sie zu entkraften, zunachst ein Mittel darbieten, welches 
in vielen analogen Fallen angewendet wird. - Wenn wir von der 
Vorstellung einer Gestalt, einer Melodie Nichts auszusagen wissen, 
und dieselbe in keiner Weise psychisch zu verarbeiten vermogen, so 
ist hiermit no ch keineswegs bewiesen, dass wir diese Vorstellungen 
nicht besitzen. Sie konnten darum do ch recht wohl in unserem 
Bewusstsein vorliegen, und nur wir ausser Stande sein, unsere 
Aufmerksamkeit auf sie zu richten und sie von ihrer Umgebung 
loszulOsen. - Dieser zum Missbrauch so sehr verlockende Aus-weg 
ist in der Psychologie mitunter umganglich. Hier aber wťirde er 
wenig frommen, da er ja doch nur die Moglichkeit des 
V orhandenseins von Gestaltqualitaten, nicht ihr thatsachlich 
allgemeines Gegeben se in mit der Grundlage statuiren wťirde. 
Dagegen lasst sich im Einzelnen erkennen, dass wir diejenige 
Anstrengung, welche die Auffassung einer Gestalt, einer Melodie 
bei schon vorhandener Grundlage zu erfordern scheint, vielmehr auf 
die Erganzung jener Grundlage selbst verwenden. Bei der 
Betrachtung eines Bildes ist dies vielleicht am auffálligsten. Was 
namlich hier durch die Empfindung gegeben wird, ist keines-wegs 



jene Vorstellung des Gesichtssinnes, welche der MaIer durch das 
Bild zu vermitteln suchte, sondem nur ein armliches Skelet, um 
welches sich jene durch Phantasiethatigkeit erst heranbilden muss. 
Die relativ geringen Unterschiede in Licht und Farbe, sowie die 
perspectivischen Verkiirzungen in der Bildflache als 
Associationszeichen fUr die Verwirklichung einer dritten Dimension 
und voller Leuchtkraft in der Vorstellung Zuverwenden, erfordert 
eine bedeutende Kraftleistung. Zu dem muss der Blick bei allen 
gr6sseren Bildem uber - die Bildflache wandem und die so 
aufgelesenen Einzelheiten in den indirect gesehenen Theilen des 
Ganzen durch lllusion festhalten. Erst, wenn alles dies gethan ist, 
besitzt man im Bewusstseinjenen Vorstellungscomplex, welcher der 
durch das Bild zu vermitteln-den Gestaltqualitat zur Grundlage 
dient. Erst bei Demjenigen, welcher diese Arbeit vollzogen hat, kann 
sich auch das asthetische Gefallen einfinden. Nun ergibt sich hieraus 
einerseits ein sehr einfacher Erklarungsgrund fUr die 
Verschiedenheit des asthetischen Urtheils, - andererseits aber wird 
man bezuglich der uns beschaftigenden Frage wohl-kaum noch 
behaupten wollen, dass, wer, die Grundlage zur Gestaliqualitat auf 
solche Art im Bewusstsein ausgebildet habe, nun diese selbst erst 
durch einen weiteren Act zu erganzen gen6thigt sei, - sondem 
vielmehr zugeben, dass diese dann gleichsam von selbst mitgegeben 
sei. - Eine ahnliche Arbeit wie beim Ansehen eines Bildes hat man 
aber auch bei der Auffassung von Gestalten pla4ischer Gegenstande 
zu verrichten, indem selbst bei der Ansicht von einer Seite ebenso 
wie dort das Wandem des Blickes unerlasslich ist, und uberdies zu 
wahrhaft plastischer Auffassung einer Gestalt der malerische 
Eindruck von einer Seite keineswegs genugt, sondem vielmehr ein 
auf vielseitigen Ansichten beruhendes Phantasiebild des gesammten 
K6rpers erzeugt werden muss. - Bei Melodien aber genugt es, wie 
schon erwahnt, keineswegs, die eben erklingenden Tone zu Mren; 
man muss, um nur die Grundlage der zeitlichen Tongestalt im 
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Bewusstsein heranzubilden, sieh an die bereits verklungenen Tone 
bis auf weite Zeitstrecken zuruckerinnem. Dass dies haufig nicht 
ohne Anstrengung geschehen kann, ist ebenso einleuchtend, als es 
wohl auch hier zuzugeben sein wird, dass Derjenige, welcher auf 
solche Art die Grundlage einer Melodie in der Phantasie 
zusammengefasst hat, nun auch ohne weiteres Zuthun die 
Vorstellung der Melodie besitze, und nicht, um diese zu gewinnen, 
einer neuerlichen Auffassungsthatigkeit bedurfe. -
Zusammenfassend k6nnen wir also wohl behaupten, dass wir in 
zahlreichen Fallen der Auffassung von Gestaltqualitaten von einer 
eigenen Thatigkeit uberhaupt Nichts erfahren, in anderen eine solche 
Thatigkeit sich als Erganzung der Grundlage der Gestaltqualitat und 
nicht als Erzeugung dieser aus jener erweist. Letztere Thatigkeit 
k6nnte sich aber, wenn tiberhaupt erforderlich, bei der grossen Rolle, 
welche die Gestaltqualitaten im psychischen Leben spielen, unserer 
Aufmerksamkeit unm6glich entziehen. 

Wir gelangen somit zu dem Schlusse, dass die 
Gesta1tqualitaten ohne speciell auf sie gerichtete Thatigkeit mit ihrer 
Grundlage zugleich psychisch gegeben sind. 

Hierbei drangt sieh ein Bedenken auf, welches wir am besten 
an einem concreten Beispiel zu charakterisiren verm6gen: Gesetzt, 
wir hatten im Gesichtsfelde nichts Anderes, als ein weisses Viereck 
auf schwarzem Grunde, so folgt aus dem Vorhergehenden, dass die 
Vorstellung der betreffenden Gestalten (des Vierecks einerseits und 
des nach dem Sehfelde geformten schwarzen Ovales mit der 
viereckigen inneren Begrenzung andererseits) eo ipso im 
Bewusstsein enthalten sind. Nun kann man sich aber das Viereck 
durch eine Diagonale in zwei Dreiecke, durch zwei Diagonalen in 
vier Dreiecke zerlegt denken, man kann injedes dieser Dreiecke jede 
beliebige Figur eingezeichnet denken, ebenso in die schwarze 
umliegende FHiche an jeder beliebigen Stelle. Alle diese Gestalten 
besitzen zur Grundlage Nichts,. was nicht schon in der 



urspriinglichen schwarzen FHiche mit dem weissen Viereck enthalten 
gewesen ware. Gilt also der Satz, dass mit jeder Grundlage auch die 
ihr zugehorige Gestaltqualitat psychisch gegeben sei, so miisste 
anscheinend mit dem kleinsten FUichencontinuurn die unendliche 
Menge aller denkbarer FHichengestalten vorliegen. Wollte man aber 
selbst vor dieser Consequenz nicht zuruckschrecken , so miisste man 
do ch fragen, weshalb aus dieser unendlichen Menge gerade ganz 
bestirnrnte Gestalten (hier das Viereck und se in Untergrund) als die. 
ursprunglichen, gleichsam priviligirten hervortreten. Offenbar beruht 
dies in unserem Beispiele darauf, dass das Viereck von seiner 
Umgebung durch verschiedene Farbung absticht. Erwagt man diesen 
Umstand, so erkennt man leicht, dass die Annahrne aller iibrigen 
Gestaltqualitaten iiberfliissig, und unser friiher allgemein 
ausgesprochener Satz dahin einzuschranken ist, dass bei einem im 
Bewusstsein gegebenen Complex von Vorstellungsinhalten nur die 
Gestaltqualitaten derjenigen Grundlagen mit vorhanden sind, welche 
sich von ihrer Umgebung merklich abheben. - Uebereinstimmend 
hierrnit wird man auch beobachten konnen, dass, so oft man sich 
etwa zwingt, das weisse Viereck als zwei Dreiecke aufzufassen, oder 
in demselben eingeschlossen sich einen Kreis zu denken, man mit 
der Phantasie in die gleichf6rrnig gefárbte Flache Linien construirt 
(streng genommen gefárbte Streifen), welche die geforderte 
Farbengrenze herstellen. So kann man bekanntlich auch eine Reihe 
gleich starker und in gleichen Zeitabschnitten erfolgender Schlage 
beliebig als drei-, vier- oder sechstheiligen Rhythmus auffassen, je 
nachdem man sieh jeden dritten, vierten oder sechsten Schlag als 
starker vorstellt, wie die iibrigen. Nur scheinbar ist hier der gleiche 
Vorstellungsinhalt gegeben, welcher verschiedenen Gestaltqualitaten 
zur Grundlage dienen konnte; thatsachlich sind an gleiche 
Grundlagen immer gleiche Gestaltqualitaten gebunden. Der 
illusionirenden Kraft der Phantasie aber gelingt es, bei gleichem 
ausseren Empfindungsreize die Grundlagen selbst und durch sie 
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mittelbar auch die Gestaltqualitaten zu verandem. 
Verrnag das Gesagte ein - wenn auch in sehr allgemeinen 

Zogen gehaltenes - Bild von der Stellung und Bedeutung der 
betrachteten Phanomene im psychischen Leben zu entwerfen, so soll 
nun noch auf den Umstand hingewiesen werden, dass die Theorie 
von den Gestaltqualitaten geeignet ware, moglicher Weise die Kluft 
zwischen den verschiedenen Sinnesgebieten, ja den verschiedenen 
Kategorien des Vorstellbaren iiberhaupt. zu iiberbriicken und die 
anscheinend disparatesten Erscheinungen unter ein einheitliches 
System zusarnmenzufassen. 

J. St. Mill zeigt in seiner inductiven Logik, dass den 
Einheitsbestrebungen in der Naturerklarung durch die 
Mannigfaltigkeit der auf einander nicht zuriickfůhrbaren 
psychischen Qualitaten eine natiirliche Schranke gezogen sei. Und 
Niemand wird - jene Unzuriickfůhrbarkeit einrnal zugegeben -
hiergegen Etwas einzuwenden verrnogen. Denn gesetzt, es ware das 
Ideal der Naturwissenschaft erreicht und alles physische Geschehen 
auf Mechanik der Atome zuriickgefůhrt, so miisste eine vollstandige, 
auch die psychische Welt urnfassende Naturerklarung noch angeben, 
in welcher Weise die psychischen Erscheinungen an das physische 
Geschehen gebunden sind. Nehmen wir nun an, diese Forderung 
ware etwa beziiglich der Tonvorstellungen erfůllt. Einer Schwingung 
von bestimmter Schwingungsforrn, -dauer und -weite in gewissen 
Partieen des Gehimes entsprache die Vorstellung eines einfachen 
Tones von bestimmter Hohe und Starke, und hiemach in 
gesetzmassiger Analogie die Vorstellung, von tieferen und hoheren, 
starkeren und schwacheren Tonen Schwingungen von grosserer oder 
geringerer Schwingungsdauer- und weite. Man konnte sich dieses 
Verhaltniss pracisirt denken; sein Ausdruck wiirde dann ein 
Naturgesetz statuiren. in ahnlicher Weise konnte das Verhaltniss 
aller iibrigen psychischen Qualitaten zu den mechanischen 
Himvorgangen festgestellt, sein. Offenbar waren hierzu ebenso viele 



neue und von einander unabhangige N aturgesetze erforderlich, als es 
unzurlickfiihrbare psychische Kategorien gibt. Denn durch das 
Verhaltniss zwischen Tonvorstellungen und Bewegungen im 
Gehime ware noch gar nichts liber das Verhaltniss von 
Farbenvorstellungen und mechanischen Himvorgangen festgesetzt, 
aus dem Einen konnte das Andere nicht abgeleitet werden ; wir 
besassen mindestens ebenso vie1e letzte Naturgesetze, als getrennte 
psychische Qualitaten. - So ist es denn von hohem Werth, den 
Ausblick wenn auch nur auf die Moglichkeit einer Ableitung des 
scheinbar Incommensurablen aus gemeinsamer Grundlage zu 
gewinnen. 

Betrachten wir zunachst das Gebiet der Schallvorstellungen. 
Es kann nicht mehr bezweifelt werden, dass alle 
Schallvorstellungen, auch diejenigen von Gerauschen aller Art, 
insofem sie nicht se1bst die Vorstellungen einfacher Tone sind, 
durch die Vereinigung so1cher im vorstellenden Bewusstsein erzeugt 
werdenl). Die musikalisch wohl und libel, klingenden 
Tonverbindungen unterscheiden sich von den unmusikalischen 
Gerauschen dadurch, dass es uns bei ersteren bis zu gewissem Grade 
ge1ingt, den Eindruck zu analysiren, d. h. Grundlage und 
Gestaltqualitat von einander zu sondem, und auch einzelne Theile 
der Grundlage aus einander zu halten, bei letzteren aber Grundlage 
und die zugehorige Gestaltqualitat zu einem Ganzen verschme1zen, 
aus welchem wir die Theile noch nicht durch die Aufmerksamkeit 
herauszuheben vermogen. Dieses Unvermogen ist jedoch kein 
absolutes und scharfbegrenztes. Ein ungelibtes Ohr hort den Accord 
haufig nur als Klang, ein gelibtes vermag auch im sogenannten 
Klang noch die Patrialtone zu unterscheiden und ihn mithin als 
Accord zu horen; und es ist recht wohl denkbar, dass Jemand dahin 
gelangen konnte jedes Gerausch durch die Thatigkeit der 
Aufmerksamkeit in seine Bestandthei1e aufzulOsen. - Wenn aber 
etwas anscheinend so Einfaches wie ein Knall thatsachlich aus 
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verschiedenen Elementen besteht, - wer verblirgt uns, dass dies nicht 
auch bei den von uns noch nicht zerlegten sogenannten einfachen 
Tonen der Fall ist? - Konnten sie nicht etwa als Verschmelzung einer 
Summe noch ursprlinglicherer Elemente mit der ihnen zugehorigen 
Gestaltqualitat anzusehen sein? - In der That lasst sich hiergegen 
kein stichhaltiger Grund vorbringen. Denken wir uns aber die Tone 
hervorgegangen aus der Vereinigung irgend we1cher Abstufungen 
einer Urqualitat, so mlissen wir dieselbe Moglichkeit bei Farben, 
Gerlichen, Geschmacken u. s. w., kurz bei allen vorstellbaren 
Kategorien zugeben. Und auch dagegen lasst sich kein triftiger 
Einwand geltend machen, dass wir, auf solche Art immer tiefer 
hinabsteigend, zuletzt nicht bei einer einzigen Urqualitat, oder 
mindestens bei einem einzigen Qualitatencontinuum angelangen 
konnten, aus welchem durch verschiedene Combinationen mit den 
dazu gehorigen Gestaltqualitaten zuletzt so verschiedene Inhalte, wie 
etwa Farbe und Ton sich erzeugten. Vergleicht man etwa den 
Accord einer Aeolsharfe mit dem Knall einer Blichse und bedenkt, 
wie relativ einfach sich diese beiden Eindrlicke als 
Verschme1zungen von Gleichartigem darstellen, so kann man vor 
dem Gedanken, dass sich durch vie1 hohere Complicationen eines 
uns unbekannten Urelementes Tone und Farben darstellen liessen, 
nicht mehr zurlickschrecken. 

Es konnte vielleicht eingewendet werden, dass wir se1bst 
einen essentiellen Unterschied zwischen Gestalt- und einfachen 
Sinnesqualitaten statuirten, als wir die Gliltigkeit des 
Associationsgesetzes nach dem Principe der Aehnlichkeit auf die 
ersteren beschrankten. - Allein zur Rechtfertigung einer so1chen 
Verschiedenheit im psychischen Leben wiirde vollkommen der nicht 
zu laugnende Unterschied genligen, dass wir die Gestaltqualitaten 
von ihrer Grundlage zu trennen vermogen, bei den einfachen 
psychischen Elementen aber dergleichen noch nicht gelungen ist. 

Wie wunderlich sich der ausgesprochene Gedanke auch 



darstellen mag, - ich kann keinen triftigen Grund gegen die 
Moglichkeit der durch ihn postulirten Zurtickfiihrung auffinden, 
wenn auch Niemand so kiihn sein wird, zu hoffen, menschlicher 
Scharfsinn werde sie jemals verwirklichen. Die Folge davon ware 
eine Befriedigung aller ordnenden Erkenntnisstriebe. Da unsere 
Kenntniss von Realitaten nie grosser sein kann, als die Menge des 
Vorstellbaren, so wiirde mit der Ableitung sammtlicher 
Vorstellungsinhalte aus einem gemeinsamen Urelement die 
Moglichkeit geboten sein, die ganze bekannte Welt unter einer 
einzigen mathematischen F ormel zu begreifen. 

Man kann in diesen Einheitsbestrebungen, welche unsere 
Theorie ermoglicht, ein Gegengewicht gegen individualistische 
Tendenzen erblicken, welche sie ohne Zweifel in anderer Richtung 
begunstigt. Denn wer sich die Ueberzeugung wahrhaftig zu eigen 
macht, dass mit allen Combinationen psychischer Ele-mente Neues 
geschaffen wird, der wird jener eine ungleich hohere Bedeutung 
beilegen, als wer sie nur fiir Verschiebungen ewig wiederkehrender 
Bestandtheile ansieht. - Niemals wieder-holen sich psychische 
Combinationen mit vollkommener Genauig-keit. Jeder Zeitpunkt 
einer jeden der unzahligen Bewusstseins-einheiten besitzt daher 
seine eigenthumliche Qualitat, seine In-dividualitat, welche 
unnachahmlich und unwiederbringlich in den Schooss der 
Vergangenheit untertaucht, wenn zugleich die neuen Schopfungen 
der Gegenwart an ihre Stelle treten. 

Wien. Christian v. EHRENFELS. 
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III. 
Nauka o celcích a částech 

Úvod 

Rozdíl mezi "abstraktními" a "konkrétními" obsahy, 
jenž ustanovujeme v identitě se Stumpfovým rozlišením 
nesamostatných a samostatných obsahů, má ve všech 
fenomenologických zkoumáních velký význam, a tak se ukazuje, že 
je nezbytné předem jej podrobit důkladné analýze. Již v předešlém 
zkoumání* jsem se zmiňovalo tom, že tento rozdíl .-L.., může být 
pojat jako zvláštní případ obecného rozdílu. Přesahuje tak sféru 
obsahů vědomí a stává se jedním z teoreticky nejvýznamnějším 
rozdílů v oblasti předmětů vůbec. Z tohoto důvodu by patřilo 
systematické místo jeho výkladu do čisté (apriorní) teorie předmětů 
jako takových, ve které se pojednávají ke kategorii předmětu 
náležející '-vztahy mezi celkem a částí, subjektem a vlastností, mezi 
koordinovanými částmi či vlastnostmi a tak podobně.--,2* Ani zde se 
naše analytické zkoumání nemůže nechat určovat systematikou věcí. 
Obtížné pojmy, s kterými operujeme v bádání, které objasňuje 
poznání, a které v něm v určitém smyslu musí sloužit jako páka, 
nelze nechat neprověřeny s tím, že bychom čekali, až samy vystoupí 
v systematické souvislosti logické oblasti. Nepracujeme zde přece na 
systematickém předvedení logiky, ale najejím objasnění z hlediska 

* B:~vydání B, s.218~ 
I B:~, který zprvu vyvstal v deskriptivní psychologii smyslových dat,~ 
2 B:~ideje jako třeba část a celek, subjekt a vlastnost, individuum a species, rod a 
druh, relace a soubor, jednota, počet, řada, řadové číslo, velikost atd., jakož i 
apriorní pravdy týkající se těchto idejí.~ 
* B:~srov. rozbory závěrečné kapitoly Prolegomen týkající se "formálně 
předmětných kategorií" a formálně-ontologických podstatných pravd, které k nim 
náležejí (vydání B, I, §§67, s.244-246)~ 
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kritiky poznání a zároveň i na přípravě ke každému budoucímu 
výkladu tohoto typu. 

Hlubší prozkoumání rozdílu mezi samostatnými a 
nesamostatnými obsahy směřuje tak bezprostředně k základním 
otázkám čisté (k formální ontologii náležející) nauce o celcích a 
částech, že si nemůžeme nechat ujít příležitost k tomu, abychom k 
těmto otázkám přistoupili poněkud obšírněji. 

První kapitola 

Rozdíl mezi samostatnými a nesamostatnými předměty 

§ 1. Složené a jednoduché, členěné a nečleněné předměty 

Jelikož se následující zkoumání týká především vztahů částí, 
předřadíme mu docela obecný rozbor těchto vztahů. 

Předměty mohou vůči sobě být ve vztahu celku a částí, 
anebo také ve vztahu koordinovaných částí nějakého celku. Oboje 
jsou druhy vztahů, které se zakládají v ideji předmětu apriori. 
Každý předmět je skutečnou či možnou částí, tzn. existují skutečné 
či možné celky, které ho obsahují. Naproti tomu ne každý předmět 
asi potřebuje mít části, a tak se naskýtá ideelní rozdělení předmětů 
na předměty složené ajednoduché. 

Termíny složený ajednoduchý jsou v důsledku toho 
definovány prostřednictvím určení: části mající - části nemající. 
Mohly by být ale chápány v druhém a snad přirozenějším smyslu, v 
němž složenost, jak naznačuje i etymologie tohoto slova, poukazuje 
na množství disjunktních částí celku, takže by se jako jednoduché 
muselo označovat vše, co se nedá "rozložit" na množství částí, tj. 
vše, v čem se nedají rozlišit přinejmenším dvě disjunktní části . .-z 
důvodu odlišení by se zde mohlo hovořit místo o jednoduchých a 
složených předmětech o předmětech nečleněných a členěných. 



Toto druhé rozlišení mezi prostým a složeným předmětem se 
vztahuje k méně obecnému, i když stále ještě primitivnímu vztahu 
rozdělení; totiž na vztah mezi spojeným celkem a členem 
spojení. Spojeným celkem, či krátce spojením, rozumíme tedy 
celek, kterému náleží více disjunktních částí. Ty se samy nazývají 
členy. V užším smyslu se o členech hovoří v případě disjunktních 
částí, které jsou vůči sobě vzájemně "samostatné", jiným slovy, v 
případě "kusů" určitého celku. Stanovením těchto pojmů se budeme 
podrobněji zabývat za okamžik. 

Že se tyto obě rozdílné pojmové dvojice mají od sebe 
oddělovat, ukazuje kupř. vztah názorných momentů, které 
odpovídají vztahu aristotelského rodu a druhu, nebo-li "logický" 
vztah rozdělení jak jej nazývá Brentano. Případ barvy, který je 
určen nejnižším species, je v druhém smyslu jednoduchý (resp. 
nečleněný), v prvním smyslu složený: Tuto červeň, jež se zde 
naskýtá, nelze, odhlédneme-li od jejího prostorového rozprostření, 
rozčlenit na disjunktní části. V abstraktu červeň se nachází moment 
barva, to, co však doplňuje barvu na červeň, není připojení nějakého 
dalšího a nového momentu, nýbrž barva se pouze "specifikuje" v 
červeň, kterážto je barvou, a přesto není s barvou identická-,1 

I B:~V jednotě něčeho smyslově se jevícího nalézáme kupříkladu jakožto moment 
docela určité červené zabarvení a posléze opět barvu jakožto moment druhu. 
Barva a určitá červeň nejsou ale disjunktní momenty. Opačně se to má však s 
červeným zbarvením a rozlohou, kterou pokrývá, jelikož ze svého o b s a h u nemá 
jedno s druhým nic společného. Mohli bychom říci, že v nejširším smyslu jsou 
spolu navzájem s poj e n y , přičemž obecný vztah rozdělení, jenž se zde naskýtá, 
tj. vztah disjunktních částí v celku, nazýváme s poj e ním. Hned se bezděčně 
nabízí, abychom spojené části označili za č len y spojení, při tak širokém pojetí 
řeči o členech celku by ale barva a tvar musely být považovány za členy, které 
jsou spojeny v jednotě zbarveného tělesa. Tomu odporuje užívání jazyka. V 
případě takovýchto celků jsou totiž členy vůči sobě relativně 
" nes a m o s t a t n é" a shledáváme je v tak těsném sloučení, že hovoříme přímo 
o určitém" pro s t o up e ní" . Jinak tomu je v případě r o zdě len Ý ch, popř. 
r o zdě I i tel n Ý c h celků, na něž výlučně se vztahuje přirozená řeč o členech, 
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§2. Zavedení odlišnosti mezi nesamostatnými a samostatným 
předměty (obsahy) 

Pojem části pojímáme vn e j š i r š í m smyslu, který 
umožňuje označit za část vše, co je možno" v" nějakém předmětu 
odlišit anebo, abychom se vyjádřili objektivně, vše, co je v něm "k 
dispozici". Částí je vše, co předmětu "náleží" r-v reálném smyslu-,2, 
a sice jako předmětu o sobě a pro sebe, tedy v abstrakci od všech 
souvislostí, do nichž je vpleten. Každý nevztažný "reálný" predikát 
pak poukazuje na část subjektového předmětu. Takto poukazuje 
třeba predikát červený či kulatý, nikoliv ale predikát existující či 
něco. Právě tak lze považovat za vlastní část celku každou formu 
spojení, která je r-reálná-,3, kupř. moment prostorové konfigurace. 

V běžné řeči nechápeme termín část v tak širokém smyslu. 
Zkoušíme-li přesně vyjádřit hranice, které odlišují její pojem části od 
našeho, pak narazíme na onen fundamentální rozdíl, který 
označujeme jako rozdíl mezi samostatnými a nesamostatnými 
částmi. Tam, kde se mluví přímo o částech, mívá člověk na mysli 
samo statné části (či jak trefně říkáme: kusy). Jelikož se každá část 
stává vlastním předmětem (či jak se rovněž říkává "obsahem") na 
něj zacíleného představování, a může být tudíž označována jako 
předmět 4, poukazuje právě zmíněné rozlišení mezi částmi na 

popř. rozčleněnÍ. Části jsou zde nejen disjunktní, ale i vůči sobě relativně 
" s a m o s t a t n é " , náleží jim charakter vzájemně spojených" k u s ů" . 

Hned na počátku úvahy o vztazích mezi částmi vidíme, že tyto vztahy 
spadají pod charakteristicky odlišné for my, a tušíme, že tyto formy se odvozují 
ze zásadního rozdílu mezi samostatnými a nesamostatnými předmětnostmi, k 
němuž jsme v tomto paragrafu směřovali.~ 
2 B:~"reálném", či lépe řečeno, v reelném smyslu, ve smyslu něčeho, co jej 
skutečně stavebně vytváří~ 

3 B: ~"reálná" ve stejném smyslu~ 
4 B: ~(či také obsah)~ 



rozlišení mezi předměty (obsahy) vůbec. Termín předmět přitom 
stále chápeme v ,-dostatečně širokém") smyslu slova. 

Zajisté, že v běžné mluvě, podobně jako v mluvě o částech, 
obvykle bezděčně myslíme na samostatné předměty. V tomto ohledu 
je termín obsah méně omezující. Povšechně přece mluvíme i o 
abstraktních obsazích. Na druhou stranu se řeč o obsazích obyčejně 
pohybuje v pouze psychologické oblasti, cožje omezení, s kterým 
rozlišení, které má nyní přijít na řadu, sice zahájíme, u něhož ale 

o * nezustaneme. 
Rozdíl mezi samostatnými a nesamostatnými obsahy ,-2., 

vznikl v oblasti psychologie, či řečeno přesněji, v oblasti '-čisté" 
fenomenologie vnitřní zkušenosti. V polemické návaznosti na 
Locka rozvedl Berkeley * následující myšlenku - Jsme schopni 
znovu si zpřítomnit jednotlivé věci, které jsme dříve smyslově 
zakoušeli, ale také je v představivosti skládat či rozdělovat. Můžeme 
si představit dvouhlavého člověka, svršek lidského těla spojený dole 
s koňským trupem, anebo jednotlivé kusy - hlavu, nos, ucho - samy 
o sobě. Naproti tomu je nemožné představit si "abstraktní ideu", 
kupř. oddělit "ideu" pohybu od ideje pohybovaného tělesa. 
Abstrahovat ve smyslu lockovského oddělování můžeme pouze 
takové části představeného celku, které jsou sice s jinými částmi 
fakticky spojené, ale mohly by skutečně existovat i bez nich. Jelikož 
však podle Berkeleyho znamená esse ,-3., tolik co percipi, 
neznamená zde toto nemoci-existovat nic jiného než nemoci-být-

1 B: ~nejširším~ 
* Záměna představeného obsahu ve smyslu libovolného představeného předmětu 
(v psychologické sféře: každé psychologické datum) a představeným obsahem ve 
smyslu významového "co" představy nám v oblasti nynějšího bádání nehrozí. 
2 B:~historicky~ 
* Principles, lntroduction, § 10 
3 B:~vždy~ 
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vnímán. K tomu je třeba poznamenat, že ,-4., tím, co je vnímáno, 
'-jsou" ideje, to jest obsahy vědomí ve smyslu reelně prožitých 
obsahů. 

Podstatný názor berkeleyovského rozlišení potom může 
být za užití jiné, snadno pochopitelné změny terminologie, 
formulován těmito slovy: * 

Z hlediska sounáležitosti se dělí vždy společně představené 
(resp. ve vědomí koexistující) obsahy na dvě hlavní třídy: na obsahy 
samostatné a nesamostatnt. Samostatné obsahy se vyskytují tam, 
kde mohou být části komplexu představy (obsahového komplexu) 
ze své povahy představeny odděleně; nesamostatné obsahy 
pak tam, kde tomu tak není. 

§3. Neoddělitelnost nesamostatných obsahů 

K bližší charakteristice tohoto moci-být-představen-odděleně, 
popřípadě jeho opaku, by bylo třeba za pomoci Stumpfových 
bystrých a opomíjených postřehů provést následující úvahu*. 

Když nazíráme určité obsahy, máme evidenci toho, že 
změna či odstranění přinejmenším jednoho z obsahů, které jsou s 
nimi spoludány (avšak nikoli v nich zahrnuty), by musela změnit či 
zrušit je samotné. U jiných obsahů nám tato evidence schází; 
myšlenka, že by při libovolné změně či odstranění všech částí, jež s 

4 B: ~pro Berkeleyho jsou~ 
* -A sice téměř doslova podle C. Stumpfa z díla, Uber den psychologischen 
Ursprung der Raumvorstellung, Lipsko, 1873, s.109 
* Stumpf užíval výraz částečný obsah, který by se však dal v tomto konkrétním 
smyslu stěží udržet. 

Vydání B: Stumpf dříve užíval výraz částečný obsah, v poslední době 
upřednostňuje výraz "atributivní moment". 
* -V následujícím popisu užívám svůj článek "Uber abstrakte und konkrete Inhalte" 
(Nr. 1, Psychologischen Studien zur elementaren Logik, Philos. Monatshefte, 
1894, Bd. XXX). 



nimi koexistují, samy zůstaly nedotčeny, nevede k ničemu 
nepřijatelnému. Obsahy prvního druhu jsou myslitelné j en jako 
části obsáhlejších celků, zatímco ty druhé se jeví být možné i tehdy, 
kdyby tu kromě nich vůbec nic nebylo, tedy také nic, co by se s nimi 
spojovalo v jeden celek. 

Ve smyslu, který jsme právě konkretizovali,je odděleně 
představitelná každá fenomenální věc a každý její kus. Hlavu 
koně si můžeme představit "odděleně" či "pro sebe", to jest, 
můžeme ji podržet ve fantazii, zatímco ostatní části koně i veškeré 
názorné okolí libovolně měníme a necháváme mizet. r-Přísně vzato 
nezůstane podržovaný jev ve svém deskriptivním obsahu nikdy 
absolutně identický; v žádném případě však v jevu netkví nic, co by 
si s evidencí nárokovalo nutnou funkční závislost svých změn na 
změnách koexistujících jevů. Můžeme říci, že toto platí jak ve 
vztahu k jevícím se věcným objektům, tak také ve vztahu k 
prožívanýmjeVŮffi, stejně tak jako ve vztahu ke komplexu počitků, 
které jsou v prožívaných jevech předmětně pojímány. Vhodné 
příklady poskytují v této souvislosti jevy zvuků a zvukových útvarů, 
pachů i jiných subjektivních prožitků, které si můžeme snadno 
myslet jako zproštěné veškerých vztahů k věcnémujsoucnu.-,I 

§4. Stumpfovy analýzy příkladů 

1 B: ~Přísně vzato fenomenální věc, popř. kus věci, u. v tomto případě to, co se 
smyslově jeví jako takové (prostorový útvar vyplněný smyslovými kvalitami), 
nezůstane ve svém deskriptivním obsahu nikdy absolutně identická; v žádném 
případě však nespočívá v tomto ,jevu" nic, co by si s evidencí nárokovalo nutnou 
funkční závislost svých změn na změnách koexistujících ,jevů". Můžeme říci, že 
toto platí jak ve vztahu k jevům ve smyslu jevících se objektů jako takových, tak 
také ve vztahu k jevům jakožto prožitkům, v nichž se fenomenální věci jeví, 
stejně tak jako zároveň ve vztahu ke komplexům počitků, které jsou v těchto 
prožitcích předmětně "pojaty". Vhodné příklady poskytují v této souvislosti jevy 
zvuků a zvukových útvarů, pachů i jiných prožitků, které si můžeme snadno 
myslet jako zproštěné veškerých vztahů k věcnémujsoucnu.~ 
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Pojednejme nyní příklady neoddělitelných obsahů. Jako 
takový příklad nám může sloužit vztah mezi vizuální kvalitou a 
rozlohou anebo vztah obojího k tvaru,jenžje vymezuje. V určitém 
ohledu jistě platí, že tyto momenty lze variovat nezávisle na sobě. 
Rozloha může být stejná, zatímco se barva libovolně mění, rozloha a 
tvar se mohou libovolně měnit, zatímco barva zůstává stejná. Přesně 
vzato však tato nezávislá variabilita postihuje pouze druhy 
momentů v jejich rodech. Zatímco barevný moment s ohledem na 
barevné species zůstává nezměněn, rozšíření a forma se mohou co 
do specifičnosti libovolně měnit a naopak. Tu samou (specificky 
tutéž) kvalitu a kvalitativní odstínění lze "rozprostřít" či 
"rozšířit" na každou rozlohu a naopak, tutéž rozlohu lze "pokrýt" 
jakoukoliv kvalitou. Stále tu však zbývá r-prostor-,2 pro funkční 
závislost v rámci proměn momentů, které, jak si lze všimnout, 
nejsou vyčerpány tím, co species ideálně obsahují. Barevný moment 
jakožto bezprostřední částečný obsah r-konkrétního názoru-,3, není u 
dvou konkrétních názorů již tentýž, i když kvalita, tj. nejnižší 
druhová diference barvy jakožto rodu, zůstává tatáž. S tu m pf řekl 
důležitou věc: "kvalita v určitém smyslu participuj e na 
změně rozlehlosti". Jazykově to vyjadřujeme tím, že říkáme -
barva ubývá, zmenšuje se, až nakonec mizí. Růst a úbytek jsou 
označení kvantitativních změn." 

"Změna rozlohy ve skutečnosti postihuje kvalitu, ačkoliv 
vlastní způsob změn kvality je na tom nezávislý. Změnou rozlohy se 
kvalita nestane méně zelenou nebo červenou; sama nemá stupně, ale 
pouze druhy, nemůže sama o sobě růst nebo ubývat, ale pouze se 
proměňovat. I když ji ale vzhledem k této její osobitosti ponecháme 
beze změn, kupř. jakožto zelenou, kvantitativní změna ji navzdory 
tomu zasáhne. A že se zde nejedná snad o nějaký nepřiměřený výraz 

2 B:~prostor možností~ 
3 B:~nazíraného konkréta~ 



řeči či o nějaké klamavé přenesení významu, se ukazuje na tom, že 
ubývá, dokud se nev;:tratí, že se nakonec znicotní pouhou 
změnou kvantity. " 

S tímto postřehem souhlasíme. Pouze bychom podotkli, že 
zasažena není vlastně kvalita, ale jí náležející bezprostřední moment 
r-I-, názoru. Kvalitu musíme přeci jen pojímat již jako abstrakci 
druhého stupně, právě tak, jako tvar a velikost rozlehlosti. Avšak 
právě díky zákonitosti, kterou zde objasňujeme, může být dotyčný 
moment pojmenován pomocí pojmů určených prostřednictvím rodu 
kvality a rozlehlosti. To, co diferenciuje kvalitu do daného 
kvalitativního momentu, již není vymezeno rodem barvy, v rámci 
tohoto rodu proto právem označujeme kvalitu, kupř. určitou nuanci 
červeně, jako nejnižší diferenci. Zrovna tak je určitý tvar poslední 
diferencí rodu tvaru, přestože odpovídající bezprostřední moment 
názoru se člení ještě dále. Avšak spojení každé jednotlivé poslední 
diference v rámci tvaru a barvy jakožto rodů plně určuje momenty, 
zákonitě spoluurčuje, co může být ještě stejné a různé. Závislost 
bezprostředních momentů se tedy týká určitého zákonitého vztahu 
těchto momentů, který je určen čistě prostřednictvím nejbližších 
nadřazených abstrakt těchto momentů. 

S tu m pf navíc připojuje * následující rozbor, jenž je pro nás 
velmi cenný: ,,z toho nyní plyne (totiž z právě zmiňované funkční 
závislosti mezi momenty k val i t a a r o zle hlo st), že oba jsou ze 
své povahy ne o ddě 1 i te 1 né, že nějakým způsobem tvoříj eden 
cel i s tvý o b s ah ,jehož jsou pouze částečnými obsahy. I kdyby 
tyto obsahy byly pouze členy nějakého součtu, bylo by asi 
myslitelné, že když, prostě řečeno, odpadne rozlehlost, odpadne 
rovněž kvalita (byla by myslitelná jejich nesamostatná existence); 
zůstalo by však nepochopitelné, že kvalita tímto způsobem ubývá a 

* cit. dílo, s.112 
I B: ~v 
* cit. dílo, s.112 
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mizí prostým úbytkem a mizením kvantity, aniž by se přitom 
kvalitativním způsobem měnila ... V každém případě nemohou být 
momenty kvality a rozlohy samostatnými obsahy, nemohou ze své 
podstaty existovat v představě odděleně a na sobě 
nezávisle." 

Podobně by bylo možno rozvést vztah mezi intenzitou a 
kvalitou. Intenzita tónu není nic, co by se netýkalo jeho kvality, co 
by jí bylo takříkajíc cizí. Intenzitu si nemůžeme podržet o sobě 
takovou, jaká je, a kvalitu libovolně měnit či ji úplně anihilovat. 
Spolu se zánikem kvality ne odvratně zaniká i intenzita. A zde r-2

-, 

neběží o pouhý r-3
-, fakt, ale o r-evidentní-,4 nutnost r-5

-,. Analogie k 
prve diskutovanému případu se ostatně ukazuje i na chování během 
změny: Průběžné přibližování intenzity k nulovém bodu zakoušíme 
rovněž jako ubývání kvalitativního dojmu, zatímco kvalita jako 
taková zůstává (specificky) beze změn. 

Další příklady nám hojně poskytují momenty jednoty 
názorných obsahů, tj. momenty, které, jsouce vystaveny nad 
primárně rozlišitelnými momenty, přetváří hned stejnorodé, hned 
zase nestejnorodé spojení primárních momentů do smyslově 
názorných celků. S ohledem na ně získáváme první a užší pojmy 
celku, spojení atd., dále pak rozlišující pojmy různých rodů a druhů 
vnějších či vnitřních smyslových celků. 

Samozřejmě, že momenty jednoty nejsou ničím jiným než těmi 
obsahy, které Ehrenfels označoval jako "tvarové kvality", já sám pak jako 
"figurální" momenty a Meinong jako "fundované obsahy"'. Přesto bychom 

2 B:~ zjevně~ 
3 B: ~empirický~ 
4 B: ~apriomí~ 
5 B: ~, která se zakládá v čistých podstatách~ 
* -srov. Christian Ehrenfels, Uber Gestaltqualitaten, "Vierteljahrsschrift fůr 
wissenschaftliche Philosophie", č. XIV (1890); Alexius Meinong, Beitrage zur 
Theorie der psychischen Analyse, "Zeitschrift fůr Psychologie und Physiologie der 
Sinnesorgane" ,č.XI.( 1893). 



potřebovali ještě doplňující rozlišení mezi fen?m~nolog~~k~miv. v, 
momenty jednoty, které udílejí jednotu '-psychlckym-' prozltkum CI castem 
prožitků ,-1-" a objektivními momenty jed?o~, kt~r~ nále~eJí k v, 
intencionálním a, vzato obecně, k '-ne-psychlckym-' predmetum a castem 
předmětů. Výraz moment jednoty, který ~i navrh.l R~eh!, svou v v, 
bezprostřední srozumitelností věc vyjasňUje natolik, ze SI nelze nez prat 
jeho všeobecné přijetí. 

§5. Objektivní určení pojmu neoddělitelnost 

Zatímco Stumpf užil úvahy tohoto typu k tomu, aby 
vzájemnou závislost mezi rozlehlostí a kvalitou dokázal, my z nich 
chceme vytěžit dostatek k tomu, abychom neoddělitelnost či 
nesamostatnost, či naopak oddělitelnost a samostatnost de fi n o v al i . 
Stumpf sám nám k tomu poskytuje podnět v posledním úseku výše 
uvedeného citátu*. Co znamená, že si můžeme nějaký obsah 
představit "pro sobe", "odděleně" ? Znamená to '-, omezíme-li se na 
fenomenologickou sféru,-,3 tj. '-na sféru-,4 skutečně prožitých 
obsahů, že takový obsah může být vytržen z veškerého splynutí s 
koexistujícími obsahy, tedy vposledku vytnut z jednoty vědomí? 
Zjevně nikoliv. V tomto smyslu jsou všechny obsahy 
neoddělitelné.'-s-, Představujeme-li si jakožto obsah hlavu koně, pak 
si jej proto přesto představujeme'-v souvislosti vědomí-,6, obsah 
vyvstává na ,-7-, pozadí, je bez výj imky dán zároveň s velkým 

I B:~(reelně fenomenologickým datům)-' 
2 B: '-prožitkovou sféru transcendujícím-' 
* Viz. námi zdůrazněná slova. 
3 B: ~pro fenomenologickou sféru-' 
4 B: ~ pro sféru -, 
5 B:~A to samé platí pro jevící se věcné obsahy vzhledem k celkové jednotě 
jevícího se jako takového. -, 
6 B: ~ bez výjimky v souvislosti -, 
7 B:'-spolujevícím se předmětném-' 
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počtem jiných obsahů aje s nimi též v určitém ohledu jednotný. Co 
tedy znamená odlučitelnost tohoto obsahu prostřednictvím 
představivosti? K tomu nelze dát žádnou jinou než následující 
odpověď: 

Odlučitelnost neznamená nic jiného, něž že si tento obsah 
můžeme v představě zachovat .-8-, a přitom neomezeně (libovolně, 
aniž by to zákon založený ,-v povaze-,9 předmětu zakazoval) 
obměňovat připojené a vůbec jakékoliv spoludané obsahy .-tak, že 
by i po jejich odstranění zůstal tento obsah nakonec nedotčen.-'IO. 

V tomje však evidentně obsaženo, že -
v d v vd' Ob II Existence tohoto obsahu'-v pre stave a ve ve oml vu ec-' 

není nijak podmíněna existencí ostatních obsahů, takže by mohl 
existovat tak, jakje .-12-" i kdyby tu kromě něho '-ve vědomí-' nic 
nebylo, anebo kdyby se kolem něj vše libovolně, tj. nezákonitě, 
měnilo. 

'-Bylo by jistě nutné zvážit, jestli to vše smíme tvrdit v 
absolutním smyslu. V příkladech,ježjsme uvedli, jsme případy 
samostatnosti nedoložili s evidencí, hovořili jsme spíše o pouhé 
neevidenci nesamostatnosti. Lze pochybovat o tom, zdali vůbec 
někdy máme pozitivní evidenci o tom, že nějaký obsah je nezávislý 
vzhledem ke všem obsahům, které se s ním pojí, že tedy zachování 
identity obsahu tak, jak je, lze smířit s libovolnou variací všech 
koexistujících obsahů. Přesto nedostatek evidentně postřehnutelné 
nesamostatnosti beze všeho nahrazujeme samostatností; smysl 
rozdělitelnosti spočívá výhradně v myšlence, že: v povaze obsahu 

8 B:'-jakožto identický-' 
9 B:.-v podstatě-' 
10 B:.-, to taktéž znamená, že tento obsah není dotčen odstraněním libovolného 
způsobu existence spoludaných obsahů-' 
II B:~nakolik spočívá na něm samém, na jeho podstatě-' 
12 B:~a priori, tj. právě ze své podstaty-, 



samého nekoření závislost na jiném obsahu, je tím, čím 
je, bez ohledu na vše ostatní.-,l 

Odpovídajícím způsobem spočívá smysl nesamostatnosti 
v pozitivní myšlence závislosti. Svou'- povahou -,2 je tento obsah 
svázán s jinými obsahy, nemůže existovat, pokud s ním zároveň 
neexistují jiné obsahy. Nepotřebujeme přitom zdůrazňovat, že s ním 
jsou jed not n é . Je totiž možná ,-3-, koexistence bez nějakého 
alespoň volného spojení či "splynutí" ? Nesamostatné obsahy mohou 
tedy existovat pouze jakožto č á s t i o b s ah u. 

Stačí pouze místo obsah a část obsahu říkat předmět a část 
předmětu (přičemž termín obsah chápeme jako užší termín, 
vyhrazený pro '-psychickou-,4 oblast) a získáme objektivní 
rozlišení, které je oproštěno od všech vztahů k pojímajícím aktům 
najedné straně a k jakýmkoliv '-psychickým-,5 obsahům, které mají 
být pojímány, na straně druhé. N ep o tře buj eme te dy žádný 
zpětný vztah ,- ke způsobům představování-,6, 
abychom určili dotyčný rozdíl mezi "abstraktním" a 
"konkrétním". Veškerá určení, která takovýto vztah využívají,jsou 
(z důvodu záměny různých pojmů abstraktna) buď nesprávná anebo 
zavádějící, anebo neběží o nic jiného než o subjektivně užité výrazy 

1 B:~ Anebo, což zjevně znamená to samé: V "povaze" obsahu samého, v 
jeho ideální podstatě, se nezakládá žádná závislost na jiných 
obsazích, existuje ve své podstatě, díky které je tím, čím je, bez ohledu na vše 
ostatní. Fakticky to může být tak, že s jeho existencí jsou podle empirických 
zákonitostí dány další obsahy; avšak ve své ideálně uchopitelné podstatě je tento 
obsah nezávislý, tato podstata si svou povahou, tedy a priori, nevyžaduje žádné 
další podstaty, jež by s ní byly provázány.~ 
2 B:~podstatou~ 
3 B:~ podstatná 
4 B:~fenomenologickou~ 
5 B:~fenomenologickým~ 
6 B:~k věd o mí, n ap ř í k I a d k r o zdí I ů m ve" z p ů s o b u 
představování"~ 
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čistě objektivního věcného ,-7-, stavu, ať už se takové formulace 
jinak jakkoliv vnucují a používají. 

