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 I. Vymezení úkolu

 I. Vymezení úkolu

Úkolem této práce je sledovat téma vnímání v rámci postupné konstituce obecné struktury

„něco jako něco“. Toto téma je tedy sledováno na souvislosti prožívání a jeho předmětu tak,

jak je popsán v prvním díle Brentanovy Psychologie,1 v Husserlových Logických zkoumáních2

a na vztahu pobytu a příručního jsoucna v Heideggerově spisu Logika3.

U Brentana  se  Zabýváme  se  klíčovým  rozdělením  fyzických  a psychických  fenoménů

a vymezení předmětu jako intencionálního. Na Brentanův zásadní přínos reagoval Husserl ve

svých  Logických zkoumáních.  Brentanem navržené striktní dělení  odmítl,  ale  převzal  jeho

hlavní tezi, že předmět není původně „dán“ prostřednictvím působění počitků na subjekt, ale

je dán tak, že je určován prostřednictvím aktu, jímž je v prožívání přístupný. Jinými slovy

Brentano prostřednictvím výkladu prožívání a určení předmětu implicitně vymezil vzájemně

se podmiňující pojmový pár prožitek – předmět. Prožitek určuje, jako co je předmět dán (zda

jako  předmět  představy,  soudu,  touhy  atp.).  Tento  základní  strukturní  pár  se  odráží

v Husserlově  popisu  konstituce  intencionálního  aktu,  jehož  podstatu  tvoří  vzájemně  se

vyžadující  kvalita  (způsob  mínění)  a matérie  (způsob  rozvržení  smysly  zprostředkované

výplně). Zde se již explicitně formuluje, že mezi míněním a jeho vyplňováním panuje vztah

tak  –  jak,  a mírou  tohoto  vzájemného  krytí  se  ustavuje  evidence.  Člověka  v Husserlově

výkladu charakterizuje  právě  jeho vědomí a to  jako průběh stále  se  ustavující  souvislosti

intencionálních  aktů  a předmětů,  jež  jsou  jejich  koreláty.  Vzhledem  k Husserlově

1 Franz Brentano, Psychologie vom empirischen Standpunkt, Band 1: Die Psychologie als Wissenschaft, přel.
Petr Urban (Leipzig: Verlag von Felix Meiner, 1924). Dále jen: Brentano, Psychologie 1 a číslo strany.

2 Edmund Husserl, Logická zkoumání I: Prolegomena k čisté logice, přel. Kristina S. Montagová a Filip Karfík
(Praha: OIKOYMENH, 2009).
Edmund Husserl, Logická zkoumání II/1: Zkoumání k fenomenologii a teorii poznání, přel. Petr Urban, Karel
Novotný a Hynek Janoušek (Praha: OIKOYMENH, 2010).
Edmund Husserl,  Logická zkoumání II/2: Základy fenomenologického objasnění poznání, přel. Petr Urban
(Praha: OIKOYMENH, 2012).
Dále jen Husserl, LZ I, LZ II/1, LZ II/2 a udání místa a strany v českém překladu. Citováno bude podle
českého překladu, místa vybraných pasáží budou uváděna s paginací v prvním i druhém vydání.

3 Martin Heidegger,  Logik: Die Frage nach der Wahrheit, Gesamtausgabe, II. Abteilung: Vorlesungen 1923–
1944, Band 21, usp. Walter Biemel (Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1976). Dále jen: Heidegger,
Logik, a číslo strany.
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propracování struktury vědomí a jeho fenoménu jako struktury „něco jako něco“ (mínění jako

předmět), navazuje Heidegger na jeho práci s tím, že obecným rámcem, v němž k formování

vztahu mezi prožíváním a jeho objektem dochází,  není  vědomí,  ale  svět.  Člověk je  podle

Heideggera  charakterizován  tak,  že  je  vykládavě  nikoli  co  do  struktury  vědomí  a jemu

příslušného fenoménu ale tím, že je zakotven ve světě a to vždy již tak, že je mu „dáno“ po

způsobu „něco jako něco“.
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 II. Souvislost Husserlova a Brentanova východiska

Východiskem Husserlovy pozice je Brentanova práce zabývající se otázkou dělení fenoménů

představená v prvním díle jeho Psychologie. Jeho cílem bylo dosáhnout takového vymezení,

na jehož základě by fenomény mohly být přijaty jako fundace samostatné sféry zkoumání

psychologie, a ta se tím mohla etablovat jako věda. Brentanovým záměrem tedy bylo nalézt

takovou klasifikaci fenoménů, která odhalí vztahy mezi nimi natolik průkazně, že tyto vztahy

budou moci být vyloženy jako zákony jejich vzájemné souvislosti a tím i prožívání vůbec.