§6. Pokračování. Navázání na kritiku jednoho oblíbeného určení. 

Rozdíl mezi samostatnými a nesamostatnými obsahy se 
občas vyjadřuje pomocí tvrzení, které zní takto: Samostatné obsahy 
(resp. části obsahu) by mohli být představeny samy o sobě, 
nesamostatné mohou být samy o sobě pouze postřehnuty, nemohou 
však být samy o sobě představeny. Proti tomuto tvrzení se ale dá 
namítnout, že onomu o sobě náleží v klasifikujících výrocích být 
postřehnut sám o sobě - být představen sám o sobě zcela odlišná 
úloha. O sobě postřehnut je předmět výlučně zaměřeného 
postřehování (zaostřeného všímání); o sobě představen je předmět, 
který je předmětem výhradně na sebe zaměřeného představování -
tedy má-li tu mít ono o sobě přinejlepším podobnou funkci jako v 
předchozím případě. Za těchto předpokladů však nelze udržet rozdíl 
mezi tím, co může být o sobě povšimováno a tím, co může být o 
sobě představováno. Je tomu snad tak, že vyzdvihující všímání se 
nesnese uvnitř jedné třídy případů s představováním, a tím pádem ho 
vylučuje? Nesamostatné momenty, jako kupř. rysy předmětů nebo 
formy vztahů, jsou ale Qakjsme si již všimli) předměty na sebe 
zaměřených představ právě tak dobře jako obsahy samostatné, kupř. 
okno, hlava apod., jinak bychom o nich vůbec nemohli mluvit. 
Postřehování něčeho o sobě a představování něčeho o sobě se (ve 
smyslu, který právě předpokládáme) vylučují tak málo, že je 
nacházíme pospolu: ve vnímajícím "poj etí" je to, co je o sobě 
postřehováno eo ipso zároveň představováno; a naopak, úplný, o 
sobě představovaný obsah, kupř. hlava, je také o sobě postřehován. 

Ve skutečnosti znamená ono o sobě v případě představování 
něco docela jiného, něžjsrne doposud předpokládali. Na to jasně 

7 B:~a ideálního~ 



poukazuje již ekvivalentní výraz představovat si odděleně. Zjevně je 
tím míněna možnost představit si předmět jako něco, co je o sobě 
jsoucí a ve svém bytí samostatné vůči všemu ostatnímu. Věc či 
kus věci může být představován o sobě, to znamená, že je tím, čím 
je, i kdyby bylo vše kromě něj znicotněno; jestliže si jej 
představujeme, pak nejsme nutně odkázáni na něco dalšího, v němž 
na němž či ve spoj ení s nímž by byl a z jehož "milosti" by 
existoval; mohli bychom si představovat, že by existoval sám o sobě 
ajinak nic. Když sijej představujeme názorně, tak může být 
spoludán, a dokonce bez výjimky, nějaký celek, který jej zahrnuje. 
Vizuální obsah hlavy si nemůžeme představovat bez vizuálního 
pozadí, na němž vyvstává. Tato nemožnost je ale úplně jiná, než ta, 
která má definovat nesamostatné obsahy. Uznáváme-li .-L., obsah 
hlava za samostatný, pak tím míníme to, že navzdory nevyhnutelně 
spoludanému pozadí může být představen jakožto o sobě jsoucí a 
tedy i izolovaně; jenom to nemůžeme vykonat kvůli síle původních 
nebo získaných asociací či kvůli podobným souvislostem čistě 
faktického druhu. "Logická" možnost přitom zůstává nezasažena, 
naše vizuální pole by se kupř. '-mohlo-,2 smrštit na úroveň tohoto 
obsahu apod .. 

To, co zde vyjadřujeme slovem představa, lze o něco 
výstižněji označit jakožto myšlení. Určitý rys, formu spojení nebo 
podobné věci nemůžeme mys let jakožto o sobě a pro sebe jsoucí, 
jakožto oddělené od všeho ostatního, tudíž jakožto existující s 
vyloučením všeho dalšího; něco takového lze myslet pouze v 
případě obsahů typu věcí. Kdekoliv se vyskytuje slovo myslet v 
tomto osobitém významu, tam je třeba konstatovat subjektivní 
vyjádření objektivních .-3-, věcných stavů, které jsme již výše 
naznačovali. Rozdíly jako je tento, totiž že předmět (opět volíme 

1 B: ~vizuální~ 
2 B: ~"mohlo"~ 
3 B: ~a sice apriomích~ 
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obecnější termín, který spoluzahmuje prožívané obsahy názorů) 
může být o sobě a pro sebe, a že jiný předmět může být jen v jiném 
nebo na jiném předmětu, se netýkají fakticity našeho myšlení. Jsou 
to věcné .-4-, rozdíly, které ale, protože existují a my o nich víme, 
nás nutí vypovídat takto: myšlení, které se od nich odklání, je 
nemožné, tj. soudy, které se od nich odklánějí, jsou zvrácené. Co 
nemůžeme myslet, to nemůže být, co nemůže být, to nemůžeme 
myslet - tato ekvivalence určuje rozdíl mezi pregnantním pojmem 
myšlení a představováním a myšlením v obvyklém, subjektivním 
smyslu. 

§7. Přesnější vyjádření našeho určení pomocí '-myšlenky zákona-,5. 

Kde tedy slovíčko moci vystupuje v souvislosti s výstižným 
termínem myslet, tam není míněna subjektivní nutnost, tj. 
subjektivní neschopnost nemožnosti-představovat-si-jinak, ale 
'-objektivní-,6 nutnost nemožnosti-být-jinak. * .-Tu si 
subjektivně uvědomujeme (i když jen příležitostně) v apodiktické 
evidenci.-,7 Držíme-li se toho, co toto vědomí vyjadřuje, pak musíme 
konstatovat že:'-podstata každé objektivní nutnosti spočívá a svou 
definici nachází v nějaké vždy určité zákonitosti. Jinými slovy: 
objektivní nutnost jako taková neznamená nic jiného než objektivní 

4 B:~,v čistém podstatě založené~ 
5 B: ~zavedení pojmů čistého zákona a čistého rodu~ 
6 B:~objektivně-ideální~ 
* B: Ontologický obrat myšlenky evidence v myšlenku čisté podstatné zákonitosti, 
které začíná v této větě, a které je pro obsah dalších zkoumání rozhodující, je již v 
plné míře proveden v mé práci z roku 1894 "Bericht Uber deutsche Schriften zur 
Logik" ,Archiv Jur syst. Philos., s. 225, poznámka 1. 
7 B:~Ta ze své podstaty dospívá k danosti ve vědomí apodiktické evidence.~ 



zákonitost, resp. bytí na základě o bJ ektivní zákonitosti.-,l 
Singulární jednotlivost "o sobě" je nahodilá. To, že je nutná, 
znamená, že stojí v zákonité souvislosti. To, co přitom zakazuje být
jinak, je právě zákon, který říká, že nejen pouze tady a teď se to má 
tak a tak, ale má se to tak vůbec, v zákonité obecnosti. , .... J-, 

NemoŽllost-existovat-pro-sebe nesamostatných částí tedy 
znamená, že existuje '-zákon-'\ podle kterého existence obsahu 
tohoto ,-5-, druhu částí jako taková (kupř. druh barva, tvar ~od.) 
předpokládá existenci obsahů určitých příslušných ,- -, 
druhů, totiž (pokud je nutno to vůbec dodávat) obsahů, k nimž 
náleží jakožto část nebo jako něco, co se k nim přimyká, co je na 
ně navázáno. Jednodušeji lze říci: nesamostatné předměty jsou 
předměty takových ,-7-, druhů, vzhledem ke kterým 
existuje '-zákon-,8, že, jestliže vůbec existují, pak 
existují pouze jakožto části celků určitého ,-9-, 

příslušného druhu, který je zahrnuje. Právě toje míněno 

1 B:~k podstatě takové objektivní nutnosti korelativně náleží nějaké vždy určitá 
zákonitost. Ze všeho nejdříve platí celkem obecně, že objektivní nutnost jako 
taková se rovná bytí na základě objektivní zákonitosti.~ 
2 B:~co do svého bytí~ 
3 v B následuje: ~Nyní je třeba si povšimnout, že tak jako nutnost, o níž je řeč v 
našem výkladu "nesamostatných" momentů, má význam ideální či apriorní 
nutnosti, která je založena ve věcných podstatách, tak má korelativně zákonitost 
význam podstatné zákonitosti, to jest ne-empirické zákonitosti, která je bezvýhrad 
obecně platná. Žádný vztah k empirickému jsoucnu nesmí omezit rozsah pojmů 
zákona, žádné empirické kladení jsoucna se nesmí plést do vědomí zákona, tak jak 
je tomu v případě empiricky obecných pravidel a zákonů. "Přírodní zákony", 
zákony ve smyslu přírodních věd, nejsou vůbec podstatnými zákony (ideálními, 
apriorními zákony), empirická nutnost není vůbec podstatnou nutností.~ 
4 B:~podstatný zákon~ 
5 B:~čistého~ 
6 B:~čistých~ 
7 B v' 'h :~ClstyC ~ 

8 B:~podstatný zákon~ 
9 B:~příslušných~ 
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kratším výrazem, že jsou to části, které existují jako části, které 
nemohou být myšleny jako něco o sobě jsoucího. Zbarvení tohoto 
papíru je nesamostatným momentem jeho samého; není pouze 
faktickou částí, nýbrž je ve shodě ,-10-, se svým ,-11-, druhem 
předurčeno k bytí-částí; neboť zbarvení vůbec může existovat 
pouze jako moment v něčem zbarveném. V případě samostatných 
předmětů takový ,-zákon-,12 schází, mohou, ale nemusí se začleňovat 
do celku, který je zahrnuje. 

Objasněním toho, co je třeba v kritizované formulaci 
stanovovaného rozdílu mínit obratem představit (něco) pro sebe, 
jsme se tedy v plné míře dostali k podstatě tohoto rozdílu. Přitom se 
vykázalo, že jde o objektivní rozdíl, který je sám založen v 
'-povaze-,13 příslušných objektů (resp. částečných obsahů). Na tomto 
místě se lze ptát, jak se to má se zbytkem oné formulace, čím 
přispívá k určení nesamostatných předmětů výpověď: nesamostatné 
předměty, resp. momenty, mohou být o sobě "pouze" postřehovány 
(nikoliv však představovány) anebo odlišovány od momentů, které 
se s nimi vážou, prostřednictvím výlučného pozorování. Odpovědět 
tu lze jen: samozřejmě že ničím. Neboť jestliže se "pouze" vztahuje 
k onomu "představit o sobě" vylučujíc jej, pak je vylučujícím 
protikladem dosaženo vše, co je zde k dosažení. Přesně vzato se 
ovšem pozitivní určení nachází na straně toho, co je nesamostatné, 
negativní na straně toho, co je samostatné; tím, že to prvé označíme 
jako něco o sobě nepředstavitelného, vracíme se v dvojité negaci 
zpět k původnímu východisku. Ale tak jako vždy, nepotřebujeme se 
tu odvolávat na odlišující všímání, a nelze říci, k čemu by nám to 
mělo sloužit. Ano, hlavu si lze představovat odděleně od člověka 
jemuž patří. Barvu, tvar apod. si nelze představovat tímto způsobem, 

10 B:~se svou podstatou,~ +čárka za "se svým druhem" 
II B:~čistým~ 
12 B:~podstatný zákon~ 
13 B:~čisté podstatě~ 



vyžadují substrát, na němž sice mohou být výlučně postřehovány, od 
nějž však nemohou být oddělovány. Ale i hlava jakožto vizuální 
obsah může být "pro sebe pouze postřehována", neboť je bez 
výjimky r-součástí celkového zorného pole-'!; a když ji nebereme 
jako součást, když "abstrahujeme" od pozadí jakožto něčeho, co je 
vůči ní po věcné stránce cizí a lhostejné, pak tomu tak není kvůli 
zvláštnosti obsahu, nýbrž kvůli okolnostem jejího pojetí jakožto 
v' 2 veC1.r- -. 

§8. Oddělení rozdílu mezi samostatnými a nesamostatnými obsahy 
od r-fenomenologického-' rozdílu mezi obsahy názorně 

vystupujícími a slitými. 

Musím zde počítat ještě s jednou námitkou. Někdo by snad 
mohl trvat na tom, že ve způsobu, kterým se prosazuje samostatný 
obsah jakožto pro sebe platný a oddělující se od všeho, co jej 
obklopuje, a kterým je na druhou stranu charakterizován 
nesamostatný obsah jakožto daný na základě jiného, a sice 
samostatného obsahu, se uplatňuje fenomenologický rozdíl,r-rozdíl, 

I B:~dánajako součást celkového zorného pole~ 
2 v B následuje paragraf: 

~§7a. Samostatné a nesamostatné ideje 
Naše rozlišení se zprvu vztahovala k bytí individuálních jednotlivin 

myšlených v "ideální všeobecnosti", tj. takových, které byly vzaty čistě jako 
jednotlivé případy idejí. A však tato rozlišení přece bezpochyby přecházejí i na 
samotné ideje, které tedy mohou být v odpovídajícím, i když trochu 
pozměněném smyslu, označovány jako samostatné a nesamostatné. Nejnižší 
diference nějakého nejvyššího čistého rodu může být kupř. relativně samostatná 
ve vztahu k posloupnosti čistých druhů stoupajících až k nejvyššímu rodu, a 
přitom opět může být každý nižší druh relativně samostatný vůči druhu vyššímu. 
Rody, jejichž odpovídající individuální jednotliviny nemohou a priori existovat, 
aniž by zároveň musely náležet k individuálnímu, ale čistě myšlenému rozsahu 
jiných rodů, by byly ve vztahu k posledně zmiňovaným nesamostatné, a obdobně 
by tomu bylo mutatis mutandis v jiných oblastech příkladů.~ 
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který je bezprostředně patrný-', a z kterého naše úvaha nevydala 
dostatečný počet. 

Ze všeho nejdříve by zde mohl přijít v úvahu následující 
deskriptivní věcný stav. Nesamostatné momenty názorů nejsou 
prostě části, nýbrž musíme je též jistým (r-totiž-' pojmově 
nezprostředkovatelným) způsobem pojmout jako části; r-nejsou pro 
sebe postřehnutelné bez předchozího postřehnutí určitých jiných 
obsahů, v nichž se nacházejí či s nimiž tvoří jednotu. Tvar či barvu 
nemůžeme pro sebe postřehovat, aniž bychom nejdříve postřehli celý 
objekt, kterému tento tvar či barva náleží. Občas se sice zdá, že se 
nám "nápadná" barva či forma vnucuje bezprostředně, ale 
zpřítomnění celého průběhu přesto činí pravděpodobným, že i zde je 
zprvu tím, co nám padá do oka, celý objekt, i když právě 
prostřednictvím oné zvláštnosti, na níž právě náš zájem přednostně a 
bez přestání setrvává.-.3 Obdobně se má vyzvednutí smyslového 
momentu jednoty - třeba momentu prostorového uspořádání, který 
spolu s jinými momenty jednoty zakládá vnitřní semknutost 
smyslové souboru, který se nám jako jednota vnucuje -* k pojetí 
smyslově-jednotného celku samého. Takto tedy bývá r-postřehnutí-. 

3 B: ~nejsou totiž pro sebe postřehnutelné, aniž by konkrétní celkové obsahy, v 
nichž se nacházejí, dospěly k jednotnému vyzdvihnutí, což ale vůbec neznamená, 
že by se z nich v pravém smyslu slova staly předměty. Tvar či barvu nemůžeme 
pro sebe postřehovat, bez toho aby byl vyzdvihnut celý objekt, kterému tento tvar 
či barva náleží. Občas se sice zdá, že se nám "nápadná" barva či forma vnucuje 
samostatně, ale zpřítomněním celého průběhu se přesto stane zřejmým, že také zde 
je tím, co dospívá k fenomenálnímu vyzdvihnutí, celý objekt, i když právě 
prostřednictvím oné zvláštnosti, která se nám vnucuje, a která jediná je v pravém 
smyslu předmětná.~ 

* Srov. mojí práci Philosophie der Arithmetik, I (1891), Kap. Xl., s. 228 Gedna 
"alej" stromů, jedno "hejno" ptáků, jedna "řada" táhnoucích kačen apod.) 



nějakého obsahu příležitostně základem postřehnutí jiného obsahu, 
který k němu vnitřně náleží. * 

Pátráme-li po hlubších důvodech tohoto věcného stavu, pak 
si povšimneme toho, že s doposud uvažovaným rozdílem 
samostatných a nesamostatných obsahů se ve fenomenologické 
oblasti, r-i když také jen ve fenomenologické oblasti,-,l kříží druhý 
rozdíl, smíšený s oním prvním: totiž rozdíl obsahů názorně 
"oddělených", "vystupujících" či sebe samé "oddělujících" od 
obsahů, které jsou k nim připojeny, a těch obsahů, jellŽjsou s 
obsahy, které se s nimi pojí, slité,jenž do připojených obsahů 
přecházej í bez určité hranice. Tyto výrazy jsou samozřejmě 
mnohoznačné, ale již to, že jsou takto kladeny vedle sebe, májasně 
ukázat, že zde ve skutečnosti jde o zásadně nový rozdíl. 

Obsah je tedy názorně oddělený ve vztahu ke koexistujícím 
obsahům, do nichž nepřechází "nerozlišeně", takže si vedle nich 
může nárokovat vlastní platnost a r-být pro sebe postřehnut-,2. 
Názorně neoddělený obsah tvoří s jinými koexistujícími obsahy 
celek, z něhož se takovýmto způsobem neodděluje; se svými 
souputníky není jen spojen, nýbrž "slit". Máme-li na mysli 
samostatné obsahy v předešlém smyslu, které j sou, tím, čím j sou, ať 
už se s jejich okolím děje cokoliv, pak není nutné, aby jim proto 
náležela zcela odlišná samostatnost oddělenosti. Části názorného 
povrchu pokrytého rovnoměrně či kontinuálně se odstiňující bílou 
barvou jsou samostatné, ale neoddělené. 

Jestliže se ptáme na to, co patří k názornému oddělení, 
přivede nás obraz přecházení či vzájemného prostupování zprvu k 
případům, v nichž se obsahy kontinuálně stupňují. To platí zejména 
pro oblast smyslových konkrét (přesněji řečeno: pro samostatné 

Viz. můj článek "Psychologischen Studien zur elementaren Logik ", Philos. 
Monatshefte, 1894,XXX, S.162 
1 B:~,resp. v oblasti názorných daností jako takových,~ 
2 B:~dospět ve vtahu k sobě k vyzvednutí~ 
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obsahy ve sféře vnější smyslovosti). Oddělování zde v mnoha 
ohledech spočívá v diskontinuitě. Toto r-(silně zidealizované)-' 
tvrzení lze vyjádřit takto: 

Dvě současná smyslová konkréta tvoří nutně 
"nerozlišnou jednotu", když veškeré bezprostředně 
konstitutivní momenty jednoho "stále" přecházejí v 
odpovídající konstitutivní momenty druhého. Případ 
rovnosti některých odpovídajících momentů má přitom 
platit jako přípustný mezní případ spojitosti, jmenovitě 
jako stálé "přecházení v sebe sama". 

Toto vše lze snadno srozumitelným způsobem přenést i na 
větší množství konkrét: V něm zůstává každé jednotlivé konkrétum 
neoddělené, když lze konkréta souboru seřadit tak, že se na sebe 
krok za krokem ustavičně napojují, tzn. že pro hraničící páry platí 
to, co jsme právě blížeji určili. J ednotli vé konkrétum však 
zůstává neoddělené od všeho ostatního již tehdy, když se 
nevydělí byť jen od jednoho z nich. 

§9. Pokračování. Poukázání na další oblast fenoménů slitosti. 

Samo sebou, že tyto výroky nám poskytují r-pouze-,3 
idealizované vyjádření faktů. Kontinuitu a diskontinuitu tu přirozeně 
nemáme pojímat v matematické přesnosti. Místa nespojitosti nejsou 
matematickými hranicemi a odstup nemůže být příliš malý. 

V případě potřeby by bylo možno rozlišovat mezi ostrým a 
rozmazaným oddělením, resp. ohraničením, a sice v empiricky vágním 
smyslu, v němž třeba v běžném životě hovoříme o ostrých hrotech a 
hranách v protikladu k tupým nebo zcela oblým."-Ty prvé jsou ještě v 
souladu s geometrickým ideálními pojmy, ty druhé naproti tomu vůbec 
nelze idealizací převést na geometricky přesné pojmy. Nepřímo je však 
můžeme docela dobře blížeji popisovat prostřednictvím přesných pojmů. 

3 B:~v určitém smyslu~ 



Popisovat pokud možno co nejvěrněji nepřesné útvary názoru pomocí 
přesných pojmů, to je celkem vzato-'! fenomenologický úkol, který 
r-dlouho nebyl dostatečně-,2 uchopen a rovněž vzhledem k předkládanému 
zkoumání není vyřešen. 

Dále je rovněž jisté, že oddělení diskontinuitou, popř. slití 
prostřednictvím kontinuity, zahrnuje pouze velmi omezenou oblast. 

Připomínám zde Stumpfova poučná zkoumání 
podivuhodných faktů slitosti, v jejichž oblasti se zde zjevně 
pohybujeme. Případům, které jsme upřednostnili, připadá ovšem v 
okruhu fenoménů slitosti vlastní role. Podíváme-li se na tyto případy 
blíže, pak nás v jejich případě dovádějí konkréta, tedy samostatné 
"počitkové celky", zpět ke svým bezprostředně nesamostatným 
momentům, resp. kjejich bezprostředně nejbližším species. 
Diskontinuita jako taková se vztahuje na nejnižší specifické rozdíly 
v rámci jednoho a stejného nejblíže nadřazeného r-rodu (v 

I B:~ Je zjevné, že podstatné útvary všech názorných daností jako takové se z 
principu nedají podřadit pod "exaktní" či "ideální-pojmy" tak, jako matematické 
útvary. Prostorový útvar vnímaného stromu jako takového, vzat přesně tak, jak se 
v dotyčném vnímání nalézá jakožto moment na svém intencionálním předmětu, 
není geometrický útvar, není "ideální" či "přesný" ve smyslu přesné geometrie. 
Právě tak není názorná barva jako taková ideální barvou, jejímž species je v 
"barevném tělese" ideální bod. Podstaty, které určujeme v názorných danostech 
přímým názorem, jsou "nepřesné" podstaty a nesmějí být zaměňovány s 
"přesnými" podstatami, které jsou idejemi v kantovském smyslu a které 
(tak jako třeba "ideální" bod, ideální plocha, prostorový tvar nebo "ideální" 
barevné species v "ideálním" zbarveném tělese) povstávají ze svérázné 
"idealizace". K popisu užívané pojmy veškeré čisté deskripce, tj. deskripce, 
která se bezprostředně a věrně přimyká k názoru, rovněž tedy i všechny 
fenomenologické deskripce jsou tedy z principu jiné než určující deskripce 
objektivních věd. Objasnit tento věcný stav, to je~ 
2 B:~ještě nebyl vážně~ 
* Jak známo, defmuje Stumpf slitost nejdřive v užším smyslu jakožto vztah 
současných počitkových kvalit, jehož prostřednictvím se jeví jakožto části 
počitkového celku. Neopomine však upozornit na širší pojem, který je zde pro nás 
určující. Srov. Tonpsychologie, II, §17, s.64 
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aristotelském smyslu)-,3; tedy kupř. na barevné kvality ve 
srovnání s barevnými kvalitami. Diskontinuitu však nedefinujeme 
snad jako pouhý odstup koexistujících obsahů vzhledem k nejnižším 
diferencím. Tónům znějícím naráz náleží odstup, ale chybí tu 
diskontinuita v silném smyslu. Ta se vztahuje na specificky 
diferenciující momenty pouze natolik, nakolik jsou "ve 
vzájemném hraničení rozprostřeny" přes kontinuálně se 
měnící moment, jmenovitě přes prostorový či časový moment."Na" 
prostorové či časové hranici se kupř. rázem mění jedna vizuální 
kvalita v druhou. V kontinuálním přechodu z prostorové části na 
prostorovou část nepostupujeme současně kontinuálně v 
překrývajících se kvalitách, alespoň na jednom místě v prostoru mají 
"hraničící" kvality konečný (a ne příliš malý) odstup. Právě tak tomu 
je v případě diskontinuity ve fenomenální následnosti. Přitom 
nedochází pouze k oddělení kvalit, kupř. barvy od barvy, ale 
mnohem spíše se navzájem vyhraničují celá konkréta, zorné pole se 
rozděluje na různé partie. Barevný odstup v této souvislosti 
překrývání (se vztahem k níž se teprve mluví o diskontinuitě) ihned 
připojeným momentům, v našem příkladě překrytým prostorovým 
částem, vynucuje oddělení. Ty by se jinak vůbec nemohly vyprostit 
ze vzájemného slití. Prostorovost se nutně plynule mění. Nějaká část 
této změny se může stát pro sebe patrnou r-4

-, pouze tehdy, když 
byla vytvořena diskontinuita na základě překrývajících se momentů, 
a tím pádem se oddělilo celé konkrétum, jež této části odpovídá. 

3 B:~čistého rodu~ 
* 4 B:~a zatím již vědomně "vyzdviženou" -, 

* srov. LZ. II, s. 217, kde jsme obrazně hovořili o pouhém "zdůraznění" 
nesamostatných momentů ve vědomí ideující abstrakce oproti případům, v nichž 
jsou samy intendovanými, pozorovanými objekty. 



Zjevně zde "prostorovostí" rozumíme ,-L, moment 
pociťování, jehož objektivní apercepcí se teprve konstituuje vlastní, 
jevící se prostorovost. ,-2-, 

Vděčí-li také konkrétum smyslového názoru za své vydělení 
odstupu hraničících momentů, pak tedy '-ve fenomenálním ohledu 
předchází postřehnutí pro sebe (dasfiir sich Bemerken)-,3 celého 
konkréta navzájem vystupující momenty jeho obsahu. To závisí na 
obzvláště těsném splynutí různých '-"stránek"-,4 konkréta, totiž s 
jejich vzájemným "prostoupením", které se v případě změny nebo 
zániku projevuje vzájemnou závislostí. Toto splynutí nepředstavuje 
vzájemné rozplynutí do sebe po způsobu kontinuity či nějakým 

jiným způsobem, který zamezuje oddělení; pořád se však jedná o 
jistý druh obzvláště těsné sounáležitosti, která naráz ,-5-, vyzvedá 
celkový komplex navzájem se prostupujících momentů, hned jak k 
tomu vytvoří diskontinuitou předpoklad byť jen JEDEN moment. 

Hlubší a obšírnější analýza by zde mohla vykázat ještě 
mnoho zajímavých deskriptivních rozdílů, našim účelům ale postačí 
tyto celkem hrubé popisy. Dospěli jsme již tak daleko, abychom 
viděli, že s rozdílem mezi vystupujícími a nevystupujícími obsahy, 
který jsme v nich pojednali (anebo, chcete-li, s rozdílem mezi 
představitelnými a nepředstavitelnými, samostatnými a 
nesamostatnými obsahy - neboť i tyto výrazy se nám zde vnucují) se 

I B:~ze všeho nejdříve~ 
2 B:~ Na druhou stranu zde prostorovostí můžeme mít na mysli "prostorové 
určení", které lze určit na základě právě aktuálního názoru na jevící se věci jako 
takové; je tedy chápáno jako ten intencionální moment, v němž se názorně 
projevuje objektivní, objektivním měřením určitelný prostorový tvar fyzické "věci 
samé" a sice v různých názorech různými způsoby. 
3 B:~předchází vyzvednutí~ 
4 B:~momentů~ 
5 B:~a nutně~ 
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pohybujeme ve sféře vágních '-subjektivních prožitků-,6 ,-7-, a že 
tento rozdíl vůbec nestačí k zachycení ,-fundamentálního 
o bj ekti vního-,8 rozdílu abstraktních a konkrétních obsahů; anebo, 
podle výrazů, které jsme upřednostňovali výše: samostatných a 
nesamostatných obsahů. V prvním případě, v případě rozdílu mezi 
obsahy, které se jednotně oddělují, a těmi, které splývají v pozadí, 
běží o '-pouhá-' fakta analýzy a slitosti, přičemž obsahy, které se 
oddělují, mohou být právě tak samostatné jako nesamostatné. Oba 
rozdíly se tedy nesmí směšovat, jak se to činí, když se kupř. 
nesamostatnost neoddělených částí rovnoměrně zbarvené plochy 
staví na stejnou úroveň s deskriptivně zcela odlišnou 
nesamostatností abstraktních momentů; nebo když se chce 
zakládat podstata ,-9-, rozdílu mezi konkrétním a abstraktním 
prostřednictvím '-subjektivního faktu-'lO, tedy že akt představování 
je v případě konkréta bezprostřední, tj. nakolikjakožto samostatné 
nepotřebuje za základ jiné představování, akt pojímání abstraktního 
obsahuje však zprostředkovaný a nesamostatný, nakolik pro něj 
musí tvořit základ představování příslušného konkréta. '-Poznali 
jsme však, že tento deskriptivní věcný stav-,ll souvisí ještě s docela 
jinými věcmi a v žádném případě se nehodí k tomu, aby osvětlil 
podstatu onoho '-objektivního-,12 rozdílu. 

§ 1 o. Mnohost zákonů patřících k různým druhům nesamostatnosti. 

6 B:~"subjektivních" názorností~ 
7 B:~ , kterým právě náleží podivuhodný podstatný svéráz,~ 
8 B:~ všeobecného ontologického~ 
9 B:~ontologického~ 
lOB:~fenomenologických faktů, patřících do oblasti aktů~ 
II B:~Z našich analýz ale vyplývá, že to, co je na této deskriptivní situaci 
udržitelné,~ 

12 B:~ontologického~ 



Podle našich dosavadních úvah patří k nesamostatnosti vždy 
jistý r- L ., zákon, jehož pojmové základy spočívají v obecnosti 
příslušných částí a celků. Tento zákon však může být uchopen a 
vyjádřen s větší či menší mírou určitosti. Ke stanovení pojmu 
nesamostatnosti nám plně postačuje říci, že nesamostatný předmět 
může existovat jako to, čím jest (tj. prostřednictvím svých 
r-obecných určení-,2) pouze v obsáhlejším celku. V daných 
případech ale bude případem hned toho, hned onoho druhu, v 
důsledku toho se mění také druh doplnění, které si nesamostatný 
předmět vyžaduje k tomu, aby mohl existovat. Řekneme-li nyní 
například: r-Kvalitaje nesamostatná -,3, vyžaduje celek, v němž se 
ztělesňuje, pak je zákonitost, jež zde panuje, určena pouze z hlediska 
jedné strany, z hlediska části, jejíž obecný charakter je určen jakožto 
r-kvalita-,4. Naproti tomu zůstává neurčen druh celku, tedy také 
způsob, jakým je r-kvalita-,5 částí, i druh doplnění, který potřebuje k 
tomu, aby mohla existovat. Docela jinak tomu je, když 
řekneme:r-Kvalita může existovat pouze v objektu, který ji v sobě 
nese po způsobu vnitřního momentu, či přesněji řečeno, po způsobu 
vnitřního rysu. Zde máme zákonitost určenu i z jiné strany; je dán 
pojem vnitřního rysu a ten označuje pouze jednu z různých 
možností, jak může něco nesamostatného zákonitě tkvět v celku. 
Skutečnost, že kvalitě náleží vlastní specifický způsob, jímž je 
vnitřním rysem, v němž se obecné určení být vnitřním rysem 
diferencuje, podle toho, zda-li je tím, co v celku tkví, kvalita, 
rozlehlost atp. - to činí z vyjádření zákona formulaci, která není 
absolutně určena; přesto však sahá tak daleko, jak je to vůbec nutné i 

I B:~apriomí~ 
2 B:~podstatných určení~ 
3 B:~Moment počitkové kvality, namátkou třeba moment počitkové barvy, je 
nesamostatný~ 

4 B:~počitková kvalita~ 
5 B:r-taková "kvalita"~ 
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možné. Neboť na otázku, co určení být vnitřním rysem ozvláštňuje v 
určení být vnitřním rysem po způsobu kvality, se nedá poskytnout 
žádná další hlubší odpověd'-,6, nemůžeme vykázat žádné přistupující 
určení, která by neobsahovalo pojem kvality: docela tak, jako když 
na otázku, co musí přistoupit k barvě tak, abychom dostali species 
červeň, můžeme pouze znovu odpovědět - červeň. 

V každém případě poukazuje pojem nesamostatného 
předmětu se zákonitostí, která jej definuje, jakkoliv je označena 
pouze nepřímo o obecně, na věcně určité a namnoze se měnící 
r-zákony-,7. Není to snad zvláštnost nějakých druhů částí, že musí 
být pouze částmi vůbec, zatímco by bylo jedno, co se s nimi 
sdružuje ajakjsou uzpůsobeny souvislosti, do nichž se zapojují, 
nýbrž existují pevně určené nutné vztahy, tedy obsahově určené 
r- 8

-, zákony, které se mění spolu s r-9
-, druhy nesamostatných 

obsahů a podle toho předepisují jedněm doplnění toho, druhým zas 
onoho druhu. Species spojená v těchto zákonech, která ohraničují 
oblasti (z hlediska právě těchto zákonů) náhodných jednotlivin, jsou 
občas, ale ne vždy, nejnižšími specifickými diferencemi. 

6 B:~Počitková kvalita může existovat pouze v "počitkovém poli", či podíváme-li 
se blíže, počitková barva ve vizuálním počitkovém poli, nebo, že může existovat 
pouze jako "kvalifikace" určitého "rozprostření". Zde máme zákonitost určenu i z 
jiných stránek; je dán pojem "vizuálního počitkového pole" a ten z možných 
rozrůznění celků označuje nějaké zvláštní a určité rozrůznění. Právě tak označuje 
pojem "kvalifikace" a "rozprostření" určitou zvláštní možnost z různých možností, 
jak může něco nesamostatného zákonitě tkvět v celku. Tato zvláštnost je obecně 
určena podstatou počitkové kvality, resp. podstatou rozprostřenosti, ale každá z 
nich je svým způsobem obsažena v podstatné jednotě vizuálního počitku, popř. 
zrakového pole, do nějž se veškeré takové jednoty začleňují. Tento způsob nelze 
již dále popisovat. Neboť kupř. na otázku, co určení být počitkovým momentem 
ozvláštňuje v určení být počitkovým momentem po způsobu "kvality", se nedá 
poskytnout žádná další hlubší odpověď~ 
7B:~podstatné zákony~ 
8 B:~čisté~ 
9 B:~č i stý m i 



Předepisuje-li např. zákon obsahům druhu barva souvislost s 
obsahy druhu rozlohy, pak nepředepisuje žádné konkrétní barvě 
nějakou konkrétní rozlohu, a naopak. Hodnoty nejnižších diferencí 
zde tedy vůči sobě nestojí ve funkční závislosti. Zákon jmenuje 
pouze nejnižší druhy (tj. druhy, které mají mnohost nejnižších 
specifických diferencí bezprostředně pod sebou). Jestliže na 
druhou stranu sledujeme závislost kvalitativního odstupu na 
fundujících kvalitách, pakje jednoznačně určen nejnižšími 
specifickými diferencemi těchto kvalit, tedy opět jakožto nejnižší 
diference. 

'-V podstatném se tedy pojem nesamostatnosti kryje-,l s 
pojmem ,-2-, zákonitosti v jednotných souvislostech. Jestliže 
se nějaká část nachází v '-zákonité-,3 a nikoliv pouze faktické 
souvislosti, pakje nesamostatná, nebot' ,-4-, zákonitá spojitost 
nevyjadřuje přece nic jiného, něž že určitá ,-5-, tak a tak uzpůsobená 
část může zákonitě existovat pouze ve spojení s jistými dalšími 
částmi těch či oněch příslušejících druhů. I tam, kde se zákon 
vyjadřuje místo nutnosti spíše o nemožnosti spojení, kde kupř. 
tvrdí - bytí části A vylučuje bytí části B jakožto s ním neslučitelné, i 
tam jsme přiváděni zpět k nesamostatnosti. Nebot' určité A může 
vylučovat určité B jen tehdy, jestliže obě vyžadují to samé vzájemně 
vylučujícím způsobem. Určitá barva vylučuje jinou barvu, totiž na 
tom samém kusu roviny, který by obě měly zcela pokrývat, cožje 
právě to, co nemohou. Každému '-zákonitému-,6 vyloučení určitého 
rozhraničení odpovídá pozitivní '-zákonitý-,7 požadavek 
korespondujícího rozhraničení a naopak. 

I B:~Z toho plyne, že pojem nesamostatnosti je ekvivalentní~ 
2 B:~ideální~ 
3 B:~ideálně zákonité~ 
4 B:~takováto~ 
5 B: ~ze své čisté podstaty~ 
6 B:~podstatně zákonitému~ 
7 B:~podstatně zákonitý~ 
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§ 11. Odlišnost těchto "materiálních" zákonů od zákonů 
"formálních" či "analytických". 

Nutnosti, nebo-li zákony, které definují nějaké třídy 
nesamostatností, jsou založeny, jak jsme již vícekrát zdůrazňovali, 
'-ve-,8 zvláštnosti obsahů, v jejich osobitosti; či řečeno přesněji, jsou 
založeny v '-(Aristotelských) druzích nebo diferencích-,9, pod něž 
spadají ,-10-, příslušné nesamostatné a doplňující obsahy.'-Tímto 
jsme zároveň pojmenovali podstatný rozdíl, který odděluje tyto 
"syntetické nutnosti" od "analytických" (v jistém smyslu: nutnosti 
"materiální" od "formálních")-'. II Zákony typu kauzálního zákona, 

8 B:~v podstatné~ 
9 B:~čistých rodech, druzích, diferencích~ 
10 B:~jakožto nahodilé jednotlivosti~ 
II B:~Myslíme-li si úhrn takových ideálních předmětů, pak v souladu s tím 
dostaneme úhrn čistých "podstat", "esencí" všech idealiter možných 
individuálních předmětností (existencí). Těmto esencím odpovídají dále" věcné 
pojmy", resp. tvrzení, které ostře odlišujeme od "pouze formálních pojmů" a 
tvrzení, které jsou oproštěny od veškeré "věcné matérie". K posledně zmiňovaným 
pojmům náležíformálně-logické kategorie a kategorie, které s nimi stojí v 
podstatných vztazích,tj. kategorie formálně-ontologické, o nichž byla řeč v 
závěrečné kapitole Prolegomen, a rovněž syntaktické útvary, které z nich 
vyrůstají. Pojmy jako něco nebo jedno, předmět, vlastnost, vztah, spojení, 
mnohost, počet, pořadí, řadové číslo, celek, část, velikost atd. se svou povahou 
zcela liší od pojmů jako dům, strom, barva, tón, prostor, počitek, pocit atd., které 
ze své strany vyjadřují něco věcného. Zatímco ty prvé se seskupují kolem prázdné 
ideje něčeho vůbec či předmětu vůbec ajsou s ní spojeny formálně ontologickými 
axiomy, uspořádávají se ty druhé okolo různých nejvyšších věcných rodů 
(materiálních kategorií), z nichž vyrůstají materiální ontologie. V tomto zásadním 
rozlišení mezi "formální" a "věcnou" či materiální podstatnou sférou nalézáme 
pravý rozdíl mezi analyticky-apriorními a synteticky-apriorními disciplínami, 
resp. zákony a nutnostmi; systematická určení, která se jich týkají, má poskytnout i 
následující paragraf. 



které určují nesamostatnost ,-L., změn, nebo (zpravidla nedostatečně 
formulované) zákony, které určují nesamostatnost pouhých kvalit, 
intenzit, rozloh, hranic, forem vztahování apod., nebudeme nikdy 
klást na jednu rovinu s '-analytickými-,2 obecnostmi jako třeba, že 
celek nemůže existovat bez částí, ,-3-, nemůže existovat král, pán, 
otec, neexistují-li poddaní, sluhové, děti apod. Všeobecně to zde 
znamená: korelativa se navzájem vyžadují, nemohou být myšleny 
bez sebe, resp. nemohou bez sebe existovat. Srovnáváme-li s tím 
nějaké tvrzení z opačného konce, kupř. barva nemůže existovat bez 
čehosi, co má barvu, nebo tvrzení, že barva nemůže být bez určité 
rozlehlosti, která je barvou pokryta, atd., pakje rozdíl očividný. 
Barva není relační výraz, jehož význam by v sobě zahrnoval vztah k 
něčemu jinému. Ačkoliv barva není "myslitelná" bez barevného 
předmětu, není navzdory tomu existence něčeho zbarveného, lépe 
řečeno rozlehlosti, "analyticky" založena v pojmu barvy. 

Podstatu tohoto rozdílu nám ozřejmí následující úvaha. 
Část jako taková nemůže vůbec existovat bez celku, jehož 

je částí. Na druhou stranu ale říkáme (totiž vzhledem k samostatným 
částem): část může častokrát existovat bez celku, jehož je částí. 
Samozřejmě, že zde neběží o spor. Myslí se tím následující: 
Posuzujeme-li část podle jejího v nit ř n í h o o b s a hu, ,-4-, pak 
může to, co tento obsah vlastní, být také bez celku, v němž se 
nachází; může existovat pro sebe, bez spojení s čímsi jiným, a potom 
právě není částí. Změna či úplné zrušení vztahů se zde nedotýká 

Nyní je již beze všeho jasné, že všechny zákony, které patří k různým 
druhům nes a m o s t a t n o s ti, resp. nutnosti, se vřazují do sfér 
syn tet i c k é h o apriori, a plně chápeme, čím se liší od formálních zákonů, 
jakožto zákonů věcně neurčených.~ 
1 B:~věcně reálných 
2 B:~čistě "analytickými"~ 
3 B:~nebo s analytickými nutnostmi kupříkladu, že~ 
4 B:~podle její vlastní podstaty,~ 
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'-vnitřního-,5 obsahu části a nelikviduje jeho existenci, zanikají 
pouze jeho vztahy, zaniká jeho být-částí. S částmi jiných druhů se to 
má naopak; mimo veškeré spojení jsou jakožto ne-části na základě 
svéráznosti svého obsahu nemyslitelné. Tyto nemožnosti, resp. 
možnosti, se tedy zakládají '-ve-,6 zvláštnosti obsahů. Zcela jinak 
tomu je v případě "analytické" triviality, že část jako taková nemůže 
existovat bez celku, jehož je částí. Bylo bY'-"protismyslné"-,7 
označovat něco za část tam, kde schází odpovídající celek. Zde 
vůbec nesejde na vnitřním obsahu části, "formální" zákonitost, která 
zde leží v základu, nemá s výše zmiňovanou věcnou zákonitostí nic 
společného a nemůže do ní tedy zasahovat. 

Vzájemná podmíněnost korelativ jako takových poukazuje 
ovšem na určité vzájemně se vyžadující momenty, jmenovitě na 
vztahy a určení vztahů, které k sobě nutně v každém vztahu náleží. 
Činí tak ale jen '-zcela nepřímo a neurčitě-,8. Zákonitost, jež zde 
panuje, je pro všechny relace jako takové jedna, je to právě pouze 
formální zákonitost, která ,-do sebe nepřibírá nic ze zvláštnosti 
vztahů a členů vztahů a označuje je pouze jakožto ,jisté".-,9 
Například v jednoduchém vztahu dvou členů relace stanovuje, že: 
Jestliže je jisté a v jistém vztahu kjistému ~, pak je to samé ~ v 
jistém odpovídajícím vztahu k onomu a; a a ~ jsou v tomto případě 
neomezené proměnné. 

,-10-, Obecně můžeme definovat: 

5 B:~vlastního, tak a tak druhově určeného~ 
6 B:~v podstatné~ 
7 B:~"rozpomé", tj. "formálně", "analyticky" protismyslné~ 
8 B:~ve formální neurčitosti~ 
9 B:~se zakládá v pouhé "analytické podstatě", zde tedy v podstatě formální 
kategorie vztahu. Nepřibírá do sebe nic z věcné zvláštnosti vztahů a členů vztahů 
a označuje je pouze jakožto ,jisté"~ 
10 B:~na tomto místě začíná ve vydání B paragraf 12 s názvem: §12. Základní 
určení analytických a syntetických vět.~ 



~L., ~Anal yti cká tvrzení jsou taková tvrzení, kterým 
náleží platnost, jež je zcela nezávislá na obsahovém svérázu jejich 
předmětů (a tedy i na předmětných formách spojení); tvrzení, která 
se dají zcela formalizovat a pojmout jako speciální případy či pouhá 
uplatnění takto povstávajících formálních či analytických 
zákonů. Formalizace spočívá v tom, že v předem daných 
analytických tvrzeních jsou všechna věcně obsažná určení nahrazena 
neurčitými a tajsou následně pojata jako neomezené proměnné.--.,2 

Že například existence tohoto domu zahrnuje existenci jeho 
střechy, jeho zdí a dalších jeho částí, je analytické tvrzení. Neboť 
platí analytická formule, že existence celku G (a, ~, y ... ) bez výjimky 
zahrnuje existenci svých částí a, ~, y ... Tento zákon neimplikuje 

1 V B zde následuje odstavec:~Analytické zákony jsou bezpodmíněčně obecná 
tvrzení (a jsou tudíž prostá jakéhokoliv explicitního nebo implicitního kladení 
individuální existence), která neobsahují žádné jiné než formální pojmy, tedy, 
jestliže se vrátíme zpět k těm pojmům, které jsou primitivní, neobsahují žádné jiné 
než formální kategorie. Oproti analytickým zákonům stojí jejich ozvláštnění, 
která pramení ze zavedení věcně obsažných pojmů, popř. myšlenek kladoucích 
individuální existenci (kupř. toto, císař). Tak jako každé ozvláštnění zákonů dává 
vposledku nutnost, ozvláštnění analytických zákonů dává analytickou nutnost. To, 
co obvykle nazýváme "analytickými tvrzeními", jsou zpravidla analytické 
nutnosti. Jestliže implikují kladení jsoucna (kupř. jestliže je tento dům červený, 
pak tomuto domu přísluší červeň), pak se analytická nutnost vztahuje právě na ten 
obsah tvrzení, kvůli němuž je empirickým ozvláštněním analytického zákona, 
tedy ne na empirické kladení jsoucna. ~ 
2 B:~ Analyticky nutná tvrzení lze definovat jako taková tvrzení, kterým náleží 
pravdivost, jež je zcela nezávislá na předmětném svérázu jejich (v určité či 
neurčité všeobecnosti myšlených) předmětností a na eventuální fakticitě případu, 
na platnosti případného kladení jsoucna; tedy tvrzení, která se dají zcela 
"formalizovat" a pojmout jako speciální případy či pouhá empirická uplatnění 
formálních či analytických zákonů, které platně vyvstávají takovouto formalizací. 
V každém analytickém tvrzení musí být možno nahradit každou věcně obsažnou 
matérii, při úplném zachování logické formy tvrzení, prázdnou formou něco a 
vyřadit každé kladení jsoucna prostřednictvím přechodu k odpovídající soudové 
formě "bezpodmíněčné všeobecnosti" či zákonitosti.~ 
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žádný význam, který by propůjčoval výraz nějakému ~obsažnému--.,3 
rodu nebo druhu ~4-." sestává čistě z ~"kategorií,,--.,5 a kategoriálních 
forem. 

~Více si o tom povíme později.--.,6 To, co zde bylo objasněno, 
by mělo stačit k tomu, aby se stal patrným podstatný rozdíl mezi 
zákony, které jsou založeny ve specifické povaze obsahu, s nímž 
stojí a padají nesamostatnosti, a analytickými a formálními zákony, 
které jsou, jakožto zákony založené ~v čistých--.,7 "kategoriích", 
netečné vůči veškeré "matérii poznání". 

~8-., 

3 B:~věcně obsažnému~ 
4 B:~ . Individuální kladení existence, které v našem příkladu implikuje výraz 
tento, odpadá, jak vidíme, prostřednictvím přechodu k čistému zákonu. Tu máme 
tedy analytický zákon~ 
5 B:~z formálně logických kategorií~ 
6 B: ~Máme-li pojem analytického zákona a analytické nutnosti, dostáváme eo 
ipso pojem syntetického zákona a priori a synteticky-apriorní nutnosti. Každý 
čistý zákon, který nějakým způsobem zahrnuje věcně obsažné pojmy, které 
nepřipouštějí formalizaci těchto pojmů salva veritate (jinými slovy, každý takový 
zákon, který není analytickou nutností), je syntetickým zákonem apriori. 
Ozvláštnění takového zákona jsou syntetickými nutnostmi; v to přirozeně spadají i 
empirická ozvláštnění, jako kupř. tato červeň se liší od této zeleně. ~ 
7 B:~čistě ve formálních~ 
8 B:~Poznámka 1. Srovnejme určení, která zde podáváme, s Kantovými, jež si 
podle našeho mínění nezasluhují být označována za "klasická". Máme za to, že v 
oněch prvých dospěl k uspokojivému řešení jeden z nejdůležitějších vědecko
teoretických problémů a zároveň je vykonán první, rozhodující krok k 
systematickému odlišení apriorních ontologií. Navazující bádání budou podána v 
dalších publikacích. 

Poznámka 2. Je zřejmé, že hlavní z pojmů, které jsme v tomto paragrafu 
pojednali: celek a část, samostanost a nesamostatnost, nutnost a zákon, prodělají 
podstatnou změnu smyslu, když nejsou chápány ve smyslu případů podstat, tedy 
jakožto čisté pojmy, nýbrž když jsou interpretovány jakožto empirické pojmy. 
Pro účely našich následujících zkoumání ale není nutné tyto empirické pojmy a 
jejich vztah k čistým pojmům podrobně vyjasňovat.~ 



§12. Konkrétum a věc. Zevšeobecnění pojmů samostatnosti a 
nesamostatnosti jejich přenesením do oblasti následnosti a 

kauzality. 1 

Pojem konkréta jakožto samostatného obsahu, přičemž obsah 
může být chápán v nejširším smyslu předmětu vůbec, nelze snad 
ztotožnit s pojmem věci, stejně tak, jako i nesamostatné obsahy 
nesmí být bez výhrad chápány jako vlastnosti věcí. Tak kupř. v 
oblasti počitků nalézáme zajisté konkréta, ale žádné věci. Kj ednotě 
věci toho náleží více než jednotlivé konkrétum; náleží k ní (řečeno 
ideálně) co do možnosti nekonečná rozmanitost časově 
následujících, ve smyslu pojmu změny a trvání neustále do sebe 
přecházejících konkrét jedné a té samé formy, a tato rozmanitost je 
prodchnuta (ať už sama pro sebe, nebo dohromady s určitými 
příslušejícími rozmanitostmi stejné konstituce) j e dn o to u 
kauzality. To znamená, že vzhledem k těmto rozmanitostem 
existuje zákonitost, která koexistující konkréta libovolného 
časového bodu uvádí v jednoznačnou závislost na konkrétech, která 
jsou jim podřazena ve smyslu změny a trvání, v určitém dřívějším, 
ale libovolně zvolitelném časovém bodě. Mluvíme-li s ohledem na 
každý konkrétní průběh změn či trváníjednoho a toho samého 
měnícího se či trvajícího konkréta, pak můžeme též říci, že: Věci 
jsou konkréta jednotně semknutá prostřednictvím kauzální 
zákonitosti, podléhají totiž zákonitosti, podle které jsou 
prostřednictvím hodnot konkrét v jakémkoliv okamžiku Gmenovitě 
určeností, která konstituují konkréta v daném okamžiku) určitelné 
hodnoty "toho samého" konkréta v každém pozdějším okamžiku, 
přičemž pozdější hodnoty lze popsat prostřednictvím těch prvých 
jakožto jednoznačné funkce času. 

Kdybychom chtěli mnohem formáln~i a s daleko větší přesností 
charakterizovat takovou zákonitou souvislost, která ze skupiny konkrét činí 

I Ve vydání B je paragraf 12 zcela vypuštěn 
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souhrn či systém věcí podléhajících kauzální zákonitosti, mohli bychom 
začít například takto: 

Nechť platí 
GkJ. (J) ,/3 (J), ... ; t), Gia (2) ,/3 (2), ... ; t) ... GJa (n) ,/3 (n), ... ; t) 

pro n libovolných konkrét. Časové určení t v nich má mít všude stejnou 
hodnotu a má se měnit ve shodě s okamžitě se vykonávající variací. 
Symboly a, /3, ... budou muset označovat obecně různé druhy určení, 
stejně tak symboly G j ,G2 ••• Gn budou muset označovat obecně různé 
druhy forem jednoty konkrét. Nevylučuje to však, že v těchto vztazích 
neexistuje stejnost, jen přirozeně nesmí být korespondující určenosti 
různých G, kupř. když by všechna G)... měla patřit k jednomu a tomu 
samému typu, např. G, natolik identická, aby to místo k pouhé podobnosti 
či stejnosti vedlo k individuální identitě. 

Uvažujeme-li nyní symboly a (J), /3 (l) • .. a (2), /3 (2) ..• jako 
proměnné, pak spočívá kauzální zákonitost především v tom, že není 
možná volná variace, nýbrž že libovolnou, avšak určenou hodnotou t, 
např. to' a k ní náležejícími hodnotami proměnných, tedy ao (J), /30 (J) ••. ao 
(2), /30 (2) ... jsoujednoznačně určeny hodnoty těchto proměnných pro každý 
následující časový bod. Tato zákonitost se netýká pouze n posuzovaných 
G, nýbrž konkrét formy G vůbec, tzn. libovolných konkrét z třídy forem 
konkrét, jež jednotně přináleží k ideji kauzality. Základní zákony, z 
kterých zákonitost sestává, jsou tedy uzpůsobeny tak, že na jejich základě 
může být jednoznačně určen způsob chování v průběhu změn u každého 
předem daného jednotlivého konkréta, ať užjej zde pojednáváme s 
předpokladem jeho výhradní existence či v koexistenci s libovolnými 
dalšími konkréty. K doplnění by bylo popřípadě třeba stanovit ještě pojem 
podstatně jednotného kauzálního systému, resp. skupiny předmětů, 
semknutéjednotným vzájemným působením. Jedná se přitom o 
případ, v němž jistá speciální zákonitost spojuje jednotným způsobem 
všechny věci uvažované skupiny tak, že kupř. při odpadnutí byť jen jedné 
věci by se okamžitě musely modifikovat řetězce změn všech zbývajících 
věcí, a že by vůbec nebylo možné rozložit celou skupinu ve více skupin, 
které jsou vůči sobě navzájem lhostejné (tj. skupin s časově koexistujícími, 
avšak vůči sobě navzájem nezávislými řetězci změn). 



V rámci kauzality jsou konkréta určitého okamžiku, ať už 
sama pro sebe nebo ve spojení s jinými koexistujícími konkréty, 
závislá na konkrétech dřívějších okamžiků - jsou tedy v jistém 
smyslu nesamostatná. Je si však třeba všimnout, že pojem 
samostatnosti byl doposud definován pouze jako samostatnost v 
koexistenci. Mluvili jsme přitom sice o změně, to však pouze v 
podobném smyslu, který se užívá v geometrii, kde jsou koexistující 
funkční souvislosti vyjasňovány na základě ideálního uvážení 
konkomitujících variací, avšak není tím míněna žádná kauzální 
závislost. V případě geometrické změny se jedná pouze o variující 
substituci určitých jednotlivých hodnot patřících k zákonu a o 
myšlenkové sledování řad spoluurčujících hodnot. V našem případě 
tomu je podobně. Pojem samostatného resp. nesamostatného 
obsahu lze nicméně snadno zobecnit tak, aby se rozlišilo mezi 
případem koexistence a případem následnosti. Potřebujeme k tomu 
pouze vhodně rozšířit pojem celku (a pojmy, které k němu 
analyticky patří), tak abychom mohli hovořit nejen o celcích 
Gednotách, spojeních) koexistence, nýbrž také o celcích následnosti. 
Naše pojmy lze pak bez dalšího přenést na věci, přičemž je třeba 
dbát pouze na zvláštní obsah, který v případě věcí nabývá řeč o 
existenci a koexistenci. Samostatnost je zde ihned rozhodnuta a sice 
jako samostatnost v absolutním smyslu, ve smyslu Descartovy 
definice substance: "res quae ita existit, ut nul/a alia re indigeat ad 
existendum ". Přesto by nás zde zavedlo příliš daleko, kdybychom 
zohledňovali komplikace, které s sebou nese kauzální vztah. 
Omezíme se na skutečná od okamžiku k okamžiku existující a v 
časové celky se spojující konkréta, která poskytují základ věcným 
zákonům. Nebudeme se tedy nadále zabývat věcmi, ale směrodatné 
budou od nynějška obecné pojmy, které jsou vztažené na jednoty 
následnosti. 

§ 13. Relativní samostatnost a nesamostatnost. 
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Samostatnost pro nás dosud znamenala cosi absolutního, 
určitou nezávislost na všech připojených obsazích; nesamostatnost 
jakožto kontradiktorický opak znamenala odpovídající závislost 
přinejmenším na jednom obsahu. Je však důležité definovat tyto 
pojmy rovněž jakožto rel a t i vn í tak, že se poté absolutní rozlišení 
charakterizuje jako hraniční případ relativního rozlišenÍ. Podnět k 
tomu spočívá ve věcech samých. V rám c i sfér y r-o b s ah ů 
věd o míse nám-,l moment r-rozlohy-,2 se všemi svými částmi jeví 
jako nesamostatný, ale v rámci r-rozlohy poj ednané -,3 

i n a b s trac to se každý její kus ukazuje jako re 1 a ti vně 
samostatný; každý její moment, kupř. rozlišitelná 
forma r-polohy a velikosti-'\ jako relativně 
nes a m o s t a t n ý. Zde se tedy relativní vypovídání o samostatnosti, 
která by, vzata absolutně či v jiných relacích, mohla být 
nesamostatností, vztahuje k celku, který utváří na základě celkového 
souboru částí (počítaje v to celek sám) sféru, v níž se musí 
pohybovat rozlišení, která jsme dříve prováděli bez omezení. 
Můžeme tedy definovat: 

Nesamostatným v celku G a vzhledem k 
celku G, resp. vzhledem k celkovému souboru 
obsahů určeným prostřednictvím G, se nazývá 
každý z jeho částečných obsahů, který může 
existovat pouze jakožto část, a sice pouze 
jakožto část druhu celku, který je v tomto 

1 B:~p o u h Ý c h poč i t k o v Ý c h d a n o stí (nyní tedy nikoliv ve sféře věcí 
jako takových, které se v nich představují, jeví)~ 
2 B:~vizuálního rozšíření*~ (* Podávající moment pro s t o r o v éro z 1 o h y 
jevícího se zbarveného prostorového útvaru.) 
3 B:~r o z š í ř e n í poj e dna n é h o ~ 
4 B·~ polohy" a velikosti" **~ (** Poloha" a velikost" zde samozřeímě 

• "" "" :.J 
označují události v rámci oblasti počitků, podávající momenty intencionální (jevící 
se) polohy a velikosti v nemodifIkovaném smyslu.) 



souboru zastoupen. Každý částečný obsah, pro 
který to neplatí, se nazývá samostatným v celku 
G a vzhledem k celku G. V krátkosti mluvíme 
také o nesamostatných nebo samostatných 
částech celku a v odpovídajícím smyslu o 
nesamostatných a samostatných částech částí 
(částečných celků) celku. 

Toto určení lze zjevně ještě zobecnit. Tuto definici můžeme 
totiž snadno '-přetvořit-,1 tak, že v relaci nebude '-již-' kladen ,-2-, 
částečný obsah ve vztahu k obsáhlejšímu celku, nýbrž z cel a 
ob e c něj e den o b s a h ve vztahu k j in é m u o b s a hu, třebaže 
by mohly být také disjunktní. Podle toho tedy definujeme, že: 

Obsah a je relativně nesamostatný 
vzhledem k obsahu [J, popř. vzhledem k 
celkovému souboru obsahů, které jsou určeny 
prostřednictvím [J a všech jejích částí, jestliže 
existuje ,-zákon-,3 založený ve zvláštní povaze 
dotyčných rodů obsahů, podle kterého obsah ,-4-, 

rod u a m ů že v ů b e c ,- 5-, e x i s t o vat p o u z e v j in Ý c h 
obsazích nebo '-spolu-,6 s obsahy z celkového 
souboru ,-7-, rodů obsahů určených 
prostřednictvím [J. Pokud takový zákon schází, 
pak a nazýváme samostatnou vzhledem k [J. 

,-8-, 

i B:~ustanovit~ 
2 B:~pouze~ 
3 B:~č i stý z á k o n ~ 
4 B:~čistého~ 
5 B .. 

:~aprzorz~ 

6 B:~ve spojení~ 
7 B V' 'h :~ClstyC ~ 

8 B: ~ Prostěji můžeme říci: obsah a je relativně nesamostatný vzhledem k 
obsahu [J, jestliže existuje zákon, který se zakládá v rodových podstatách a, [J. 
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,-9-, Koexistence, o níž se v definici hovoří, je bud' 
koexistencí '-časovou-'lO, anebo je to také koexistence v časovém 
rozpětí. V druhém případě je fJ časovým celkem a časová určení pak 
spolufigurují (a sice jako vztahy v čase, úseky času) v souboru 
obsahů určených prostřednictvím [J. Tak se obsah K, jenž v sobě 
zahrnuje časové určení to, může domáhat bytí jiného obsahu A s 
časovým určení t] = to + Ll a být potud nesamostatný. ,-11-, 

Ve smyslu naší definice je '-kupříkladu-,12 každý kus, tj. 
každý konkrétně vyplněný úsek zrakového pole,v ,-13-, celku 
momentálního vizuálního názoru a vzhledem k němu samostatný; 

podle kterého může a priori existovat obsah čistého rodu a pouze v obsahu rodu [J 
nebo ve spojení s ním. Ponecháváme přitom samozřejmě otevřenou možnost, že 
by rody a a [J byly rovněž rody komplexů, takže by podle elementů komplexů 
mohlo být vícero rodů propleteno dohromady. Z definice je zřejmé, že a j a k o 
t a k o v á je v nepodmíněné obecnosti odkázána na jednotnou spoludanost nějaké 
[J, či jinak řečeno - čistý rod a je vzhledem k možné existenci jednotlivin, které 
mu příslušejí, odkázán na rod [J, resp. na vázanou spoludanost jednotlivin jejího 
rozsahu. Ve zkratce můžeme říci: Bytí aje relativně samostatné resp. 
nesamostatné s ohledem na rod [J. ~ 

9 B:~Nutná~ 

to B:~, kterou lze vztáhnout k libovolnému časovému bodu~ 
ii B: ~Ve sféře fenomenologických událostí "proudu vědomí" poskytuje 
exemplární doklad posledně zmiňované nesamostatnosti podstatný zákon 
stanovující, že každé aktuální, vyplněné "ted'" vědomí nutně a stále přechází do 
právě minulého teď; tedy že přítomnost vědomí vznáší ustavičné požadavky na 
budoucnost vědomí; a s tím souvisí, že retencionální vědomí toho, co právě 
minulo, jež má samo imanentní charakter aktuálního nyní, si žádá právě minulé 
bytí fenoménu, který je uvědoměnj ako žt o právě minulý. Samozřejmě, že čas, 
ke kterému se zde vztahujeme, je imanentní časovou formou vědomí, která sama 
přísluší fenomenologickému proudu vědomí.~ 

i2 B:~dále, abychom nyní uvedli také jinak orientované příklady,~ 
i3 B:~konkrétním~ 



každá barva takovéhoto kusu, každá barevná konfigurace celku 
apod. nesamostatná. Vyplněné zrakové pole, vyplněné hmatové pole 
apod. je opět v celku souhrnného momentálního smyslového 
nazírání a vzhledem k němu samostatné, kvality, formy atd., bez 
ohledu na to, zda-li se přimykají k celku nebo kjeho jednotlivým 
členům, nesamostatné; zároveň tu vidíme, že vše, co bylo vzhledem 
k celku z předcházejícího příkladu samostatné nebo nesamostatné, 
musí jako takové platit i vzhledem k celku, který je určující nyní. 
Platí totiž obecná pravda, že: 

r-Co je samostatné či nesamostatné ve vztahu k celku G, se 
také právě v této vlastnosti zachovává vzhledem ke každému celku 
G', vzhledem k němuž je G samostatné - tvrzení, které zajisté 
nepřipouští opak.-,l Ačkoliv se tedy tento vztah mění podle způsobu, 
jakým vedeme hranice; a ačkoliv se tím mění vztažné pojmy: přesto 
věta, kterou jsme právě zmínili, umožňuje r-skupinám-,2, které se 
nalézají v označované souvislosti, určitý vztah. Tak tomu je kupř. 
když nějaké skupiny koexistence náležející ke každému okamžiku 
srovnáváme se skupinami sukcese, v nichž jsou obsaženy, či 
popřípadě také s celkovou skupinou nekonečně plného r-3

-, času. To, 
co je samostatné v posledně zmiňované skupině, je tím, co je 
obsáhlejší, a proto ne vše, co se počítá za samostatné v uspořádání 
koexistence, bude muset jako takové platit také v uspořádání 
sukcese; opačným směrem tomu tak však je. Ve skutečnosti je to, co 
je samostatné v koexistenci (kupř. ohraničený kus r-zorného pole-,4 
ve své konkrétní plnosti) nesamostatné vzhledem k celku 

I B:~C oje s a m o s t a t n é čin e s a m o s t a t n é ve v z tah u k cel k u 
fJ, se také právě v této vlastnosti zachovává vzhledem 
ke každému celku fJ', vzhledem k němuž je fJ 
s a m o s t a t n á, r e s p. nes a m o s t a t n á - tvrzení, který zajisté nepřipouští 
opak.~ 

2 B:~skupinám obsahů~ 
3 B :~( fenomenologického)~ 
4 B:~zomého počitkového pole~ 
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vyplněného času, jestliže si jeho časovou určenost myslíme jako 
časový bod. Neboť časový bod r-je jako takový-,5 nesamostatný, 
konkrétně vyplněný může být pouze r-v rozlehlosti času, v trvání-,6. 
Nahradíme-li ale časový bod časovým trváním, v němž je dotyčný 
konkrétní obsah myšlen absolutně beze změn, pak by tato trvající 
koexistence mohla také v rozšířené sféře platit r-dokonce za 
absolutně samostatnou - pod podmínkou, že by se jí netýkaly 
přistupující kauzální vztahy.-,7 

Druhá kapitola 

Úvahy o teorii čistých forem celků a částí 

§ 14. Pojem fundování a příslušné teorémy 

Zákon, který jsme vyslovili a upotřebili v posledním odstavci 
předcházejícího paragrafu není empirickým tvrzením, r-nýbrž-,8, tak 
jako mnohé příbuzné zákony, připouští apriorní důkaz. Nic nemůže 
ukázat hodnotu exaktních určení jasněji, než možnost deduktivně 
založit taková tvrzení, kterájsou nám důvěrně známá v jiném 
způsobu užití. S ohledem na velký význam, který si v každé oblasti 
nárokuje ustanovení deduktivního teoretizování, se chceme na tomto 
místě pozastavit. 

Definice. - Jestliže může r-existovat nějaká a jako taková 
(tedy zákonitě)-,9 pouze v širší jednotě, kteráji spojuje s určitým,Ll, 
pak říkáme, že a j a k o t a k o v á s i vy ž a duj e fu n d o v á n í 
s k r z e fl, nebo také, že a j a k o t a k o v á s i vy ž a duj e 

5 B:~jako takový, je podle toho, co jsme výše uvedli,~ 
6 B:~ v souvislosti vyplněné rozlehlosti času, v souvislosti trvání~ 
7 B: ~za samostatnou.~ 
8 B:~nadruhé straně však není ani bezprostředním zákonem podstaty,~ 
9 B:~ podle podstatné zákonitosti existovat nějaké a jako takové~ 



do pln ě n í s k r z e jl. Jsou-li v souladu s tím ao, flo určité v 
jednom celku uskutečněné jed not I i v é pří pad y ~L, rodů a 
resp. fl nalézajících se v uvedeném vztahu, pak o ao říkáme, že je 
fund o v án á skrz e flo, a sice v Ý hr adn ě skrze flo ,jestliže je 

potřeba doplnění ao uspokojena pouze prostřednictvímflo. Tuto 
terminologii můžeme samozřejmě přenést na samotné druhy. 
Ekvivokace je zde zcela neškodná. Neurčitým způsobem dále 
říkáme, že oba obsahy, resp. oba ~2-, druhy, se nalézají ve vztahu 
fundov ání či také ve vztahu nutného s p oj e ní; přičemž 
ovšem zůstává otevřeno, který z obou možných a vzájemně se 
nevylučujících vztahů je míněn. Neurčité výrazy: ao s i vy ž ad uj e 

doplnění, je fundována v nějakém určitém 
m o m e n tu, jsou zj evně souznačné s výrazem: ao je 
nesamostatná. 

1. věta. - vyžaduj e-li si aj ako taková 
fundování skrze fl, pak si právě takové fundování 
vyžaduje také každý celek, který obsahuje 
jakožto část a, ale nikoli v fl. 

Tato věta je axiomaticky zřejmá. Nemůže-li a existovat aniž 
by byla doplněna skrze fl, pak nemůže také celek a, který v sobě 
neobsahuje fl, uspokojit potřebu doplnění náležející a a sám ji nyní 
musí sdílet. 

S ohledem na definici z předcházejícího paragrafu můžeme 
vyslovit následující korolárium: 

2. věta.-Celek, který obsahuje nesamostatný 
moment aniž by mu jakožto část náležel doplněk, 
který je tímto momentem vyžadován, je taktéž 
nesamostatný, a to vzhledem ke každému 

I B:~čistých~ 
2 B:~čisté~ 
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nadřazenému samostatnému celku, v němz Je 
onen nesamostatný moment spoluobsažen. 

3. věta. -Je-li G samostatnou částí [tedy* 
vzhledem ke] F, pak je každá samostatná část g 
n á 1 e ž e j í cí G t a k též s a m o s t a t n o u č á stí F. 

Jestliže by totiž g, posuzováno vzhledem ke F, potřebovalo 
doplněk fl, kdyby jí tudíž v oblasti Fnáleželo fundování flo, pak by 
muselo být obsaženo v G. Jinak by si totiž G podle věty 1 
vyžadovalo doplnění s ohledem na fl a, jelikož floje částí r, bylo by 

podle věty 2 nesamostatné vzhledem ke r, což odporuje 
předpokladu. Podle tohoto předpokladu je ale g samostatnou částí G, 
tedy také relativně vzhledem ke G; v oblasti G tedy nemůže 
existovat nic, co by mohlo sloužit k fundování g; tudíž nemůže nic 
takového existovat ani v celé oblasti r. 

Při vhodné změně litery lze předloženou větu vyjádřit také 
takto: 

Je-li a samostatnou částí p, p samostatnou 
částí r, pak je též a samostatnou částí r. 

Či ještě stručněji: 
Samostatná část samostatné části je 

samostatnou částí celku. 
4. věta. - Je -1 i r nes a m o s t a t n o u č á stí cel k u G, 

pak je též nesamostatnou částí každého jiného 
celku, jehož je G částí. 

rje nesamostatná vzhledem ke G, tj. náleží jí fundování v flo 

patřícím do oblasti G. 
Samozřejmě, že to samé flo se musí vyskytovat také v oblasti 

každého celku, který je G nadřazen, tj. celku, kterému G náleží 

* Totiž ve smyslu stručného způsobu vyjadřování, který jsme definovali v 
posledním paragrafu a na který je tu všude třeba brát ohled. 



jakožto část; rtedy musí být též nesamostatná vzhledem ke každému 
z těchto celků. (Dodejme, že oproti tomu může být r docela dobře 
samostatná vzhledem k podřazenému celku; je pouze zapotřebí 
vytýčit jeho hranice tak, aby z něj zůstal nutný doplněk fl vyloučen. 
Takje kupříkladu kus ,-L, rozlehlosti in abstracto ,-2-, samostatný 
vzhledem k této rozlehlosti; taje však sama nesamostatná vzhledem 
ke konkrétnímu celku vyplněné rozlehlosti.) 

Naši větu lze v analogii k formám předešlé věty vyjádřít 
takto; totiž, že: 

Je-li a nesamostatnou částí fl, fl 
nesamostatnou částí r, pak je též a 
nesamostatnou částí r. 

Nesamostatná část nesamostatné části je 
nesamostatnou částí celku. 

5. věta. - Rel a t i vně nes a m o s t a t n Ý pře dm ě t j e 
také absolutně nesamostatný, naproti tomu 
relativně samostatný předmět může být v 
absolutním smyslu nesamostatný. 

K důkazu této věty viz. předcházející paragraf. 
6. věta. -Jsou-li a a fl samostatné části 

nějakého celku G, pak jsou také samostatné 
vzhledem k sobě navzájem. 

Neboť kdyby si a vyžadovala doplnění skrze fl či nějakou 
částí fl, pak by se v souboru částí, které jsou určeny G, vyskytovaly 
takové Gmenovitě části fl), v nichž by a byla fundována; a by tedy 
nebyla samostatná vzhledem k svému celku G. 

§ 15. Přechod k pojednání důležitějších vztahů částí 

1 B: ~jevící se~ 
2 B Yak ' 'ak :~, avs vzatý J o moment,~ 
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Pojednejme nyní některé z nejpozoruhodnějších rozdílů 
'-ve-,3 vztazích mezi celkem a částí, jakož i mezi částmi jednoho a 
toho samého celku. Obecnost těchto vztahů připouští přece bohaté 
pole možností pro nejrozmanitější rozdíly. Ne každá část je stejným 
způsobem obsažena v celku a ne každá část je s jinou částí 
propletena v jednotě celku stejným způsobem. Při srovnávání vztahů 
částí v různých celcích či již při srovnávání vztahů částí v jednom a 
tom samém celku nacházíme nápadné odlišnosti, na nichž se zakládá 
běžná řeč o různých druzích celků a částí. Ruka je například částí 
člověka zcela jiným způsobem něž barva této ruky, než celková 
rozloha těla, než psychické akty a zase vnitřní momenty těchto 
fenoménů. Části rozlohy jsou spolu sjednoceny jiným způsobem, 
než kterým jsou samy sjednoceny se svými barvami atd. Ihned 
uvidíme, že tyto rozdíly veskrze přísluší do okruhu našich nynějších 
zkoumání. 

§16. Vzájemné a jednostranné, zprostředkované a bezprostřední 
fundování 

Podíváme-li se na jakýkoliv pár částí nějakého celku, pak 
existují následující možnosti: 

1.) Mezi oběma částmi existuje vztah fundování, 
2.) tento vztah neexistuje. V prvním případě může být 

fundování 
a)vzájemné, 
b) jed n o str a n n é , podle toho, zda-li lze dotyčnou 

zákonitost obrátit anebo ne. Tak kupříkladu barva a rozloha se v 
jednotném názoru ,-* -, vzájemně fundují, protože barva není 
myslitelná bez nějaké určité rozlohy a rozloha bez nějaké určité 
barvy. Oproti tomu charakter soudu je jednostranně fundován v 

3 B: ~v apriomích~ 
* B: Přesněji řečeno: v jednotě vizuálně nazíraného jako takového. 



představách, které mu spočívají v základu, jelikož ty nemusí 
fungovat jakožto fundamenty soudu. B r e n t a n o v o rozlišení částí 
se "vzájemnou" a částí s ,jednostrannou odlučitelností" se rozsahem, 
nikoliv co do definice, shoduje s rozlišením, které zde předkládáme. 
Ztrátě jakéhokoliv fundování odpovídají Br e n t a n o v y dodatečné 
formulace "vzájemné odlučitelnosti". 

Docela zajímavou otázkou zůstává, jak se to zde má s 
relativní samostatností či nesamostatností částí; přirozeně že 
vzhledem k celku, v němž jsou pojednávány. Jestliže mezi dvěma 
částmi existuje vzájemný vztah fundování, pakje jejich relativní 
nesamostatnost mimo jakoukoliv pochybnost; tak tornu je např. v 
jednotě kvality a místa. Jinak tornu je, jestliže je tento vztah pouze 
jednostranný; v tom případě může být fundující (ačkoliv samosebou 
nikoliv fundovaný) obsah samostatný. Tak kupříkladu v rozlehlosti 
je tvar kusu fundovaný v tomto kusu, je tedy (totiž vzhledem k celku 
této rozlohy) čímsi nesamostatným v čemsi r- L , samostatném. 

Fundování části v jiné části může dále být: 
a) bezprostřední anebo 
13) zpro s tře dko v ané, podle toho, zda-li se obě části 

nacházejí v bezprostředním či zprostředkovaném spojení. Tento 
vztah, zrovna tak jako vztah předcházející, r-2

-, není svázán s 
momenty, které jsou k dispozici individuálně, nýbrž týká se vztahu 
fundování s ohledem na jeho r-obecný-,3 základ. Je-li ao fundována 

bezprostředně v Po, avšak zprostředkovaně v ro (pokud je totiž Po 
bezprostředně fundována v ro), pak obecně r-4-, platí, že a vůbec je 

fundována bezprostředně v 13 a zprostředkovaně v 1- To plyne z toho, 
že když jsou a a 13 vůbec spojeny, jsou spojeny bezprostředně, a 

1 B: ~vzhledem k celku~ 
2 B: ~přirozeně~ 
3 B: ~podstatný~ 
4 B: ~a z čisté podstaty~ 
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opět, jestliže jsou spojeny a a JI, jsou spojeny pouze 
zprostředkovaně. Pořadí zprostředkovanosti a bezprostřednosti je 

'k . v 1 v 5 d h M t 6 b 7 o v být za omte za ozeno v r- -, ro ec. omen r- -, arva r- -, muze 
kupříkladu realizován pouze v momentu a spolu s momentem 
r-species-,8, jako je kupř. červeň, modř atd. Tento moment pak zase 
pouze v souvislosti s jistou r-místní určeností-,9. Tato spojení a 
fundování, která j sou vždy bezprostřední, podmiňuj í 
zprostředkovaná spojení a fundování mezi momenty barva r-a místní 
určenosf-010 • Zákony souvislosti, které přísluší zprostředkovaným 
fundováním, jsou očividně analytickými, a sice logicky 
vyplývajícími důsledky těch zákonů souvislosti, které přísluší 
bezprostředním fundováním. 

§ 17. Přesné určení pojmů kus, moment, fyzická část, abstraktum, 
konkrétum 

Na pojmy, které jsme určili výše, lze nyní redukovat také 
další řadu známých a základních pojmů a dodat jim tím přesné 
určení.Předem lze říci, že některé z těchto termínů mohou být 
problematické; v každém případě mají pojmy, které jsou k nim v 
dalším sledu přiřazeny, velkou hodnotu. 

Nejdříve určíme základní rozčlenění pojmu části, totiž 
členění na k u s y či č á s t i v ne j už š í m srny s I u a na 
m o m e nt y r-("stránky")-' či a b str a k t ní č á s t i celku. 
Každou část, která je samostatná vzhledem k 
celku G, nazýváme kusem, každou část, která je 

5 B: ~čistých~ 
6 B: ~rodu~ 
7 B: ~, a zcela jiným způsobem opět momet světlost-> 
8 B: ~nejnižší diference~ 
9 B: ~určeností rozlohy~ 
10 B: ~, resp. světlost a určenost rozlohy~ 



vzhledem k němu nesamostatná, momentem 
(.-stránkou-' či abstraktní částí) to h o s a mé hoc e I k u G. Přitom 
je lhostejné, zda-lije celek sám, uvažovaný absolutně či vzhledem k 
vyššímu celku, samostatný či ne. A b str a k t n í č á s t i m o h o u 
mít posléze opět kusy a kusy opět abstraktní 
č á s ti. Hovoříme o kusech časového trvání, ačkoliv je toto trvání 
něčím abstraktním, stejně tak mluvíme o kusech rozlohy. Formy 
těchto kusů jsou abstraktními částmi, které v těchto kusech tkví. 

Kusy, které spolu nemají žádný kus identický, nazýváme 
v y I u č ují c í m i s e (disjunktními) kusy. Rozčlenění celku na 
mnohost vylučujících se kusů nazýváme r o z š t ě pen í m celku. 
Dva takové kusy mohou ještě mít společný identický moment. Tímto 
způsobem je například společná hra nic e identickým momentem 
hraničících kusů rozčleněného kontinua. Kusy se nazývají 
odd ě len Ý mi, jestliže jsou disjunktní v přísném smyslu, jestliže 
tudíž nemají již společný ani i den ti cký m o m en t. 

Jelikož abstraktní část je také abstraktní ve vztahu ke 
každému obsáhlejšímu celku a vůbec ke každému souboru 
'-obsahů-,l, v němž je tento celek zahrnut *, je abstraktní část v 
relativním pojetí eo ipso abstraktní v pojetí absolutním. Posledně 
zmiňované pojetí se dá definovat jakožto hraniční případ relativního 
pojetí, v němž je tato relace určena ce lko vým s o u borem 
'-obsahů (předmětů)-,2 vůbec; tedy nepotřebujeme nějakou 
předběžnou definici toho, co je abstraktní či nesamostatné v 
absolutním smyslu. Abstraktum jako takové je '-obsah-,3, k 
němuž vůbec existuje celek, vzhledem k němuž je nesamostatnou 
částí. 

1 B:~předmětů~ 
• Podle věty 4, vyd. A s.256; vyd. B s. 263. 
2 B:~předmětů~ 
3 B:~předmět~ 
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Jestliže '-abstraktum-,4 připouští rozklad takového druhu, že 
kusy jsou '-abstrakta-,5 stejného nejnižšího rodu, jako je ten, který je 
určen nerozděleným celkem, nazýváme jej .-fy z i c kým 
celkem-,6 ajeho části '-fyzickými částmi-,7. Do této oblasti 
patří například rozdělení rozlohy na více rozloh, především 
vzdálenosti v prostoru na více prostorových vzdáleností, vzdálenosti 
v čase na více časových vzdáleností atd. 

Zde můžeme připojit ještě následující definice: 
'-Obsah-,8 ve vztahu ke svým abstraktním momentům se 

nazývá .-k o n k r é tu m -,9, a sice ve vztahu k nejbližším momentům 
jejich n ej b I i ž š í ko nkrét um. (Rozdíl mezi bližšími a 
vzdálenějšími momenty, který zde předpokládáme, určíme přesněji 
hned v následujících paragrafech.) Konkrétum, které samo není .-10-, 

abstraktní, můžeme nazývat a b s o 1 u t n í k o n k r é t um. Jelikož 
platí tvrzení, že každý absolutně samostatný obsah má abstraktní 
části, můžeme také na každý nahlížet jako na absolutní konkrétum a 
označovat jej tak. Obou pojmům tedy přísluší stejný rozsah. Ze 
stejných důvodů lze také místo k u s říkat k o n k r é t n í č á st, 
přičemž konkrétnost je samozřejmě třeba chápat jako absolutní či 
relativní, podle toho, zda-li celek sám má pouze abstraktní části, 
anebo je sám abstraktní. Kde prostě užíváme slovo k o n k r é t um, 
tam zpravidla míníme absolutní konkrétum. 

§18. Rozdíl mezi zprostředkovanými a bezprostředními částmi 
celku. 

4 B:~celek~ 
5 B:~co do své podstaty~ 
6 B:~extenzivním celkem~ 
7 B:~extenzivními částmi~ 
8 B:~předmět~ 
9 B:~relativní konkrétum~ 
10 B:~v žádném ohledu~ 



S rozdílem mezi kusy a abstraktními částmi těsně souvisí 
rozdíl mezi z pro st ř e d k o van Ý m i a bez pro st ř e dní m i 
částmi, či lépe řečeno, mezi částmi bližšími a vzdáleněj šími. 
Protože řeč o bezprostřednosti a zprostředkovanosti můžeme chápat 
ve d voj í m s mys I u . Nejprve probereme zprvu se nabízející 
smysl této řeči. 

Je-li B( G) částí celku G, pak část této části, kupř. B( B( G)), 
je opět částí celku, avšak z pro s tře d k o van o u částí. B( G) se 
pak ve srovnání s tím může nazývat bez pro s tře dní částí celku. 
Toto rozlišení je relativní, jelikož B( G) může být sama opět 
zprostředkovanou částí, totiž ve vztahu k nějaké další části, v nížje 
sama obsažena jakožto část. Toto relativní rozlišení se změní v 
absolutní, jestliže a b s o I u tně zp r o s tře dk o v an ým i částmi 
budeme rozumět takové, ve vztahu k nimž se v celku vyskytují 
části, které je samy jakožto části zahrnují; a b s o I ut n ě 
bez pro s tře dní m i částmi budeme tudíž rozumět části, které 
nemohou být pokládány za části žádné z částí téhož celku. V tomto 
absolutním smyslu je zprostředkovaná každá geometrická část 
rozlohy; neboť k rozlehlosti vždy opět náleží (geometrické) části, 
které ji obsahují. Těžší je uvést vhodné příklady absolutně 
bezprostředních částí. Snad je možné udat následující příklad: 
Jestliže ve vizuálním názoru vyzdvihneme jednotný komplex všech 
vnitřních momentů, které zůstávají při pouhé změně místa identické, 
pakje tento komplex částí celku, který nemůže více vlastnit žádnou 
nadřazeno u část. Totéž by platilo o celku pouhých rozloh těchto 
momentů vzhledem ke geometrickým tělesům, které jsou 
kongruentní nezávisle na poloze. Jestliže toto rozlišení omezíme na 
části jednoho a toho samého druhu, pak bude absolutně 
bezprostřední částí již moment jednotného zbarvení, za předpokladu, 
že se v celku nevyskytuje žádný moment stejného druhu, do kterého 
by mohl být ten prvý začleněný jakožto část. Oproti tomuje potřeba 
barvu, která tkví v kusu celku, nakolik přispívá k celkovému 
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zbarvení celku, pokládat za zprostředkovanou část. Totéž, vzhledem 
k druhu rozloha, platí pro celkovou rozlohu, která je absolutně 
bezprostřední částí, a pro kus této rozlohy, který je absolutně 
zprostředkovanou částí rozlehlé věci. 

§19. Nový smysl tohoto rozlišení: bližší a vzdálenější části celku 

Řeč o bezprostředních a zprostředkovaných částech získává 
zcela nový obsah, jestliže dbáme určitých pozoruhodných rozdílů, 
které se nám vnucují při srovnávání vztahů mezi celky a 
zprostředkovanými částmi*. Jestliže r-Jyzický-,l celek uvažujeme 
jako rozštěpený, připouští tyto kusy opět rozštěpení, a rovněž kusy 
těchto kusů atd. Části částí jsou zde částmi celku úplně stejným 
způsobem jako .-bezprostřední-,2 části; a sice nejen, že si 
nevšímáme pouze stejnosti v ohledu ke druhu vztahu částí, která 
vzhledem k celku podmiňuje řeč o částech stejného druhu - kusy 
kusů jsou opět kusy celku* -, nýbrž ohlašuje se nám v tom také 
stejnost těchto vztahů mezi celkem a zprostředkovanými částmi na 
jedné straně a celkem a (relativně) bezprostředními částmi na straně 
druhé, jmenovitě to, že .-3-, nenalézáme žádný důvod přiznat .-těm 
druhým před těmi prvými nějakou vnitřní přednost-,4: 
odstupňovanému řádu dělení zde neodpovídá věcně určené a pevné 
odstupňování ve vztahu částí k celku. Není tomu tak, že by řeč o 
zprostředkovaných a bezprostředních částech byla zcela libovolná, 
tj. že by jí scházel objektivní základ. Fyzický celek doopravdy má 

* Srov. B o I z a no, Wissenschrifislehre, I, §58, s.251 a násl., a T w ar d o w s k i, 
cit.d. §9, s.49 a násl. 
I B: ~extenzivní~ 
2 B: ~původní~ 
* Nový výraz věty 3 z § 14, výše vyd. A s.255, vyd. B s.262. 
3 B: ~na základě různosti možných dělení, v nichž se vynořuje ta samá část a v 
nichž se může vynořit hned jako dřívější, hned jako pozdější,~ 
4 B: ~jedněm před druhými absolutní přednost ve způsobu zahrnutí v celku~ 



ony nejprve uvažované části a těm opět nemenší měrou náleží v nich 
rozlišené, tedy ve vztahu k celku zprostředkované části; a tak tomu 
je v každém kroku dalšího dělení. Ale o sobě se nejvzdálenější z 
těchto částí nenacházejí vzhledem k celku o nic dále než ty 
nejbližší. Části vděčí za svou posloupnost '-pouze-,l fO sloupno sti 
dělení, a té schází objektivní základ . .-Ve fyzickém-' celku 
neexistuje žádné o sobě první dělení a taktéž žádná pevně vymezená 
skupina dělení, která by představovala první úroveň dělení; z již 
daného dělení neplyne žádný přechod k novému dělení, resp. úrovni 
dělení, jenž by byl určen přirozeností věci. Každé dělení můžeme 
zahájit bez zneuznání nějaké vnitřní přednost. Každá 
zprostředkovaná část může mít, podle upřednostněného způsobu 
dělení, také platnost bezprostřední části a každá bezprostřední část 
platnost části zprostředkované. 

Zcela jinak se věc má, jestliže uvážíme jiné příklady. 
Názorně jednotný sled tónů, např. určitá melodie, je celkem, v němž 
jakožto části nalézáme jednotlivé tóny. Každý z těchto tónů má opět 
části, moment kvality, moment intenzity atd., které jsou jakožto 
části částí taktéž částmi melodie; v tomto případě je však jasné, že 
zprostředkovanost, s kterou celku náleží například moment kvality 
jednotlivého tónu, nelze připsat na vrub naší subjektivní 
posloupnosti dělení či jiných subjektivních motivů . .-Je sice jisté, že 
abychom postřehli moment kvality jednotlivého tónu tak, jakje pro 
sebe, musíme nejprve vyzdvihnout tón sám; zvláštní uchopení 
zprostředkované části zde tedy předpokládá zvláštní uchopení 
bezprostřední části; avšak toto subjektivní přinucení se nesmí 
zaměňovat s evidentním objektivním stavem věcí-,3: Je evidentní, že 

1 B: ~v každém případě také~ 
2 B: ~V extenzivním~ 
3 B: ~ Je sice jisté, že má-li být postřehnut moment kvality jednotlivého tónu tak, 
jakje pro sebe, musí být tónu sám "odlišen". Zvláštní uchopení zprostředkované 
části předpokládá zvláštní odlišení bezprostřední části. A však tento 
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kvalita o sobě je částí melodie pouze natolik, nakolik je částí 
jednotlivého tónu; k tomuto tónu patří bezprostředně, k celému 
útvaru tónů pouze zprostředkovaně. Toto "zprostředkovaně" se zde 
tedy nevztahuje k libovolnému či dokonce psychologickým 
donucením podmíněnému upřednostnění určitého postupu dělení, 
při němž bychom museli narazit nejdříve na tón a poté na jeho 
kvalitativní moment; nýbrž tón o s obě je v celku melodie dřívější 
částí ajeho kvalita je pozdější, zprostředkovanou částí. Stejně se to 
má s intenzitou tónu; vskutku se téměř zdá, jako kdyby nás odváděla 
od celku melodie ještě o kus dál, jako kdyby nebyla bezprostřední 
částí tónu, nýbrž jako by měla blíže kjeho kvalitě, tudíž jako kdyby 
byla ve vztahu k tónu již sekundární částí (cožje pojetí, které není 
zcela nepochybné, a proto by vyžadovalo důkladnější uvážení). 
Jestliže máme právo přijmout to, že v kvalitě, např. v kvalitě c, 
uvažovaného tónu je část, která představuje to, co jí je společné se 
všemi tóny jako takovými, tedy druhový moment: pak tato část tkví 
v kvalitě primárně, v tónu sekundárně a v celém tónovém útvaru 
přinejmenším terciárně atd. Zrovna tak se barevný či tvarový 
moment, který tkví '-ve fyzické části vizuálního názoru-,4, začleňuje 
nejprve do této části a teprve sekundárně do celku názoru. Ještě 
zprostředkovaněji se k celku vztahuje "volumness" obsažená.-v 
tvaru-,5, tj. charakter velikosti, který .-k němu-,6 primárně náleží 
.-(totiž před veškerým kvantitativním určením)-,7. 