Základní  struktura  Brentanovy psychologie  tak  stojí  na  odlišnosti  fyzických a psychických

fenoménů,  kterým  komplementárně  odpovídá  jako  způsob  jejich  danosti  vnější a vnitřní

vnímání.  Brentanův  zásadní  počin  spočívá  v odmítnutí  chápat  věc  (předmět,  objekt)  jako

dávající  se  prostřednictvím  smyslových  počitků..Základem  tohoto  odmítnutí  je  naše

nemožnost získat jistotu o existenci vnějšího předmětu. Vše, co o vnějším objektu můžeme

zjistit, je zprostředkováno fyzickými fenomény, které nejsou podle Brentana ničím jiným než

známkami (Zeichen) jeho existence.1 Nám vlastní smyslovost tedy podle Brentana není, tak

jak ji chápe Kant, pouze pasivní schopností přijímat počitky, jejichž prostřednictvím je nám

předmět  dán.  Naopak  počitky  jsou  podle  Brentana  základními  psychickými  elementy,

důsledky  fyzické  působnosti,  na  jejichž  základě  se  vytváří  představa,  první  psychický

fenomén,  toho,  co  fyzické  fenomény  pouze  značí.2 Předmět  se  nám tedy podle  Brentana

nedává  tak,  že  by  zvnějšku  působil  na  subjekt.  Fyzické  fenomény  jsou  definovány  jako

výsledek  fyzické  působnosti,  ale  samy  k předmětu  pouze  odkazují.  Předmět  se  jeví

v psychických  fenoménech,  které  Brentano  proti  vnějšímu  světu  (nebo  v něm)  důsledně

1 „Die Phänomene des Lichtes, des Schalles, der Wärme, des Ortes und der örtlichen Bewegung, von welchem
er handelt, sind nicht die Dinge, die wahrhaft und wirklich bestehen. Sie sind Zeichen von etwas Wirklichem,
was durch seine Einwirkung ihre Vorstellung erzeugt.“ Brentano, Psychologie 1, s. 28.

2 „Die Untersuchung über die ersten psychischen Elemente dreht sich vorzüglich um die Empfindungen; denn
daß diese für andere psychische Phänomene eine Quelle sind, steht fest, und nicht Wenige sagen, sie seien die
einzige Quelle für alle. Die Empfindungen sind Folgen physischer Einwirkungen.“ Brentano, Psychologie 1,
s. 65.
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vyděluje tím, že předmět sám přesouvá do psychického fenoménu, tedy aktu představování,

souzení nebo (pocitového) hodnocení. Jev (fenomén) je tedy posunut do pozice, kdy musí být

sám vyložen, interpretován, protože jím samotným se bezprostředně nedává nic jiného, než on

sám. Absence pojmů, které by se takové „interpretace“ nebo „výkladu“ chopily, je podle Jana

Patočky  kruciálním  nedostatkem  Brentanovy  psychologie.3 Tak  je  Edmundu  Husserlovi

otevřena možnost Brentanovu základní myšlenku podstatně rozvinout a přepracovat.

Edmund  Husserl  si  v období  Logických  zkoumání klade  za  cíl  zkoumat  prostřednictvím

metody  fenomenologie4 vědomí a jeho vlastní  činnost  a činit  tak předmětem myšlení  jeho

„akty“ místo toho, aby se zaměřovalo primárně na své předměty.5 Tato metoda s sebou ale

přináší obtíž spočívající v neustálém nutkání vypadávat z „fenomenologického myšlenkového

postoje“ do „postoje prostě-objektivního.“ Objekt má být fenomenologicky chápán nikoli jako

subjektu a jeho aktům vnější element, ale pouze jako protějšek – cíl a zaměření – jeho aktů,

jako protějšek jejich intence, která vnitřní strukturaci těchto aktů určuje. To, zda tento objekt

sám je, není, nebo jak být může, je mimo rámec na něj zaměřeného aktu irelevantní. Podstatné

zůstává, že předmět může stejně dobře být, nebýt nebo může být i něčím jiným, než za co je

považován,  a přesto  je  na  něj  akt  zaměřen.  Irelevance  faktu  existence  nebo  neexistence

objektu musí být zohledňována vždy, má-li být poznávání a ustavování smyslu pochopeno,

jak je Husserlovým konečným cílem, ve své idealitě. Husserlův přístup k průzkumu poznání

je tedy založen na studiu postupného procesu ustavování vztahu mezi subjektem a objektem.

3 „Brentano tedy přijímá a předpokládá ve svém psychologickém východisku interpretaci  „jevu“,  ale  jeho
psychologie  nemá  pojmy,  kterými  by  se  této  interpretace  samé  dovedla  zmocnit,  ji  popsat  a  najít  její
podstatu.“  Jan  Patočka,  „Úvod  do  Husserlovy  fenomenologie,“  in:  Fenomenologické  spisy  II (Praha:
OIKOYMENH, 2009), s. 63. Dále: Patočka, Úvod, a číslo strany.

4 Jde o metodu, která se, jak víme z jeho pozdějších prací, sama proměňuje. V LZ mluví o fenomenologické
deskripci, která vychází ze „zaměření teoretického zájmu“ nebo o zvláštní a opomíjené úloze pozornosti, v
Idejích již o epoché.

5 „Zatímco jsou předměty nazírány, myšleny, kladeny do vztahu se sebou navzájem, zkoumány z ideálních
hledisek určitého zákona apod., nemáme zaměřovat svůj teoretický zájem na tyto předměty a na to, jako co se
jeví a platí v intenci oněch aktů, nýbrž právě na ony akty, které doposud nebyly vůbec předmětnými; a tyto
akty máme nyní zkoumat v nových názorných a myšlenkových aktech, analyzovat je a popisovat, činit je
předměty  srovnávajícího  a  rozlišujícího  myšlení.  To  je  ovšem  myšlenkové  zaměření,  které  se  příčí
nejpevnějším  zvyklostem,  jež  od  počátku  našeho  psychického  vývoje  získávají  na  stále  větší  síle.  Zde
nacházíme zdroj téměř nevykořenitelné tendence upadat stále znovu z fenomenologického myšlenkového
postoje zpět do postoje prostě-objektivního.“ Husserl, LZ II/1, A10/ B 9, s. 23.
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Východisko  poznávání  při  tom musí  být  hledáno  nikoli  u předmětu,  ale  u subjektu,  lépe

řečeno  v aktech,  tedy  v subjektu  samotném.  Zároveň  tento  přístup  odmítá  představu

psychologismu  o samozřejmé  přístupnosti  objektu,  který  by  se  zrcadlil  nebo  zobrazoval

v jeho  mysli.  Naopak  problém,  který  je  pro  Husserla  v Logických  zkoumáních centrální,

spočívá v otázce, na niž nelze získat jednoduchou odpověď; jak vůbec může být vztah mezi

subjektem a objektem zaručen, jak „subjektivno může dospět a dospívá k objektivitě.“6

Zásadním krokem, který pro Husserla otevřel směr možnosti zkoumat věc (předmět nebo

objekt) nikoli od ní samé jako dávající se, ale právě od subjektu, bylo Brentanovo rozlišení

psychických a fyzických fenoménů. Tímto rozdělením se odhalilo, že jev je provázen nutností

výkladu,  která  se  netýká  pouze  věci,  ale  i jevu samotného.  „Jako něco“ nejsou tedy vůči

člověku pouze vnější  objekty, ale v základu je tak především jeho vědomí, které Brentano

i Husserl  sledují  pomocí  deskripce  psychického,  intencionálního  aktu.  V pozadí  těchto

průzkumů stojí Brentanovo klíčové poznání, že zatímco předměty jsou dány prostřednictvím

aktů vědomí – fyzických  a psychických fenoménů,  akty samotné mohou být  „jako něco“

označovány  a pozitivně  poznávány  pouze  prostřednictvím  vzpomínky  a v ní  prováděné

reflexe. Bezprostřední vědomost o aktu se udává jedině jako jeho prožívání. Postulací rozdílu

mezi  evidentním  (prožíváním)  a dávajícím  se  prostřednictvím  jiného  (předmětu

prostřednictvím prožitku) přivedl Brentano Husserla k potřebě stanovit co nejpřesněji rozdíl,

který Jan Patočka označuje jako rozdíl „danosti a pojetí“.7 Ta povede Husserla k tomu, že