Po tom, co jsme vyložili, by měl být jasný nový a důležitý 
smysl rozlišení zprostředkovaných a bezprostředních částí. Toto 
rozlišení ale není něčím pouze relativním za předpokladu, že v 

fenomenologický vztah se nesmí zaměňovat s objektivní věcnou situací, o kterou 
nám zde běží:~ 
4 B: ~v extenzivní části něčeho vizuálně nazíraného Gako takového)~ 
5 B: ~ve vytvarované rozlehlosti~ 
6 B: ~k ní~ 
7 B: ~(o kvantitativním určení ve vlastním smyslu nemůže být v oblasti čistých 
daností názoru jako takové přirozeně ani řeč)~ 



každém celku existují části, které náleží přímo jemu samému, a 
nikoliv nejprve některé zjeho částí. Vzhledem k jednotlivé části je 
samo o sobě rozhodnuto, je-li v nynějším smyslu zprostředkovaná či 
nikoliv, a v prvním případě, je-li zprostředkovanou částí prvého, 
druhého či dalšího stupně. Pro potřeby terminologického rozlišování 
bychom zde mohli hovořit o b I i ž š í cha v zdá len ě j š í c h 
částech, pro účely přesnějšího určení také o p r i már n í ch, , 
s e k u n d á r n í ch, ... částech celku; termínu z pro s tře d k o van a 
a bez pro st ř e dní část ponecháváme obecnější, na libovolné části 
uplatnitelný smysl. Sekundární části jsou primární části primárních 
částí, terciální části jsou primární části sekundárních atd. Pojmy této 
řady jsou očividně vzájemně neslučitelné. 

Primární části mohou, a dokonce zpravidla bývají zároveň 
absolutně zprostředkované. Avšak existují také primární části, které 
jsou absolutně bezprostřední, tj. nejsou jakožto části obsaženy v 
žádné části svého celku. Každý kus nějaké rozlohy je v ní primárně 
obsažen, ačkoliv může být vždy uchopen jakožto zprostředkovaná 
část téže rozlohy. Objektivně vzato stále existují části, jejichž je 
částí. Naproti tomu forma rozlehlosti není obsažena v žádné z částí 
rozlehlosti jakožto část. 

§20. Bližší a vzdálenější části ve vzájemném vztahu. 

Výše jsme hovořili o zprostředkovaných a bezprostředních, o 
bližších a vzdálenějších částech ve vztahu k cel k u, jemuž náleží. 
Ale i tam, kde sledujeme části ve vz áj emné m vztahu, užíváme 
obvykle tyto termíny, ačkoliv v celkem jiném smyslu; mluvíme o 
bezprostřední a zprostředkované souvislosti částí, a v druhém 
případě děláváme ještě další rozlišení. Říkáme, že jedny části se vůči 
sobě nalézají blíže, druhé dále. Do úvahy zde připadají následující 
vztahy. Je běžné, že forma spojení spojuje výhradně dvě části a, 13 do 
jed n é částečné jednoty a jiné části vylučuje; a dále, že 13, ale 
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nikoliv a, je právě takovým způsobem spojena s r. Při takovémto 
stavu věcí je nyní i a spojena s 13, totiž pomocí komplexní formy 
jednoty, která je zbudována ze spojení a" 13 af3" r. Tato poslední 
spojení poté nazýváme bezprostředními, spojení a a y, které je 
uskutečňováno ve formě a" 13" y, nazýváme spojením 
zprostředkovaným. Existují-li poté další výhradní ~pojení r" ď: ď" e 
atd., pak řekneme, že jejich koncové členy ď, e, ... JSou s a spOjeny 
stále se stupňující zprostředkovaností, ď je vzdálenější částí než y, e 
je ještě vzdálenější než ď, atd. Tímto je zjevně popsán pouze 
jednoduchý speciální případ. Každé písmeno a,f3, r ... může 
kupříkladu slučovat komplexní částečnou jednotu, tedy celou 
skupinu jednotně spojených členů, a vzápětí by se, na zákla~ě . 
zřetězení, které návazně začleňují částečné jednoty v celek, JevIly 
také členy různých skupin ve vztazích bližších a vzdálenějších 
spojení. 

V tom, co jsme uvedli, není řečeno nic o tom, zda-li existují 
ještě jiné typy spojení, a především, zda-li mezi zprostředkovaně 
spojenými členy existují ještě přímá spojení (a snad doko?ce i téhož 
rodu jako spojení mezi bezprostředně spojenými členy). Cleny 
pojednáváme výhradně s ohledem na for m y složených vztahů, 
které jsou určeny prostřednictvím elementárních spojení. 
Samozřejmě, že pojednání těchto forem bude obzvláště důležité v 
oné význačné třídě případů, která přichází jak teoreticky, tak 
prakticky nejčastěji na řadu ajejíž osobitost lze snadno ozřejmit na 
spojení bodů v rámci přímky. Jestliže v přímce odlišíme libovolnou 
řadu bodů, pak postřehneme, že bezprostřední spojení 
zprostředkovaně spojených členů náleží do jednoho a toho samého 
rodu spojení jako spojení s bezprostředními sousedy a sice tak, že se 
od nich liší pouze prostřednictvím své nejnižší specifické diference, 
přičemž sama tato diference je jednoznačně určena diferencemi 
spojení, kterájsou v tu kterou chvíli zprostředkovávající. Tak tomu 
je v případě časových řad, prostorových konfiguracích, zkrátka 



řečeno všude, kde lze spoj ení charakterizovat pří mým i ú s e k y 
jednoho a téhož rodu. Krátce řečeno s, všude tu existuj e s čít á n í 
ú s e k ů . A však zde, v naší docela formální úvaze, můžeme od toho 
všeho odhlédnout. 

To podstatné lze pojmově uchopit následujícím způsobem. 
Dvě spojení tvoří z ř e t ě z e ní, jestliže mají některé, ale ne všechny 
členy společné Gestliže se tedy nekryjí, jako když jsou např. tytéž 
členy sjednoceny různorodými spojeními). Každé zřetězení je podle 
toho komplexním spojením. Spojení nyní dělíme na ta, která 
obsahují zřetězení, a na ta, kteráje neobsahují; a spojení prvního 
typu jsou komplexy tvořené spojeními druhého typu. O členech 
spojení, které neobsahuje zřetězení, říkáme, že jsou 
bez pro st ř e dně s poj e n y či že s o u sed í . V každém zřetězení 
a tedy v každém celku, který obsahuje zřetězení, se musí vyskytovat 
bezprostředně spojené členy, jmenovitě ty, jež náleží ke spojení 
částí, které již neobsahují zřetězení. Všechny zbývající členy 
takového celku se nazývaj í vzáj emně z pro s tře d k o van ě 
spojené. Společnýčlenprostého zřetězení o.A[Fr 
(prostého, protože jeho částí není žádné zřetězení) je, ve smyslu 
těchto určení, se svým sousedy bezprostředně spoj en, tito sousedi 
jsou spolu spojeny zprostředkovaně atd. Řeč o částech, které jsou 
vůči sobě bližší či vzdálenější, se vždy týká zřetězení: Pojmy 
s o u sed (= bezprostředně připojený člen), s o u sed s o u sed a 
atd. udávají, po doplnění, které je formálně lehce určitelné, stupně 
"v zdá len o s ti" a nej sou poté ničím jiným než řad o v Ý m i 
čís ly: první, druhý atd. Toto doplnění má přirozeně za cíl postarat 
se o jednoznačnost těchto pojmů fixováním "směru postupu"; kupř. 
zavedením podstatné nerovnosti stran určité třídy vztahů, z čehož 
vzniká tvorba pojmů jako - pravý soused A (prvý napravo od A), 
pravý soused pravého souseda A (druhý napravo od A) atd. 
Podstatné cíle zkoumání, které zde provádíme, nám nedovolují 
zabývat se blíže tímto o sobě nikoliv nedůležitým bodem. 
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§21. Přesné určení pregnantních pojmů celek a část, jakož i jejich 
podstatných druhů, prostřednictvím pojmu fundování. 

,-Jak v našich definicích, tak v logicky vyvozených větách i v 
popisech jsme doposavad neustále hovořili o celcích, v nichž jsme 
pojímali právě pojednávané obsahy jakožto části. Nyní-,l bychom se 
však v š ude mohli bez ,-2-, poj mu cel k u ob e jít, šlo by jej 
nahradit prostým s p o I u byt í m obsahů, které byly označovány 
jakožto části. Tak bychom mohli např. definovat, že: 

Obsah druhu o. je fundován v obsahu druhu jJ, když ze své 
'-povahy-,3 (tj. zákonitě, na základě svého specifického charakteru) 
nemůže existovat 0., aniž by existovala jJ; přičemž zůstává otevřeno, 
zda-li je ještě zapotřebí spolubytí určitých y, b, či nikoliv. 

Podobně lze naložit s ostatními definicemi. Pokud vše 
pojímáme s takovou obecností, pak lze zajímavým způsobem 
definovat p r e g n a n t n í poj e m cel k u pro st ř e dni c tví m 
poj mu fundac e, a to následujícím způsobem: 

Cel k e m rozumíme soubor obsahů, které jsou semknuty 
jednotným fundováním, a sice bez přispění dalších obsahů. 
Obsahy takového souboru nazýváme částmi. Řeč oje dno t ě 
fu n d o v á ní má znamenat, že k a ž d Ý o b s ah, ať pří moč i 
nepřímo, souvisí prostřednictvím fundování se 
vše m i o s t a t ním i o b s ah y. K tomu může docházet tak, že 
všechny tyto obsahy jsou v s obě bez vnějšího přispění 
bezprostředně či zprostředkovaně fundovány; anebo také tak, že 

1 B: ~V předcházejících úvahách jsme se věnovali nejobecnějším podstatným 
vztahům mezi celky a částmi, popř. těm, které jsou mezi částmi navzájem 
(vztahům obsahů, které se spojují v "celek") V definicích a popisech, jež se těchto 
věcí týkali, byl pojem celku pře d p o k I á dán . Přesto~ 
2 B: ~tohoto~ 
3 B: ~podstaty~ 



naopak vše c h n y s pol e č n ě fundují nový obsah, a to opět bez 
vnějšího přispění. V posledním případě není vyloučeno, že se tento 
jednotný obsah skládá z částečných obsahů, které jsou ze své strany 
fundovány ve skupinách částí předpokládaného souboru podobným 
způsobem, jako celkový obsah v celém souboru. Konečně jsou také 
možné zprostředkující případy, kdy jednota fundování nastává kupř. 
tak, že a funduje nový obsah s /3, /3 pak zase s 1, rs J atd., zkrátka 
řečeno, zřetězením. 

Ihned je patrné,jakjsou takovými rozdíly určena 
pod s t a t n á r o zdě 1 e n í cel k ů. V prvně jmenovaných 
případech se "části" (definované jakožto členy dotazovaného 
souboru) "p ro ni k aj í "; v ostatních případech jsou části "m i m o 
seb e", určují však, ať již všechny dohromady či v řetězení po dvou 
členech, reálné formy spojení. Tam, kde se hovoří o s v á z á ní, 
spoj ení atp. v užším smyslu, je míněn celek druhého typu; tj. 
obsahy, které jsou vzhledem k sobě samostatné (na něž se jakožto na 
své k u s y celek poté rozpadá), fundují n o v é obsahy jakožto 
"formy, které je spojují". Také řeč o celcích a částech vůbec se 
zpravidla orientuje pouze na tyto případy. 

TentýŽ celek může být vzhledem k určitým částem 
proniknutím, vzhledem k jiným spojením: tak například r- L , jevící 
r-se-' věc r-vzhledem k svým "stránkám"-,2 a tatáž věc vzhledem ke 
svým kusům. 

§22. Smyslové formy jednoty a celek. 

Než postoupíme dále, bude dobré výslovně upozornit na to, 
že podle měřítka naší definice není třeba, aby 

I B: ~smyslově se~ 
2 B: ~, názorně daný a smyslovými kvalitami pokrytý prostorový tvar (právě tak, 
jak se tu jeví) vzhledem ke svým vzájemně se fundujícím obsahům, jakými jsou 
například zbarvení a rozlehlost, ~ 
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každému celku příslušela vlastní forma ve 
smyslu zvláštního, veškeré části spojujícího 
momentu jednoty. Jestliže zřetězením vzniká jednota takovým 
způsobem, že každá dvojice sousedících členů funduje nový obsah, 
pakje požadavkům naší definice učiněno zadost, aniž by se naskýtal 
vlastní, ve všech částech s pol e č n ě fundovaný moment, totiž 
právě moment jednoty; a to, že bychom takový moment vždy museli 
předpokládat, může sotva kdo tvrdit apriori. Podle našeho pojmu 
celku není v žádném případě zapotřebí, aby části byly spojeny také 
pouze seskupením či spárováním prostřednictvím vlastních 
momentů jednoty. Pouze když je celek r-"fyzickým"-,3 a na kusy 
rozložitelným celkem, jsou takové momenty samozřejmé a a priory 
nezbytné. 

r-Ještě zvláštnějším se může zdát, budu-li tvrdit, že-,4 možná 
všechny celky, s výjimkou rozložitelných celků, postrádají 
r-smyslovou formu-,5, např. že jednota rozlohy a zbarvení, kvality 
tónu a intenzity tónu r-, počitku a předmětného výkladu atd.,-,6 
spočívá v pouhém jednostranném nebo vzájemném fundování, aniž 
by byl nad to prostřednictvím jejich spolubytí ještě fundován nějaký 
vlastní obsah, který by představoval formu, resp. nějaký vlastní 
moment jednoty. V každém případě je nápadný fakt, že kdekoliv lze 
spojující formy skutečně vykázat jakožto r-smyslové-,7 momenty r-, 
tudíž prostřednictvím vnitřního nebo vnějšího vnímání,-,8 jsou tím, 
co je spojené, části, které jsou vzhledem k sobě samostatné; např. 

3 B: ~"extenzivním"~ 
4 B: ~Může se zdát zvláštní, že si s těmito definicemi přesto vystačíme a že se 
dokonce můžeme odvážit zastávat myšlenku, že~ 
5 B: ~slučující formy jednoty~ 
6 B: ~anebo jednota mezi počitkovým obsahem vnímání věci a tím, čím oproti 
němu stran vlastních fenomenologických momentů přispívá vědomí vnímání, a 
mnoho podobných jednot~ 
7 B: ~vlastní~ 
8 B: ~v názoru,~ 



tóny v jednotě melodie či po stupních rozlišené barvy v jednotě 
barevné konfigurace nebo částečné tvary v jednotě komplexního 
tvaru apod. Mamáje naproti tomu snaha nalézt v jednotě vizuálního 
jevu kromě obsahů představujících formy, které udílejí jednotu 
kusům, také takové, které k sobě vážou .-"stránky"-,l, např. zbarvení 
a rozlehlost či v prvním případě odstín a jasnost, v druhém případě 
.-formu a mohutnost (volumness)-,2 apod. Máme ted' pochopitelně 
daleko k tomu, abychom rovnou připsali neexistenci tomu, co 
nemůžeme nalézt. Je však v každém případě nanejvýš důležité 
uvážit a, kdyby to bylo přípustné, vysvětlit možnost s mys lov é 
jednoty bez abstrahovatelné smyslové formy,. 

V tomto ohledu může zprvu působit zvláštně, že pouhá 
nutnost koexistence, pouhé požadavky doplnění, které nespočívají v 
ničem jiném, než že bytí obsahů určitých druhů podmiňuje současné 
bytí obsahů určitých přiřazených druhů, že takto uzpůsobené 
požadavky, tvrdím, mají působit jako požadavky udílející jednotu. 
Ihned se bude namítat: Nemohly by tyto obsahy přese všechno .-být 
libovolně roztroušeny po veškerenstvu místo toho, aby nám, jak to 
ve skutečnosti činí, tanuly na mysli v n á z o r n é jed not ě ? 

Odpověděli bychom poukazem na to, že všude kde je o. 
fundována v p, není možné žádné samostatné bytí, tudíž také žádné 
samostatné vědomí, žádný samostatný uzavřený prožitkový akt, 
který by obsahovalo. a nikoliv p. Ať už vedeme hranici nějakého 
bytí-pro-sebe P jakkoliv úzce, jestliže P realizuje 0., pak musí 
zároveň realizovat p. Jeho bytí-pro-sebe, jeho samostatnost spočívá 
přece v tom, že by zůstalo tím, čím je, i kdyby jinak vše reálné 
zaniklo. Avšak s p by zanikla i 0., a tím by se P změnilo. 

Dobrá, odpoví na to opačná strana. Ale tím ještě není dána 
r e á ln á jed not a, v psychické oblasti jednota názoru. V 
posledním případě by se oba obsahy mohly sice nutně nalézat v 

I B: ~nesamostatné momenty~ 
2 B: ~moment formy a velikosti~ 
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tomtéž vědomí, a přece by mohly vedle sebe spočívat zcela 
odděleně.-,3 

Naše odpověd' je jasná. Řeč o oddělení .-4-, implikuje 
myšlenku relativní samostatnosti oddělených obsahů; a právě to 
jsme vyloučili. Dosvědčuje to obraz spočívání vedle sebe; tento 
obraz očividně předpokládá samostatné obsahy, které také pouze 
kvůli tomu, že jsou samostatné, mohou fundovat tuto s mys lov o u 
formu spočívání vedle sebe. Co se chce tímto nevhodným obrazem 
(nevhodným již proto, protože chce ilustrovat nepřítomnost 
smyslové formy na základě určitého případu této formy) tolik 
vyjádřit, je vzájemná lhostejnost obsahů daných v pouhé prostorové 
pospolitosti. Tím se nám podsouvá tato myšlenka: kde neujednocuje 
ani takto volná, nýbrž vůbec žádná forma, tam by obsahy neměly už 
opravdu nic společného; naprosto nikdy by se tedy nesešly, věčně by 
zůstaly osamocené. A není to protimluv, chtít spojovat obsahy bez 
pouta? - Samozřejmě, že toto vše je zcela správné vzhledem k těm 
obsahům, které tento obraz předpokládá. Avšak ty obsahy, o kterých 
mluvíme my, mají spolu velmi co do činění, jsou v sobě přece 
fundované, a právě proto nepotřebují žádné řetězy a pouta, aby spolu 
byly zřetězené nebo spojené, aby byly svedeny dohromady '-atd-'. 
Ba všechny tyto výrazy nemají v jejich případě vlastně vůbec žádný 
smysl. Kde nemá smysl mluvit o oddělení, tam také nemá smysl 
problém, jak se má toto oddělení překonat. 

Přirozeně, že '-se ono pojetí oblasti fenomenálních předmětů 
(obzvláště fenomenologických obsahů), které jsme doposud měli na 

3 B: ~spočívat vedle sebe v úplném oddělení, nemohly by ve svém bytí na sebe 
odkazovat a přece být úplně a naprosto nespojené: místo toho, aby fundování, jak 
zde chceme tvrdit, znamenalo již spojenou jednotu?~ 
4 B: ~,lhostejno, jde-li o oddělení, které je vytvořené různými vědomími, nebo o 
oddělení v rámci téhož vědomí,~ 



mysli, přenáší na oblast předmětů vůbec-,I . Rovnou bychom mohli 
říci, že vší m, c o d o op r a v d y s jed noc u je, j s o u v z tah y 
fu n d o v á ní. V důsledku toho se i jednota samostatných předmětů 
uskutečňuje pouze prostřednictvím fundování. Jelikož tyto předměty 
nejsou jakožto samostatné fundovány v sobě navzájem, nezbývá než, 
že samy, a to společně, fundují nové obsahy, které nyní vzhledem k 
fundujícím "členům" právě díky této situaci nazýváme jednotu 
udílejícími obsahy. Jednota náleží ale - a nesrovnatelně niterněji, 
protože méně zprostředkovaně - také obsahům, které jsou navzájem 
fundovány (ať už vzájemně či jednostranně). Tato "niternost" 
spočívá právě v tom, že jejich jednota není zjednána teprve nějakým 
novým obsahem, který přeci ze své strany "zjednává" jednotu jen 
díky tomu, že je společně fundován v mnoha členech, které jsou o 
sobě oddělené. Říkáme-li takovému obsahu ,jednota", pakje jednota 
zajisté "reálný predikát", "pozitivní", "reálný"'-, "smyslový"-' 
obsah; a poté v tom t o smyslu nenáleží jiným celkům jednota; a 
pak také nemůžeme již vůbec tvrdit, že '-smyslový-,2 moment 
jednoty je jednotný s každým ze sjednocených členů. Jestliže však 
nechceme přijmout tuto na hlavu postavenou terminologii, která 
v praxi svádí k mnohoznačnostem, pak budeme naopak muset 
hovořit o jednotě a celcích všude tam, kde vystupuje jednotné 
fundování. Pak budeme moci o každém tímto způsobem 
sjednoceném souboru obsahů říci, že mu pří s I uší jednota, ačkoliv 
predikát, který mu takto připisujeme, není "reálný" tak, jako bychom 
mohli někde v celku odlišit kus obsahu jakožto ,jednotu". Jed not a 
je právě k a t ego r i á ln í p r e d i kát. 

Nemusíme také zbytečně zdůrazňovat nemalý teoretický 
přínos, který nám naše pojetí - tím, že odstraní jednu od pradávna 

I B: ~toto pojetí neplatí pouze v oblasti názorných předmětů (především 
fenomenologických obsahů), které nám sloužily za příklady, nýbrž pro oblast 
předmětů vůbec~ 

2 B: ~vlastní~ 
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známou a palčivě pociťovanou těžkost nauky o celcích - slibuje. 
Běží o nekonečné komplikování vztahů částí, komplikování, které 
zdánlivě vyžaduje nekonečné komplikování momentů jednoty, a to v 
každém celku. Názor, na nějž se zaměřují naše pochyby, vychází z 
domnělé samozřejmosti, že kdykoliv dva obsahy tvoří reálný celek, 
musí tu být přítomna jistá vlastní část (moment jednoty), která je 
spojuje dohromady. Jestliže nyní k a a b patří moment jednoty c, pak 
také k a a C - neboť ty jsou přece také sjednocené - patří nový 
moment CI; k bac patří opět nový moment C2; k c a CI' jako i k c a c2 
nové momenty 8 1

1 a 821; a tak in inf Jestliže se nyní také nerozliší 
rozdíl mezi spojením a vztahem, rozdíly mezi "smyslovou matérií" a 
"kategoriální formou", neomezená rozmanitost a apriori možných, 
podle ideální zákonitosti se do nekonečna komplikujících rozdílů 
uchopení se výkladem vloží - v podobě reálných momentů - do 
předmětů: z toho pramení ony právě tak subtilní jako i podivné 
analýzy, které nám ve svém "psychologickém" zkoumání nabízí 
Twardowski.* 

Naše pojetí nás zbavuje nekonečných, do stále nových řad se 
štěpících regresů částí. Reálně Gakožto vnímatelné v možné 
smyslovosti) neexistuje nic více, než soubor kusů celku, jakož i 
smyslové formy jednoty, které jsou založeny v pospolitosti kusů. 
Tím, co však v oblasti kusů udílí jednotu momentům, jakož i 
momentům jednoty s kusy, jsou fundace ve smyslu naší definice. 

Co se konečně týče poj m u moment jednoty, který tedy ještě 
odlišujeme od "formy", která celku udílí 
jed not u , již jsme jej výše předběžně definovali. Řečeno 
explicitně, rozumíme jím obsah, který je fundován 
mno ž s tvím o b s ah ů, a sice .-tak, že je fundován vše m i 
s p o leč n ě a nikoliv pouze jednotlivými z nich-,3. (Samozřejmě, že 

* cit. díl. , § 1 0, s.51 a násl. 
3 B: ~všemi společně a nikoliv pouze jednotlivými z nich~ 



přitom předpokládáme náš pojem fundování.) Jestliže se omezíme 
na fenomenální sféru, pak, podle přirozenosti svých fundamentů, 
může být tento obsah právě tak obsahem vnější jakož i vnitřní 
smyslovosti. 

Poznámka. Momenty jednoty se, jako všechny jiné abstraktní 
obsahy, uspořádávají do '-pravých (A r i s t o tel s k é )-. I rodů a druhů.' 
Tak se '-prostorový tvar-.2 jakožto rod diferenciuje v .-druh trojúhelník-.3, a 
ten opět v nižší druh '-určitý trojúhelník-.4, onen poslední druh je brán v 
tom smyslu, v němž je "tímtéž" při každém přesouvání a otáčenÍ. 
'-Poslední možnou diferenciaci představuje sestup k trojúhelníku, který je 
určen také stran své absolutní polohy a který je přece stále ještě abstraktem 
i, ve vztahu ke všem nadřazeným druhům, relativním konkrétem.-' Na 
takovýchto příkladech si také ujasňujeme to, že rod momentů jednoty je 
jednoznačně určen rodem obsahů, které jej fundují, a že právě tak je 
jednoznačně určena nejnižší diference těch prvých nejnižší diferencí těch 
druhých. Pozorujeme dále, že při momentech jednoty musíme rozlišit 
momety či formy prvého, druhého, třetího ... stupně, podle toho, zda-lije 
forma bezprostředně fundována v absolutních obsazích, anebo již v 
takovýchto formách prvého stupně, anebo opět ve formách, které jsou 
samy opět fundovány ve formách prvého stupně a tak dále. Dále vidíme, že 
obsahy, které představují formy vyššího stupně jsou s celou klesající řadou 
forem nižších stupňů nutně vpleteny do jednoho celku a vždy tedy v tomto 
propletení představují k o m pie x ní for m y v z hle dem k 
vposledku fundujícím absolutním elementům. To lze 
snadno doložit na příkladech ve sféře komplexních smyslových tvarů, 
obzvláště vizuálních a akustických, zatímco to, že seto tak má obecně,je 
možno nahlédnout a apriori z pojmů. 

§23. Kategoriální formy jednoty a celek 

I B: ~čistých-' 
• Srov. mou Filosofii aritmetiky, I, s.232 
2 B ' : ~prostorovy tvar 
3 B: ~trojúhelníkový tvar 
4 B: ~určitý trojúhelníkový tvar-' 
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Ve smyslu určení pojmu celku, o nějž se zde pokoušíme, 
nemůžeme nazývat cel ke m p o u h Ý s o u bor nějakých obsahů 
(pouhé spolubytí, popř. spolumínění), stejně tak jako jím nemůžeme 
nazývat stejnost Gakožto příslušnost ke stejnému druhu) nebo 
rozdílnost Gakožto ~říslušnost k různým druhům, resp. jinými slovy: 
nebytí identickým). "Soubor" je výrazem pro "kategoriální" '-či 
"čistou myšlenkovou formu"-,5, označuje '-určitou, na všechny právě 
se naskýtající objekty vztaženouj ednotu mínění-,6. Samotné 
objekty, jestliže jsou společně uchopeny pouze myšlenkově, 
nefundují nový obsah ani po skupinách, ani dohromady; jednotná 
intence k nim nepřidává žádnou věcnou formu spojení, můžou třeba 
být "o sobě nespojené a beze vztahu". To se ukazuje na tom, že 
forma souboru je zcela lhostejná vůči své matérii, tzn. že může i 

• Od st e j n o s t i j a k o ž t o k a t ego r i á I n í jed not y je třeba ovšem 
odlišovat s mys lov Ý m o m e n t st e j n o s ti, který se má k oné prvně 
zmiňované stejnosti právě tak, jako se smyslové charaktery mnohosti, které nám 
slouží jako nepřímá znamení množství a neidentičnosti, mají k samotnému 
množství resp. neidentičnosti. ~B: Srov. Filosofie aritmetiky, 1., s.233. V podstatě 
je třeba tuto mou prvotinu (přepracování v knižní podobě nevydaného a pouze z 
části vytištěného Hallského habilitačního spisu z roku 1887) porovnávat všude 
tam, kde nyní předkládaný spis pojednává o souborech, momentech jednoty, 
komplexech, celcích a předmětech vyššího řádu. Musím vyjádřit politování nad 
tím, že v mnohých novějších pojednáních týkajících se nauky o "tvarových 
kvalitách" zůstává tento spis většinou bez povšimnutí, přestože se nikoliv 
nepodstatná část pozdějších výkladů Comelia, Meinonga a jiných o otázkách 
analýzy, pojímání mnohosti, komplexe, nachází v podstatných myšlenkách, 
třebaže v jiné terminologii, již ve Filosofii aritmetiky. Domnívám se, že by i dnes 
bylo užitečné projít Filosofii aritmetiky s ohledem na jmenovaná fenomenologická 
a ontologická témata, poněvadž byla prvním spisem, který ocenil a důkladně 
prozkoumal akty a předměty vyššího řádu.-' 
5 B: ~, pouhé "formě" myšlení odpovídajícíjednotu-. 
6 B: ~korelát určité, na všechny právě se naskýtající objekty vztažené jed not y 
mínění-. 



nadále trvat při zcela libovolné variaci pojmutých obsahů. 1 

Fundovaný obsah však závisí na zvláštní "přirozenosti" fundujících 
obsahů; existuje .-2-, zákon, který činí rod fundovaných obsahů 
závislým na konkrétně označených rodech fundujících obsahů. 
Obecně vzato je celek ve vlastním a úplném smyslu souvislostí, 
která je určena nejnižšími rody svých "částí". Ke každé předmětné 
jednotě patří zákon. Podle různých zákonů, jinými slovy, podle 
různých druhů obsahů, jež mají fungovat jakožto části, se určují 
různé druhy celků. TentýŽ obsah nemůže tedy libovolně fungovat 
jednou jakožto část tohoto, podruhé jakožto část onoho druhu celku. 
Být-částí a přesněji řečeno být-částí-tohoto-určitého-druhu (druhu 
metafyzické, fyzické, logické části a co vše se dá ještě odlišit) se 
zakládá v .-3-, určitosti druhu dotyčných obsahů podle zákonů, které 
jsou v '-určitém smyslu dokonce-,4 apriorními zákony .-5-,. To je 
fundamentální vhled, který musí být bezezbytku pojednán ve shodě 
se svým významem, a proto musí být také jednou zformulován. Jím 
je zároveň položen základ systematické teorie vztahů celků a částí 
podle jejich čistých forem, podle jejich kategoriálně definovatelných 
a od "smyslové" matérie celku abstrahujících typů. 

Dříve než budeme tuto myšlenku sledovat, musíme se ještě 
vypořádat s jednou pochybností. Forma souboru je kategoriální 
formou a v protikladu k ní se nám forma celku, jednota fundovaní, 
vyjevila jako forma materiální. Ale neříkalo se v předchozích 
paragrafech, že jednota (a řeč byla právě o jednotě .-z-,6 fundování) 
je kategoriálním predikátem? Zde je však přece třeba vzít v potaz, že 

I "Doplňky a vylepšení" k A: Pojem matérie, o který zde běží a který má svůj 
protějšek v kategorii, je v VI. zkoumání, §42, s.608, odlišen pod pojmem lát k Y 
od jiných pojmů matérie. 
2 B: ~čistý~ 
3 B: ~čisté~ 
4 B: ~v našem smyslu~ 
5 B: ~či "zákony podstaty"~ 
6 B: ~skrze~ 
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.-7-, forma z ák o n a v ů b e c je kategoriální (zákon není ničím .-8-, 

vnímatelným) a že t e d y i pojem celku fundování je kategoriálním 
pojmem. Avšak o b s a h zákona, který náleží ke každému takovému 
celku, je určen materiální zvláštností fundujících a .-9-, fundovaných 
druhů obsahu a tento obsahově určený zákon je tím, co udílí celku 
jednotu . .-Proto tuto jednotu oprávněně nazýváme materiální nebo 
také reálnou jednotou. Na druhou stranu tím ale není řečeno, že běží 
o jednotu se smyslově-abstrahovatelnou formou.-,10 

§24. Čisté .-11-, typy celků a částí. Postulát apriorní teorie. 

Podle čisté formy zákona určujeme čisté formy 
celků a částí. Přitom dospívá k platnosti pouze to, co je ve vztahu 
fundování formálně obecné, tak jak jeto vyj ádřeno v definici, jakož i 
apriorní komplexy, které tento vztah umožňuje. V případě 
jakéhokoliv druhu celku se pozvedneme kjeho čisté formě,jeho 
kategoriálnímu typu tím, že "abstrahujeme" od zvláštnosti 
dotyčných druhů obsahů. Řečeno přesněji'-, na místo názvů, které je 
označují, klademe-,12 neurčité výrazy jako např. nějaký druh obsahu, 

7 B: ~ve smyslu naší nauky je idea jednoty či celku založena na ideji fundování a 
ta opět na ideji čistého zákona; a dále,~ 
8 B: ~po způsobu věci a tedy ničím~ 
9 B: ~v dalším sledu~ 
10 B: ~Proto nazýváme každé ideálně možné ozvláštnění ideje takové jednoty 
oprávněně materiální či také reálnou jednotou. 

Podle našich dřívějších výkladů* jsou zákony, které jsou konstitutivní pro 
různé druhy celků, syn tet i c k y-apriorní v protikladu k analyticky-apriorním 
zákonům, které náleží k pouhým kategoriálním formám, jako kupř. k ideji formy 
celku vůbec a ke všem pouze formálním ozvláštněním této ideje. Taková 
ozvláštnění chceme v následujících pasážích přednostně zohlednit.~ 

* Srov. § 11, vyd. B, s.251 a násl. 
II B: ~formální~ 
12 B: ~ je tato formalizující "abstrakce" nečím zhola jiným, než co se obvykle 
titulem abstrakce rozumí, tedy výkon úplně jiného typu, než který vyzdvihuje 



nějaký jiný druh obsahu atd.; a tím zároveň dochází na straně 
významů k odpovídajícím substitucím materiálních myšlenek 
myšlenkami kategoriálními. * 

Formální, tj. v tomto smyslu charakteristiky mající se 
uskutečnit čistě kategoriálně, jsou rozdíly mezi abstraktními částmi a 
kusy, jakje z našich výše uvedených určení beze všeho zřejmé. Tato 
určení je pouze nutné vhodně interpretovat ve shodě s naší nynější 
tendencí ke konečnému formalizování, musíme jim do základu 
položit čistý pojem celku ve smyslu naší poslední definice. Také 
rozdíl mezi bližšími a vzdálenějšími částmi, který jsme dříve r-(v 
§ 19)-,1 vyjasnili čistě deskriptivně, na příkladech, lze nyní redukovat 
na pouhou formu jistých vztahů fundování, a tím formalizovat. 

Výše jsme na našich příkladech viděli, že v postupu štěpení 
mnoha názorných celků vyvstávají vždy znovu samotné kusy celku, 
které bez výjimky mají vůči celku stejně blízko a mohly by být 
právě tak považovány za výsledky prvního štěpení. Postup štěpení 
r-byl v těchto příkladech něčím pouze subjektivním, ve věci nebylo 
žádné přirozené uspořádání-,2. To, co se přitom stává problematické, 
je za prvé věta, že kusy kusů celků jsou opět kusy celku - cožje věta, 
kterou jsme výše* , byt' jinými slovy, čistě formálně prokázali. Za 
druhé se přitom jedná o kusy, pro něž byla posloupnost dělení na 
kusy bez významu, protože jí neodpovídala žádná posloupnost 

např. obecnou "červeň" z určité konkrétní vizuální danosti nebo který zjiž 
abstrahované červeně vyzdvihuje rodový moment "barva". Formalizováním 
klademe na místo názvů, které označují dotyčné druhy obsahů,~ 
* r- K roli formalizování pro konstituci ideje čisté logiky jakožto mathesis 
universalis viz. sv. I, §67 až §72. - Budiž ještě zdůrazněno, že tam, kde sami 
hovořúue prostě o abstrakci, je jako doposud míněno vyzdvihnutí nesamostatného 
obsahového momentu, popř. je pod názvem ideující abstrakce míněna odpovídající 
ideace, tedy nikoliv formalizace.~ 
1 ve vyd. B je namísto závorky poznámka pod čarou: r-viz. § 19, vyd. B, s. 269~ 
2 B: r-nebyl v těchto přikladech předznačen podstatou celku~ 
* vyd. A. S.255, vyd. B, s.262, věta 3, (porovnej také vyd. B, s.270 nahoře) 
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stupňů ve fu n d o v á ní. Všechny kusy se vzhledem k celku 
neustále nacházely v tomtéž vztahu fundování. Chyběl tak jakýkoliv 
rozdíl ve for mě vztahu k celku, všechny části byly "v celku 
obsaženy stejným způsobem". Zcela jinak by se věc měla, 
kdybychom štěpili estetické jednoty, kupř. tvar hvězdy, která se opět 
skládá z tvarů hvězd, jež jsou poté sestaveny z úseček a vposledku z 
bodů. Body fundují úsečky, úsečky fundují jednotlivé hvězdy 
jakožto nové estetické jednoty a ty opět fundují tvar hvězdy jakožto 
nejvyšší jednotu danou v uvedeném případě. Body, úsečky, hvězdy a 
konečně tvar hvězdy nejsou nyní vzájemně koordinované tak, jako 
kupř. částečné úseky určité úsečky; náleží jim pevná posloupnost 
stupňů fundování, v níž se to, co je na jednom stupni fundované, 
stává fundujícím nejblíže nadřazeného stupně, a sice tak, že na 
každém stupni j sou určeny nové a pouze na tomto stupni dosažitelné 
formy. Zde můžeme připojit ob e c n o u vět u: 

Kusy jsou podstatně zprostředkovanými či 
vzdáleněj šími částmi celku, jehož částmi jsou, 
jestliže jsou s jinými kusy sjednoceny v celek 
formami spojení, které samy prostřednictvím 
nových forem opět konstituují celek vyššího 
stupně. 

Rozdíl mezi částmi, které jsou vzhledem k celku bližší a 
vzdálenější, má tedy své podstatné zdůvodnění ve formálně 
vyjádřitelné rozdílnosti vztahů fundování. 

Něco podobného se ukazuje v okruhu nesamostatných 
momentů, když totiž vezmeme v potaz podstatný formální rozdíl 
mezi takovými momenty, které mohou svou potřebu doplnění nasytit 
p o u z e v úp I n é m cel k u, a takovými, které tak mohou učinit 
již v k u sec h celku. Opět se nám tu ukazuje rozdíl ve způsobu 
sounáležení, ve for m ě fu n d a ce: podle tohoto rozdílu náleží 
jedny části, jako např. celková rozlehlost názorné věci, výlučně k 
věci jako celku, jiné části, jako např. rozlehlost kusu, speciálně 



tomuto kusu a teprve vzdálenějším způsobem celku. Tato 
zprostředkovanost již není nepodstatnou zprostředkovaností, jako 
např. zprostředkovanost kusů druhého stupně při dělení úsečky, 
nýbrž je podstatnou zprostředkovaností, kterou je třeba 
charakterizovat prostřednictvím formální povahy vztahů. Opět se, a 
to ze zjevně podobných důvodů, nalézají k u s y 
nesamostatných a vzhledem k celku nejbližších 
momentů vůči celku dále než právě tyto 
m o m e nt y ; přinejmenším tehdy, jestliže platí věta, jejíž platnost 
jsme shledali v oblasti názoru, že takové kusy mohou být 
bezprostředně fundovány pouze v určitém kusu celku. Rovněž 
následující větu lze vyjádřit formálně: a b str a k t n í č á stí 
abstraktních částí se vůči celku nalézají dále než 
a b str aktní č á s ti s am o tn é. Celkově lze formálně říci, že: 
abstraktní části jsou vzhledem k celku dále, jsou 
podstatně zprostředkovanými částmi, když je 
jejich potřeba doplnění nasycena v oblasti pouhé 
č á s ti. Tato část pak buď může být sama již kusem celku, anebo 
může vyžadovat ještě další doplnění. V posledním případě spočívá 
zprostředkovanost v tom, že zákon doplnění, v němž spočívá forma 
fundování, poukazuje v případě původně uvažované abstraktní části 
na celek, který díky novému zákonu doplnění je a musí být částí 
obsáhlejšího celku: totiž právě úplného celku, který tím pádem 
zahrnuje onu prvou část pouze zprostředkovaně. Takže můžeme 
rovněž říci, že: abstraktní části celku, které nejsou 
abstraktními částmi jeho kusů, se vzhledem k 
celku nalézají blíže než abstraktní části kusů. 

Tyto úvahy nechtějí a nemohou být pokládány za nic jiného 
než pouhé náznaky budoucího pojednání nauky o celcích a částech. 
Při skutečném provedení čisté teorie, kterou zde máme na mysli, by 
musely být všechny pojmy definovány s matematickou přesností a 
všechny věty této teorie by musely být dedukovány argumenta in 
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forma, tj. matematicky. Tak by vznikl úplný, zákonitě určený 
přehled a priorních možných komplikacích v rámci forem celků a 
částí a přesné poznání vztahů, které jsou v této oblasti možné. Že je 
tento cíl dosažitelný, ukázaly krátké počáteční pokusy této kapitoly o 
čistě formální pojednání. V každém případě je zde, jako všude jinde, 
postup od vágního k matematicky přesnému utváření pojmů a teorií 
předběžnou podmínkou plného vhledu ,-1...., a nepominutelným 
požadavkem vědy. 

§25. Dodatky k rozštěpení celků prostřednictvím rozštěpení jejich 
momentů. 

Připojme nakonec jednu poznámku, která snad nebude 
nezajímá. 

To, že kusy uvažované vzhledem k celku, jehož kusy jsou, 
nemohou být v sobě fundované ani jednostranně, ani oboustranně, 
ani jakožto celky, ani svými částmi, je analytickým tvrzením.'-A 
priori však nic nestojí v cestě tomu, aby nezakládaly-,2 vztah 
fundování vzhledem k obsáhlejšímu celku, v němž mají všechny 
pouze platnost nesamostatných momentů. '-Nenacházíme ovšem-,3 
žádný příklad v oblasti čistého názoru a evidence ,-4-" a proto spolu 
právě v této oblasti souvisí pozoruhodné vztahy částí. Mohly 
bychom totiž vyslovit fenomenologické tvrzení ,-5-,: K a ž d é m u 
kusu ve vztažném abstraktu odpovídá kus v 
každém z jeho vztažných konkrét, a sice tak, že 
vzájemně se vylučující kusy abstrakta zakládají 

1 B: ~do apriorních souvislostí~ 
2 B: ~Na druhou stranu nelze v žádném případě z obsahu určujících definicí 
pokládat za nemožné, že kusy nezakládají~ 
3 B: ~Defacto však nenacházíme~ 
4 B: ~,ježje nám přístupná,~ 
5 B: ~v širším smyslu~ 



vzájemně se vylučující kusy v každém z konkrét. 
Jinými slovy: Rozštěpení nesamostatného momentu podmiňuje 
rozštěpení konkrétního celku tím, že vzájemně se vylučující kusy, 
aniž by vůči sobě samy vstupovaly do vztahu fundování, k sobě 
přibírají nové momenty, díky nimž se nyní samostatně doplňují na 
kusy celku. 

Několik příkladů na vysvětlenou. Rozštěpení 
'-prostorového-' rozšíření vizuálního, neproměnně trvajícího, avšak 
v abstrakci od časového momentu uvažovaného obsahu určuje také 
rozštěpení tohoto obsahu samého . .-2-, Oddělené prostorové kusy 
fundují navzájem nezávislé momenty doplnění: zbarvení jednoho 
kusu není například fundováno zbarvením nějakého jiného kusu; 
nakolik lze též říci, že se tyto doplňující momenty samy štěpí na 
základě rozštěpení prostorového útvaru, který je funduje, či že se po 
kusech dělí na kusy prostorového útvaru. Zbarvení kusů se nacházejí 
v těch samých vztazích (exkluze, inkluze, křížení) jako kusy samy. 
Tento zvláštní stav věcí, totiž že rozštěpení momentu zde s sebou 
zároveň nese rozštěpení celku, se zjevně zakládá na tom, že ani v 
obsáhlejším celku sekusy momentů navzájem 
ne fund uj í, nýbrž vyžadují ke svému fundování vždy nové 
momenty; zároveň se však také zakládá na tom, že tyto nové 
momenty samy opět nalézají své nutné fundování pouze v oněch 
kusech, nikoliv však v sobě navzájem. 

Právě tak se to má s časovými celky názoru: jestliže 
rozštěpíme trvání konkrétního průběhu, pak jsme rozštěpili tento 
průběh sám: úsekům času odpovídají úseky pohybu (přičemž tento 
termín můžeme chápat v nej širším A r i s t o tel s k é m smyslu). 
Totéž platí v případě klidu; také klid má své úseky, které musí být 
považovány za kusy ve smyslu našeho určení, jelikož klid během 

1 B: ~quasi-prostorového~ 
2 B: ~Právě tak tomu je v případě prostorových daností názoru vzhledem k 
prostorovému štěpení.~ 
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určitého částečného trvání a tento klid během jakéhokoliv dalšího 
částečného trvání se v žádném ohledu nenalézají ve vztahu 
fundování. 