Brentanovo dělení  fenoménů zásadně vyvrátí  a přepracuje.  Pozoruhodné přitom je,  že  tak

učiní pouze na základě původního Brentanova požadavku považovat za absolutně jisté pouze

to,  co  se  dává  samo a co  nemusí  být  „jako něco“  vykládáno.  Husserl  prokáže,  že  pojetí

(výklad či  interpretace)  je  činná i v prožitku samotném,  tedy tam,  kde ho Brentano zcela

vylučoval. Výklad (Auffassung) není způsob, jímž jsou předměty dodatečně definovány nebo

zpětně  vykládány.  Jde  o charakter  aktu,  princip  určující  jeho  směr,  jedná  se  o „způsob

vědomí“.8 Při  snaze  pochopit,  co  tedy  pro  Husserla  výklad  znamená,  je  nutné  vůbec

nepřipouštět, že by šlo o naši vlastní volní (libo-volnou) aktivitu.

6 Patočka, Úvod, s. 62.
7 „Ukazuje se, že Husserl se nijak neodvrátil od karteziánské teze evidence vědomí pro ně samo. Ale nemá za

to,  že  toto  evidentní  vědomí  by  bylo  prostě  dáno,  nýbrž  že  k  němu je  třeba  dojít  očištěním od  všech
objektivujících apercepcí, které působí, že danost a pojetí pro naivní pohled splývají. Takto očištěné prožitky
potom mohou být předmětem adekvátního názoru. Ale předměty tohoto adekvátního názoru pak nebudou
jenom akty, nýbrž neméně i všechny smyslové obsahy, které Brentano kvalifikoval jako fyzické fenomény, a
ty tedy budou neméně evidentně zaručeny.“ Patočka, Úvod, s. 66.

8 Husserl, LZ II/1, s. 377, A 361/B 381.
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 III. Brentanovo dělení fenoménů a průzkum možnosti stanovit jejich 
původ

Brentano hledá podstatný rozdíl mezi psychickými a fyzickými fenomény, přitom se mu ale,

jak  sám  připouští,  nedaří  přesně  určit  původ  psychických  fenoménů,  a tedy  ani

terminologicky  přesně  vymezit  jejich  vzájemný  vztah.  Nezřetelnější  pokus,  který  tímto

směrem činí,  spočívá  v jeho  označení  počitků  (Empfindungen)  jako  prvních  psychických

elementů. V tomto kroku je patrná snaha zafixovat počitky v protikladu k obvyklému pojetí,

podle  kterého  se  jejich  prostřednictvím  realizuje  danost  předmětu  v názoru.  Tím,  že  je

označuje za první psychické elementy, přiřazuje je k oblasti  vnitřního – tedy na psychické

akty orientovaného – vnímání, z jehož podstaty vyplývá, že vnější objekty nebo svět jsou mu

cizí, jsou s ním nesourodé. Počitky tedy jsou, jak bude později formulovat Husserl, „pouze

jevící  se jako stejnorodé“1 s vlastnostmi věcí.  Nemohou být totožné s vlastnostmi vnějších

předmětů,  protože jsou přítomny ve vědomí,  vyskytují  se v něm jako jeho součást.  Jejich

prostřednictvím tedy Brentano naznačuje demarkační zónu, která je stanovena určením toho,

že cokoli – základními elementy počínaje, co se vyskytuje ve vědomí, nemůže být totožné

s tím, co stojí mimo něj. Sféra vědomí (psychických fenoménů) je se sférou toho, co je mu

vnější,  nesourodá.  Tak  Brentano  vymezuje  Husserlem  později  mnohem  komplexněji

popsanou oblast vědomí, jako sféru, která musí být jednotná s jevy, jež se v ní vyskytnou a to

na  základě  společné  podstatně  určené  příslušnosti  jednoho  k druhému.  V Husserlových

Logických zkoumáních bude tento koncept zásadně přepracován, ale i po tom si bude držet

základní distinkci vědomí a toho, co stojí mimo něj. Rozhodující pro jeho dělení bude, zda je

jakákoli předmětnost vědomí vlastní, nebo naopak není. Brentano určuje počitky nikoli jako

v názoru  danou,  od  předmětu  pocházející  rozmanitost,  ale  jako  složku  počitkových,  tedy

představy zakládajících aktů.2 Husserl na jeho závěry naváže, v jeho pojetí se počitky definují

jako  reelní  složky  jevu,  konkrétního  aktu  jevení  či  nazírání.  V tuto  chvíli  byl  přeskočen

1 Husserl, LZ II/2, A 706/ B 234, s. 210.
2 „Wenn  wir  Farbe,  Schall,  Wärme,  Geruch  gleichzeitig  wahrnehmen  so  hindert  uns  nichts,  jedes  einem

besondere Dinge zuzuschreiben. Dagegen die Mannigfaltigkeit der entsprechenden Empfindungsakte, Sehen,
Hören,  Empfinden  der  Wärme  und  Riechen,  und  mit  ihnen  das  gleichzeitige  Wollen  und  Fühlen  und
Nachdenken, so wie die innere Wahrnehmung, die uns von ihnen allen Kenntnis gibt, sind wir genötigt, für
Teilphänomene eines einheitlichen Phänomens, in dem sie enthalten sind, und für ein einziges einheitliches
Ding zu nehmen.“ Brentano, Psychologie 1, s. 136.
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opravdu rozsáhlý blok Brentanovy i Husserlovy argumentace, který stojí v pozadí Husserlova

jasného vymezování reelních složek jevu bez ohledu na to, zda se jedná o jev vnitřního nebo

vnějšího vnímání, které od sebe Brentano naopak striktně rozlišuje. Pro jeho koncepci klíčové

dělení jevů na psychické a fyzické fenomény a jim odpovídající vnější a vnitřní vnímání stálo

v základu Husserlovy obsáhlé kritické reakce na něj. Právě k tomuto dělení se proto musíme

nyní obrátit.

Psychické fenomény jsou podle Brentana podstatně určené tím, že mají svůj předmět v sobě.

Jim odpovídajícím způsobem danosti je pak vnitřní vnímání, které se podle něho podstatně

liší od způsobu, jakým se dávají fyzické fenomény. Mezi psychické fenomény patří všechny

touhy, myšlenkové úvahy, emoční hnutí apod. Brentano vymezuje tři jejich základní třídy –

soud, představu a poslední psychický fenomén, který Jan Patočka překládá jako hodnocení

(Gemütstätigkeiten), Brentano ho příležitostně označuje prostě jako pocity (Gefühle). Husserl

k tomuto poslednímu psychickému fenoménu odkazuje právě jako k pocitu. Každý z těchto

psychických fenoménů, má svůj předmět v sobě, ale každý jiným způsobem. Právě to, jak ho

v sobě mají,  určuje odlišnost jejich tříd. Akt vnímání – vnějšího i vnitřního je zaměřen na

předmět.  Vnější  vnímání  ale  v sobě  není  s to  ověřit  pravdivost  fyzickými  fenomény

zprostředkovaných kvalit a rozprostraněnosti vnějších předmětů. Oproti tomu jsou psychické

fenomény  dávané  vnitřnímu  vnímání  význačné  tím,  že  jejich  průběh  je  podle  Brentana

koherentní jako udávající se ve vztahu k předmětu, který mají ony samy v sobě. Předmět aktu

se  od  jeho  průběhu  odlišuje,  ale  zároveň  je  aktu  vlastní.  Stálá souvislost  aktu  prožívání

pochází z jeho zaměření se na předmět,  z jeho intence, která mu zajišťuje koherenci. Jako

příklad  může sloužit  psychický fenomén,  akt  touhy.  To,  po  čem toužíme,  podněcuje  naši

touhu,  ale  přitom je  od  ní  samotné  odlišné  a zároveň  nemůže  stát  mimo ni.  Rozlišením

předmětu,  který  stojí  mimo prokazatelnou souvislost  s fyzickými fenomény,  a předmětem,

který je v psychických fenoménech samých, usiluje Brentano o výkaz psychických fenoménů
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jako  svébytného  rodu  toho,  co  je  vnímáno.3 Nejobecnějším  a odlišujícím  určením

psychických  fenoménů  má  být  právě  „intencionální  in-existence“  jejich  předmětu  v nich

samotných. Podle Brentana nám akty vnějšího vnímání prostřednictvím fyzických fenoménů

ze sebe nezprostředkovávají nic, co by bylo totožné s nimi samotnými. Proto není pravdivost

existence objektů vnějšího světa  nijak ověřitelná.  Veškeré možnosti,  které k jejich ověření

máme, tedy ty zprostředkované psychickými fenomény, jsou s vnějším světem nesourodé.