Docela jinak tomu je, jestliže, místo abychom se omezovali 
'-na názorné obsahy a zákonitosti, které se v nich evidentně 
zakládají-,3, přikročíme naopak k objasňování '-reálných-,4 
souvislostí.-v koexistenci a sukcesi, k jejichž poznání dospíváme na 
aposteriorní cestě indukce. To, že zde rozštěpení prostorového a 
časového momentu nemá beze všeho za následek rozštěpení 
konkrétního celku (věci nebo reálného průběhu změn), se stane 
zřejmým, jestliže zvážíme smysl těchto nikoliv evidentně zřejmých, 
ale s pravděpodobností předpokládaných vztahů nutnosti, které spolu 
spojují to, co je prostorově a časově oddělené-,5. Jestliže podle 

3 B: ~na sféru podstatných daností, jež je třeba zkoumat v názoru~ 
4 B: ~empiricky-reálných~ 
5 B: ~přírody. 

Tento přechod si přesto vyžaduje určité rozšíření pojmů. Veškerou tvorbu 
pojmů jsem vztáhli k čisté sféře podstat, zákony fundování podléhaly čistým 
zákonům podstat, části utvářely konec konců pod s t a t n o u jednotu na základě 
apriorních souvislostí idejí, které částem a momentům odpovídají. Co se na 
druhou stranu týče přírody se všemi jejími věcnými předmětnostmi, jistě má také 
své apriori, jehož systematické vypracování a rozvinutí je doposud nevyřešeným 
úkolem ontologie přírody. Předem je však jisté, že přírodní zákony v obvyklém 
smyslu k tomuto apriori, k této čisté a obecné "formě" přírody nepatří, že nemají 
charakter podstatných pravd, ale pravd faktických. Jejich obecnost tedy není 
"čistá" či "nepodmíněná" a rovněž "nutnost" veškerého dění, které je jim 
podřízeno,je zatížena "nahodilostí". Příroda se všemi svými fyzikálními zákony je 
právě určitým faktem, které by mohlo být i jiné. Jestliže nyní zákony přírody 
pojednáme, bez ohledu najejich zatížení nahodilostí, jakožto skutečné zákony, 
jestliže na ně vztáhneme všechny námi prosazované čisté pojmy, získáme 
modifikované ideje: e m pi r i c k é h o fundování, e m p i r i c k é h o celku, 
e m pi r i c k é samostatnosti a nesamostatnosti. Jestliže ale uvažujeme ideu 
faktické přírody vůbec, jejíž jednotlivým ozvláštněním je naše daná příroda, pak 
získáváme obecné a na n a š i přírodu nevázané ideje empirického celku, 
empirické samostatnosti atd., a to ideje, které jsou zjevně konstitutivní pro ideu 



určitého kauzálního zákona nutně na sled změn odehrávající se v 
časovém úseku tl-to navazuje jistý nový sled změn v hraničícím 

časovém úseku t2-tl, pak právě díky tomu ztrácí první sled změn 
svou nezávislost vůči druhému sledu. Jestliže nyní .-1., ke 
k a ž d é m u konkrétnímu průběhu změn patří takto určené .-2., 

zákony, které mu přidělují určité nutné, časově hraničící 
konsekvence, a musí-li navíc každý takový průběh sám opět být 
nutnou konsekvencí předcházejí antecedence: pakje tím již řečeno, 
že každý konkrétní průběh změn .-3., je nesamostatný s ohledem na 
obsáhlejší celek, v němž je realizován, a že tedy ani rozštěpení 
časového úseku nepodmiňuje rozštěpení příslušného 
k o n k r é t n í h o časového celku. Omezení se na průběhy změn není 
přesto nutné, ba důsledně vzato, není vůbec přípustné. Tak jako 
mechanika posuzuje klid a pohyb z jednoho hlediska; tak jako je klid 
v jejích zákonech přijat za mezní a mimořádný případ pohybu: takje 
v analogii k tomu třeba zacházet s pojmy rozšířenými ve smyslu 
A r i s t o tel o v s k é terminologie. I fiktivní případ strnulého 
'-klidu.,4 izolovaného od veškerého světa není oproštěn od příslušně 
formulovaných zákonů kauzality. Jestliže zvažujeme byť jen malý 

přírody vůbec a které se musí spolu s podstatnými vztahy, které k nim náleží, 
začlenit do obecné ontologie přírody. 

Vraťme se za těchto předpokladů zpět k našim zvláštním otázkám. 
Zatímco v materiální sféře podstat jsme nenašli žádný příklad, v němž by 
rozštěpení nesamostatného momentu, kupř. prostorového nebo časového 
momentu, nevedlo k rozštěpení konkrétního celku, v oblasti všech empiricko
reálných souvislostí v koexistenci a sukcesi je tomu jinak. To se stane zřejmým, 
jestliže zvážíme smysl empirických vztahů nutnosti, které spolu spojují to, co je 
prostorově a časově oddělené~ 
1 B: ~ontologicky Gakožto uzavřené v ideji přírody vůbec) 
2 B: ~a podle své podstaty pouze empiricky poznatelné~ 
3 B: ~přirody~ 
4 B: ~"klidu"~ 
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úsek času vyplněný konkrétním obsahem ve strnulé neměnnosti .-5., 

a jestliže v tomto časovém průběhu uvažujeme celou reálnou 
skutečnost v redukci na toto neměnné bytí, pak .-bez pochyby 
existuje kauzální zákon, podle nějž.,6 musí a parte post věčně 
zůstávat neměnné (zatímco a parte ante vzešel třeba z věčného 
klidu, či ze zákonité změny). S ohledem na kauzální souvislosti, 
jichž není zproštěno žádné časové bytí, můžeme tedy tvrdit, že 
rozštěpení časového momentu s sebou nikdy nenese rozštěpení 
konkrétního časového celku. Momenty doplnění, které náleží 
časovým kusům jsou sice oddělené podle časových kusů, ale toto 
oddělení ještě není s to přivodit rozštěpení v časovém konkrétu; 
tomu právě zabraňuje vzájemné kauzální fundování časově 
oddělených obsahů. 

Samozřejmě, že obdobně se to musí mít s prostorovým 
dělením na kusy přinejmenším u celků, v nichž dochází ke krytí 
prostorové a časové rozlohy takovým způsobem, že s každým 
rozštěpením jednoho momentu je dáno rozštěpení druhého a naopak. 
Rozštěpení prostorového momentu pohybu na kusy podmiňuje 
rozštěpení pohybu samého na kusy právě tak málo jako jej 
podmiňuje rozštěpení časového momentu pohybu. 

Z těchto úvah také vychází najevo, že .-7., úseky času, které s 
ohledem na každou časovou rozlohu, která je obsahuje, měly in 
abstracto charakter kusů, ztrácí s tímto charakterem rovněž 
vzájemnou nezávislost, jestliže je uvažujeme ve vztahu ke konkrétně 
vyplněné časové jednotě, v které jakožto nesamostatné momenty 
tkví. Tvrzení, že '-každý úsek času.,8 je pouhou částí času, která 
oboustranné rozšíření in irifinitum nejen že připouští, nýbrž také 

5 B: ~,za předpokladu, že idea přírody připouští tuto úvahu jakožto myšlenkovou 
možnost,~ 

6 B: ~si kauzální zákon bez pochyby vyžaduje, že~ 
7 B: ~v rámci objektivního času, času přírody,~ 
8 B: ~každé objektivní časové trvání~ 



vyžaduje, je, jak lze snadno vidět, pouhým důsledkem kauzality a 
vztahuje se tudíž k vyplnění času. Skrze ni se část času nestává 
nesamostatnou pouze vzhledem k s v é m u vyplnění, ale i vzhledem 
k hraničícím částem času ajejich vyplněním. Tato nesamostatnost 
částí času ajejich vzájemné fundování '-jsou zprostředkované za 
předpokladu, že neexistují zákony, které spojují výlučně úseky času 
s úseky času, nýbrž pouze takové,-,l které spojují konkrétně 
vyplněné celky času s jiným takovými celky času. Jelikož v těchto 
zákonech vedle jiných proměnných, které představují momenty 
vyplňujícího se obsahu času, fungují jako vzájemně se ovlivňující 
proměnné také časové proměnné, resp. úseky času, získávají 
zprostředkovaně i tyto úseky času vzhledem k obsáhlejší konkrétní 
jednotě vztah fundování. Obdobně tomu samozřejmě je i v případě 
kusů prostoru vzhledem k obsáhlejším jednotám prostoru a konečně 
vzhledem k celému nekonečnému prostoru .-2-,. Rovněž tvrzení, že 
každý kus prostoru vyžaduje všestranné rozšíření, či jak bychom zde 
museli přesněji říci, reálnou možnost všestranného rozšíření, a to do 
nekonečna jednoho prostoru, je důsledkem určitých kauzálních 
zákonů, lépe řečeno, určitých přírodních zákonů. Skutečnost, že jak 
prostorové, tak časové úseky ve fantazii libovolně rozšiřujeme, že se 
ve fantazii můžeme přemístit na každou představovanou hranici 
prostoru nebo času, přičemž '-by-. se před naším vnitřním zrakem 
neustále '-vynořovaly-,3 nové prostory a časy - to vše nedokazuje 
vztažné fundování kusů prostoru a času, nedokazuje to nutnost toho, 
že prostor a čas musí být realiter nekonečné či že by také jen 
m ohl y být realiter nekonečné. Dokázat to může jen kauzální 
zákonitost, která předpokládá a tudíž vyžaduje překročení každé 
dané hranice. 

1 B: ~jsou podřízeny zákonům, které nespojují prostě jen úseky času s úseky času, 
nýbrž~ 
2 B: ~přírody~ 
3 B: ~vynořují~ 
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.-Kauzální souvislosti získáváme a posteriori na cestě 
indukce a pravděpodobnosti; v každém případě jsou apriori možné, 
jakožto možnosti jsou evidentní. Chceme-li se zde tedy omezit na to, 
co může předcházet speciálnímu vědeckému bádání, a co jej tedy 
nepředpokládá, budeme muset odlišovat přinejmenším jakožto 
možné ty případy, které jsme ještě před chvílí vydávali za skutečné: 
totiž případy, v nichž kusy nesamostatného momentu mohou z 
hlediska obsáhlejšího a konkrétnějšího celku vstoupit ve vztah 
fundování, oproti případům, v nichž k tomuto nedochází a v nichž 
rozštěpení nesamostatného momentu může eventuálně přivodit 
rozštěpení konkrétního celku. 



III. 
Edmund Husserl 

Nauka o celcích a částech 

Úvod 

Rozdíl mezi "abstraktními" a "konkrétními" obsahy, 
jenž ustanovujeme v identitě se Stumpfovým rozlišením 
nesamostatných a samostatných obsahů, má ve všech 
fenomenologických zkoumáních velký význam, a tak se ukazuje, že 
je nezbytné předem jej podrobit důkladné analýze. Již v předešlém 
zkoumání* jsem se zmiňovalo tom, že tento rozdíl ,J-, může být 
pojat jako zvláštní případ obecného rozdílu. Přesahuje tak sféru 
obsahů vědomí a stává se jedním z teoreticky nejvýznamnějším 
rozdílů v oblasti předmětů vůbec. Z tohoto důvodu by patřilo 
systematické místo jeho výkladu do čisté (apriorní) teorie předmětů 
jako takových, ve které se pojednávají ke kategorii předmětu 
náležející ~vztahy mezi celkem a částí, subjektem a vlastností, mezi 
koordinovanými částmi či vlastnostmi a tak podobně.-,2* Ani zde se 
naše analytické zkoumání nemůže nechat určovat systematikou věcí. 
Obtížné pojmy, s kterými operujeme v bádání, které objasňuje 
poznání, a které v něm v určitém smyslu musí sloužit jako páka, 
nelze nechat neprověřeny s tím, že bychom čekali, až samy vystoupí 
v systematické souvislosti logické oblasti. Nepracujeme zde přece na 

* B:~vydání B, s.218~ 
I B:~, který zprvu vyvstal v deskriptivní psychologii smyslových dat,~ 
2 B:~ideje jako třeba část a celek, subjekt a vlastnost, individuum a species, rod a 
druh, relace a soubor, jednota, počet, řada, řadové číslo, velikost atd., jakož i 
apriorní pravdy týkající se těchto idejí.~ 
* B:~srov. rozbory závěrečné kapitoly Prolegomen týkající se "formálně 
předmětných kategorií" a formálně-ontologických podstatných pravd, které k nim 
náležejí (vydání B, I, §§67, s.244-246)~ 
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systematickém předvedení logiky, ale na jejím objasnění z hlediska 
kritiky poznání a zároveň i na přípravě ke každému budoucímu 
výkladu tohoto typu. 

Hlubší prozkoumání rozdílu mezi samostatnými a 
nesamostatnými obsahy směřuje tak bezprostředně k základním 
otázkám čisté (k formální ontologii náležející) nauce o celcích a 
částech, že si nemůžeme nechat ujít příležitost k tomu, abychom k 
těmto otázkám přistoupili poněkud obšírněji. 

První kapitola 

Rozdíl mezi samostatnými a nesamostatnými předměty 

§ 1. Složené a jednoduché, členěné a nečleněné předměty 

Jelikož se následující zkoumání týká především vztahů částí, 
předřadíme mu docela obecný rozbor těchto vztahů. 

Předměty mohou vůči sobě být ve vztahu celku a částí, 
anebo také ve vztahu koordinovaných částí nějakého celku. Oboje 
jsou druhy vztahů, které se zakládají v ideji předmětu apriori. 
Každý předmět je skutečnou či možnou částí, tzn. existují skutečné 
či možné celky, které ho obsahují. Naproti tomu ne každý předmět 
asi potřebuje mít části, a tak se naskýtá ideelní rozdělení předmětů 
na předměty složené ajednoduché. 

Termíny složený ajednoduchý jsou v důsledku toho 
definovány prostřednictvím určení: části mající - části nemající. 
Mohly by být ale chápány v druhém a snad přirozenějším smyslu, v 
němž složenost, jak naznačuje i etymologie tohoto slova, poukazuje 
na množství disjunktních částí celku, takže by se jako jednoduché 
muselo označovat vše, co se nedá "rozložit" na množství částí, tj. 
vše, v čem se nedají rozlišit přinejmenším dvě disjunktní části. ~Z 
důvodu odlišení by se zde mohlo hovořit místo o jednoduchých a 



složených předmětech o předmětech nečleněných a členěných. 
Toto druhé rozlišení mezi prostým a složeným předmětem se 
vztahuje k méně obecnému, i když stále ještě primitivnímu vztahu 
rozdělení; totiž na vztah mezi spoj eným celkem a členem 
spoj ení. Spojeným celkem, či krátce spoj ením, rozumíme tedy 
celek, kterému náleží více disjunktních částí. Ty se samy nazývají 
členy. V užším smyslu se o členech hovoří v případě disjunktních 
částí, které jsou vůči sobě vzájemně "samostatné", jiným slovy, v 
případě "kusů" určitého celku. Stanovením těchto pojmů se budeme 
podrobněji zabývat za okamžik. 

Že se tyto obě rozdílné pojmové dvojice mají od sebe 
oddělovat, ukazuje kupř. vztah názorných momentů, které 
odpovídají vztahu aristotelského rodu a druhu, nebo-li "logický" 
vztah rozděleníjakjej nazývá Brentano. Případ barvy, který je 
určen nejnižším species, je v druhém smyslu jednoduchý (resp. 
nečleněný), v prvním smyslu složený: Tuto červeň, jež se zde 
naskýtá, nelze, odhlédneme-li od jejího prostorového rozprostření, 
rozčlenit na disjunktní části. V abstraktu červeň se nachází moment 
barva, to, co však doplňuje barvu na červeň, není připojení nějakého 
dalšího a nového momentu, nýbrž barva se pouze "specifikuje" v 
červeň, kterážto je barvou, a přesto není s barvou identická-,I 

1 B:~V jednotě něčeho smyslově se jevícího nalézáme kupříkladu jakožto moment 
docela určité červené zabarvení a posléze opět barvu jakožto moment druhu. 
Barva a určitá červeň nejsou ale disjunktní momenty. Opačně se to má však s 
červeným zbarvením a rozlohou, kterou pokIývá, jelikož ze svého o b s a h u nemá 
jedno s druhým nic společného. Mohli bychom říci, že v nejširším smyslu jsou 
spolu navzájem s poj e n y , přičemž obecný vztah rozdělení, jenž se zde naskýtá, 
tj. vztah disjunktních částí v celku, nazýváme s poj e ním. Hned se bezděčně 
nabízí, abychom spojené části označili za č len y spojení, při tak širokém pojetí 
řeči o členech celku by ale barva a tvar musely být považovány za členy, které 
jsou spojeny v jednotě zbarveného tělesa. Tomu odporuje užívání jazyka. V 
případě takovýchto celků jsou totiž členy vůči sobě relativně 
" nes a m o s t a t n é " a shledáváme je v tak těsném sloučení, že hovoříme přímo 
o určitém" pro s t o u pen í" . Jinak tomu je v případě r o zdě len Ý ch, popř. 
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§2. Zavedení odlišnosti mezi nesamostatnými a samostatným 
předměty (obsahy) 

Pojem části pojímáme vn e j š i r š í m smyslu, který 
umožňuje označit za část vše, co je možno" v" nějakém předmětu 
odlišit anebo, abychom se vyjádřili objektivně, vše, co je v něm "k 
dispozici". Částí je vše, co předmětu "náleží" r-v reálném smyslu-,2, 
a sice jako předmětu o sobě a pro sebe, tedy v abstrakci od všech 
souvislostí, do nichž je vpleten. Každý nevztažný "reálný" predikát 
pak poukazuje na část subjektového předmětu. Takto poukazuje 
třeba predikát červený či kulatý, nikoliv ale predikát existující či 
něco. Právě tak lze považovat za vlastní část celku každou formu 
spojení, která je r-reálná-,3, kupř. moment prostorové konfigurace. 

V běžné řeči nechápeme termín část v tak širokém smyslu. 
Zkoušíme-li přesně vyjádřit hranice, které odlišují její pojem části od 
našeho, pak narazíme na onen fundamentální rozdíl, který 
označujeme jako rozdíl mezi samostatnými a nesamostatnými 
částmi. Tam, kde se mluví přímo o částech, mívá člověk na mysli 
samostatné části (či jak trefně říkáme: kusy). Jelikož se každá část 
stává vlastním předmětem (či jak se rovněž říkává "obsahem") na 
něj zacíleného představování, a může být tudíž označována jako 

r o zdě I i tel n Ý c h celků, na něž výlučně se vztahuje přirozená řeč o členech, 
popř. rozčleněnÍ. Části jsou zde nejen disjunktní, ale i vůči sobě relativně 
" s a m o s t a t n é " , náleží jim charakter vzájemně spojených" k u s Ů " . 

Hned na počátku úvahy o vztazích mezi částmi vidíme, že tyto vztahy 
spadají pod charakteristicky odlišné for my, a tušíme, že tyto formy se odvozují 
ze zásadního rozdílu mezi samostatnými a nesamostatnými předmětnostmi, k 
němuž jsme v tomto paragrafu směřovali.~ 
2 B:~"reálném", či lépe řečeno, v reelném smyslu, ve smyslu něčeho, co jej 
skutečně stavebně vytváří~ 

3 B: ~"reálná" ve stejném smyslu~ 



předmět I, poukazuje právě zmíněné rozlišení mezi částmi na 
rozlišení mezi předměty (obsahy) vůbec. Termín předmět přitom 
stále chápeme v ,-dostatečně širokém-,2 smyslu slova. 

Zajisté, že v běžné mluvě, podobně jako v mluvě o částech, 
obvykle bezděčně myslíme na samostatné předměty. V tomto ohledu 
je termín obsah méně omezující. Povšechně přece mluvíme i o 
abstraktních obsazích. Na druhou stranu se řeč o obsazích obyčejně 
pohybuje v pouze psychologické oblasti, cožje omezení, s kterým 
rozlišení, které má nyní přijít na řadu, sice zahájíme, u něhož ale 

o * nezustaneme. 
Rozdíl mezi samostatnými a nesamostatnými obsahy ,-3-, 

vznikl v oblasti psychologie, či řečeno přesněji, v oblasti '-čisté-' 
fenomenologie vnitřní zkušenosti. V polemické návaznosti na 
Locka rozvedl Berkeley * následující myšlenku - Jsme schopni 
znovu si zpřítomnit jednotlivé věci, které jsme dříve smyslově 
zakoušeli, ale také je v představivosti skládat či rozdělovat. Můžeme 
si představit dvouhlavého člověka, svršek lidského těla spojený dole 
s koňským trupem, anebo jednotlivé kusy - hlavu, nos, ucho - samy 
o sobě. Naproti tomu je nemožné představit si "abstraktní ideu", 
kupř. oddělit "ideu" pohybu od ideje pohybovaného tělesa. 
Abstrahovat ve smyslu lockovského oddělování můžeme pouze 
takové části představeného celku, které jsou sice s jinými částmi 
fakticky spojené, ale mohly by skutečně existovat i bez nich. Jelikož 
však podle Berkeleyho znamená esse ,-4-, tolik co percipi, 

I B: ~(či také obsah)~ 
2 B: ~nejširším~ 
* Záměna představeného obsahu ve smyslu libovolného představeného předmětu 
(v psychologické sféře: každé psychologické datum) a představeným obsahem ve 
smyslu významového "co" představy nám v oblasti nynějšího bádání nehrozí. 
3 B:~historicky~ 
* Principles, Introduction, § 10 
4 B:~vždy~ 
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neznamená zde toto nemoci-existovat nic jiného než nemoci-být
vnímán. K tomu je třeba poznamenat, že ,.--5-, tím, co je vnímáno, 
'-jsou-' ideje, to jest obsahy vědomí ve smyslu reelně prožitých 
obsahů. 

Podstatný názor berkeleyovského rozlišení potom může 
být za užití jiné, snadno pochopitelné změny terminologie, 
formulován těmito slovy: * 

Z hlediska sounáležitosti se dělí vždy společně představené 
(resp. ve vědomí koexistující) obsahy na dvě hlavní třídy: na obsahy 
samostatné a nesamostatné*. Samostatné obsahy se vyskytují tam, 
kde mohou být části komplexu představy (obsahového komplexu) 
ze své povahy představeny odděleně; nesamostatné obsahy 
pak tam, kde tomu tak není. 

§3. Neoddělitelnost nesamostatných obsahů 

K bližší charakteristice tohoto moci-být-představen-odděleně, 
popřípadě jeho opaku, by bylo třeba za pomoci Stumpfových 
bystrých a opomíjených postřehů provést následující úvahu*. 

Když nazíráme určité obsahy, máme evidenci toho, že 
změna či odstranění přinejmenším jednoho z obsahů, které jsou s 
nimi spoludány (avšak nikoli v nich zahrnuty), by musela změnit či 
zrušit je samotné. U jiných obsahů nám tato evidence schází; 

5 B: ~pro Berkeleyho jsou~ 
* .. 

A sice téměř doslova podle C. Stumpfa z díla, Uber den psychologischen 
Ursprung der Raumvorstellung, Lipsko, 1873, s.109 
* Stumpf užíval výraz částečný obsah, který by se však dal v tomto konkrétním 
smyslu stěží udržet. 

Vydání B: Stumpf dříve užíval výraz částečný obsah, v poslední době 
upřednostňuje výraz "atributivní moment". 
* .. 

V následujícím popisu užívám svůj článek "Uber abstrakte und konkrete Inhalte" 
(Nr. 1, Psychologischen Studien zur elementaren Logik, Philos. Monatshefte, 
1894, Bd. XXX). 



myšlenka, že by při libovolné změně či odstranění všech částí, jež s 
nimi koexistují, samy zůstaly nedotčeny, nevede k ničemu 
nepřijatelnému. Obsahy prvního druhu jsou myslitelné j en jako 
části obsáhlejších celků, zatímco ty druhé se jeví být možné i tehdy, 
kdyby tu kromě nich vůbec nic nebylo, tedy také nic, co by se s nimi 
spojovalo v jeden celek. 

Ve smyslu, který jsme právě konkretizovali, je odděleně 
představitelná každá fenomenální věc a každý její kus. Hlavu 
koně si můžeme představit "odděleně" či "pro sebe", to jest, 
můžeme ji podržet ve fantazii, zatímco ostatní části koně i veškeré 
názorné okolí libovolně měníme a necháváme mizet. .--Přísně vzato 
nezůstane podržovaný jev ve svém deskriptivním obsahu nikdy 
absolutně identický; v žádném případě však v jevu netkví nic, co by 
si s evidencí nárokovalo nutnou funkční závislost svých změn na 
změnách koexistujících jevů. Můžeme říci, že toto platí jak ve 
vztahu k jevícím se věcným objektům, tak také ve vztahu k 
prožívaným jevům, stejně tak jako ve vztahu ke komplexu počitků, 
které jsou v prožívaných jevech předmětně pojímány. Vhodné 
příklady poskytují v této souvislosti jevy zvuků a zvukových útvarů, 
pachů i jiných subjektivních prožitků, které si můžeme snadno 
myslet jako zproštěné veškerých vztahů k věcnémujsoucnu.-,l 

I B: ~Přísně vzato fenomenální věc, popř. kus věci, tj. v tomto případě to, co se 
smyslově jeví jako takové (prostorový útvar vyplněný smyslovými kvalitami), 
nezůstane ve svém deskriptivním obsahu nikdy absolutně identická; v žádném 
případě však nespočívá v tomto ,jevu" nic, co by si s evidencí nárokovalo nutnou 
funkční závislost svých změn na změnách koexistujících "jevů". Můžeme říci, že 
toto platí jak ve vztahu k jevům ve smyslu jevících se objektů jako takových, tak 
také ve vztahu k jevŮffi jakožto prožitkům, v nichž se fenomenální věci jeví, 
stejně tak jako zároveň ve vztahu ke komplexům počitků, které jsou v těchto 
prožitcích předmětně "pojaty". Vhodné příklady poskytují v této souvislosti jevy 
zvuků a zvukových útvarů, pachů i jiných prožitků, které si můžeme snadno 
myslet jako zproštěné veškerých vztahů k věcnému jsoucnu. ~ 
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§4. Stumpfovy analýzy příkladů 

Pojednejme nyní příklady neoddělitelných obsahů. Jako 
takový příklad nám může sloužit vztah mezi vizuální kvalitou a 
rozlohou anebo vztah obojího k tvaru,jellŽje vymezuje. V určitém 
ohledu jistě platí, že tyto momenty lze variovat nezávisle na sobě. 
Rozloha může být stejná, zatímco se barva libovolně mění, rozloha a 
tvar se mohou libovolně měnit, zatímco barva zůstává stejná. Přesně 
vzato však tato nezávislá variabilita postihuje pouze druhy 
momentů v jejich rodech. Zatímco barevný moment s ohledem na 
barevné species zůstává nezměněn, rozšíření a forma se mohou co 
do specifičnosti libovolně měnit a naopak. Tu samou (specificky 
tutéž) kvalitu a kvalitativní odstínění lze "rozprostřít" či 
"rozšířit" na každou rozlohu a naopak, tutéž rozlohu lze "pokrýt" 
jakoukoliv kvalitou. Stále tu však zbývá '--prostor-,2 pro funkční 
závislost v rámci proměn momentů, které, jak si lze všimnout, 
nejsou vyčerpány tím, co species ideálně obsahují. Barevný moment 
jakožto bezprostřední částečný obsah .--konkrétního názoru-,3, není u 
dvou konkrétních názorů již tentýž, i když kvalita, tj. nejnižší 
druhová diference barvy jakožto rodu, zůstává tatáž. S tu m pf řekl 
důležitou věc: "kvalita v určitém smyslu participuje na 
změně rozlehlosti". Jazykově to vyjadřujeme tím, že říkáme -
barva ubývá, zmenšuje se, až nakonec mizí. Růst a úbytek jsou 
označení kvantitativních změn." 

"Změna rozlohy ve skutečnosti postihuje kvalitu, ačkoliv 
vlastní způsob změn kvality je na tom nezávislý. Změnou rozlohy se 
kvalita nestane méně zelenou nebo červenou; sama nemá stupně, ale 
pouze druhy, nemůže sama o sobě růst nebo ubývat, ale pouze se 
proměňovat. I když ji ale vzhledem k této její osobitosti ponecháme 
beze změn, kupř. jakožto zelenou, kvantitativní změna ji navzdory 

2 B:~prostor možností~ 
3 B:~nazíraného konkréta~ 



tomu zasáhne. A že se zde nejedná snad o nějaký nepřiměřený výraz 
řeči či o nějaké klamavé přenesení významu, se ukazuje na tom, že 
ubývá, dokud se nevytratí, že se nakonec znicotní pouhou 
změnou kvantity. " 

S tímto postřehem souhlasíme. Pouze bychom podotkli, že 
zasažena není vlastně kvalita, ale jí náležející bezprostřední moment 
,-1..., názoru. Kvalitu musíme přecijen pojímat již jako abstrakci 
druhého stupně, právě tak, jako tvar a velikost rozlehlosti. Avšak 
právě díky zákonitosti, kterou zde objasňujeme, může být dotyčný 
moment pojmenován pomocí pojmů určených prostřednictvím rodu 
kvality a rozlehlosti. To, co diferenciuje kvalitu do daného 
kvalitativního momentu, již není vymezeno rodem barvy, v rámci 
tohoto rodu proto právem označujeme kvalitu, kupř. určitou nuanci 
červeně, jako nej nižší diferenci. Zrovna tak je určitý tvar poslední 
diferencí rodu tvaru, přestože odpovídající bezprostřední moment 
názoru se člení ještě dále. Avšak spojení každé jednotlivé poslední 
diference v rámci tvaru a barvy jakožto rodů plně určuje momenty, 
zákonitě spoluurčuje, co může být ještě stejné a různé. Závislost 
bezprostředních momentů se tedy týká určitého zákonitého vztahu 
těchto momentů, který je určen čistě prostřednictvím nejbližších 
nadřazených abstrakt těchto momentů. 

S tu m pf navíc připojuje * následující rozbor, jenž je pro nás 
velmi cenný: "Z toho nyní plyne (totiž z právě zmiňované funkční 
závislosti mezi momenty k v a I i t a a r o z leh los t), že oba jsou ze 
své povahy ne o ddě I i te lné, že nějakým způsobem tvoříj eden 
cel i stvý o b s ah , jehož jsou pouze částečnými obsahy. I kdyby 
tyto obsahy byly pouze členy nějakého součtu, bylo by asi 
myslitelné, že když, prostě řečeno, odpadne rozlehlost, odpadne 
rovněž kvalita (byla by myslitelná jejich nesamostatná existence); 

* cit. dílo, s.112 
lB:~v 
* cit. dílo, s.112 
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zůstalo by však nepochopitelné, že kvalita tímto způsobem ubývá a 
mizí prostým úbytkem a mizením kvantity, aniž by se přitom 
kvalitativním způsobem měnila ... V každém případě nemohou být 
momenty kvality a rozlohy samostatnými obsahy, nemohou ze své 
podstaty existovat v představě odděleně a na sobě 
nezávisle." 

Podobně by bylo možno rozvést vztah mezi intenzitou a 
kvalitou. Intenzita tónu není nic, co by se netýkalo jeho kvality, co 
by jí bylo takříkajíc cizí. Intenzitu si nemůžeme podržet o sobě 
takovou, jaká je, a kvalitu libovolně měnit či ji úplně anihilovat. 
Spolu se zánikem kvality neodvratně zaniká i intenzita. A zde ,-L., 
neběží o pouhý ,-3--, fakt, ale o '-evidentní--,4 nutnost ,-5--,. Analogie k 
prve diskutovanému případu se ostatně ukazuje i na chování během 
změny: Průběžné přibližování intenzity k nulovém bodu zakoušíme 
rovněž jako ubývání kvalitativního dojmu, zatímco kvalita jako 
taková zůstává (specificky) beze změn. 

Další příklady nám hojně poskytují momenty jednoty 
názorných obsahů, tj. momenty, které, jsouce vystaveny nad 
primárně rozlišitelnými momenty, přetváří hned stejnorodé, hned 
zase nestejnorodé spojení primárních momentů do smyslově 
názorných celků. S ohledem na ně získáváme první a užší pojmy 
celku, spojení atd., dále pak rozlišující pojmy různých rodů a druhů 
vnějších či vnitřních smyslových celků. 

Samozřejmě, že momenty jednoty nejsou ničím jiným než těmi 
obsahy, které Ehrenfels označoval jako "tvarové kvality", já sám pak jako 
"figurální" momenty a Meinong jako "fundované obsahy"'. Přesto bychom 

2 B:~ zjevně~ 
3 B: ~empirický~ 
4 B: ~apriomí~ 
5 B: ~,která se zakládá v čistých podstatách~ 
* -srov. Christian Ehrenfels, Uber Gestaltqualitaten, "Vierteljahrsschrift tur 
wissenschaftliche Philosophie", č. XIV (1890); Alexius Meinong, Beitrage zur 



potřebovali ještě doplňující rozlišení mezi fenomenologickými 
momenty jednoty, které udílejí jednotu '-psychickým-' prožitkům či částem 
prožitků .-1-" a objektivními momenty jednoty, které náležejí k 
intencionálním a, vzato obecně, k '-ne-psychickým-,2 předmětům a částem 
předmětů. Výraz moment jednoty, který mi navrhl Riehl, svou 
bezprostřední srozumitelností věc vyjasňuje natolik, že si nelze než přát 
jeho všeobecné přijetí. 

§5. Objektivní určení pojmu neoddělitelnost 

Zatímco Stumpf užil úvahy tohoto typu k tomu, aby 
vzájemnou závislost mezi rozlehlostí a kvalitou dokázal, my z nich 
chceme vytěžit dostatek k tomu, abychom neoddělitelnost č.i . 
nesamostatnost, či naopak oddělitelnost a samostatnost deflllovah. 
Sturnpf sám nám k tomu poskytuje podnět v posledním úseku výše 
uvedeného citátu*. Co znamená, že si můžeme nějaký obsah 
představit "pro sobe", "odděleně" ? Znamená to .-, omezíme-li se na 
fenomenologickou sféru,-,3 tj. '-na sféru-,4 skutečně prožitých 
obsahů, že takový obsah může být vytržen z veškerého splynutí s 
koexistuj ícími obsahy, tedy vposledku vytnut z jednoty vědomí ? 
Zjevně nikoliv. V tomto smyslu jsou všechny obsahy 
neoddělitelné . .-5

-, Představujeme-li si jakožto obsah hlavu koně, pak 
si jej proto přesto představujeme'-v souvislosti vědomí-,6, obsah 

Theorie der psychischen Analyse, "Zeitschrift fůr Psychologie und Physiologie der 
Sinnesorgane" ,č.xI.( 1893). 
1 B:~(reelně fenomenologickým datům)-' 
2 B: '-prožitkovou sféru transcendujícím-' 
* Viz. námi zdůrazněná slova. 
3 B: ~pro fenomenologickou sféru~ 
4 B: r- pro sféru ~ , . v 

5 B:r-A to samé platí pro jevící se věcné obsahy vzhledem k celkove Jednote 
jevícího se jako takového. ~ 
6 B: r- bez výjimky v souvislosti ~ 
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vyvstává na .-7
-, pozadí, je bez výj irnky dán zároveň s velkým 

počtem jiných obsahů aje s nimi též v určitém ohledu jednotný. Co 
tedy znamená odlučitelnost tohoto obsahu prostřednictvím 
představivosti? K tomu nelze dát žádnou jinou než následující 
odpověď: 

Odlučitelnost neznamená nic jiného, něž že si tento obsah 
můžeme v představě zachovat .-8-, a přitom neomezeně (libovolně, 
aniž by to zákon založený .-v povaze-,9 předmětu zakazoval) 
obměňovat připojené a vůbec jakékoliv spoludané obsahy .-tak, že 
by i po jejich odstranění zůstal tento obsah nakonec nedotčen.-'IO. 

V tom je však evidentně obsaženo, že -
v d v vd' Ob II Existence tohoto obsahu'-v pre stave a ve ve oml vu ec-' 

není nijak podmíněna existencí ostatních obsahů, takže by mohl 
existovat tak, jak je .-12-" i kdyby tu kromě něho '-ve vědomí-' nic 
nebylo, anebo kdyby se kolem něj vše libovolně, tj. nezákonitě, 
měnilo. 

'-Bylo by jistě nutné zvážit, jestli to vše smíme tvrdit v 
absolutním smyslu. V příkladech, jež jsme uvedli, jsme případy 
samostatnosti nedoložili s evidencí, hovořili jsme spíše o pouhé 
ne evidenci nesamostatnosti. Lze pochybovat o tom, zdali vůbec 
někdy máme pozitivní evidenci o tom, že nějaký obsah je nezávislý 
vzhledem ke všem obsahům, které se s ním pojí, že tedy zachování 
identity obsahu tak, jak je, lze smířit s libovolnou variací všech 
koexistujících obsahů. Přesto nedostatek evidentně postřehnutelné 
nesamostatnosti beze všeho nahrazujeme samostatností; smysl 
rozdělitelnosti spočívá výhradně v myšlence, že: v povaze obsahu 

7 B:r-spolujevícím se předmětném~ 
8 B:r-jakožto identický~ 
9 B:r-v podstatě~ v,, , 

10 B:~, to taktéž znamená, že tento obsah není dotčen odstranemm hbovolneho 
způsobu existence spoludaných obsahů~ 
II B:r-nakolik spočívá na něm samém, na jeho podstatě~ 
12 B:r-a priori, tj. právě ze své podstaty~ 



samého nekoření závislost na jiném obsahu, je tím, čím 
je, bez ohledu na vše ostatní.-,l 

Odpovídajícím způsobem spočívá smysl nesamostatnosti 
v pozitivní myšlence závislosti. Svou'-- povahou -,2 je tento obsah 
svázán s jinými obsahy, nemůže existovat, pokud s ním zároveň 
neexistují jiné obsahy. Nepotřebujeme přitom zdůrazňovat, že s ním 
jsouj e dno tn é. Je totiž možná .--3-, koexistence bez nějakého 
alespoň volného spojení či "splynutí" ? Nesamostatné obsahy mohou 
tedy existovat pouze jakožto části obsahu. 

Stačí pouze místo obsah a část obsahu říkat předmět a část 
předmětu (přičemž termín obsah chápeme jako užší termín, 
vyhrazený pro '--psychickou-,4 oblast) a získáme o bj ekti vní 
rozlišení, které je oproštěno od všech vztahů k pojímajícím aktům 
na jedné straně a k jakýmkoliv '--psychickým-,5 obsahům, které mají 
být pojímány, na straně druhé. N ep o tře buj eme te dy žádný 
zpětný vztah .-- ke způsobům představování-,6, 
abychom určili dotyčný rozdíl mezi "abstraktním" a 
"konkrétním". Veškerá určení, která takovýto vztah využívají,jsou 
(z důvodu záměny různých pojmů abstraktna) bud' nesprávná anebo 
zavádějící, anebo neběží o nic jiného než o subjektivně užité výrazy 

I B:~ Anebo, což zjevně znamená to samé: V "povaze" obsahu samého, v 
jeho ideální podstatě, se nezakládá žádná závislost na jiných 
obsazích, existuje ve své podstatě, díky které je tím, čím je, bez ohledu na vše 
ostatní. Fakticky to může být tak, že s jeho existencí jsou podle empirických 
zákonitostí dány další obsahy; avšak ve své ideálně uchopitelné podstatě je tento 
obsah nezávislý, tato podstata si svou povahou, tedy a priori, nevyžaduje žádné 
další podstaty, jež by s ní byly provázány.~ 
2 B:~podstatou~ 
3 B:~ podstatná ~ 
4 B:~fenomenologickou~ 
5 B:~fenomenologickým~ 
6B:~k vědomí, například k rozdílům ve "způsobu 
pře d s t a v o v á n í ,,~ 
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čistě objektivního věcného .--7-, stavu, ať už se takové formulace 
jinak jakkoliv vnucují a používají. 

§6. Pokračování. Navázání na kritiku jednoho oblíbeného určení. 

Rozdíl mezi samostatnými a nesamostatnými obsahy se 
občas vyjadřuje pomocí tvrzení, které zní takto: Samostatné obsahy 
(resp. části obsahu) by mohli být představeny samy o sobě, 
nesamostatné mohou být samy o sobě pouze postřehnuty, nemohou 
však být samy o sobě představeny. Proti tomuto tvrzení se ale dá 
namítnout, že onomu o sobě náleží v klasifikujících výrocích být 
postřehnut sám o sobě - být představen sám o sobě zcela odlišná 
úloha. O sobě postřehnut je předmět výlučně zaměřeného 
postřehování (zaostřeného všímání); o sobě představen je předmět, 
který je předmětem výhradně na sebe zaměřeného představování -
tedy má-li tu mít ono o sobě přinejlepším podobnou funkci jako v 
předchozím případě. Za těchto předpokladů však nelze udržet rozdíl 
mezi tím, co může být o sobě povšimováno a tím, co může být o 
sobě představováno. Je tomu snad tak, že vyzdvihující všímání se 
nesnese uvnitř jedné třídy případů s představováním, a tím pádem ho 
vylučuje? Nesamostatné momenty, jako kupř. rysy předmětů nebo 
formy vztahů, jsou ale Gakjsme sijiž všimli) předměty na sebe 
zaměřených představ právě tak dobře jako obsahy samostatné, kupř. 
okno, hlava apod., jinak bychom o nich vůbec nemohli mluvit. 
Postřehování něčeho o sobě a představování něčeho o sobě se (ve 
smyslu, který právě předpokládáme) vylučují tak málo, že je 
nacházíme pospolu: ve vnímajícím "poj etí" je to, co je o sobě 
postřehováno eo ipso zároveň představováno; a naopak, úplný, o 
sobě představovaný obsah, kupř. hlava, je také o sobě postřehován. 

Ve skutečnosti znamená ono o sobě v případě představování 
něco docela jiného, něž jsme doposud předpokládali. Na to jasně 

7 B:~a ideálního~ 



poukazuje již ekvivalentní výraz představovat si odděleně. Zjevně je 
tím míněna možnost představit si předmět jako něco, co je o sobě 
jsoucí a ve svém bytí samostatné vůči všemu ostatnímu. Věc či 
kus věci může být představován o sobě, to znamená, že je tím, čím 
je, i kdyby bylo vše kromě něj znicotněno; jestliže si jej 
představujeme, pak nejsme nutně odkázáni na něco dalšího, v němž 
na němž či ve spojení s nímž by byl a z jehož "milosti" by 
existoval; mohli bychom si představovat, že by existoval sám o sobě 
a jinak nic. Když si jej představujeme názorně, tak může být 
spoludán, a dokonce bez výjimky, nějaký celek, který jej zahrnuje. 
Vizuální obsah hlavy si nemůžeme představovat bez vizuálního 
pozadí, na němž vyvstává. Tato nemožnost je ale úplně jiná, než ta, 
která má definovat nesamostatné obsahy. Uznáváme-li .-L, obsah 
hlava za samostatný, pak tím míníme to, že navzdory nevyhnutelně 
spoludanému pozadí může být představen jakožto o sobě jsoucí a 
tedy i izolovaně; jenom to nemůžeme vykonat kvůli síle původních 
nebo získaných asociací či kvůli podobným souvislostem čistě 
faktického druhu. "Logická" možnost přitom zůstává nezasažena, 
naše vizuální pole by se kupř. '-mohlo-,2 smrštit na úroveň tohoto 
obsahu apod .. 

To, co zde vyjadřujeme slovem představa, lze o něco 
výstižněji označit jakožto myšlení. Určitý rys, formu spojení nebo 
podobné věci nemůžeme mys let jakožto o sobě a pro sebe jsoucí, 
jakožto oddělené od všeho ostatního, tudíž jakožto existující s 
vyloučením všeho dalšího; něco takového lze myslet pouze v 
případě obsahů typu věcí. Kdekoliv se vyskytuje slovo myslet v 
tomto osobitém významu, tam je třeba konstatovat subjektivní 
vyjádření objektivních .-3-, věcných stavů, které jsme již výše 
naznačovali. Rozdíly jako je tento, totiž že předmět (opět volíme 

I B: ~vizuální~ 
2 B: ~"mohlo"~ 
3 B: ~a sice apriomích~ 
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obecnější termín, který spoluzahrnuje prožívané obsahy názorů) 
může být o sobě a pro sebe, a že jiný předmět může být jen v jiném 
nebo na jiném předmětu, se netýkají fakticity našeho myšlení. Jsou 
to věcné .-4-, rozdíly, které ale, protože existují a my o nich víme, 
nás nutí vypovídat takto: myšlení, které se od nich odklání, je 
nemožné, tj. soudy, které se od nich odklánějí, jsou zvrácené. Co 
nemůžeme myslet, to nemůže být, co nemůže být, to nemůžeme 
myslet - tato ekvivalence určuje rozdíl mezi pregnantním pojmem 
myšlení a představováním a myšlením v obvyklém, subjektivním 
smyslu. 

§7. Přesnější vyjádření našeho určení pomocí '-myšlenky zákona-,5. 

Kde tedy slovíčko moci vystupuje v souvislosti s výstižným 
termínem myslet, tam není míněna subjektivní nutnost, tj. 
subj ektivní neschopnost nemožnosti-představovat-si-j inak, ale 
'-objektivní-,6 nutnost nemožnosti-být-jinak. * .-Tu si 
subjektivně uvědomujeme (i když jen příležitostně) v apodiktické 
evidenci.-,7 Držíme-li se toho, co toto vědomí vyjadřuje, pak musíme 
konstatovat že:'-podstata každé objektivní nutnosti spočívá a svou 
definici nachází v nějaké vždy určité zákonitosti. Jinými slovy: 
objektivní nutnost jako taková neznamená nic jiného než objektivní 

4 B:~,v čistém podstatě založené~ 
5 B: ~zavedenÍ pojmů čistého zákona a čistého rodu~ 
6 B:~objektivně-ideální~ 
* B: Ontologický obrat myšlenky evidence v myšlenku čisté podstatné zákonitosti, 
které začíná v této větě, a které je pro obsah dalších zkoumání rozhodující, je již v 
plné míře proveden v mé práci z roku 1894 "Bericht uber deutsche Schriften zur 
Logik" , Archiv Jur syst. Philos., s. 225, poznámka 1. 
7 B:~Ta ze své podstaty dospívá k danosti ve vědomí apodiktické evidence.~ 



zákonitost, resp. bytí na základě objektivní zákonitosti.-,1 
Singulární jednotlivost "o sobě" je nahodilá. To, že je nutná, 
znamená, že stojí v zákonité souvislosti. To, co přitom zakazuje být
jinak, je právě zákon, který říká, že nejen pouze tady a teď se to má 
tak a tak, ale má se to tak vůbec, v zákonité obecnosti. ,-3-, 

Nemožnost-existovat-pro-sebe nesamostatných částí tedy 
znamená, že existuje '-zákon-,4, podle kterého existence obsahu 
tohoto ,-5-, druhu částí jako taková (kupř. druh barva, tvar ~od.) 
předpokládá existenci obsahů určitých příslušných ,- -, 
druhů, totiž (pokud je nutno to vůbec dodávat) obsahů, k nimž 
náleží jakožto část nebo jako něco, co se k nim přimyká, co je na 
ně navázáno. Jednodušeji lze říci: nesamostatné předměty jsou 
předměty takových ,-7-, druhů, vzhledem ke kterým 
existuje '-zákon-,8, že, jestliže vůbec existují, pak 
existují pouze jakožto části celků určitého ,-9-, 

příslušného druhu, který je zahrnuje. Právě to je míněno 

I B:~k podstatě takové objektivní nutnosti korelativně náleží nějaké vždy určitá 
zákonitost. Ze všeho nejdříve platí celkem obecně, že objektivní nutnost jako 
taková se rovná bytí na základě objektivní zákonitosti.~ 
2 B:~co do svého bytí~ 
3 v B následuje: ~Nyní je třeba si povšimnout, že tak jako nutnost, o níž je řeč v 
našem výkladu "nesamostatných" momentů, má význam ideální či apriorní 
nutnosti, která je založena ve věcných podstatách, tak má korelativně zákonitost 
význam podstatné zákonitosti, to jest ne-empirické zákonitosti, která je bezvýhrad 
obecně platná. Žádný vztah k empirickému jsoucnu nesmí omezit rozsah pojmů 
zákona, žádné empirické kladení jsoucna se nesmí plést do vědomí zákona, tak jak 
je tomu v případě empiricky obecných pravidel a zákonů. "Přírodní zákony", 
zákony ve smyslu přírodních věd, nejsou vůbec podstatnými zákony (ideálními, 
apriorními zákony), empirická nutnost není vůbec podstatnou nutností.~ 
4 B:~podstatný zákon~ 
5 B:~čistého~ 
6 B:~čistých~ 
7 B:~čistých~ 
8 B:~podstatný zákon~ 
9 B:~příslušných~ 
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kratším výrazem, že jsou to části, které existují jako části, které 
nemohou být myšleny jako něco o sobě jsoucího. Zbarvení tohoto 
papíru je nesamostatným momentem jeho samého; není pouze 
faktickou částí, nýbrž je ve shodě ,-10-, se svým ,-11-, druhem 
předurčeno k bytí-částí; neboť zbarvení vůbec může existovat 
pouze jako moment v něčem zbarveném. V případě samostatných 
předmětů takový ,-zákon-,12 schází, mohou, ale nemusí se začleňovat 
do celku, který je zahrnuje. 