Z toho důvodu Brentano tvrdí, že vnější objekty se nám prostřednictvím fyzických fenoménů

ve vnějším vnímání nedávají jako tyto objekty samy, ale jsou nám přístupné jen jako jejich

znaky coby fyzické fenomény. Mezi nimi a objekty vnějšího světa jistě existuje souvislost, ale

ta je pro nás neprůhledná. Objekty – věci nemohou být předmětem našeho vnímání, protože

samy  nejsou  jeho  součástí,  nejsou  s ním  stejnorodé.  Vědomí  tedy  není  transcendováno

jemu/nám vnějšími objekty, protože mezi ním a jimi neexistuje žádná prokazatelná souvislost.

Předmět je nám výlučně přístupný coby součást psychického aktu, který je daný vnitřnímu

vědomí.  Tento  předmět  je  nám  daný  jako  odlišný  od  průběhu  prožívání,  a to  jako  jeho

referenční bod a cíl. Brentano pojímá intenci jako zaměření aktu na předmět, který není dán

jako  něco  nám  vnějšího.  Předmět,  má-li  být  poznán,  nemůže  být  dán  jako  cizí  našemu

vnímání. Zdůrazňuje, že způsobem danosti psychických i fyzických fenoménů, je vnímání.

Otázkou tedy není, zda a jak předmět je, ale zda a jak je vnímán. Fyzické fenomény nejsou

s předmětem spojeny jinak než pouhým naznačováním jeho existence.  Nereprezentují  tedy

objekt, naopak jsou samy prezentovány prostřednictvím psychických fenoménů. Ty samy se

dávají ve vnitřním vnímání jako jednoty předmětu a jeho prožívání. Poznávány jsou podle

toho,  jak  konkrétně  se  jednota  prožívání  a jeho  předmětu  uskutečňuje.  Nelze  tvrdit,  že

prožívání a jeho předmět jsou vůči sobě ve vztahu, v němž jsou sice spojeny, ale mohou být

i nezávisle na sobě. Naopak jedno podmiňuje druhé, předmět a jeho prožívání se vzájemně

vyžadují. In-existenci předmětu v aktu lze chápat jako stálé odkazování k němu (prožívání ho)

v aktu  samém.  Tuto  vzájemnou  podmíněnost  vystihuje  dobře  Oskar  Kraus.  Poukazuje  na

skutečnost,  že  snadno  můžeme  cele  věnovat  pozornost  něčemu,  co  ani  neexistuje  (třeba

Zafodu Bíblbroxovi, Hobitům nebo Středozemi). Vědomí se vždy něčím zabývá. Změny, ke

kterým v tomto zabývání se něčím dochází, mohou být dvě. Rozdíl může být v tom, jak se

vědomí něčím zabývá (rozdílnost modu) nebo v tom, že se něčím zabývá jako něčím jiným

3 „Psychické fenomény jsou vlastním polem, které zpracovává psychologie. Jsou to fenomény tvořící proti
fyzickým (v podstatě smyslovým danostem a jejich obrazům v paměti  a  fantazii)  úplně odlišné genus.“
Patočka, Úvod, s. 62. 
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(rozdílnost objektu).4 Důležité ale je, že způsob, jak se vědomí zabývá předmětem nebo jako

co ho uchopuje (oproti tomu, jak se jím již zabývalo nebo oproti tomu, jako co bude pro

vědomí v budoucnu), se může pořád týkat jednoho a toho samého předmětu. Můžeme si ho

představovat, soudit ho nebo se vůči němu nějak cítit. Tím se proměňuje způsob, jakým ho

uchopujeme. Jiný typ rozdílnosti objektu spočívá v tom, že stejná věc – například jablko – je

odlišně  uchopovaná  jako  rajské  ovoce,  jako  v receptu  uvedená  ingredience  závinu,  nebo

svačina, do které se zakousneme, když máme hlad. Podstatné určení jednoho a toho samého

předmětu  je  tedy  založené  v tom,  jakým  psychickým  fenoménem,  druhem  prožívání,  je

intendován. Naprosto zásadní Brentanovo vymezení, podle kterého je předmět určen tím, jak

je  prožíván,  výrazně  určilo  Husserlovu  jednotu  intencionálního  aktu  jako  jednotu  pojetí

a danosti, jeho výzkum objektivních a neobjektivních, prostých a fundovaných aktů. Následně

tak určilo i Heideggerovo pojetí vztahu člověka a předmětu, jeho slovy pobytu a věci, které je

založeno v „jako struktuře“: když už je nám něco dáno, pak právě jako něco. Oběma těmito

pojetími  se  budeme  podrobněji  zabývat.  V tuto  chvíli  je  zásadní,  že  mají  svůj  původ

u Brentanova vymezení intencionálního předmětu jako imanentního.