Objasněním toho, co je třeba v kritizované formulaci 
stanovovaného rozdílu mínit obratem představit (něco) pro sebe, 
jsme se tedy v plné míře dostali k podstatě tohoto rozdílu. Přitom se 
vykázalo, že jde o objektivní rozdíl, který je sám založen v 
'-povaze-,13 příslušných objektů (resp. částečných obsahů). Na tomto 
místě se lze ptát, jak se to má se zbytkem oné formulace, čím 
přispívá k určení nesamostatných předmětů výpověď: nesamostatné 
předměty, resp. momenty, mohou být o sobě "pouze" postřehovány 
(nikoliv však představovány) anebo odlišovány od momentů, které 
se s nimi vážou, prostřednictvím výlučného pozorování. Odpovědět 
tu lze jen: samozřejmě že ničím. Neboť jestliže se "pouze" vztahuje 
k onomu "představit o sobě" vylučujíc jej, pak je vylučujícím 
protikladem dosaženo vše, co je zde k dosažení. Přesně vzato se 
ovšem pozitivní určení nachází na straně toho, co je nesamostatné, 
negativní na straně toho, co je samostatné; tím, že to prvé označíme 
jako něco o sobě nepředstavitelného, vracíme se v dvojité negaci 
zpět k původnímu východisku. Ale tak jako vždy, nepotřebujeme se 
tu odvolávat na odlišující všímání, a nelze říci, k čemu by nám to 
mělo sloužit. Ano, hlavu si lze představovat odděleně od člověka 
jemuž patří. Barvu, tvar apod. si nelze představovat tímto způsobem, 

10 B:~se svou podstatou,~ +čárka za "se svým druhem" 
II B:~čistým~ 
12 B:~podstatný zákon~ 
13 B:~čisté podstatě~ 



vyžadují substrát, na němž sice mohou být výlučně postřehovány, od 
nějž však nemohou být oddělovány. Ale i hlava jakožto vizuální 
obsah může být "pro sebe pouze postřehována", neboť je bez 
výjimky r-součástí celkového zorného pole--,l; a když ji nebereme 
jako součást, když "abstrahujeme" od pozadí jakožto něčeho, co je 
vůči ní po věcné stránce cizí a lhostejné, pak tomu tak není kvůli 
zvláštnosti obsahu, nýbrž kvůli okolnostem jejího pojetí jakožto 
v· 2 veCl.r- --, 

§8. Oddělení rozdílu mezi samostatnými a nesamostatnými obsahy 
od r-fenomenologického--' rozdílu mezi obsahy názorně 

vystupujícími a slitými. 

Musím zde počítat ještě s jednou námitkou. Někdo by snad 
mohl trvat na tom, že ve způsobu, kterým se prosazuje samostatný 
obsah jakožto pro sebe platný a oddělující se od všeho, co jej 
obklopuje, a kterým je na druhou stranu charakterizován 
nesamostatný obsah jakožto daný na základě jiného, a sice 
samostatného obsahu, se uplatňuje fenomenologický rozdíl,r-rozdíl, 

1 B:~dána jako součást celkového zorného pole~ 
2 v B následuje paragraf: 

~§7a. Samostatné a nesamostatné ideje 
Naše rozlišení se zprvu vztahovala k bytí individuálních jednotlivin 

myšlených v "ideální všeobecnosti", tj. takových, které byly vzaty čistě jako 
jednotlivé případy idejí. Avšak tato rozlišení přece bezpochyby přecházejí i na 
samotné idej e, které tedy mohou být v odpovídajícím, i když trochu 
pozměněném smyslu, označovány jako samostatné a nesamostatné. Nejnižší 
diference nějakého nejvyššího čistého rodu může být kupř. relativně samostatná 
ve vztahu k posloupnosti čistých druhů stoupajících až k nejvyššímu rodu, a 
přitom opět může být každý nižší druh relativně samostatný vůči druhu vyššímu. 
Rody, jejichž odpovídající individuální jednotliviny nemohou a priori existovat, 
aniž by zároveň musely náležet k individuálnímu, ale čistě myšlenému rozsahu 
jiných rodů, by byly ve vztahu k posledně zmiňovaným nesamostatné, a obdobně 
by tomu bylo mutatis mutandis v jiných oblastech příkladů.~ 
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který je bezprostředně patrný--', a z kterého naše úvaha nevydala 
dostatečný počet. 

Ze všeho nejdříve by zde mohl přijít v úvahu následující 
deskriptivní věcný stav. Nesamostatné momenty názorů nejsou 
prostě části, nýbrž musíme je též jistým (r-totiž--' pojmově 
nezprostředkovatelným) způsobem pojmout jako části; r-nejsou pro 
sebe postřehnutelné bez předchozího postřehnutí určitých jiných 
obsahů, v nichž se nacházejí či s nimiž tvoří jednotu. Tvar či barvu 
nemůžeme pro sebe postřehovat, aniž bychom nejdříve postřehli celý 
objekt, kterému tento tvar či barva náleží. Občas se sice zdá, že se 
nám "nápadná" barva či forma vnucuje bezprostředně, ale 
zpřítomnění celého průběhu přesto činí pravděpodobným, že i zde je 
zprvu tím, co nám padá do oka, celý objekt, i když právě 
prostřednictvím oné zvláštnosti, na níž právě náš zájem přednostně a 
bez přestání setrvává.--,3 Obdobně se má vyzvednutí smyslového 
momentu jednoty - třeba momentu prostorového uspořádání, který 
spolu s jinými momenty jednoty zakládá vnitřní semknutost 
smyslové souboru, který se nám jako jednota vnucuje -* k pojetí 
smyslově-jednotného celku samého. Takto tedy bývá r-postřehnutí--' 

3 B: ~nejsou totiž pro sebe postřehnutelné, aniž by konkrétní celkové obsahy, v 
nichž se nacházejí, dospěly k jednotnému vyzdvihnutí, což ale vůbec neznamená, 
že by se z nich v pravém smyslu slova staly předměty. Tvar či barvu nemůžeme 
pro sebe postřehovat, bez toho aby byl vyzdvihnut celý objekt, kterému tento tvar 
či barva náleží. Občas se sice zdá, že se nám "nápadná" barva či forma vnucuje 
samostatně, ale zpřítomněním celého průběhu se přesto stane zřejmým, že také zde 
je tím, co dospívá k fenomenálnímu vyzdvihnutí, celý objekt, i když právě 
prostřednictvím oné zvláštnosti, která se nám vnucuje, a kterájedináje v pravém 
smyslu předmětná.~ 

* Srov. mojí práci Philosophie der Arithmetik, I (1891), Kap. XI., s. 228 Gedna 
"alej" stromů, jedno "hejno" ptáků, jedna "řada" táhnoucích kačen apod.) 



nějakého obsahu příležitostně základem postřehnutí jiného obsahu, 
který k němu vnitřně náleží. * 

Pátráme-li po hlubších důvodech tohoto věcného stavu, pak 
si povšimneme toho, že s doposud uvažovaným rozdílem 
samostatných a nesamostatných obsahů se ve fenomenologické 
oblasti, ,..-i když také jen ve fenomenologické oblasti,-,l kříží druhý 
rozdíl, smíšený s oním prvním: totiž rozdíl obsahů názorně 
"oddělených", "vystupujících" či sebe samé "oddělujících" od 
obsahů, které jsou k nim připojeny, a těch obsahů, jenž jsou s 
obsahy, které se s nimi pojí, slité, jenž do připojených obsahů 
přecházej í bez určité hranice. Tyto výrazy jsou samozřejmě 
mnohoznačné, ale již to, že jsou takto kladeny vedle sebe, má jasně 
ukázat, že zde ve skutečnosti jde o zásadně nový rozdíl. 

Obsah je tedy názorně oddělený ve vztahu ke koexistujícím 
obsahům, do nichž nepřechází "nerozlišeně", takže si vedle nich 
může nárokovat vlastní platnost a ,..-být pro sebe postřehnut-,2. 
Názorně neoddělený obsah tvoří s jinými koexistujícími obsahy 
celek, z něhož se takovýmto způsobem neodděluje; se svými 
souputníky není jen spojen, nýbrž "slit". Máme-li na mysli 
samostatné obsahy v předešlém smyslu, které jsou, tím, čím jsou, ať 
už se s jejich okolím děje cokoliv, pak není nutné, aby jim proto 
náležela zcela odlišná samostatnost oddělenosti. Části názorného 
povrchu pokrytého rovnoměrně či kontinuálně se odstiňující bílou 
barvou jsou samostatné, ale neoddělené. 

Jestliže se ptáme na to, co patří k názornému oddělení, 
přivede nás obraz přecházení či vzájemného prostupování zprvu k 
případům, v nichž se obsahy kontinuálně stupňují. To platí zejména 
pro oblast smyslových konkrét (přesněji řečeno: pro samostatné 

* Viz. můj článek "Psychologischen Studien zur elementaren Logik ", Philos. 
Monatshefte,1894,XXX, s.162 
1 B:~,resp. v oblasti názorných daností jako takových,~ 
2 B:~dospět ve vtahu k sobě k vyzvednutí~ 
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obsahy ve sféře vnější smyslovosti). Oddělování zde v mnoha 
ohledech spočívá v diskontinuitě. Toto "'-(silně zidealizované)-' 
tvrzení lze vyjádřit takto: 

Dvě současná smyslová konkréta tvoří nutně 
"nerozlišnou jednotu", když veškeré bezprostředně 
konstitutivní momenty jednoho "stále" přecházejí v 
odpovídající konstitutivní momenty druhého. Případ 
rovnosti některých odpovídajících momentů má přitom 
platit jako přípustný mezní případ spojitosti, jmenovitě 
jako stálé "přecházení v sebe sama". 

Toto vše lze snadno srozumitelným způsobem přenést i na 
větší množství konkrét: V něm zůstává každé jednotlivé konkrétum 
neoddělené, když lze konkréta souboru seřadit tak, že se na sebe 
krok za krokem ustavičně napojují, tzn. že pro hraničící páry platí 
to, co jsme právě blížeji určili. Jednotlivé konkrétum však 
zůstává neoddělené od všeho ostatního již tehdy, když se 
nevydělí byť jen od jednoho z nich. 

§9. Pokračování. Poukázání na další oblast fenoménů slitosti. 

Samo sebou, že tyto výroky nám poskytují "'-pouze-,3 
idealizované vyjádření faktů. Kontinuitu a diskontinuitu tu přirozeně 
nemáme pojímat v matematické přesnosti. Místa nespojitosti nejsou 
matematickými hranicemi a odstup nemůže být příliš malý. 

V případě potřeby by bylo možno rozlišovat mezi ostrým a 
rozmazaným oddělením, resp. ohraničením, a sice v empiricky vágním 
smyslu, v němž třeba v běžném životě hovoříme o ostrých hrotech a 
hranách v protikladu k tupým nebo zcela oblým. "'-Ty prvé jsou ještě v 
souladu s geometrickým ideálními pojmy, ty druhé naproti tomu vůbec 
nelze idealizací převést na geometricky přesné pojmy. Nepřímo je však 
můžeme docela dobře blížeji popisovat prostřednictvím přesných pojmů. 

3 B:~v určitém smyslu~ 



Popisovat pokud možno co nejvěrněji nepřesné útvary názoru pomocí 
přesných pojmů, to je celkem vzato-,I fenomenologický úkol, který 
r-dlouho nebyl dostatečně-,2 uchopen a rovněž vzhledem k předkládanému 
zkoumání není vyřešen. 

Dále je rovněž jisté, že oddělení diskontinuitou, popř. slití 
prostřednictvím kontinuity, zahrnuje pouze velmi omezenou oblast. 

Připomínám zde Stumpfova poučná zkoumání 
podivuhodných faktů slitosti, v jejichž oblasti se zde zjevně 
pohybujeme. Případům, které jsme upřednostnili, připadá ovšem v 
okruhu fenoménů slitosti vlastní role. Podíváme-li se na tyto případy 
blíže, pak nás v jejich případě dovádějí konkréta, tedy samostatné 
"počitkové celky", zpět ke svým bezprostředně nesamostatným 
momentům, resp. kjejich bezprostředně nejbližším species. 
Diskontinuita jako taková se vztahuje na nejnižší specifické rozdíly 
v rámci jednoho a stejného nejblíže nadřazeného .-rodu (v 

I B:r- Je zjevné, že podstatné útvary všech názorných daností jako takové se z 
principu nedají podřadit pod "exaktní" či "ideální-pojmy" tak, jako matematické 
útvary. Prostorový útvar vnímaného stromu jako takového, vzat přesně tak, jak se 
v dotyčném vnímání nalézá jakožto moment na svém intencionálním předmětu, 
není geometrický útvar, není "ideální" či "přesný" ve smyslu přesné geometrie. 
Právě tak není názorná barva jako taková ideální barvou, jejímž species je v 
"barevném tělese" ideální bod. Podstaty, které určujeme v názorných danostech 
přímým názorem, jsou "nepřesné" podstaty a nesmějí být zaměňovány s 
"přesnými" podstatami, které jsou idejemi v kantovském smyslu a které 
(tak jako třeba "ideální" bod, ideální plocha, prostorový tvar nebo "ideální" 
barevné species v "ideálním" zbarveném tělese) povstávají ze svérázné 
"idealizace". K popisu užívané pojmy veškeré čisté deskripce, tj. deskripce, 
která se bezprostředně a věrně přimyká k názoru, rovněž tedy i všechny 
fenomenologické deskripce jsou tedy z principu jiné než určující deskripce 
objektivních věd. Objasnit tento věcný stav, to je~ 
2 B:r-ještě nebyl vážně~ 
* Jak známo, defmuje Stumpf slitost nejdřive v užším smyslu jakožto vztah 
současných počitkových kvalit, jehož prostřednictvím se jeví jakožto části 
počitkového celku. Neopomine však upozornit na širší pojem, který je zde pro nás 
určující. Srov. Tonpsychologie, II, §17, s.64 
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aristotelském smyslu)-,3; tedy kupř. na barevné kvality ve 
srovnání s barevnými kvalitami. Diskontinuitu však nedefinujeme 
snad jako pouhý odstup koexistujících obsahů vzhledem k nejnižším 
diferencím. Tónům znějícím naráz náleží odstup, ale chybí tu 
diskontinuita v silném smyslu. Ta se vztahuje na specificky 
diferenciující momenty pouze natolik, nakolikjsou "ve 
vzáj emném hraničení rozprostřeny" přes kontinuálně se 
měnící moment, jmenovitě přes prostorový či časový moment."Na" 
prostorové či časové hranici se kupř. rázem mění jedna vizuální 
kvalita v druhou. V kontinuálním přechodu z prostorové části na 
prostorovou část nepostupujeme současně kontinuálně v 
překrývajících se kvalitách, alespoň na jednom místě v prostoru mají 
"hraničící" kvality konečný (a ne příliš malý) odstup. Právě tak tomu 
je v případě diskontinuity ve fenomenální následnosti. Přitom 
nedochází pouze k oddělení kvalit, kupř. barvy od barvy, ale 
mnohem spíše se navzájem vyhraničují celá konkréta, zorné pole se 
rozděluje na různé partie. Barevný odstup v této souvislosti 
překrývání (se vztahem k níž se teprve mluví o diskontinuitě) ihned 
připojeným momentům, v našem příkladě překrytým prostorovým 
částem, vynucuje oddělení. Ty by se jinak vůbec nemohly vyprostit 
ze vzájemného slití. Prostorovost se nutně plynule mění. Nějaká část 
této změny se může stát pro sebe patrnou .-4--, pouze tehdy, když 
byla vytvořena diskontinuita na základě překrývajících se momentů, 
a tím pádem se oddělilo celé konkrétum, jež této části odpovídá. 

3 B:r-čistého rodu~ 
* 4 B:r-a zatím již vědonmě "vyzdviženou" --, 

* srov. LZ. II, s. 217, kde jsme obrazně hovořili o pouhém "zdůraznění" 
nesamostatných momentů ve vědomí ideující abstrakce oproti případům, v nichž 
jsou samy intendovanými, pozorovanými objekty. 



Zjevně zde "prostorovostí" rozumíme ,-L., moment 
pociťování, jehož objektivní apercepcí se teprve konstituuje vlastní, 
jevící se prostorovost. ,-2-, 

Vděčí-li také konkrétum smyslového názoru za své vydělení 
odstupu hraničících momentů, pak tedy '-ve fenomenálním ohledu 
předchází postřehnutí pro sebe (dasfur sich Bemerken)-,3 celého 
konkréta navzájem vystupující momenty jeho obsahu. To závisí na 
obzvláště těsném splynutí různých '-"stránek,,-,4 konkréta, totiž s 
jejich vzájemným "prostoupením", které se v případě změny nebo 
zániku projevuje vzájemnou závislostí. Toto splynutí nepředstavuje 
vzájemné rozplynutí do sebe po způsobu kontinuity či nějakým 
jiným způsobem, který zamezuje oddělení; pořád se však jedná o 
jistý druh obzvláště těsné sounáležitosti, která naráz ,-5-, vyzvedá 
celkový komplex navzájem se prostupujících momentů, hned jak k 
tomu vytvoří diskontinuitou předpoklad byť jen JEDEN moment. 

Hlubší a obšírnější analýza by zde mohla vykázat ještě 
mnoho zajímavých deskriptivních rozdílů, našim účelům ale postačí 
tyto celkem hrubé popisy. Dospěli jsme již tak daleko, abychom 
viděli, že s rozdílem mezi vystupujícími a nevystupujícími obsahy, 
který jsme v nich pojednali (anebo, chcete-li, s rozdílem mezi 
představitelnými a nepředstavitelnými, samostatnými a 
nesamostatnými obsahy - neboť i tyto výrazy se nám zde vnucují) se 

I B:~ze všeho nejdříve~ 
2 B:~ Na druhou stranu zde prostorovostí můžeme mít na mysli "prostorové 
určení", které lze určit na základě právě aktuálního názoru na jevící se věci jako 
takové; je tedy chápáno jako ten intencionální moment, v němž se názorně 
projevuje objektivní, objektivním měřením určitelný prostorový tvar fyzické "věci 
samé" a sice v různých názorech různými způsoby. 
3 B:~předchází vyzvednutí~ 
4 B:~momentů~ 
5 B:~a nutně~ 
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pohybujeme ve sféře vágních '-subjektivních prožitků-,6 ,-7-, a že 
tento rozdíl vůbec nestačí k zachycení ,-fundamentálního 
o bj ekti vního-,8 rozdílu abstraktních a konkrétních obsahů; anebo, 
podle výrazů, které jsme upřednostňovali výše: samostatných a 
nesamostatných obsahů. V prvním případě, v případě rozdílu mezi 
obsahy, které se jednotně oddělují, a těmi, které splývají v pozadí, 
běží o '-pouhá-, fakta analýzy a slitosti, přičemž obsahy, které se 
oddělují, mohou být právě tak samostatné jako nesamostatné. Oba 
rozdíly se tedy nesmí směšovat, jak se to činí, když se kupř. 
nesamostatnost neoddělených částí rovnoměrně zbarvené plochy 
staví na stejnou úroveň s deskriptivně zcela odlišnou 
nesamostatností abstraktních momentů; nebo když se chce 
zakládat podstata ,-9-, rozdílu mezi konkrétním a abstraktním 
prostřednictvím '-subjektivního faktu-'lO, tedy že akt představování 
je v případě konkréta bezprostřední, tj. nakolikjakož1o samostatné 
nepotřebuje za základ jiné představování, akt pojímání abstraktního 
obsahuje však zprostředkovaný a nesamostatný, nakolik pro něj 
musí tvořit základ představování příslušného konkréta. '-Poznali 
jsme však, že tento deskriptivní věcný stav-,l1 souvisí ještě s docela 
jinými věcmi a v žádném případě se nehodí k tomu, aby osvětlil 
podstatu onoho '-objektivního-,12 rozdílu. 

§ 1 O. Mnohost zákonů patřících k různým druhům nesamostatnosti. 

6 B:~"subjektivních" názorností~ 
7 B:~ , kterým právě náleží podivuhodný podstatný svéráz,~ 
8 B:~ všeobecného ontologického~ 
9 B:~ontologického~ 
IOB:~fenomenologických faktů, patřících do oblasti aktů~ 
I1 B:~Z našich analýz ale vyplývá, že to, co je na této deskriptivní situaci 
udržitelné,~ 
12 B:~ontologického~ 



Podle našich dosavadních úvah patří k nesamostatnosti vždy 
jistý r-l-, zákon, jehož pojmové základy spočívají v obecnosti 
příslušných částí a celků. Tento zákon však může být uchopen a 
vyjádřen s větší či menší mírou určitosti. Ke stanovení pojmu 
nesamostatnosti nám plně postačuje říci, že nesamostatný předmět 
může existovat jako to, čím jest (tj. prostřednictvím svých 
r-obecných určení-,2) pouze v obsáhlejším celku. V daných 
případech ale bude případem hned toho, hned onoho druhu, v 
důsledku toho se mění také druh doplnění, které si nesamostatný 
předmět vyžaduje k tomu, aby mohl existovat. Řekneme-li nyní 
například: r-Kvalitaje nesamostatná -,3, vyžaduje celek, v němž se 
ztělesňuje, pakje zákonitost, jež zde panuje, určena pouze z hlediska 
jedné strany, z hlediska části, jejíž obecný charakter je určen jakožto 
r-kvalita-,4. Naproti tomu zůstává neurčen druh celku, tedy také 
způsob, jakým je r-kvalita-,5 částí, i druh doplnění, který potřebuje k 
tomu, aby mohla existovat. Docela jinak tomu je, když 
řekneme:r-Kvalita může existovat pouze v objektu, který ji v sobě 
nese po způsobu vnitřního momentu, či přesněji řečeno, po způsobu 
vnitřního rysu. Zde máme zákonitost určenu i zjiné strany; je dán 
pojem vnitřního rysu a ten označuje pouze jednu z různých 
možností, jak může něco nesamostatného zákonitě tkvět v celku. 
Skutečnost, že kvalitě náleží vlastní specifický způsob, jímž je 
vnitřním rysem, v němž se obecné určení být vnitřním rysem 
diferencuje, podle toho, zda-li je tím, co v celku tkví, kvalita, 
rozlehlost atp. - to činí z vyjádření zákona formulaci, která není 
absolutně určena; přesto však sahá tak daleko,jakje to vůbec nutné i 

I B:~apriomí~ 
2 B:~podstatných určení~ 
3 B:~Moment počitkové kvality, namátkou třeba moment počitkové barvy, je 
nesamostatný~ 

4 B:~počitková kvalita~ 
5 B:~taková "kvalita"~ 
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možné. Neboť na otázku, co určení být vnitřním rysem ozvláštňuje v 
určení být vnitřním rysem po způsobu kvality, se nedá poskytnout 
žádná další hlubší odpověd'-,6, nemůžeme vykázat žádné přistupující 
určení, která by neobsahovalo pojem kvality: docela tak, jako když 
na otázku, co musí přistoupit k barvě tak, abychom dostali species 
červeň, můžeme pouze znovu odpovědět - červeň. 

V každém případě poukazuje pojem nesamostatného 
předmětu se zákonitostí, která jej definuje, jakkoliv je označena 
pouze nepřímo o obecně, na věcně určité a namnoze se měnící 
r-zákony-,7. Není to snad zvláštnost nějakých druhů částí, že musí 
být pouze částmi vůbec, zatímco by bylo jedno, co se s nimi 
sdružuje ajakjsou uzpůsobeny souvislosti, do nichž se zapojují, 
nýbrž existují pevně určené nutné vztahy, tedy obsahově určené 
r- 8

-, zákony, které se mění spolu s r-9
-, druhy nesamostatných 

obsahů a podle toho předepisují jedněm doplnění toho, druhým zas 
onoho druhu. Species spojená v těchto zákonech, která ohraničují 
oblasti (z hlediska právě těchto zákonů) náhodných jednotlivin, jsou 
občas, ale ne vždy, nejnižšími specifickými diferencemi. 

6 B:~Počitková kvalita může existovat pouze v "počitkovém poli", či podíváme-li 
se blíže, počitková barva ve vizuálním počitkovém poli, nebo, že může existovat 
pouze jako "kvalifIkace" určitého "rozprostření". Zde máme zákonitost určenu i z 
jiných stránek; je dán pojem "vizuálního počitkového pole" a ten z možných 
rozrůznění celků označuje nějaké zvláštní a určité rozrůznění. Právě tak označuje 
pojem "kvalifIkace" a "rozprostření" určitou zvláštní možnost z různých možností, 
jak může něco nesamostatného zákonitě tkvět v celku. Tato zvláštnost je obecně 
určena podstatou počitkové kvality, resp. podstatou rozprostřenosti, ale každá z 
nichje svým způsobem obsažena v podstatné jednotě vizuálního počitku, popř. 
zrakového pole, do nějž se veškeré takové jednoty začleňují. Tento způsob nelze 
již dále popisovat. Neboť kupř. na otázku, co určení být počitkovým momentem 
ozvláštňuje v určení být počitkovým momentem po způsobu "kvality", se nedá 
poskytnout žádná další hlubší odpověď~ 
7B:~podstatné zákony~ 
8 B:~čisté~ 
9 B:~č i stý m i ~ 



Předepisuje-li např. zákon obsahům druhu barva souvislost s 
obsahy druhu rozlohy, pak nepředepisuje žádné konkrétní barvě 
nějakou konkrétní rozlohu, a naopak. Hodnoty nejnižších diferencí 
zde tedy vůči sobě nestojí ve funkční závislosti. Zákonjmenuje 
pouze nejnižší druhy (tj. druhy, které mají mnohost nejnižších 
specifických diferencí bezprostředně pod sebou). Jestliže na 
druhou stranu sledujeme závislost kvalitativního odstupu na 
fundujících kvalitách, pak je jednoznačně určen nejnižšími 
specifickými diferencemi těchto kvalit, tedy opět jakožto nejnižší 
diference. 

,-V podstatném se tedy pojem nesamostatnosti kryje-,l s 
pojmem ,-2-, zákonitosti v jednotných souvislostech. Jestliže 
se nějaká část nachází v ,-zákonité-,3 a nikoliv pouze faktické 
souvislosti, pak je nesamostatná, neboť ,-4-, zákonitá spojitost 
nevyjadřuje přece nic jiného, něž že určitá ,-5-, tak a tak uzpůsobená 
část může zákonitě existovat pouze ve spojení s jistými dalšími 
částmi těch či oněch příslušejících druhů. I tam, kde se zákon 
vyjadřuje místo nutnosti spíše o nemožnosti spojení, kde kupř. 
tvrdí - bytí části A vylučuje bytí části B jakožto s ním neslučitelné, i 
tam jsme přiváděni zpět k nesamostatnosti. Neboť určité A může 
vylučovat určité B jen tehdy, jestliže obě vyžadují to samé vzájemně 
vylučujícím způsobem. Určitá barva vylučuje jinou barvu, totiž na 
tom samém kusu roviny, který by obě měly zcela pokrývat, cožje 
právě to, co nemohou. Každému '-zákonitému-,6 vyloučení určitého 
rozhraničení odpovídá pozitivní '-zákonitý-,7 požadavek 
korespondujícího rozhraničení a naopak. 

I B:~Z toho plyne, že pojem nesamostatnosti je ekvivalentní~ 
2 B:~ideální~ 
3 B:~ideálně zákonité~ 
4 B:~takováto~ 
5 B: ~ze své čisté podstaty~ 
6 B:~podstatně zákonitému~ 
7 B:~podstatně zákonitý~ 
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§ 11. Odlišnost těchto "materiálních" zákonů od zákonů 
"formálních" či "analytických". 

Nutnosti, nebo-li zákony, které definují nějaké třídy 
nesamostatností, jsou založeny, jak jsme již vícekrát zdůrazňovali, 
'-ve-,8 zvláštnosti obsahů, v jejich osobitosti; či řečeno přesněji, jsou 
založeny v '-(Aristotelských) druzích nebo diferencích-,9, pod něž 
spadají ,-10-, příslušné nesamostatné a doplňující obsahy.'-Tímto 
jsme zároveň pojmenovali podstatný rozdíl, který odděluje tyto 
"syntetické nutnosti" od "analytických" (v jistém smyslu: nutnosti 
"materiální" od "formálních")-'. 11 Zákony typu kauzálního zákona, 

8 B:~v podstatné~ 
9 B:~čistých rodech, druzích, diferencích~ 
10 B:~jakožto nahodilé jednotlivosti~ 
II B:~Myslíme-li si úhrn takových ideálních předmětů, pak v souladu s tím 
dostaneme úhrn čistých "podstat", "esencí" všech idealiter možných 
individuálních předmětností (existencí). Těmto esencím odpovídají dále" věcné 
pojmy", resp. tvrzení, které ostře odlišujeme od "pouze formálních pojmů" a 
tvrzení, které jsou oproštěny od veškeré "věcné matérie". K posledně zmiňovaným 
pojmům náležíformálně-logické kategorie a kategorie, které s nimi stojí v 
podstatných vztazích,tj. kategorie formálně-ontologické, o nichž byla řeč v 
závěrečné kapitole Prolegomen, a rovněž syntaktické útvary, které z nich 
vyrůstají. Pojmy jako něco nebo jedno, předmět, vlastnost, vztah, spojení, 
mnohost, počet, pořadí, řadové číslo, celek, část, velikost atd. se svou povahou 
zcela liší od pojmů jako dům, strom, barva, tón, prostor, počitek, pocit atd., které 
ze své strany vyjadřují něco věcného. Zatímco ty prvé se seskupují kolem prázdné 
ideje něčeho vůbec či předmětu vůbec a jsou s ní spojeny formálně ontologickými 
axiomy, uspořádávají se ty druhé okolo různých nejvyšších věcných rodů 
(materiálních kategorií), z nichž vyrůstají materiální ontologie. V tomto zásadním 
rozlišení mezi "formální" a "věcnou" či materiální podstatnou sférou nalézáme 
pravý rozdíl mezi analyticky-apriorními a synteticky-apriorními disciplínami, 
resp. zákony a nutnostmi; systematická určení, která se jich týkají, má poskytnout i 
následující paragraf. 



které určují nesamostatnost ,-L, změn, nebo (zpravidla nedostatečně 
formulované) zákony, které určují nesamostatnost pouhých kvalit, 
intenzit, rozloh, hranic, forem vztahování apod., nebudeme nikdy 
klást na jednu rovinu s '-analytickými-,2 obecnostmi jako třeba, že 
celek nemůže existovat bez částí, ,-3-, nemůže existovat král, pán, 
otec, neexistují-li poddaní, sluhové, děti apod. Všeobecně to zde 
znamená: korelativa se navzájem vyžadují, nemohou být myšleny 
bez sebe, resp. nemohou bez sebe existovat. Srovnáváme-li s tím 
nějaké tvrzení z opačného konce, kupř. barva nemůže existovat bez 
čehosi, co má barvu, nebo tvrzení, že barva nemůže být bez určité 
rozlehlosti, která je barvou pokryta, atd., pak je rozdíl očividný. 
Barva není relační výraz, jehož význam by v sobě zahrnoval vztah k 
něčemu jinému. Ačkoliv barva není "myslitelná" bez barevného 
předmětu, není navzdory tomu existence něčeho zbarveného, lépe 
řečeno rozlehlosti, "analyticky" založena v pojmu barvy. 

Podstatu tohoto rozdílu nám ozřejmí následující úvaha. 
Část jako taková nemůže vůbec existovat bez celku, jehož 

je částí. Na druhou stranu ale říkáme (totiž vzhledem k samostatným 
částem): část může častokrát existovat bez celku, jehožje částí. 
Samozřejmě, že zde neběží o spor. Myslí se tím následující: 
Posuzujeme-li část podle jejího v nit ř n í h o o b s a hu, ,-4-, pak 
může to, co tento obsah vlastní, být také bez celku, v němž se 
nachází; může existovat pro sebe, bez spojení s čímsi jiným, a potom 
právě není částí. Změna či úplné zrušení vztahů se zde nedotýká 

Nyní je již beze všeho jasné, že všechny zákony, které patří k různým 
druhům nes a m o s t a t n o s ti, resp. nutnosti, se vřazují do sfér 
syn tet i c k é h o apriori, a plně chápeme, čím se liší od formálních zákonů, 
jakožto zákonů věcně neurčených.~ 
I B:~věcně reálných 
2 B:~čistě "analytickými"~ 
3 B:~nebo s analytickými nutnostmi kupříkladu, že~ 
4 B:~podle její vlastní podstaty,~ 
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'-vnitřního-,5 obsahu části a nelikviduje jeho existenci, zanikají 
pouze jeho vztahy, zaniká jeho být-částí. S částmi jiných druhů se to 
má naopak; mimo veškeré spojení jsou jakožto ne-části na základě 
svéráznosti svého obsahu nemyslitelné. Tyto nemožnosti, resp. 
možnosti, se tedy zakládají '-ve-,6 zvláštnosti obsahů. Zcela jinak 
tomu je v případě "analytické" triviality, že část jako taková nemůže 
existovat bez celku, jehož je částí. Bylo bY'-"protismyslné"-,7 
označovat něco za část tam, kde schází odpovídající celek. Zde 
vůbec nesejde na vnitřním obsahu části, "formální" zákonitost, která 
zde leží v základu, nemá s výše zmiňovanou věcnou zákonitostí nic 
společného a nemůže do ní tedy zasahovat. 

Vzájemná podmíněnost korelativ jako takových poukazuje 
ovšem na určité vzájemně se vyžadující momenty, jmenovitě na 
vztahy a určení vztahů, které k sobě nutně v každém vztahu náleží. 
Činí tak ale jen ,-zcela nepřímo a neurčitě-,8. Zákonitost, jež zde 
panuje, je pro všechny relace jako takové jedna, je to právě pouze 
formální zákonitost, která '-do sebe nepřibírá nic ze zvláštnosti 
vztahů a členů vztahů a označuje je pouze jakožto ,jisté".-,9 
Například v jednoduchém vztahu dvou členů relace stanovuje, že: 
Jestliže jejisté a v jistém vztahu kjistému ~,pakje to samé ~ v 
jistém odpovídajícím vztahu k onomu a; a a ~ jsou v tomto případě 
neomezené proměnné. 

,-10-, Obecně můžeme definovat: 

5 B:~vlastního, tak a tak druhově určeného~ 
6 B:~v podstatné~ 
7 B:~"rozpomé", tj. "formálně", "analyticky" protismyslné~ 
8 B:~ve formální neurčitosti~ 
9 B:~se zakládá v pouhé "analytické podstatě", zde tedy v podstatě formální 
kategorie vztahu. Nepřibírá do sebe nic z věcné zvláštnosti vztahů a členů vztahů 
a označuje je pouze jakožto "jisté"~ 
10 B:~na tomto místě začíná ve vydání B paragraf 12 s názvem: §12. Základní 
určení analytických a syntetických vět.~ 



.-1-, .-An al yt i c kát vrz e ní jsou taková tvrzení, kterým 
náleží platnost, jež je zcela nezávislá na obsahovém svérázu jejich 
předmětů Ca tedy i na předmětných formách spojení); tvrzení, která 
se dají zcela formalizovat a pojmout jako speciální případy či pouhá 
uplatnění takto povstávajících formálních či analytických 
zákonů. Formalizace spočívá v tom, že v předem daných 
analytických tvrzeníchjsou všechna věcně obsažná určení nahrazena 
neurčitými a tajsou následně pojata jako neomezené proměnné.-,2 

Že například existence tohoto domu zahrnuje existenci jeho 
střechy, jeho zdí a dalších jeho částí, je analytické tvrzení. Neboť 
platí analytická formule, že existence celku G (a, ~,y ... ) bez výjimky 
zahrnuje existenci svých částí a, ~,y ... Tento zákon neimplikuje 

I V B zde následuje odstavec:~ Analytické zákony jsou bezpodmíněčně obecná 
tvrzení (a jsou tudíž prostá jakéhokoliv explicitního nebo implicitního kladení 
individuální existence), která neobsahují žádné jiné než formální pojmy, tedy, 
jestliže se vrátíme zpět k těm pojmům, které jsou primitivní, neobsahují žádné jiné 
než formální kategorie. Oproti analytickým zákonům stojí jejich ozvláštnění, 
která pramení ze zavedení věcně obsažných pojmů, popř. myšlenek kladoucích 
individuální existenci (kupř. toto, císař). Tak jako každé ozvláštnění zákonů dává 
vposledku nutnost, ozvláštnění analytických zákonů dává analytickou nutnost. To, 
co obvykle nazýváme "analytickými tvrzeními", jsou zpravidla analytické 
nutnosti. Jestliže implikují kladení jsoucna (kupř. jestliže je tento dům červený, 
pak tomuto domu přísluší červeň), pak se analytická nutnost vztahuje právě na ten 
obsah tvrzení, kvůli němuž je empirickým ozvláštněním analytického zákona, 
tedy ne na empirické kladeníjsoucna.~ 
2 B:~Analyticky nutná tvrzení lze definovat jako taková tvrzení, kterým náleží 
pravdivost, jež je zcela nezávislá na předmětném svérázu jejich (v určité či 
neurčité všeobecnosti myšlených) předmětností a na eventuální fakticitě případu, 
na platnosti případného kladení jsoucna; tedy tvrzení, která se dají zcela 
"formalizovat" a pojmout jako speciální případy či pouhá empirická uplatnění 
formálních či analytických zákonů, které platně vyvstávají takovouto formalizací. 
V každém analytickém tvrzení musí být možno nahradit každou věcně obsažnou 
matérii, při úplném zachování logické formy tvrzení, prázdnou formou něco a 
vyřadit každé kladení jsoucna prostřednictvím přechodu k odpovídající soudové 
formě "bezpodmíněčné všeobecnosti" či zákonitosti.~ 
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žádný význam, který by propůjčoval výraz nějakému '-obsažnému-,3 
rodu nebo druhu .-4-" sestává čistě z .-"kategorií"-,5 a kategoriálních 
forem . 

.-Více si o tom povíme později.-,6 To, co zde bylo objasněno, 
by mělo stačit k tomu, aby se stal patrným podstatný rozdíl mezi 
zákony, které jsou založeny ve specifické povaze obsahu, s nímž 
stojí a padají nesamostatnosti, a analytickými a formálními zákony, 
které jsou, jakožto zákony založené .-v čistých-,7 "kategoriích", 
netečné vůči veškeré "matérii poznání" . 

.-8-, 

3 B:~věcně obsažnému~ 
4 B:~ . Individuální kladení existence, které v našem příkladu implikuje výraz 
tento, odpadá, jak vidíme, prostřednictvím přechodu k čistému zákonu. Tu máme 
tedy analytický zákon~ 
5 B:r-z formálně logických kategorií~ 
6 B: ~Máme-li pojem analytického zákona a analytické nutnosti, dostáváme eo 
ipso pojem syntetického zákona a priori a synteticky-apriorní nutnosti. Každý 
čistý zákon, který nějakým způsobem zahrnuje věcně obsažné pojmy, které 
nepřipouštějí formalizaci těchto pojmů salva veritate (jinými slovy, každý takový 
zákon, který není analytickou nutností), je syntetickým zákonem apriori. 
Ozvláštnění takového zákona jsou syntetickými nutnostmi; v to přirozeně spadají i 
empirická ozvláštnění, jako kupř. tato červeň se liší od této zeleně. ~ 
7 B:~čistě ve formálních~ 
8 B:~Poznámka 1. Srovnejme určení, která zde podáváme, s Kantovými, jež si 
podle našeho mínění nezasluhují být označována za "klasická". Máme za to, že v 
oněch prvých dospěl k uspokojivému řešení jeden z nejdůležitějších vědecko
teoretických problémů a zároveň je vykonán první, rozhodující krok k 
systematickému odlišení apriorních ontologií. Navazující bádání budou podána v 
dalších publikacích. 

Poznámka 2. Je zřejmé, že hlavní z pojmů, které jsme v tomto paragrafu 
pojednali: celek a část, samostanost a nesamostatnost, nutnost a zákon, prodělají 
podstatnou změnu smyslu, když nejsou chápány ve smyslu případů podstat, tedy 
jakožto čisté pojmy, nýbrž když jsou interpretovány jakožto empirické pojmy. 
Pro účely našich následujících zkoumání ale není nutné tyto empirické pojmy a 
jejich vztah k čistým pojmům podrobně vyjasňovat.~ 



§ 12. Konkrétum a věc. Zevšeobecnění pojmů samostatnosti a 
nesamostatnosti jejich přenesením do oblasti následnosti a 

kauzality.! 

Pojem konkréta jakožto samostatného obsahu, přičemž obsah 
může být chápán v nejširším smyslu předmětu vůbec, nelze snad 
ztotožnit s pojmem věci, stejně tak, jako i nesamostatné obsahy 
nesmí být bez výhrad chápány jako vlastnosti věcí. Tak kupř. v 
oblasti počitků nalézáme zajisté konkréta, ale žádné věci. Kj ednotě 
věci toho náleží více než jednotlivé konkrétum; náleží k ní (řečeno 
ideálně) co do možnosti nekonečná rozmanitost časově 
následujících, ve smyslu pojmu změny a trvání neustále do sebe 
přecházejících konkrét jedné a té samé formy, a tato rozmanitost je 
prodchnuta (ať už sama pro sebe, nebo dohromady s určitými 
příslušejícími rozmanitostmi stejné konstituce) jednotou 
kauzality. To znamená, že vzhledem k těmto rozmanitostem 
existuje zákonitost, která koexistující konkréta libovolného 
časového bodu uvádí v jednoznačnou závislost na konkrétech, která 
jsou jim podřazena ve smyslu změny a trvání, v určitém dřívějším, 
ale libovolně zvolitelném časovém bodě. Mluvíme-li s ohledem na 
každý konkrétní průběh změn či trvání jednoho a toho samého 
měnícího se či trvajícího konkréta, pak můžeme též říci, že: Věci 
jsou konkréta jednotně semknutá prostřednictvím kauzální 
zákonitosti, podléhají totiž zákonitosti, podle které jsou 
prostřednictvím hodnot konkrét v jakémkoliv okamžiku Gmenovitě 
určeností, která konstituují konkréta v daném okamžiku) určitelné 
hodnoty "toho samého" konkréta v každém pozdějším okamžiku, 
přičemž pozdější hodnoty lze popsat prostřednictvím těch prvých 
jakožto jednoznačné funkce času. 

Kdybychom chtěli mnohem formáln~i a s daleko větší přesností 
charakterizovat takovou zákonitou souvislost, která ze skupiny konkrét činí 

I Ve vydání Bje paragraf 12 zcela vypuštěn 
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souhrn či systém věcí podléhajících kauzální zákonitosti, mohli bychom 
začít například takto: 

Nechť platí 
Gl a (1) ,/3 (1), ... ; t), Gi a (2) ,/3 (2), ... ; t) ... Gn(a (n) ,/3 (n), ... ; t) 

pro n libovolných konkrét. Časové určení t v nich má mít všude stejnou 
hodnotu a má se měnit ve shodě s okamžitě se vykonávající variací. 
Symboly a, /3, ... budou muset označovat obecně různé druhy určení, 
stejně tak symboly G j ,G2 ••• Gn budou muset označovat obecně různé 
druhy forem jednoty konkrét. Nevylučuje to však, že v těchto vztazích 
neexistuje stejnost, jen přirozeně nesmí být korespondující určenosti 
různých G, kupř. když by všechna G)... měla patřit k jednomu a tomu 
samému typu, např. Q, natolik identická, aby to místo k pouhé podobnosti 
či stejnosti vedlo k individuální identitě. 

Uvažujeme-li nyní symboly a (1), /3 (1) ••• a (2), /3 (2) ••• jako 
proměnné, pak spočívá kauzální zákonitost především v tom, že není 
možná volná variace, nýbrž že libovolnou, avšak určenou hodnotou t, 
např. to' a k ní náležejícími hodnotami proměnných, tedy ao (1), /30 (1) ••• ao 
(2), /30 (2) .• .jsou jednoznačně určeny hodnoty těchto proměnných pro každý 
následující časový bod. Tato zákonitost se netýká pouze n posuzovaných 
G, nýbrž konkrét formy G vůbec, tzn. libovolných konkrét z třídy forem 
konkrét, jež jednotně přináleží k ideji kauzality. Základní zákony, z 
kterých zákonitost sestává, jsou tedy uzpůsobeny tak, že na jejich základě 
může být jednoznačně určen způsob chování v průběhu změn u každého 
předem daného jednotlivého konkréta, ať užjej zde pojednáváme s 
předpokladem jeho výhradní existence či v koexistenci s libovolnými 
dalšími konkréty. K doplnění by bylo popřípadě třeba stanovit ještě pojem 
podstatně jednotného kauzálního systému, resp. skupiny předmětů, 
semknutéjednotným vzájemným působením. Jedná se přitom o 
případ, v němž jistá speciální zákonitost spojuje jednotným způsobem 
všechny věci uvažované skupiny tak, že kupř. při odpadnutí byť jenjedné 
věci by se okamžitě musely modifikovat řetězce změn všech zbývajících 
věcí, a že by vůbec nebylo možné rozložit celou skupinu ve více skupin, 
které jsou vůči sobě navzájem lhostejné (tj. skupin s časově koexistujícími, 
avšak vůči sobě navzájem nezávislými řetězci změn). 



V rámci kauzality jsou konkréta určitého okamžiku, ať už 
sama pro sebe nebo ve spojení s jinými koexistujícími konkréty, 
závislá na konkrétech dřívějších okamžiků - jsou tedy v jistém 
smyslu nesamostatná. Je si však třeba všimnout, že pojem 
samostatnosti byl doposud definován pouze jako samostatnost v 
koexistenci. Mluvili jsme přitom sice o změně, to však pouze v 
podobném smyslu, který se užívá v geometrii, kde jsou koexistující 
funkční souvislosti vyjasňovány na základě ideálního uvážení 
konkomitujících variací, avšak není tím míněna žádná kauzální 
závislost. V případě geometrické změny se jedná pouze o variující 
substituci určitých jednotlivých hodnot patřících k zákonu a o 
myšlenkové sledování řad spoluurčujících hodnot. V našem případě 
tomu je podobně. Pojem samostatného resp. nesamostatného 
obsahu lze nicméně snadno zobecnit tak, aby se rozlišilo mezi 
případem koexistence a případem následnosti. Potřebujeme k tomu 
pouze vhodně rozšířit pojem celku (a pojmy, které k němu 
analyticky patří), tak abychom mohli hovořit nejen o celcích 
Gednotách, spojeních) koexistence, nýbrž také o celcích následnosti. 
Naše pojmy lze pak bez dalšího přenést na věci, přičemž je třeba 
dbát pouze na zvláštní obsah, který v případě věcí nabývá řeč o 
existenci a koexistenci. Samostatnost je zde ihned rozhodnuta a sice 
jako samostatnost v absolutním smyslu, ve smyslu Descartovy 
definice substance: "res quae ita existit, ut nulla alia re indigeat ad 
existendum". Přesto by nás zde zavedlo příliš daleko, kdybychom 
zohledňovali komplikace, které s sebou nese kauzální vztah. 
Omezíme se na skutečná od okamžiku k okamžiku existující a v 
časové celky se spojující konkréta, která poskytují základ věcným 
zákonům. Nebudeme se tedy nadále zabývat věcmi, ale směrodatné 
budou od nynějška obecné pojmy, které jsou vztažené na jednoty 
následnosti. 

§ 13. Relativní samostatnost a nesamostatnost. 
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Samostatnost pro nás dosud znamenala cosi absolutního, 
určitou nezávislost na všech připojených obsazích; nesamostatnost 
jakožto kontradiktorický opak znamenala odpovídající závislost 
přinejmenším na jednom obsahu. Je však důležité definovat tyto 
pojmy rovněž jakožto rel a t i vn í tak, že se poté absolutní rozlišení 
charakterizuje jako hraniční případ relativního rozlišenÍ. Podnět k 
tomu spočívá ve věcech samých. V rám c i s fér y r-o b s ah ů 
věd orní se nám-'! moment r-rozlohy-,2 se všemi svými částmi jeví 
jako nesamostatný, ale v rámci r-rozlohy pojednané 3 

in abstracto se každý její kus ukazujejako relativně 
samostatný; každý její moment, kupř. rozlišitelná 
forma r-polohy a velikosti-,4, jako relati vně 
nes a m o s t a t n ý. Zde se tedy relativní vypovídání o samostatnosti, 
která by, vzata absolutně či v jiných relacích, mohla být 
nesamostatností, vztahuje k celku, který utváří na základě celkového 
souboru částí (počítaje v to celek sám) sféru, v níž se musí 
pohybovat rozlišení, kterájsme dříve prováděli bez omezenÍ. 
Můžeme tedy definovat: 

Nesamostatným v celku G a vzhledem k 
celku G, resp. vzhledem k celkovému souboru 
obsahů určeným prostřednictvím G, se nazývá 
každý z jeho částečných obsahů, který může 
existovat pouze jakožto část, a sice pouze 
jakožto část druhu celku, který je v tomto 

I B:r-p o u h Ý c h poč i t k o v Ý c h d a n o stí (nyní tedy nikoliv ve sféře věcí 
jako takových, které se v nich představují, jeví)~ 
2 B:~vizuálního rozšíření*~ (* Podávající moment pro s t o r o v éro z I o h y 
jevícího se zbarveného prostorového útvaru.) 
3 B:~r o z š í ř e n í poj e dna n é h o ~ 
4 B:~"polohy" a "velikosti" **~ (** "Poloha" a "velikost" zde samozřejmě 
označují události v rámci oblasti počitků, podávající momenty intencionální Uevící 
se) polohy a velikosti v nemodifikovaném smyslu.) 



souboru zastoupen. Každý částečný obsah, pro 
který to neplatí, se nazývá samostatným v celku 
G a vzhledem k celku G. V krátkosti mluvíme 
také o nesamostatných nebo samostatných 
částech celku a v odpovídajícím smyslu o 
nesamostatných a samostatných částech částí 
(částečných celků) celku. 

Toto určení lze zjevně ještě zobecnit. Tuto definici můžeme 
totiž snadno '-přetvořit-,l tak, že v relaci nebude '-již-, kladen ,-2-, 
částečný obsah ve vztahu k obsáhlejšímu celku, nýbrž z cel a 
obecně jeden obsah vevztahukjinému obsahu,třebaže 
by mohly být také disjurJktní. Podle toho tedy definujeme, že: 

Obsah a je relativně nesamostatný 
vzhledem k obsahu fl, popř. vzhledem k 
celkovému souboru obsahů, které jsou určeny 
prostřednictvím fl a všech jejích částí, jestliže 
existuje ,-zákon-,3 založený ve zvláštní povaze 
dotyčných rodů obsahů, podle kterého obsah ,-4-, 

rod u a m ů ž e v ů b e c ,- 5-, e x i s t o vat p o u z e v ji n Ý c h 
obsazích nebo '-spolu-,6 s obsahy z celkového 
souboru ,-7-, rodů obsahů určených 
prostřednictvím fl. Pokud takový zákon schází, 
pak a nazýváme samostatnou vzhledem k fl. 

,-8-, 

I B:~ustanovit~ 
2 B:~pouze~ 
3 B:~č i stý z á k o n ~ 
4 B:~čistého~ 
5 B:~a priori~ 
6 B:~ve spojení~ 
7 B:~čistých~ 

8 B: ~ Prostěji můžeme říci: obsah a je relativně nesamostatný vzhledem k 
obsahu {J, jestliže existuje zákon, který se zakládá v rodových podstatách a, {J, 
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,-9-, Koexistence, o níž se v definici hovoří, je bud' 
koexistencí '-časovou-'lO, anebo je to také koexistence v časovém 
rozpětí. V druhém případě je fl časovým celkem a časová určení pak 
spolufigurují (a sice jako vztahy v čase, úseky času) v souboru 
obsahů určených prostřednictvím fl. Tak se obsah K, jenž v sobě 
zahrnuje časové určení to, může domáhat bytí jiného obsahu A s 
časovým určení t] = to + Ll a být potud nesamostatný. ,-11-, 

Ve smyslu naší definice je '-kupříkladu-,12 každý kus, tj. 
každý konkrétně vyplněný úsek zrakového pole,v ,-13-, celku 
momentálního vizuálního názoru a vzhledem k němu samostatný; 

podle kterého může a priori existovat obsah čistého rodu a pouze v obsahu rodu {J 
nebo ve spojení s ním. Ponecháváme přitom samozřejmě otevřenou možnost, že 
by rody a a {J byly rovněž rody komplexů, takže by podle elementů komplexů 
mohlo být vícero rodů propleteno dohromady. Z definice je zřejmé, že a j a k o 
t a k o v á je v nepodmíněné obecnosti odkázána na jednotnou spoludanost nějaké 
{J, či jinak řečeno - čistý rod a je vzhledem k možné existenci jednotlivin, které 
mu příslušejí, odkázán na rod{J, resp. na vázanou spoludanost jednotlivin jejího 
rozsahu. Ve zkratce můžeme říci: Bytí aje relativně samostatné resp. 
nesamostatné s ohledem na rod {J. ~ 

9B:~Nutná~ 

10 B:~, kterou lze vztáhnout k libovolnému časovému bodu~ 
II B: ~Ve sféře fenomenologických událostí "proudu vědomí" poskytuje 
exemplární doklad posledně zmiňované nesamostatnosti podstatný zákon 
stanovující, že každé aktuální, vyplněné "ted'" vědomí nutně a stále přechází do 
právě minulého teď; tedy že přítomnost vědomí vznáší ustavičné požadavky na 
budoucnost vědomí; a s tím souvisí, že retencionální vědomí toho, co právě 
minulo, jež má samo imanentní charakter aktuálního nyní, si žádá právě minulé 
bytí fenoménu, který je uvědoměn j a k o ž t o právě minulý. Samozřejmě, že čas, 
ke kterému se zde vztahujeme, je imanentní časovou formou vědomí, která sama 
přísluší fenomenologickému proudu vědomí.~ 

12 B:~dále, abychom nyní uvedli také jinak orientované příklady,~ 
13 B:~konkrétním~ 



každá barva takovéhoto kusu, každá barevná konfigurace celku 
apod. nesamostatná. Vyplněné zrakové pole, vyplněné hmatové pole 
apod. je opět v celku souhrnného momentálního smyslového 
nazírání a vzhledem k němu samostatné, kvality, formy atd., bez 
ohledu na to, zda-li se přimykají k celku nebo k jeho jednotlivým 
členům, nesamostatné; zároveň tu vidíme, že vše, co bylo vzhledem 
k celku z předcházejícího příkladu samostatné nebo nesamostatné, 
musí jako takové platit i vzhledem k celku, který je určující nyní. 
Platí totiž obecná pravda, že: 

r-Co je samostatné či nesamostatné ve vztahu k celku G, se 
také právě v této vlastnosti zachovává vzhledem ke každému celku 
G', vzhledem k němuž je G samostatné - tvrzení, které zajisté 
nepřipouští opak.-'! Ačkoliv se tedy tento vztah mění podle způsobu, 
jakým vedeme hranice; a ačkoliv se tím mění vztažné pojmy: přesto 
věta, kterou jsme právě zmínili, umožňuje r-skupinám-,2, které se 
nalézají v označované souvislosti, určitý vztah. Tak tomu je kupř. 
když nějaké skupiny koexistence náležející ke každému okamžiku 
srovnáváme se skupinami sukcese, v nichž jsou obsaženy, či 
popřípadě také s celkovou skupinou nekonečně plného r-3

-, času. To, 
co je samostatné v posledně zmiňované skupině, je tím, co je 
obsáhlejší, a proto ne vše, co se počítá za samostatné v uspořádání 
koexistence, bude muset jako takové platit také v uspořádání 
sukcese; opačným směrem tomu tak však je. Ve skutečnosti je to, co 
je samostatné v koexistenci (kupř. ohraničený kus r-zorného pole-,4 
ve své konkrétní plnosti) nesamostatné vzhledem k celku 

I B:~C oje s a m o s t a t n é čin e s a m o s t a t n é ve v z tah u k cel k u 
fJ, se také právě v této vlastnosti zachovává vzhledem 
ke každému celku fJ', vzhledem k němuž je fJ 
s a m o s t a t n á, r e s p. nes a m o s t a t n á - tvrzení, který zajisté nepřipouští 
opak.~ 

2 B:~skupinám obsahů~ 
3 B:~(fenomenologického)~ 
4 B:~zomého počitkového pole~ 
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vyplněného času, jestliže si jeho časovou určenost myslíme jako 
časový bod. Neboť časový bod r-je jako takový-,5 nesamostatný, 
konkrétně vyplněný může být pouze r-v rozlehlosti času, v trvání-,6. 
Nahradíme-li ale časový bod časovým trváním, v němž je dotyčný 
konkrétní obsah myšlen absolutně beze změn, pak by tato trvající 
koexistence mohla také v rozšířené sféře platit r-dokonce za 
absolutně samostatnou - pod podmínkou, že by se jí netýkaly 
přistupující kauzální vztahy.-'? 

Druhá kapitola 

Úvahy o teorii čistých forem celků a částí 

§ 14. Pojem fundování a příslušné teorémy 

Zákon, který jsme vyslovili a upotřebili v posledním odstavci 
předcházejícího paragrafu není empirickým tvrzením, r-nýbrž-,8, tak 
jako mnohé příbuzné zákony, připouští apriorní důkaz. Nic nemůže 
ukázat hodnotu exaktních určení jasněji, než možnost deduktivně 
založit taková tvrzení, která jsou nám důvěrně známá v jiném 
způsobu užití. S ohledem na velký význam, který si v každé oblasti 
nárokuje ustanovení deduktivního teoretizování, se chceme na tomto 
místě pozastavit. 

Definice. - Jestliže může r-existovat nějaká a jako taková 
(tedy zákonitě)-,9 pouze v širší jednotě, která ji spojuje s určitým Jl, 
pak říkáme, že a j a k o t a k o v á s i vy ž a duj e fu n d o v á n í 
skrze ~,nebotaké,žea jako taková si vyžaduje 

5 B:~jako takový, je podle toho, co jsme výše uvedli,~ 
6 B:~ v souvislosti vyplněné rozlehlosti času, v souvislosti trvání~ 
7 B: ~za samostatnou.~ 
8 B:~nadruhé straně však není ani bezprostředním zákonem podstaty,~ 
9 B:~ podle podstatné zákonitosti existovat nějaké a jako takové~ 



do pln ě n í s k r z e f..l. Jsou-li v souladu s tím ao,,uo určité v 
jednom celku uskutečněné jed not I i v é pří pad y ,J., rodů a 
resp. ,u nalézajících se v uvedeném vztahu, pak o ao říkáme, že je 
fun d o v án á s kr ze ,uo, a sice v Ý hr adn ě skrze,uo' jestliže je 
potřeba doplnění ao uspokojena pouze prostřednictvím,uo. Tuto 
terminologii můžeme samozřejmě přenést na samotné druhy. 
Ekvivokace je zde zcela neškodná. Neurčitým způsobem dále 
říkáme, že oba obsahy, resp. oba ,-2., druhy, se nalézají ve vztah u 
fu n d o v á n í či také ve vztahu nu t n é h o s poj e ní; přičemž 
ovšem zůstává otevřeno, který z obou možných a vzájemně se 
nevylučujících vztahů je míněn. Neurčité výrazy: ao s i vy ž a duj e 
doplnění, je fundována v nějakém určitém 
m o m e nt u, jsou zjevně souznačné s výrazem: ao je 
nes a m o s t a t n á. 

l.věta.-vyžaduje-li si ajako taková 
fundo v ání skrz e ,u, pak s i pr á vě takové fundo vání 
vyžaduje také každý celek, který obsahuje 
jakožto část a, ale niko li v ,u. 

Tato věta je axiomaticky zřejmá. Nemůže-li a existovat aniž 
by byla doplněna skrze,u, pak nemůže také celek a, který v sobě 
neobsahuje,u, uspokojit potřebu doplnění náležející a a sámji nyní 
musí sdílet. 

S ohledem na definici z předcházejícího paragrafu můžeme 
vyslovit následující korolárium: 

2. věta.-Celek, který obsahuje nesamostatný 
moment aniž by mu jakožto část náležel doplněk, 
který je tímto momentem vyžadován, je taktéž 
nesamostatný, a to vzhledem ke každému 

I B:~čistých~ 
2 B:~čisté~ 
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nadřazenému samostatnému celku, v němz Je 
onen nesamostatný moment spoluobsažen. 

3. věta. - Je-li G s a m o s t a t n o u č á stí [t e d y * 
v zhl e dem ke] F, p a k jek až d á s a m o s t a t n á č á s t g 
n á lež e j í c í G t a k též s a m o s t a t n o u č á stí r. 

Jestliže by totiž g, posuzováno vzhledem ke F, potřebovalo 
doplněk,u, kdyby jí tudíž v oblasti rnáleželo fundování,uo, pak by 
muselo být obsaženo v G. Jinak by si totiž G podle věty 1 
vyžadovalo doplnění s ohledem na,u a, jelikož ,uoje částí r, bylo by 

podle věty 2 nesamostatné vzhledem ke r, což odporuje 
předpokladu. Podle tohoto předpokladu je ale g samostatnou částí G, 
tedy také relativně vzhledem ke G; v oblasti G tedy nemůže 
existovat nic, co by mohlo sloužit k fundování g; tudíž nemůže nic 
takového existovat ani v celé oblasti r. 

Při vhodné změně litery lze předloženou větu vyjádřit také 
takto: 

Je-li a samostatnou částí [J, [J samostatnou 
částí r, pak je též a samostatnou částí r. 

Či ještě stručněji: 
Samostatná část samostatné části je 

samostatnou částí celku. 
4. věta. - Je-li r nes a m o s t a t n o u č á stí cel k u G, 

pak je též nesamostatnou částí každého jiného 
celku, jehož je G částí. 

rje nesamostatná vzhledem ke G, tj. náleží jí fundování v,uo 
patřícím do oblasti G. 

Samozřejmě, že to samé ,uo se musí vyskytovat také v oblasti 
každého celku, který je G nadřazen, tj. celku, kterému G náleží 

* Totiž ve smyslu stručného způsobu vyjadřování, který jsme definovali v 
posledním paragrafu a na který je tu všude třeba brát ohled. 



jakožto část; rtedy musí být též nesamostatná vzhledem ke každému 
z těchto celků. (Dodejme, že oproti tomu může být rdocela dobře 
samostatná vzhledem k podřazenému celku; je pouze zapotřebí 
vytýčit jeho hranice tak, aby z něj zůstal nutný doplněk Jl vyloučen. 
Takje kupříkladu kus ,-L, rozlehlosti in abstracto ,-2-, samostatný 
vzhledem k této rozlehlosti; ta je však sama nesamostatná vzhledem 
ke konkrétnímu celku vyplněné rozlehlosti.) 

Naši větu lze v analogii k formám předešlé věty vyjádřít 
takto; totiž, že: 

Je-li a nesamostatnou částí {3, {3 
nesamostatnou částí r, pak je též a 
nesamostatnou částí r. 

Nesamostatná část nesamostatné části je 
nesamostatnou částí celku. 

5. věta. - Re 1 a ti vně ne s amo s ta tný pře dmět je 
také absolutně nesamostatný, naproti tomu 
relativně samostatný předmět může být v 
absolutním smyslu nesamostatný. 

K důkazu této věty viz. předcházející paragraf. 
6. věta. - J s o u -1 i a a {3 s a m o s t a t n é č á s t i 

nějakého celku G, pak jsou také samostatné 
vzhledem k sobě navzájem. 

Neboť kdyby si a vyžadovala doplnění skrze {3 či nějakou 
částí {3, pak by se v souboru částí, které jsou určeny G, vyskytovaly 
takové Gmenovitě části {3), v nichž by a byla fundována; a by tedy 
nebyla samostatná vzhledem k svému celku G. 

§ 15. Přechod k pojednání důležitějších vztahů částí 

I B: ~jevící se~ 
2 B:~, avšak vzatý jako moment,~ 

88 

Pojednejme nyní některé z nejpozoruhodnějších rozdílů 
'-ve-,3 vztazích mezi celkem a částí, jakož i mezi částmi jednoho a 
toho samého celku. Obecnost těchto vztahů připouští přece bohaté 
pole možností pro nejrozmanitější rozdíly. Ne každá část je stejným 
způsobem obsažena v celku a ne každá část je s jinou částí 
propletena v jednotě celku stejným způsobem. Při srovnávání vztahů 
částí v různých celcích či již při srovnávání vztahů částí v jednom a 
tom samém celku nacházíme nápadné odlišnosti, na nichž se zakládá 
běžná řeč o různých druzích celků a částí. Ruka je například částí 
člověka zcela jiným způsobem něž barva této ruky, než celková 
rozloha těla, než psychické akty a zase vnitřní momenty těchto 
fenoménů. Části rozlohy jsou spolu sjednoceny jiným způsobem, 
než kterým jsou samy sjednoceny se svými barvami atd. Ihned 
uvidíme, že tyto rozdíly veskrze přísluší do okruhu našich nynějších 
zkoumání. 

§ 16. V záj emné aj edno stranné , zprostředkované a bezprostřední 
fundování 

Podíváme-li se na jakýkoliv pár částí nějakého celku, pak 
existují následující možnosti: 

1.) Mezi oběma částmi existuje vztah fundování, 
2.) tento vztah neexistuje. V prvním případě může být 

fundování 
a)vzájemné, 
b) jedno stranné, podle toho, zda-li lze dotyčnou 

zákonitost obrátit anebo ne. Tak kupříkladu barva a rozloha se v 
jednotném názoru ,-* -, vzájemně fundují, protože barva není 
myslitelná bez nějaké určité rozlohy a rozloha bez nějaké určité 
barvy. Oproti tomu charakter soudu jej ednostranně fundován v 

3 B " h : ~v apnomlc ~ 
• B: Přesněji řečeno: v jednotě vizuálně nazíraného jako takového. 



představách, které mu spočívají v základu, jelikož ty nemusí 
fungovat jakožto fundamenty soudu. B r e nt a n o v o rozlišení částí 
se "vzájemnou" a částí s ,jednostrannou odlučitelností" se rozsahem, 
nikoliv co do definice, shoduje s rozlišením, které zde předkládáme. 
Ztrátě jakéhokoliv fundování odpovídají Br e nt a n o v y dodatečné 
formulace "vzájemné odlučitelnosti". 

Docela zajímavou otázkou zůstává, jak se to zde má s 
relativní samostatností či nesamostatností částí; přirozeně že 
vzhledem k celku, v němž jsou pojednávány. Jestliže mezi dvěma 
částmi existuje vzájemný vztah fundování, pakje jejich relativní 
nesamostatnost mimo jakoukoliv pochybnost; tak tomu je např. v 
jednotě kvality a místa. Jinak tomu je, jestliže je tento vztah pouze 
jednostranný; v tom případě může být fundující (ačkoliv samo sebou 
nikoliv fundovaný) obsah samostatný. Tak kupříkladu v rozlehlosti 
je tvar kusu fundovaný v tomto kusu, je tedy (totiž vzhledem k celku 
této rozlohy) čímsi nesamostatným v čemsi .-L-, samostatném. 

Fundování části v jiné části může dále být: 
a) bezprostřední anebo 
f3) z p ro s tř e d k o v an é, podle toho, zda-li se obě části 

nacházejí v bezprostředním či zprostředkovaném spojení. Tento 
vztah, zrovna tak jako vztah předcházející, .-2-, není svázán s 
momenty, které jsou k dispozici individuálně, nýbrž týká se vztahu 
fundování s ohledem na jeho '-obecný-,3 základ. Je-li ao fundována 

bezprostředně v f30, avšak zprostředkovaně v Yo (pokud je totiž f30 
bezprostředně fundována v Yo), pak obecně .-4-, platí, že a vůbec je 

fundována bezprostředně v f3 a zprostředkovaně v 1- To plyne z toho, 
že když jsou a a f3 vůbec spojeny, jsou spojeny bezprostředně, a 

I B: ~vzhledem k celku~ 
2 B v' v : ~pnrozene~ 
3 B: ~podstatný~ 
4 B: ~a z čisté podstaty~ 
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opět, jestliže jsou spojeny a a ;v, jsou spojeny pouze 
zprostředkovaně. Pořadí zprostředkovanosti a bezprostřednosti je 
zákonitě založeno v .-5-, rodech. Moment .-6-, barva .-7-, může být 
kupříkladu realizován pouze v momentu a spolu s momentem 
'-species-,8, jako je kupř. červeň, modř atd. Tento moment pak zase 
pouze v souvislosti s jistou '-místní určeností-,9. Tato spojení a 
fundování, kterájsou vždy bezprostřední, podmiňují 
zprostředkovaná spojení a fundování mezi momenty barva'-a místní 
určenosrlO • Zákony souvislosti, které přísluší zprostředkovaným 
fundováním, jsou očividně analytickými, a sice logicky 
vyplývajícími důsledky těch zákonů souvislosti, které přísluší 
bezprostředním fundováním. 

§ 17. Přesné určení pojmů kus, moment, fyzická část, abstraktum, 
konkrétum 

Na pojmy, které jsme určili výše, lze nyní redukovat také 
další řadu známých a základních pojmů a dodat jim tím přesné 
určení.Předem lze říci, že některé z těchto termínů mohou být 
problematické; v každém případě mají pojmy, které jsou k nim v 
dalším sledu přiřazeny, velkou hodnotu. 

Nejdříve určíme základní rozčlenění pojmu části, totiž 
členění na k u s y či č á s t i v n e j už š í m s mys I u a na 
m o m e n t y '-("stránky")-' či a b str a k t n í č á s t i celku. 
Každou část, která je samostatná vzhledem k 
celku G, nazýváme kusem, každou část, která je 

5 B: ~čistých~ 
6 B: ~rodu~ 
7 B: ~, a zcelajiným způsobem opět momet světlosl' 
8 B: ~nejnižší diference~ 
9 B: ~určeností rozlohy~ 
10 B: ~, resp. světlost a určenost rozlohy~ 



vzhledem k němu nesamostatná, momentem 
('-stránkou-' či abstraktní částí) to h o s a mé hoc e I k u G. Přitom 
je lhostejné, zda-li je celek sám, uvažovaný absolutně či vzhledem k 
vyššímu celku, samostatný či ne. A b str a k t n í č á s t i m o h o u 
mít posléze opět kusy a kusy opět abstraktní 
č á s ti. Hovoříme o kusech časového trvání, ačkoliv je toto trvání 
něčím abstraktním, stejně tak mluvíme o kusech rozlohy. Formy 
těchto kusů jsou abstraktními částmi, které v těchto kusech tkví. 

Kusy, které spolu nemají žádný kus identický, nazýváme 
vyl u č ují c í m i s e (disjunktními) kusy. Rozčlenění celku na 
mnohost vylučujících se kusů nazýváme r o z š t ě pen í m celku. 
Dva takové kusy mohou ještě mít společný identický moment. Tímto 
způsobem je například společná hra nic e identickým momentem 
hraničících kusů rozčleněného kontinua. Kusy se nazývají 
odd ě len Ý mi, jestliže jsou disjunktní v přísném smyslu, jestliže 
tudíž nemají již společný ani i den ti cký m om en t. 

Jelikož abstraktní část je také abstraktní ve vztahu ke 
každému obsáhlejšímu celku a vůbec ke každému souboru 
'-0 bsahů-' 1, v němž je tento celek zahrnut * , je abstraktní část v 
relativním pojetí eo ipso abstraktní v pojetí absolutním. Posledně 
zmiňované pojetí se dá definovat jakožto hraniční případ relativního 
poj etí, v němž je tato relace určena cel k o v Ý m s o u bor e m 
'-obsahů (předmětů)-,2 vůbec; tedy nepotřebujeme nějakou 
předběžnou definici toho, co je abstraktní či nesamostatné v 
absolutním smyslu. Abstraktum jako takové je '-obsah-,3, k 
němuž vůbec existuje celek, vzhledem k němuž je nesamostatnou 
částí. 

I B:~předmětů~ 
* Podle věty 4, vyd. A s.256; vyd. B s. 263. 
2 B:~předmětů~ 
3 B:~předmět~ 
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Jestliže '-abstraktum-,4 připouští rozklad takového druhu, že 
kusy jsou '-abstrakta-,5 stejného nejnižšího rodu, jako je ten, který je 
určen nerozděleným celkem, nazýváme jej .-fy z i c kým 
ce lkem-,6 ajeho části .-fyz i ckým i č ás tm i-,7. Do této oblasti 
patří například rozdělení rozlohy na více rozloh, především 
vzdálenosti v prostoru na více prostorových vzdáleností, vzdálenosti 
v čase na více časových vzdáleností atd. 

Zde můžeme připojit ještě následující definice: 
'-Obsah-,8 ve vztahu ke svým abstraktním momentům se 

nazývá .-k o n k r é tu m -,9, a sice ve vztahu k nejbližším momentům 
jej ich n e j b 1 i ž š í k o n k r é t um. (Rozdíl mezi bližšími a 
vzdálenějšími momenty, který zde předpokládáme, určíme přesněji 
hned v následujících paragrafech.) Konkrétum, které samo není .-10-, 

abstraktní, můžeme nazývat a b s o 1 u t n í k o n k r é t um. Jelikož 
platí tvrzení, že každý absolutně samostatný obsah má abstraktní 
části, můžeme také na každý nahlížet jako na absolutní konkrétum a 
označovat jej tak. Obou pojmům tedy přísluší stejný rozsah. Ze 
stejných důvodů lze také místo k u s říkat k o n k r é t n í č á st, 
přičemž konkrétnost je samozřejmě třeba chápat jako absolutní či 
relativní, podle toho, zda-li celek sám má pouze abstraktní části, 
anebo je sám abstraktní. Kde prostě užíváme slovo k o n k r é t um, 
tam zpravidla míníme absolutní konkrétum. 

§ 18. Rozdíl mezi zprostředkovanými a bezprostředními částmi 
celku. 

4 B:~celek~ 
5 B:~co do své podstaty~ 
6 B:~extenzivním celkem~ 
7 B:~extenzivními částmi~ 
8 B:~předmět~ 
9 B:~relativní konkrétum~ 
\O B:~v žádném ohledu~ 



S rozdílem mezi kusy a abstraktními částmi těsně souvisí 
rozdíl mezi z pro s tře d k o van Ý m i a bez pro s tře dní m i 
částmi, či lépe řečeno, mezi částmi b I i ž š í m i a v zdá len ě j š í mi. 
Protože řeč o bezprostřednosti a zprostředkovanosti můžeme chápat 
ve d voj í m srny s I u. Nejprve probereme zprvu se nabízející 
smysl této řeči. 

Je-li B( G) částí celku G, pak část této části, kupř. B( B( G)), 
je opět částí celku, avšak z pro st ř e d k o van o u částí. B( G) se 
pak ve srovnání s tím může nazývat bez pro st ř e dní částí celku. 
Toto rozlišení je relativní, jelikož B( G) může být sama opět 
zprostředkovanou částí, totiž ve vztahu k nějaké další části, v níž je 
sama obsažena jakožto část. Toto relativní rozlišení se změní v 
absolutní, jestliže a b s o I ut n ě zp r o s tř e dk o v an ým i částmi 
budeme rozumět takové, ve vztahu k nimž se v celku vyskytují 
části, které je samy jakožto části zahrnují; a b s o I u t n ě 
bez pro st ř e dní m i částmi budeme tudíž rozumět části, které 
nemohou být pokládány za části žádné z částí téhož celku. V tomto 
absolutním smyslu je zprostředkovaná každá geometrická část 
rozlohy; neboť k rozlehlosti vždy opět náleží (geometrické) části, 
které ji obsahují. Těžší je uvést vhodné příklady absolutně 
bezprostředních částí. Snadje možné udat následující příklad: 
Jestliže ve vizuálním názoru vyzdvihneme jednotný komplex všech 
vnitřních momentů, které zůstávají při pouhé změně místa identické, 
pakje tento komplex částí celku, který nemůže více vlastnit žádnou 
nadřazenou část. Totéž by platilo o celku pouhých rozloh těchto 
momentů vzhledem ke geometrickým tělesům, které jsou 
kongruentní nezávisle na poloze. Jestliže toto rozlišení omezíme na 
části jednoho a toho samého druhu, pak bude absolutně 
bezprostřední částí již moment jednotného zbarvení, za předpokladu, 
že se v celku nevyskytuje žádný moment stejného druhu, do kterého 
by mohl být ten prvý začleněný jakožto část. Oproti tomu je potřeba 
barvu, která tkví v kusu celku, nakolik přispívá k celkovému 
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zbarvení celku, pokládat za zprostředkovanou část. Totéž, vzhledem 
k druhu rozloha, platí pro celkovou rozlohu, která je absolutně 
bezprostřední částí, a pro kus této rozlohy, který je absolutně 
zprostředkovanou částí rozlehlé věci. 

§19. Nový smysl tohoto rozlišení: bližší a vzdálenější části celku 

Řeč o bezprostředních a zprostředkovaných částech získává 
zcela nový obsah, jestliže dbáme určitých pozoruhodných rozdílů, 
které se nám vnucují při srovnávání vztahů mezi celky a 
zprostředkovanými částmi*. Jestliže r-fyzický-,l celek uvažujeme 
jako rozštěpený, připouští tyto kusy opět rozštěpení, a rovněž kusy 
těchto kusů atd. Části částí jsou zde částmi celku úplně stejným 
způsobem jako r-bezprostřední-,2 části; a sice nejen, že si 
nevšímáme pouze stejnosti v ohledu ke druhu vztahu částí, která 
vzhledem k celku podmiňuje řeč o částech stejného druhu - kusy 
kusů jsou opět kusy celku* -, nýbrž ohlašuje se nám v tom také 
stejnost těchto vztahů mezi celkem a zprostředkovanými částmi na 
jedné straně a celkem a (relativně) bezprostředními částmi na straně 
druhé, jmenovitě to, že r-3

-, nenalézáme žádný důvod přiznat r-těm 
druhým před těmi prvými nějakou vnitřní přednost-,4: 
odstupňovanému řádu dělení zde neodpovídá věcně určené a pevné 
odstupňování ve vztahu částí k celku. Není tomu tak, že by řeč o 
zprostředkovaných a bezprostředních částech byla zcela libovolná, 
tj. že by jí scházel objektivní základ. Fyzický celek doopravdy má 

* Srov. Bol z a no, Wissenschaftslehre, I, §58, s.251 a násl., a Tw a r d o w s k i, 
cit.d. §9, s.49 a násl. 
I B: ~extenzivní~ 
2 B: ~původní~ 
* Nový výraz věty 3 z § 14, výše vyd. A s.255, vyd. B s.262. 
3 B: ~na základě různosti možných dělení, v nichž se vynořuje ta samá část a v 
nichž se může vynořit hned jako dřívější, hned jako pozdější,~ 
4 B: ~jedněm před druhými absolutní přednost ve způsobu zahrnutí v celku~ 



ony nejprve uvažované části a těm opět nemenší měrou náleží v nich 
rozlišené, tedy ve vztahu k celku zprostředkované části; a tak tomu 
je v každém kroku dalšího dělení. Ale o sobě se nejvzdálenější z 
těchto částí nenacházej í vzhledem k celku o nic dále než ty 
nejbližší. Části vděčí za svou posloupnost '-pouze-,l fO sloupno sti 
dělení, a té schází objektivní základ . .-Ve fyzickém-' celku 
neexistuje žádné o sobě první dělení a taktéž žádná pevně vymezená 
skupina dělení, která by představovala první úroveň dělení; z již 
daného dělení neplyne žádný přechod k novému dělení, resp. úrovni 
dělení, jenž by byl určen přirozeností věci. Každé dělení můžeme 
zahájit bez zneuznání nějaké vnitřní přednost. Každá 
zprostředkovaná část může mít, podle upřednostněného způsobu 
dělení, také platnost bezprostřední části a každá bezprostřední část 
platnost části zprostředkované. 

Zcela jinak se věc má, jestliže uvážíme jiné příklady. 
Názorně jednotný sled tónů, např. určitá melodie, je celkem, v němž 
jakožto části nalézáme jednotlivé tóny. Každý z těchto tónů má opět 
části, moment kvality, moment intenzity atd., které jsou jakožto 
části částí taktéž částmi melodie; v tomto případě je však jasné, že 
zprostředkovanost, s kterou celku náleží například moment kvality 
jednotlivého tónu, nelze připsat na vrub naší subjektivní 
posloupnosti dělení či jiných subjektivních motivů . .-Je sice jisté, že 
abychom postřehli moment kvality jednotlivého tónu tak, jakje pro 
sebe, musíme nejprve vyzdvihnout tón sám; zvláštní uchopení 
zprostředkované části zde tedy předpokládá zvláštní uchopení 
bezprostřední části; avšak toto subjektivní přinucení se nesmí 
zaměňovat s evidentním objektivním stavem věcí-,3: Je evidentní, že 

lB: ~v každém případě také~ 
2 B: ~V extenzivním~ 
3 B: ~ Je sice jisté, že má-li být postřehnut moment kvality jednotlivého tónu tak, 
jakje pro sebe, musí být tónu sám "odlišen". Zvláštní uchopení zprostředkované 
části předpokládá zvláštní odlišení bezprostřední části. A však tento 
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kvalita o sobě je částí melodie pouze natolik, nakolikje částí 
jednotlivého tónu; k tomuto tónu patří bezprostředně, k celému 
útvaru tónů pouze zprostředkovaně. Toto "zprostředkovaně" se zde 
tedy nevztahuje k libovolnému či dokonce psychologickým 
donucením podmíněnému upřednostnění určitého postupu dělení, 
při němž bychom museli narazit nejdříve na tón a poté na jeho 
kvalitativní moment; nýbrž tón o s obě je v celku melodie dřívější 
částí ajeho kvalitaje pozdější, zprostředkovanou částí. Stejně se to 
má s intenzitou tónu; vskutku se téměř zdá, jako kdyby nás odváděla 
od celku melodie ještě o kus dál, jako kdyby nebyla bezprostřední 
částí tónu, nýbrž jako by měla blíže kjeho kvalitě, tudíž jako kdyby 
byla ve vztahu k tónu již sekundární částí (což je pojetí, které není 
zcela nepochybné, a proto by vyžadovalo důkladnější uvážení). 
Jestliže máme právo přijmout to, že v kvalitě, např. v kvalitě c, 
uvažovaného tónuje část, která představuje to, co jíje společné se 
všemi tóny jako takovými, tedy druhový moment: pak tato část tkví 
v kvalitě primárně, v tónu sekundárně a v celém tónovém útvaru 
přinejmenším terciárně atd. Zrovna tak se barevný či tvarový 
moment, který tkví '-ve fyzické části vizuálního názoru-,4, začleňuje 
nejprve do této části a teprve sekundárně do celku názoru. Ještě 
zprostředkovaněji se k celku vztahuje "volumness" obsažená .-v 
tvaru-,5, tj. charakter velikosti, který .-k němu-,6 primárně náleží 
.-(totiž před veškerým kvantitativním určením)-,7. 

Po tom, co jsme vyložili, by měl být jasný nový a důležitý 
smysl rozlišení zprostředkovaných a bezprostředních částí. Toto 
rozlišení ale není něčím pouze relativním za předpokladu, že v 

fenomenologický vztah se nesmí zaměňovat s objektivní věcnou situací, o kterou 
nám zde běží:~ 
4 B: ~v extenzivní části něčeho vizuálně nazíraného (jako takového)~ 
5 B: ~ve vytvarované rozlehlosti~ 
6 B: ~k ní~ 
7 B: ~(o kvantitativním určení ve vlastním smyslu nemůže být v oblasti čistých 
daností názoru jako takové přirozeně ani řeč)~ 



každém celku existují části, které náleží přímo jemu samému, a 
nikoliv nejprve některé zjeho částí. Vzhledem k jednotlivé části je 
samo o sobě rozhodnuto, je-li v nynějším smyslu zprostředkovaná či 
nikoliv, a v prvním případě, je-li zprostředkovanou částí prvého, 
druhého či dalšího stupně. Pro potřeby terminologického rozlišování 
bychom zde mohli hovořit o b I i ž š í cha v zdá len ě j š í c h 
částech, pro účely přesnějšího určení také o primárních, 
s e k u n d á r n í ch, ... částech celku; termínu z pro s tře d k o van á 
a bez pro st ř e dní část ponecháváme obecnější, na libovolné části 
uplatnitelný smysl. Sekundární části jsou primární části primárních 
částí, terciální části jsou primární části sekundárních atd. Pojmy této 
řady jsou očividně vzájemně neslučitelné. 

Primární části mohou, a dokonce zpravidla bývaj í zároveň 
absolutně zprostředkované. Avšak existují také primární části, které 
jsou absolutně bezprostřední, tj. nejsou jakožto části obsaženy v 
žádné části svého celku. Každý kus nějaké rozlohy je v ní primárně 
obsažen, ačkoliv může být vždy uchopen jakožto zprostředkovaná 
část téže rozlohy. Objektivně vzato stále existují části, jejichžje 
částí. Naproti tomu forma rozlehlosti není obsažena v žádné z částí 
rozlehlosti jakožto část. 

§20. Bližší a vzdálenější části ve vzájemném vztahu. 

Výše jsme hovořili o zprostředkovaných a bezprostředních, o 
bližších a vzdálenějších částech ve vztahu k cel k u, jemuž náleží. 
Ale i tam, kde sledujeme části ve vzáj emném vztahu, užíváme 
obvykle tyto termíny, ačkoliv v celkem jiném smyslu; mluvíme o 
bezprostřední a zprostředkované souvislosti částí, a v druhém 
případě děláváme ještě další rozlišení. Říkáme, že jedny části se vůči 
sobě nalézají blíže, druhé dále. Do úvahy zde připadají následující 
vztahy. Je běžné, že forma spojení spojuje výhradně dvě části a, fl do 
jed n é částečné jednoty a jiné části vylučuje; a dále, že {J, ale 
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nikoliv a, je právě takovým způsobem spojena s r. Při takovémto 
stavu věcí je nyní i a spojena s {J, totiž pomocí komplexní formy 
jednoty, která je zbudována ze spojení a A {J a{JA r. Tato poslední 
spojení poté nazýváme bezprostředními, spojení a a r, které je 
uskutečňováno ve formě a A {JA r, nazýváme spojením 
zprostředkovaným. Existují-li poté další výhradní spojení r A J, JA C 

atd., pak řekneme, že jejich koncové členy J, c, ... jsou s a spojeny 
stále se stupňující zprostředkovaností, J je vzdálenější částí než r, c 
je ještě vzdálenější než J, atd. Tímto je zjevně popsán pouze 
jednoduchý speciální případ. Každé písmeno a, {J, r ... může 
kupříkladu slučovat komplexní částečnou jednotu, tedy celou 
skupinu jednotně spojených členů, a vzápětí by se, na zákla~ě . 
zřetězení, které návazně začleňují částečné jednoty v celek, JevIly 
také členy různých skupin ve vztazích bližších a vzdálenějších 
spojení. 

V tom, co jsme uvedli, není řečeno nic o tom, zda-li existují 
ještě jiné typy spojení, a především, zda-li mezi zprostředkov~n~ v 

spojenými členy existují ještě přímá spojení (a snad doko,!lce 1 tehoz 
rodu jako spojení mezi bezprostředně spojenými členy). Cleny 
pojednáváme výhradně s ohledem na for m y složených vztahů, 
které jsou určeny prostřednictvím elementárních spojení. 
Samozřejmě, že pojednání těchto forem bude obzvláště důležité v 
oné význačné třídě případů, která přichází jak teoreticky, tak 
prakticky nejčastěji na řadu ajejíž osobitost lze snadno ozřejmit na 
spojení bodů v rámci přímky. Jestliže v přímce odlišíme libovolnou 
řadu bodů, pak postřehneme, že bezprostřední spojení 
zprostředkovaně spojených členů náleží do jednoho a toho samého 
rodu spojení jako spojení s bezprostředními sousedy a sice tak, že se 
od nich liší pouze prostřednictvím své nejnižší specifické diference, 
přičemž sama tato diference je jednoznačně určena diferencemi 
spojení, kterájsou v tu kterou chvíli zprostředkovávající. Tak tomu 
je v případě časových řad, prostorových konfiguracích, zkrátka 



řečeno všude, kde lze spojení charakterizovat pří mým i ú s e k y 
jednoho a téhož rodu. Krátce řečenos, všude tu existuj e s čít á n í 
Ú s e k ů . Avšak zde, v naší docela formální úvaze, můžeme od toho 
všeho odhlédnout. 

To podstatné lze pojmově uchopit následujícím způsobem. 
Dvě spojení tvoří z ř e t ě z e ní, jestliže mají některé, ale ne všechny 
členy společné Gestliže se tedy nekryjí, jako když jsou např. tytéž 
členy sjednoceny různorodými spojeními). Každé zřetězení je podle 
toho komplexním spojením. Spojení nyní dělíme na ta, která 
obsahují zřetězení, a na ta, která je neobsahují; a spojení prvního 
typu jsou komplexy tvořené spojeními druhého typu. O členech 
spojení, které neobsahuje zřetězení, říkáme, že jsou 
bez pro s tře dně s poj e n y či že s o u sed í . V každém zřetězení 
a tedy v každém celku, který obsahuje zřetězení, se musí vyskytovat 
bezprostředně spojené členy, jmenovitě ty, jež náleží ke spojení 
částí, které již neobsahují zřetězení. Všechny zbývající členy 
takového celku se nazývaj í vzáj emně z pro s tře d k o van ě 
s poj e n é . Společný člen pro sté h o z ř e t ě z e n í a ~ Ir r 
(prostého, protože jeho částí není žádné zřetězení) je, ve smyslu 
těchto určení, se svým sousedy bezprostředně spoj en, tito sousedi 
jsou spolu spojeny zprostředkovaně atd. Řeč o částech, které jsou 
vůči sobě bližší či vzdálenější, se vždy týká zřetězení: Pojmy 
s o u sed (= bezprostředně připojený člen), s o u sed s o u sed a 
atd. udávají, po doplnění, které je formálně lehce určitelné, stupně 
"v zdál e n o s ti" a nejsou poté ničím jiným než ř ad o v ým i 
čís ly: první, druhý atd. Toto doplnění má přirozeně za cíl postarat 
se o jednoznačnost těchto pojmů fixováním "směru postupu"; kupř. 
zavedením podstatné nerovnosti stran určité třídy vztahů, z čehož 
vzniká tvorba pojmů jako - pravý soused A (prvý napravo od A), 
pravý soused pravého souseda A (druhý napravo od A) atd. 
Podstatné cíle zkoumání, které zde provádíme, nám nedovolují 
zabývat se blíže tímto o sobě nikoliv nedůležitým bodem. 

94 

§21. Přesné určení pregnantních pojmů celek a část, jakož i jejich 
podstatných druhů, prostřednictvím pojmu fundování. 

.-Jak v našich definicích, tak v logicky vyvozených větách i v 
popisech jsme doposavad neustále hovořili o celcích, v nichž jsme 
pojímali právě pojednávané obsahy jakožto části. Nyní-,l bychom se 
však v š ude mohli bez .-2-, poj mu cel k u ob e jít, šlo by jej 
nahradit prostým s p o I u byt í m obsahů, které byly označovány 
jakožto části. Tak bychom mohli např. definovat, že: 

Obsah druhu aje fundován v obsahu druhufJ, když ze své 
'-povahy-,3 (tj. zákonitě, na základě svého specifického charakteru) 
nemůže existovat a, aniž by existovala fJ; přičemž zůstává otevřeno, 
zda-li je ještě zapotřebí spolubytí určitých y, ď, či nikoliv. 

Podobně lze naložit s ostatními definicemi. Pokud vše 
pojímáme s takovou obecností, pak lze zajímavým způsobem 
definovat p r e g n a n t n í poj e m cel k u pro st ř e dni c tví m 
poj mu fundac e, a to následujícím způsobem: 

Cel k e m rozumíme soubor obsahů, které j sou semknuty 
jed not n Ý m fu n d o v á ním, a sice bez přispění dalších obsahů. 
Obsahy takového souboru nazýváme částmi. Řeč oje dno t ě 
fu n d o v á n í má znamenat, že k a ž d Ý o b s ah, ať pří moč i 
nepřímo, souvisí prostřednictvím fundování se 
vše m i o s t a t ním i o b s ah y. K tornu může docházet tak, že 
všechny tyto obsahy jsou v s obě bez vnějšího přispění 
bezprostředně či zprostředkovaně fundovány; anebo také tak, že 

I B: ~V předcházejících úvahách jsme se věnovali nejobecnějším podstatným 
vztahům mezi celky a částmi, popř. těm, které jsou mezi částmi navzájem 
(vztahům obsahů, které se spojují v "celek") V definicích a popisech, jež se těchto 
věcí týkali, byl pojem celku pře d p o k I á dán . Přesto~ 
2 B: ~tohoto~ 
3 B: ~podstaty~ 



naopak vše c h n y s p o leč n ě fundují nový obsah, a to opět bez 
vnějšího přispění. V posledním případě není vyloučeno, že se tento 
jednotný obsah skládá z částečných obsahů, které jsou ze své strany 
fundovány ve skupinách částí předpokládaného souboru podobným 
způsobem, jako celkový obsah v celém souboru. Konečně jsou také 
možné zprostředkující případy, kdy jednota fundování nastává kupř. 
tak, že a funduje nový obsah s {J, {J pak zase s y, rs r5 atd., zkrátka 
řečeno, zřetězením. 

Ihned je patrné, jak j sou takovými rozdíly určena 
pod s t a t n á r o zdě len í cel k ů. V prvně jmenovaných 
případech se "části" (definované jakožto členy dotazovaného 
souboru) "p r o ni kaj í "; v ostatních případech jsou části "m i m o 
seb e", určují však, ať již všechny dohromady či v řetězení po dvou 
členech, reálné formy spojení. Tam, kde se hovoří o s v áz án í, 
s poj e n í atp. v užším smyslu, je míněn celek druhého typu; tj. 
obsahy, které jsou vzhledem k sobě samostatné (na něž se jakožto na 
své k u s y celek poté rozpadá), fundují n o v é obsahy jakožto 
"formy, které je spojují". Také řeč o celcích a částech vůbec se 
zpravidla orientuje pouze na tyto případy. 

Tentýž celek může být vzhledem k určitým částem 
proniknutím, vzhledem k jiným spojením: tak například ,-L, jevící 
'-se-' věc '-vzhledem k svým "stránkám"-,2 a tatáž věc vzhledem ke 
svým kusům. 

§22. Smyslové formy jednoty a celek. 

Než postoupíme dále, bude dobré výslovně upozornit na to, 
že podle měřítka naší definice není třeba, aby 

1 B: ~smyslově se~ 
2 B: ~, názorně daný a smyslovými kvalitami pokrytý prostorový tvar (právě tak, 
jak se tu jeví) vzhledem ke svým vzájemně se fundujícím obsahům, jakými jsou 
například zbarvení a rozlehlost, ~ 
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každému celku příslušela vlastní forma ve 
smyslu zvláštního, veškeré části spojujícího 
momentu jednoty. Jestliže zřetězením vzniká jednota takovým 
způsobem, že každá dvojice sousedících členů funduje nový obsah, 
pakje požadavkům naší definice učiněno zadost, aniž by se naskýtal 
vlastní, ve všech částech s p o leč n ě fundovaný moment, totiž 
právě moment jednoty; a to, že bychom takový moment vždy museli 
předpokládat, může sotva kdo tvrdit a priori. Podle našeho pojmu 
celku není v žádném případě zapotřebí, aby části byly spojeny také 
pouze seskupením či spárováním prostřednictvím vlastních 
momentů jednoty. Pouze když je celek '-"fyzickým"-,3 a na kusy 
rozložitelným celkem, jsou takové momenty samozřejmé a a priory 
nezbytné. 

,-Ještě zvláštnějším se může zdát, budu-li tvrdit, že-,4 možná 
všechny celky, s výjimkou rozložitelných celků, postrádají 
'-smyslovou formu-,5, např. že jednota rozlohy a zbarvení, kvality 
tónu a intenzity tónu'-, počitku a předmětného výkladu atd.,-,6 
spočívá v pouhém jednostranném nebo vzájemném fundování, aniž 
by byl nad to prostřednictvím jejich spolubytí ještě fundován nějaký 
vlastní obsah, který by představoval formu, resp. nějaký vlastní 
moment jednoty. V každém případě je nápadný fakt, že kdekoliv lze 
spojující formy skutečně vykázat jakožto '-smyslové-,7 momenty'-, 
tudíž prostřednictvím vnitřního nebo vnějšího vnímání,-,8 jsou tím, 
co je spojené, části, které jsou vzhledem k sobě samostatné; např. 

3 B: ~"extenzivním"~ 
4 B: ~Může se zdát zvláštní, že si s těmito definicemi přesto vystačíme a že se 
dokonce můžeme odvážit zastávat myšlenku, že~ 
5 B: ~slučující formy jednoty~ 
6 B: ~anebo jednota mezi počitkovým obsahem vnímání věci a tím, čím oproti 
němu stran vlastních fenomenologických momentů přispívá vědomí vnímání, a 
mnoho podobných jednot~ 
7 B: ~vlastní~ 
8 B: ~v názoru,~ 



tóny v jednotě melodie či po stupních rozlišené barvy v jednotě 
barevné konfigurace nebo částečné tvary v jednotě komplexního 
tvaru apod. Mamáje naproti tomu snaha nalézt v jednotě vizuálního 
jevu kromě obsahů představujících formy, které udílejí jednotu 
kusům, také takové, které k sobě vážou r-"stránky"-,l, např. zbarvení 
a rozlehlost či v prvním případě odstín a jasnost, v druhém případě 
r-formu a mohutnost (volumness)-,2 apod. Máme ted' pochopitelně 
daleko k tomu, abychom rovnou připsali neexistenci tomu, co 
nemůžeme nalézt. Je však v každém případě nanejvýš důležité 
uvážit a, kdyby to bylo přípustné, vysvětlit možnost s mys lov é 
jednoty bez abstrahovatelné smyslové formy,. 

V tomto ohledu může zprvu působit zvláštně, že pouhá 
nutnost koexistence, pouhé požadavky doplnění, které nespočívají v 
ničem jiném, než že bytí obsahů určitých druhů podmiňuje současné 
bytí obsahů určitých přiřazených druhů, že takto uzpůsobené 
požadavky, tvrdím, mají působit jako požadavky udílející jednotu. 
Ihned se bude namítat: Nemohly by tyto obsahy přese všechno r-být 
libovolně roztroušeny po veškerenstvu místo toho, aby nám, jak to 
ve skutečnosti činí, tanuly na mysli v n á z o r n é jed not ě ? 

Odpověděli bychom poukazem na to, že všude kde je a 
fundována v {J, není možné žádné samostatné bytí, tudíž také žádné 
samostatné vědomí, žádný samostatný uzavřený prožitkový akt, 
který by obsahoval a a nikoliv {J. Ať už vedeme hranici nějakého 
bytí-pro-sebe P jakkoliv úzce, jestliže P realizuje a, pak musí 
zároveň realizovat {J. Jeho bytí-pro-sebe, jeho samostatnost spočívá 
přece v tom, že by zůstalo tím, čím je, i kdyby jinak vše reálné 
zaniklo. Avšak s {J by zanikla i a, a tím by se P změnilo. 

Dobrá, odpoví na to opačná strana. Ale tím ještě není dána 
r e á I n á jed not a, v psychické oblasti jednota názoru. V 
posledním případě by se oba obsahy mohly sice nutně nalézat v 

I B: ~nesamostatné momenty~ 
2 B: ~moment formy a velikosti~ 
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tomtéž vědomí, a přece by mohly vedle sebe spočívat zcela 
odděleně. -,3 

Naše odpověd' je jasná. Řeč o oddělení r-4
-, implikuje 

myšlenku relativní samostatnosti oddělených obsahů; a právě to 
jsme vyloučili. Dosvědčuje to obraz spočívání vedle sebe; tento 
obraz očividně předpokládá samostatné obsahy, které také pouze 
kvůli tomu, že jsou samostatné, mohou fundovat tuto s mys lov o u 
formu spočívání vedle sebe. Co se chce tímto nevhodným obrazem 
(nevhodným již proto, protože chce ilustrovat nepřítomnost 
smyslové formy na základě určitého případu této formy) tolik 
vyjádřit, je vzájemná lhostejnost obsahů daných v pouhé prostorové 
pospolitosti. Tím se nám podsouvá tato myšlenka: kde neujednocuje 
ani takto volná, nýbrž vůbec žádná forma, tam by obsahy neměly už 
opravdu nic společného; naprosto nikdy by se tedy nesešly, věčně by 
zůstaly osamocené. A není to protimluv, chtít spojovat obsahy bez 
pouta? - Samozřejmě, že toto vše je zcela správné vzhledem k těm 
obsahům, které tento obraz předpokládá. Avšak ty obsahy, o kterých 
mluvíme my, mají spolu velmi co do činění,jsou v sobě přece 
fundované, a právě proto nepotřebují žádné řetězy a pouta, aby spolu 
byly zřetězené nebo spojené, aby byly svedeny dohromady r-atd-'. 
Ba všechny tyto výrazy nemají v jejich případě vlastně vůbec žádný 
smysl. Kde nemá smysl mluvit o oddělení, tam také nemá smysl 
problém, jak se má toto oddělení překonat. 

Přirozeně, že r-se ono pojetí oblasti fenomenálních předmětů 
(obzvláště fenomenologických obsahů), které jsme doposud měli na 

3 B: ~spočívat vedle sebe v úplném oddělení, nemohly by ve svém bytí na sebe 
odkazovat a přece být úplně a naprosto nespojené: místo toho, aby fundování, jak 
zde chceme tvrdit, znamenalo již spojenou jednotu?~ 
4 B: ~,Ihostejno, jde-Ii o oddělení, které je vytvořené různými vědomími, nebo o 
oddělení v rámci téhož vědomí,~ 



mysli, přenáší na oblast předmětů vůbec-,I . Rovnou bychom mohli 
říci, že vší m, co d o op r a v d y s jed noc u je, j s o u v z tah y 
fu n d o v á ní. V důsledku toho se i jednota samostatných předmětů 
uskutečňuje pouze prostřednictvím fundování. Jelikož tyto předměty 
nejsou jakožto samostatné fundovány v sobě navzájem, nezbývá než, 
že samy, a to společně, fundují nové obsahy, které nyní vzhledem k 
fundujícím "členům" právě díky této situaci nazýváme jednotu 
udílejícími obsahy. Jednota náleží ale - a nesrovnatelně niterněji, 
protože méně zprostředkovaně - také obsahům, které jsou navzájem 
fundovány (ať už vzájemně či jednostranně). Tato "niternost" 
spočívá právě v tom, že jejich jednota není zjednána teprve nějakým 
novým obsahem, který pře ci ze své strany "zjednává" jednotu jen 
díky tomu, že je společně fundován v mnoha členech, které jsou o 
sobě oddělené. Říkáme-li takovému obsahu ,jednota", pakje jednota 
zajisté "reálný predikát", "pozitivní", "reálný" '-, "smyslový"-' 
obsah; a poté v tom t o smyslu nenáleží jiným celkům jednota; a 
pak také nemůžeme již vůbec tvrdit, že '-smyslový-,2 moment 
jednoty je jednotný s každým ze sjednocených členů. Jestliže však 
nechceme přijmout tuto na hlavu postavenou terminologii, která 
v praxi svádí k mnohoznačnostem, pak budeme naopak muset 
hovořit o jednotě a celcích všude tam, kde vystupuje jednotné 
fundování. Pak budeme moci o každém tímto způsobem 
sjednoceném souboru obsahů říci, že mu pří s I uší jednota, ačkoliv 
predikát, který mu takto připisujeme, není "reálný" tak, jako bychom 
mohli někde v celku odlišit kus obsahu jakožto ,jednotu". Jed not a 
je právě k a t ego r i á I n í p r e d i kát. 

Nemusíme také zbytečně zdůrazňovat nemalý teoretický 
přínos, který nám naše pojetí - tím, že odstraní jednu od pradávna 

1 B: ~toto pojetí neplatí pouze v oblasti názorných předmětů (především 
fenomenologických obsahů), které nám sloužily za příklady, nýbrž pro oblast 
předmětů vůbec~ 

2 B: ~vlastní~ 
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známou a palčivě pociťovanou těžkost nauky o celcích - slibuje. 
Běží o nekonečné komplikování vztahů částí, komplikování, které 
zdánlivě vyžaduje nekonečné komplikování momentů jednoty, a to v 
každém celku. Názor, na nějž se zaměřují naše pochyby, vychází z 
domnělé samozřejmosti, že kdykoliv dva obsahy tvoří reálný celek, 
musí tu být přítomnajistá vlastní část (moment jednoty), kteráje 
spojuje dohromady. Jestliže nyní k a a b patří moment jednoty c, pak 
také k a a C - neboť ty jsou přece také sjednocené - patří nový 
moment CI; k bac patří opět nový moment c2; k C a Cl' jako i k C a c2 
nové momenty Cll a c2 1; a tak in inf. Jestliže se nyní také nerozliší 
rozdíl mezi spojením a vztahem, rozdíly mezi "smyslovou matérií" a 
"kategoriální formou", neomezená rozmanitost a apriori možných, 
podle ideální zákonitosti se do nekonečna komplikujících rozdílů 
uchopení se výkladem vloží - v podobě reálných momentů - do 
předmětů: z toho pramení ony právě tak subtilní jako i podivné 
analýzy, které nám ve svém "psychologickém" zkoumání nabízí 
Twardowski.* 

Naše pojetí nás zbavuje nekonečných, do stále nových řad se 
štěpících regresů částí. Reálně Gakožto vnímatelné v možné 
smyslovosti) neexistuje nic více, než soubor kusů celku, jakož i 
smyslové formy jednoty, které jsou založeny v pospolitosti kusů. 
Tím, co však v oblasti kusů udílí jednotu momentům, jakož i 
momentům jednoty s kusy, jsou fundace ve smyslu naší definice. 

Co se konečně týče poj m u moment jednoty, který tedy ještě 
odlišujeme od "formy", která celku udílí 
j ednotu,jižjsmejej výše předběžně definovali. Řečeno 
explicitně, rozumíme jím o b s ah, který je fundo v án 
mno ž s tví m o b s ah ů, a sice r-tak, že je fundován vše m i 
s p o leč n ě a nikoliv pouze jednotlivými z nich-,3. (Samozřejmě, že 

* cit.díl., § 10, s.51 a násl. 
3 B: ~všemi společně a nikoliv pouze jednotlivými z nich~ 



přitom předpokládáme náš pojem fundování.) Jestliže se omezíme 
na fenomenální sféru, pak, podle přirozenosti svých fundamentů, 
může být tento obsah právě tak obsahem vnější jakož i vnitřní 
smyslovosti. 

Poznámka. Momenty jednoty se, jako všechny jiné abstraktní 
obsahy, uspořádávají do "-pravých (A r i s t o tel s k é )-,1 rodů a druhů. * 
Tak se "-prostorový tvar2 jakožto rod diferenciuje v ..-druh trojúhelník-,3, a 
ten opět v nižší druh "-určitý trojúhelník-,4, onen poslední druh je brán v 
tom smyslu, v němž je "tímtéž" při každém přesouvání a otáčenÍ. 
"-Poslední možnou diferenciaci představuje sestup k trojúhelníku, který je 
určen také stran své absolutní polohy a který je přece stále ještě abstraktem 
i, ve vztahu ke všem nadřazeným druhům, relativním konkrétem.-' Na 
takovýchto příkladech si také ujasňujeme to, že rod momentů jednoty je 
jednoznačně určen rodem obsahů, které jej fundují, a že právě tak je 
jednoznačně určena nejnižší diference těch prvých nejnižší diferencí těch 
druhých. Pozorujeme dále, že při momentech jednoty musíme rozlišit 
momety či formy ptvého, druhého, třetího ... stupně, podle toho, zda-lije 
forma bezprostředně fundována v absolutních obsazích, anebo již v 
takovýchto formách prvého stupně, anebo opět ve formách, které jsou 
samy opět fundovány ve formách ptvého stupně a tak dále. Dále vidíme, že 
obsahy, které představují formy vyššího stupně jsou s celou klesající řadou 
forem nižších stupňů nutně vpleteny do jednoho celku a vždy tedy v tomto 
propletení představují k o m pl exn í fo rm y v z hle dem k 
vposledku fundujícím absolutním elementům. To lze 
snadno doložit na příkladech ve sféře komplexních smyslových tvarů, 
obzvláště vizuálních a akustických, zatímco to, že seto tak má obecně,je 
možno nahlédnout a apriori z pojmů. 

§23. Kategoriální formy jednoty a celek 

1 B: ~čistých-' 
• Srov. mou Filosofii aritmetiky, I, s.232 
2 B: ~prostorový tvar 
3 B: ~trojúhelníkový tvar 
4 B: ~určitý trojúhelníkový tvar 
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Ve smyslu určení pojmu celku, o nějž se zde pokoušíme, 
nemůžeme nazývat cel k e m p o u h Ý s o u bor nějakých obsahů 
(pouhé spolubytí, popř. spolumínění), stejně tak jako jím nemůžeme 
nazývat stejnost Gakožto příslušnost ke stejnému druhu) nebo 
rozdílnost Gakožto příslušnost k různým druhům, resp. jinými slovy: 
nebytí identickým). "Soubor" je výrazem pro "kategoriální" ..-či 
"čistou myšlenkovou formu"-,5, označuje "-určitou, na všechny právě 
se naskýtající objekty vztaženou jed not umí n ě n í -,6. Samotné 
objekty, jestliže jsou společně uchopeny pouze myšlenkově, 
nefundují nový obsah ani po skupinách, ani dohromady; jednotná 
intence k nim nepřidává žádnou věcnou formu spojení, můžou třeba 
být "o sobě nespojené a beze vztahu". To se ukazuje na tom, že 
forma souboru je zcela lhostejná vůči své matérii, tzn. že může i 

• Od s t e j n o s t i j a k o ž t o k a t ego r i á I n í jed not y je třeba ovšem 
odlišovat s mys lov Ý m o m e n t s t e j n o s ti, který se má k oné prvně 
zmiňované stejnosti právě tak, jako se smyslové charaktery mnohosti, které nám 
slouží jako nepřímá znamení množství a neidentičnosti, mají k samotnému 
množství resp. neidentičnosti. ~B: Srov. Filosofie aritmetiky, 1., s.233. V podstatě 
je třeba tuto mou prvotinu (přepracování v knižní podobě nevydaného a pouze z 
části vytištěného Hallského habilitačního spisu z roku 1887) porovnávat všude 
tam, kde nyní předkládaný spis pojednává o souborech, momentech jednoty, 
komplexech, celcích a předmětech vyššího řádu. Musím vyjádřit politování nad 
tím, že v mnohých novějších pojednáních týkajících se nauky o "tvarových 
kvalitách" zůstává tento spis většinou bez povšimnutí, přestože se nikoliv 
nepodstatná část pozdějších výkladů Comelia, Meinonga a jiných o otázkách 
analýzy, pojímání mnohosti, komplexe, nachází v podstatných myšlenkách, 
třebaže v jiné terminologii, již ve Filosofii aritmetiky. Domnívám se, že by i dnes 
bylo užitečné projít Filosofii aritmetiky s ohledem na jmenovaná fenomenologická 
a ontologická témata, poněvadž byla prvním spisem, který ocenil a důkladně 
prozkoumal akty a předměty vyššího řádu.-' 
5 B: ~, pouhé "formě" myšlení odpovídajícíjednotu-, 
6 B: ~korelát určité, na všechny právě se naskýtající objekty vztažené jed not y 
mínění-' 



nadále trvat při zcela libovolné variaci pojmutých obsahů. 1 

Fundovaný obsah však závisí na zvláštní "přirozenosti" fundujících 
obsahů; existuje ,-2-, zákon, který činí rod fundovaných obsahů 
závislým na konkrétně označených rodech fundujících obsahů. 
Obecně vzato je celek ve vlastním a úplném smyslu souvislostí, 
která je určena nejnižšími rody svých "částí". Ke každé předmětné 
jednotě patří zákon. Podle různých zákonů, jinými slovy, podle 
různých druhů obsahů, jež mají fungovat jakožto části, se určují 
různé druhy celků. Tentýž obsah nemůže tedy libovolně fungovat 
jednou jakožto část tohoto, podruhé jakožto část onoho druhu celku. 
Být-částí a přesněji řečeno být-částí-tohoto-určitého-druhu (druhu 
metafyzické, fyzické, logické části a co vše se dá ještě odlišit) se 
zakládá v ,-3-, určitosti druhu dotyčných obsahů podle zákonů, které 
jsou v '-určitém smyslu dokonce-,4 apriorními zákony ,-5-,. To je 
fundamentální vhled, který musí být bezezbytku pojednán ve shodě 
se svým významem, a proto musí být také jednou zformulován. Jím 
je zároveň položen základ systematické teorie vztahů celků a částí 
podle jejich čistých forem, podle jejich kategoriálně definovatelných 
a od "smyslové" matérie celku abstrahujících typů. 

Dříve než budeme tuto myšlenku sledovat, musíme se ještě 
vypořádat s jednou pochybností. Forma souboru je kategoriální 
formou a v protikladu k ní se nám forma celku, jednota fundovaní, 
vyjevila jako forma materiální. Ale neříkalo se v předchozích 
paragrafech, že jednota (a řeč byla právě o jednotě ,-z-,6 fundování) 
je kategoriálním predikátem? Zde je však přece třeba vzít v potaz, že 

I "Doplňky a vylepšení" k A: Pojem matérie, o který zde běží a který má svůj 
protějšek v kategorii, je v Vl. zkoumání, §42, s.608, odlišen pod pojmem lát k Y 
od jiných pojmů matérie. 
2 B: ~čistý~ 
3 B: ~čisté~ 
4 B: ~v našem smyslu~ 
5 B: ~či "zákony podstaty"~ 
6 B: ~skrze~ 
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,-7 -, forma z á k o n a v ů b e c je kategoriální (zákon není ničím ,-8-, 

vnímatelným) a že t e d y i pojem celku fundování je kategoriálním 
pojmem. Avšak o b s a h zákona, který náleží ke každému takovému 
celku, je určen materiální zvláštností fundujících a ,-9-, fundovaných 
druhů obsahu a tento obsahově určený zákon je tím, co udílí celku 
jednotu. ,-Proto tuto jednotu oprávněně nazýváme materiální nebo 
také reálnou jednotou. Na druhou stranu tím ale není řečeno, že běží 
o jednotu se smyslově-abstrahovatelnou formou.-'lO 

§24. Čisté ,-11-, typy celků a částí. Postulát apriorní teorie. 

Podlečisté formy zákona určujeme čisté formy 
celků a částí. Přitom dospívá k platnosti pouze to, co je ve vztahu 
fundování formálně obecné, takjakje to vyjádřeno v definici, jakož i 
apriorní komplexy, které tento vztah umožňuje. V případě 
jakéhokoliv druhu celku se pozvedneme kjeho čisté formě,jeho 
kategoriálnímu typu tím, že "abstrahujeme" od zvláštnosti 
dotyčných druhů obsahů. Řečeno přesněji'-, na místo názvů, které je 
označují, klademe-,12 neurčité výrazy jako např. nějaký druh obsahu, 

7 B: ~ve smyslu naší nauky je idea jednoty či celku založena na ideji fundování a 
ta opět na ideji čistého zákona; a dále,~ 
8 B: ~po způsobu věci a tedy ničím~ 
9 B: ~v dalším sledu~ 
10 B: ~Proto nazýváme každé ideálně možné ozvláštnění ideje takové jednoty 
oprávněně materiální či také reálnou jednotou. 

Podle našich dřívějších výkladů* jsou zákony, které jsou konstitutivní pro 
různé druhy celků, syn tet i c k y-apriorní v protikladu k analyticky-apriorním 
zákonům, které náleží k pouhým kategoriálním formám, jako kupř. k ideji formy 
celku vůbec a ke všem pouze formálním ozvláštněním této ideje. Taková 
ozvláštnění chceme v následujících pasážích přednostně zohlednit.~ 

* Srov. § ll, vyd. B, s.251 a násl. 
II B: ~formální~ 
12 B: ~ je tato formalizující "abstrakce" nečím zhola jiným, než co se obvykle 
titulem abstrakce rozumí, tedy výkon úplně jiného typu, než který vyzdvihuje 



nějaký jiný druh obsahu atd.; a tím zároveň dochází na straně 
významů k odpovídajícím substitucím materiálních myšlenek 
myšlenkami kategoriálními. * 

Formální, tj. v tomto smyslu charakteristiky mající se 
uskutečnit čistě kategoriálně, jsou rozdíly mezi abstraktními částmi a 
kusy, jakje z našich výše uvedených určení beze všeho zřejmé. Tato 
určení je pouze nutné vhodně interpretovat ve shodě s naší nynější 
tendencí ke konečnému formalizování, musíme jim do základu 
položit čistý pojem celku ve smyslu naší poslední definice. Také 
rozdíl mezi bližšími a vzdálenějšími částmi, který jsme dříve '-(v 
§ 19)-,1 vyjasnili čistě deskriptivně, na příkladech, lze nyní redukovat 
na pouhou formu jistých vztahů fundování, a tím formalizovat. 

Výše jsme na našich příkladech viděli, že v postupu štěpení 
mnoha názorných celků vyvstávají vždy znovu samotné kusy celku, 
které bez výjimky mají vůči celku stejně blízko a mohly by být 
právě tak považovány za výsledky prvního štěpení. Postup štěpení 
.-byl v těchto příkladech něčím pouze subjektivním, ve věci nebylo 
žádné přirozené uspořádání-,2. To, co se přitom stává problematické, 
je za prvé věta, že kusy kusů celků jsou opět kusy celku - cožje věta, 
kterou jsme výše* , byt' jinými slovy, čistě formálně prokázali. Za 
druhé se přitom jedná o kusy, pro něž byla posloupnost dělení na 
kusy bez významu, protože jí neodpovídala žádná posloupnost 

např. obecnou "červeň" z určité konkrétní vizuální danosti nebo který z již 
abstrahované červeně vyzdvihuje rodový moment "barva". Formalizováním 
klademe na místo názvů, které označují dotyčné druhy obsahů,~ 
* ~ K roli formalizování pro konstituci ideje čisté logiky jakožto mathesis 
universalis viz. sv. I, §67 až §72. - Budiž ještě zdůrazněno, že tam, kde sami 
hovoříme prostě o abstrakci, je jako doposud míněno vyzdvihnutí nesamostatného 
obsahového momentu, popř. je pod názvem ideující abstrakce míněna odpovídající 
ideace, tedy nikoliv formalizace.~ 
1 ve vyd. B je namísto závorky poznámka pod čarou: ~viz. § 19, vyd. B, s. 269~ 
2 B: ~nebyl v těchto příkladech předznačen podstatou celku~ 
* vyd. A. S.255, vyd. B, s.262, věta 3, (porovnej také vyd. B, s.270 nahoře) 
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stupňů ve fu n d o v á ní. Všechny kusy se vzhledem k celku 
neustále nacházely v tomtéž vztahu fundování. Chyběl tak jakýkoliv 
rozdíl ve for mě vztahu k celku, všechny části byly "v celku 
obsaženy stejným způsobem". Zcela jinak by se věc měla, 
kdybychom štěpili estetické jednoty, kupř. tvar hvězdy, která se opět 
skládá z tvarů hvězd,ježjsou poté sestaveny z úseček a vposledku z 
bodů. Body fundují úsečky, úsečky fundují jednotlivé hvězdy 
jakožto nové estetické jednoty a ty opět fundují tvar hvězdy jakožto 
nejvyšší jednotu danou v uvedeném případě. Body, úsečky, hvězdy a 
konečně tvar hvězdy nejsou nyní vzájemně koordinované tak, jako 
kupř. částečné úseky určité úsečky; náleží jim pevná posloupnost 
stupňů fundování, v níž se to, co je na jednom stupni fundované, 
stává fundujícím nejblíže nadřazeného stupně, a sice tak, že na 
každém stupni jsou určeny nové a pouze na tomto stupni dosažitelné 
formy. Zde můžeme připojit ob e c n o u vět u: 

Kusy jsou podstatně zprostředkovanými či 
vzdálenějšími částmi celku, jehož částmi jsou, 
jestliže jsou s jinými kusy sjednoceny v celek 
formami spojení, které samy prostřednictvím 
nových forem opět konstituují celek vyššího 
stupně. 

Rozdíl mezi částmi, které jsou vzhledem k celku bližší a 
vzdáleněj ší, má tedy své podstatné zdůvodnění ve formálně 
vyjádřitelné rozdílnosti vztahů fundování. 

Něco podobného se ukazuje v okruhu nesamostatných 
momentů, když totiž vezmeme v potaz podstatný formální rozdíl 
mezi takovými momenty, které mohou svou potřebu doplnění nasytit 
p o u z e v úp I n é m cel k u, a takovými, které tak mohou učinit 
již v k u sec h celku. Opět se nám tu ukazuje rozdíl ve způsobu 
sounáležení, ve for mě fu n d a ce: podle tohoto rozdílu náleží 
jedny části, jako např. celková rozlehlost názorné věci, výlučně k 
věci jako celku, jiné části, jako např. rozlehlost kusu, speciálně 



tomuto kusu a teprve vzdálenějším způsobem celku. Tato 
zprostředkovanost již není nepodstatnou zprostředkovaností, jako 
např. zprostředkovanost kusů druhého stupně při dělení úsečky, 
nýbrž je podstatnou zprostředkovaností, kterou je třeba 
charakterizovat prostřednictvím formální povahy vztahů. Opět se, a 
to ze zjevně podobných důvodů, nalézají k u s y 
nesamostatných a vzhledem k celku nejbližších 
momentů vůči celku dále než právě tyto 
m o m e nt y ; přinejmenším tehdy, jestliže platí věta, jejíž platnost 
jsme shledali v oblasti názoru, že takové kusy mohou být 
bezprostředně fundovány pouze v určitém kusu celku. Rovněž 
následující větu lze vyjádřit formálně: a b str aktní č ás tí 
abstraktních částí se vůči celku nalézají dále než 
a b str a k t n í č á s t i s a mot n é . Celkově lze formálně říci, že: 
abstraktní části jsou vzhledem k celku dále, jsou 
podstatně zprostředkovanými částmi, když je 
jejich potřeba doplnění nasycena v oblasti pouhé 
č á s ti. Tato část pak bud' může být sama již kusem celku, anebo 
může vyžadovat ještě další doplnění. V posledním případě spočívá 
zprostředkovanost v tom, že zákon doplnění, v němž spočívá forma 
fundování, poukazuje v případě původně uvažované abstraktní části 
na celek, který díky novému zákonu doplnění je a musí být částí 
obsáhlejšího celku: totiž právě úplného celku, který tím pádem 
zahrnuje onu prvou část pouze zprostředkovaně. Takže můžeme 
rovněž říci, že: abstraktní části celku, které nej sou 
abstraktními částmi jeho kusů, se vzhledem k 
celku nalézají blíže než abstraktní části kusů. 

Tyto úvahy nechtějí a nemohou být pokládány za nic jiného 
než pouhé náznaky budoucího pojednání nauky o celcích a částech. 
Při skutečném provedení čisté teorie, kterou zde máme na mysli, by 
musely být všechny pojmy definovány s matematickou přesností a 
všechny věty této teorie by musely být dedukovány argumenta in 
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forma, tj. matematicky. Tak by vznikl úplný, zákonitě určený 
přehled a priorních možných komplikacích v rámci forem celků a 
částí a přesné poznání vztahů, které jsou v této oblasti možné. Že je 
tento cíl dosažitelný, ukázaly krátké počáteční pokusy této kapitoly o 
čistě formální pojednání. V každém případě je zde, jako všude jinde, 
postup od vágního k matematicky přesnému utváření pojmů a teorií 
předběžnou podmínkou plného vhledu .. L., a nepominutelným 
požadavkem vědy. 

§25. Dodatky k rozštěpení celků prostřednictvím rozštěpení jejich 
momentů. 

Připojme nakonec jednu poznámku, která snad nebude 
nezajímá. 

To, že kusy uvažované vzhledem k celku, jehož kusy jsou, 
nemohou být v sobě fundované ani jednostranně, ani oboustranně, 
ani jakožto celky, ani svými částmi, je analytickým tvrzením ... A 
priori však nic nestojí v cestě tomu, aby nezakládaly-,2 vztah 
fundování vzhledem k obsáhlejšímu celku, v němž mají všechny 
pouze platnost nesamostatných momentů. "Nenacházíme ovšem-,3 
žádný příklad v oblasti čistého názoru a evidence .. 4-" a proto spolu 
právě v této oblasti souvisí pozoruhodné vztahy částí. Mohly 
bychom totiž vyslovit fenomenologické tvrzení .. 5-.,: K a ž d é m u 
kusu ve vztažném abstraktu odpovídá kus v 
každém z jeho vztažných konkrét, a sice tak, že 
vzájemně se vylučující kusy abstrakta zakládají 

1 B: ~do apriorních souvislostí~ 
2 B: ~Na druhou stranu nelze v žádném případě z obsahu určujících defmicí 
pokládat za nemožné, že kusy nezakládají~ 
3 B: ~Defacto však nenacházíme~ 
4 B: ~,ježje nám přístupná,~ 
5 B: ~v širším smyslu~ 



vzájemně se vylučující kusy v každém z konkrét. 
Jinými slovy: Rozštěpení nesamostatného momentu podmiňuje 
rozštěpení konkrétního celku tím, že vzájemně se vylučující kusy, 
aniž by vůči sobě samy vstupovaly do vztahu fundování, k sobě 
přibírají nové momenty, díky nimž se nyní samostatně doplňují na 
kusy celku. 

Několik příkladů na vysvětlenou. Rozštěpení 
'-prostorového-' rozšíření vizuálního, neproměnně trvajícího, avšak 
v abstrakci od časového momentu uvažovaného obsahu určuje také 
rozštěpení tohoto obsahu samého . .-2-, Oddělené prostorové kusy 
fundují navzájem nezávislé momenty doplnění: zbarvení jednoho 
kusu není například fundováno zbarvením nějakého jiného kusu; 
nakolik lze též říci, že se tyto doplňující momenty samy štěpí na 
základě rozštěpení prostorového útvaru, který je funduje, či že se po 
kusech dělí na kusy prostorového útvaru. Zbarvení kusů se nacházejí 
v těch samých vztazích (exkluze, inkluze, křížení) jako kusy samy. 
Tento zvláštní stav věcí, totiž že rozštěpení momentu zde s sebou 
zároveň nese rozštěpení celku, se zjevně zakládá na tom, že ani v 
obsáhlejším celku sekusy momentů navzájem 
ne fund uj í, nýbrž vyžadují ke svému fundování vždy nové 
momenty; zároveň se však také zakládá na tom, že tyto nové 
momenty samy opět nalézají své nutné fundování pouze v oněch 
kusech, nikoliv však v sobě navzájem. 

Právě tak se to má s časovými celky názoru: jestliže 
rozštěpíme trvání konkrétního průběhu, pak jsme rozštěpili tento 
průběh sám: úsekům času odpovídají úseky pohybu (přičemž tento 
termín můžeme chápat v nejširším A r i s t o tel s k é m smyslu). 
Totéž platí v případě klidu; také klid má své úseky, které musí být 
považovány za kusy ve smyslu našeho určení, jelikož klid během 

I B: ~quasi-prostorového~ 
2 B: ~Právě tak tomu je v případě prostorových daností názoru vzhledem k 
prostorovému štěpení.~ 
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určitého částečného trvání a tento klid během jakéhokoliv dalšího 
částečného trvání se v žádném ohledu nenalézají ve vztahu 
fundování. 

Docela jinak tomu je, jestliže, místo abychom se omezovali 
'-na názorné obsahy a zákonitosti, které se v nich evidentně 
zakládají-,3, přikročíme naopak k objasňování '-reálných-,4 
souvislostí '-v koexistenci a sukcesi, k jejichž poznání dospíváme na 
aposteriorní cestě indukce. To, že zde rozštěpení prostorového a 
časového momentu nemá beze všeho za následek rozštěpení 
konkrétního celku (věci nebo reálného průběhu změn), se stane 
zřejmým, jestliže zvážíme smysl těchto nikoliv evidentně zřejmých, 
ale s pravděpodobností předpokládaných vztahů nutnosti, které spolu 
spojují to, co je prostorově a časově oddělené-,5. Jestliže podle 

3 B: ~na sféru podstatných daností, jež je třeba zkoumat v názoru~ 
4 B: ~empiricky-reálných~ 
5 B: ~přírody. 

Tento přechod si přesto vyžaduje určité rozšíření pojmů. Veškerou tvorbu 
pojmů jsem vztáhli k čisté sféře podstat, zákony fundování podléhaly čistým 
zákonům podstat, části utvářely konec konců pod s t a t n o u jednotu na základě 
apriorních souvislostí idejí, které částem a momentům odpovídají. Co se na 
druhou stranu týče přírody se všemi jejími věcnými předmětnostmi, jistě má také 
své apriori, jehož systematické vypracování a rozvinutí je doposud nevyřešeným 
úkolem ontologie přírody. Předem je však jisté, že přírodní zákony v obvyklém 
smyslu k tomuto apriori, k této čisté a obecné "formě" přírody nepatří, že nemají 
charakter podstatných pravd, ale pravd faktických. Jejich obecnost tedy není 
"čistá" či "nepodmíněná" a rovněž "nutnost" veškerého dění, které je jim 
podřízeno,je zatížena "nahodilostí". Příroda se všemi svými fyzikálními zákony je 
právě určitým faktem, které by mohlo být ijiné. Jestliže nyní zákony přírody 
pojednáme, bez ohledu na jejich zatížení nahodilostí, jakožto skutečné zákony, 
jestliže na ně vztáhneme všechny námi prosazované čisté pojmy, získáme 
modifikované ideje: e mp i r i c k é h o fundování, e m p i r i c k é h o celku, 
e m p i r i c k é samostatnosti a nesamostatnosti. Jestliže ale uvažujeme ideu 
faktické přírody vůbec, jejíž jednotlivým ozvláštněním je naše daná příroda, pak 
získáváme obecné a na na š i přírodu nevázané ideje empirického celku, 
empirické samostatnosti atd., a to ideje, které jsou zjevně konstitutivní pro ideu 



určitého kauzálního zákona nutně na sled změn odehrávající se v 
časovém úseku tl-to navazuje jistý nový sled změn v hraničícím 

časovém úseku t2-tl, pak právě díky tomu ztrácí první sled změn 
svou nezávislost vůči druhému sledu. Jestliže nyní ,-1-, ke 
k a ž d é m u konkrétnímu průběhu změn patří takto určené ,-2-, 

zákony, které mu přidělují určité nutné, časově hraničící 
konsekvence, a musí-li navíc každý takový průběh sám opět být 
nutnou konsekvencí předcházejí antecedence: pak je tím již řečeno, 
že každý konkrétní průběh změn ,-3-, je nesamostatný s ohledem na 
obsáhlejší celek, v němž je realizován, a že tedy ani rozštěpení 
časového úseku nepodmiňuje rozštěpení příslušného 
k o n k r é t n í h o časového celku. Omezení se na průběhy změn není 
přesto nutné, ba důsledně vzato, není vůbec přípustné. Tak jako 
mechanika posuzuje klid a pohyb z jednoho hlediska; tak jako je klid 
v jejích zákonech přijat za mezní a mimořádný případ pohybu: takje 
v analogii k tomu třeba zacházet s pojmy rozšířenými ve smyslu 
A r i s t o tel o v s k é terminologie. I fiktivní případ strnulého 
'-klidu-,4 izolovaného od veškerého světa není oproštěn od příslušně 
formulovaných zákonů kauzality. Jestliže zvažujeme byť jen malý 

přírody vůbec a které se musí spolu s podstatnými vztahy, které k nim náleží, 
začlenit do obecné ontologie přírody. 

Vraťme se za těchto předpokladů zpět k našim zvláštním otázkám. 
Zatímco v materiální sféře podstat jsme nenašli žádný příklad, v němž by 
rozštěpení nesamostatného momentu, kupř. prostorového nebo časového 
momentu, nevedlo k rozštěpení konkrétního celku, v oblasti všech empiricko
reálných souvislostí v koexistenci a sukcesi je tomu jinak. To se stane zřejmým, 
jestliže zvážíme smysl empirických vztahů nutnosti, které spolu spojují to, co je 
prostorově a časově oddělené~ 
1 B: ~ontologicky Gakožto uzavřené v ideji přírody vůbec) 
2 B: ~a podle své podstaty pouze empiricky poznatelné~ 
3 B v' d : ~pnro y~ 
4 B: ~"klidu"~ 
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úsek času vyplněný konkrétním obsahem ve strnulé neměnnosti ,-5-, 

a jestliže v tomto časovém průběhu uvažujeme celou reálnou 
skutečnost v redukci na toto neměnné bytí, pak '-bez pochyby 
existuje kauzální zákon, podle nějž-,6 musí a parte post věčně 
zůstávat neměnné (zatímco a parte ante vzešel třeba z věčného 
klidu, či ze zákonité změny). S ohledem na kauzální souvislosti, 
jichž není zproštěno žádné časové bytí, můžeme tedy tvrdit, že 
rozštěpení časového momentu s sebou nikdy nenese rozštěpení 
konkrétního časového celku. Momenty doplnění, které náleží 
časovým kusŮInjsou sice oddělené podle časových kusů, ale toto 
oddělení ještě není s to přivodit rozštěpení v časovém konkrétu; 
tomu právě zabraňuje vzájemné kauzální fundování časově 
oddělených obsahů. 

Samozřejmě, že obdobně se to musí mít s prostorovým 
dělením na kusy přinejmenším u celků, v nichž dochází ke krytí 
prostorové a časové rozlohy takovým způsobem, že s každým 
rozštěpením jednoho momentu je dáno rozštěpení druhého a naopak. 
Rozštěpení prostorového momentu pohybu na kusy podmiňuje 
rozštěpení pohybu samého na kusy právě tak málo jako jej 
podmiňuje rozštěpení časového momentu pohybu. 

Z těchto úvah také vychází najevo, že ,-7-, úseky času, které s 
ohledem na každou časovou rozlohu, která je obsahuje, měly in 
abstracto charakter kusů, ztrácí s tímto charakterem rovněž 
vzájemnou nezávislost, jestliže je uvažujeme ve vztahu ke konkrétně 
vyplněné časové jednotě, v které jakožto nesamostatné momenty 
tkví. Tvrzení, že '-každý úsek času-,8 je pouhou částí času, která 
oboustranné rozšíření in infinitum nejen že připouští, nýbrž také 

5 B: ~,za předpokladu, že idea přírody připouští tuto úvahu jakožto myšlenkovou 
možnost,~ 

6 B: ~si kauzální zákon bez pochyby vyžaduje, že~ 
7 B: ~v rámci objektivního času, času přírody,~ 
8 B: ~každé objektivní časové trvání~ 



vyžaduje, je, jak lze snadno vidět, pouhým důsledkem kauzality a 
vztahuje se tudíž k vyplnění času. Skrze ni se část času nestává 
nesamostatnou pouze vzhledem k s v é m u vyplnění, ale i vzhledem 
k hraničícím částem času a jejich vyplněním. Tato nesamostatnost 
částí času aj ej ich vzáj ernné fundování .-j sou zprostředkované za 
předpokladu, že neexistují zákony, které spojují výlučně úseky času 
s úseky času, nýbrž pouze takové,-,l které spojují konkrétně 
vyplněné celky času s jiným takovými celky času. Jelikož v těchto 
zákonech vedle jiných proměnných, které představují momenty 
vyplňujícího se obsahu času, fungují jako vzájemně se ovlivňující 
proměnné také časové proměnné, resp. úseky času, získávají 
zprostředkovaně i tyto úseky času vzhledem k obsáhlejší konkrétní 
jednotě vztah fundování. Obdobně tomu samozřejmě je i v případě 
kusů prostoru vzhledem k obsáhlejším jednotám prostoru a konečně 
vzhledem k celému nekonečnému prostoru .-2-,. Rovněž tvrzení, že 
každý kus prostoru vyžaduje všestranné rozšíření, či jak bychom zde 
museli přesněji říci, reálnou možnost všestranného rozšíření, a to do 
nekonečna jednoho prostoru, je důsledkem určitých kauzálních 
zákonů, lépe řečeno, určitých přírodních zákonů. Skutečnost, že jak 
prostorové, tak časové úseky ve fantazii libovolně rozšiřujeme, že se 
ve fantazii můžeme přemístit na každou představovanou hranici 
prostoru nebo času, přičemž '-by-' se před naším vnitřním zrakem 
neustále '-vynořovaly-,3 nové prostory a časy - to vše nedokazuje 
vztažné fundování kusů prostoru a času, nedokazuje to nutnost toho, 
že prostor a čas musí být realiter nekonečné či že by také jen 
m o hly být realiter nekonečné. Dokázat to může jen kauzální 
zákonitost, která předpokládá a tudíž vyžaduje překročení každé 
dané hranice. 

1 B: ~jsou podřízeny zákonům, které nespojují prostě jen úseky času s úseky času, 
nýbrž~ 

2 B: ~přírody~ 
3 B: ~vynořují~ 
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.-Kauzální souvislosti získáváme a posteriori na cestě 
indukce a pravděpodobnosti; v každém případě jsou apriori možné, 
jakožto možnosti jsou evidentní. Chceme-li se zde tedy omezit na to, 
co může předcházet speciálnímu vědeckému bádání, a co jej tedy 
nepředpokládá, budeme muset odlišovat přinejmenším jakožto 
možné ty případy, které jsme ještě před chvílí vydávali za skutečné: 
totiž případy, v nichž kusy nesamostatného momentu mohou z 
hlediska obsáhlejšího a konkrétnějšího celku vstoupit ve vztah 
fundování, oproti případům, v nichž k tomuto nedochází a v nichž 
rozštěpení nesamostatného momentu může eventuálně přivodit 
rozštěpení konkrétního celku. 