Tímto vymezením přenáší Brentano transcendenci předmětu do imanence našeho vědomí.

Rozdíl, hranice, která se tak v rámci jednoty stanovuje, spočívá v odlišném vnímání průběhu

prožitku proti  vůči  němu odlišnému předmětu,  přičemž obojí  je  vlastní  součástí  vnitřního

vnímání a vzájemně se podmiňuje. Zásadní otázkou ale přitom zůstává, jak se uskutečňuje

jednota vědomí samotného. Brentano proto dále  hledá  také hranici  mezi sférou fyzických

a psychických fenoménů. Počitky (Empfindungen) podle něj nejsou pouze materií vnějšího

vnímání,  ale  představují  i první  psychické  elementy.  Fyzické  fenomény  mají  v základu

fyzické podněty, které jsou ale vnímání přístupné v určitých počitkových celcích. Pociťování

tepla, chladu, vidění barvy nebo slyšení zvuku – všechny tyto příklady obvykle chápeme tak,

že  jsou  určeny vnějším objektem,  kterému připisujeme jejich  původ.  Tvrdíme,  že  vidíme

strom, ale nepřemýšlíme přitom, zda je to, co vnímáme, skutečně strom. Proto jsou světlo

nebo zvuk a ostatní fyzické fenomény vždy již provázeny představou o tom, k čemu odkazují.

Na úplně  nejjednodušším příkladu jako je  slyšení,  lze  ukázat,  že  zvuk nebo cokoli  jinak

smyslově vnímatelného, vnímáme vždy již „jako něco“ – neslyšíme tóny, ale něčí hlasy nebo

zvuky něčeho konkrétního,  podobně také nevidíme příslušnou viditelnou část  spektra,  ale

červenou,  cukr není  sám o sobě sladký,  ale jako sladký ho vnímáme my. Podle Brentana

4 Oskar Kraus, předmluva k  Psychologie vom empirischen Standpunkt; or,  Einleitung des Herausgebers, od
Franz Brentana (Leipzig: Verlag von Felix Meiner, 1924), s. XXXI. Dále: Kraus, Einleitung, číslo strany.
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nemůžeme usuzovat na to, jestli barva nebo zvuk skutečně existují, či nikoli. Co ale můžeme

doložit,  je  fakt,  že  jsou  vždy  dány  nikoli  prostřednictvím  předmětu,  který  se  nám  dává

v názoru, ale prostřednictvím slyšení, vidění a nebo cítění vůně či tepla. To jsou počitkové

akty, které jsou vždy již spojeny s akty vůle, libosti, nelibosti, představování atp. a jsou také

jako takové vnitřním vnímáním dány.5 Fyzické  fenomény tedy nemohou mít  samostatnou

existenci, ale mohou být předměty psychických fenoménů, s každým z nich se vždy již dává

také představa o něm. To se Brentano snaží zdůraznit, když tvrdí, že barva není vidění a zvuk

není slyšení. Psychické fenomény jsou prožívanými akty, které jsou v tomto prožívání samy

bezprostředně dány – ve způsobu prožívání je zároveň založen základ možné reflexe pro to,

aby akt mohl být jako něco sám poznáván. Své základní rozlišení psychických a fyzických

fenoménů pak Brentano definuje jako podstatnou odlišnost jevu; fyzické fenomény se dávají

jen jako znaky vnějších předmětů a my nemáme žádné právo věřit tomu, že ty existují tak, jak

se jeví, zatímco psychické fenomény jsou samy předmětem vnitřního vnímání a existují právě

tak, jak se nám jeví.6

Podle  Brentana  jsou  všechny  psychické  fenomény  buď  představami,  nebo  jsou  na

představách založeny. Mají-li být počitky prvními elementy psychických fenoménů a jejich

celky počitkovými akty, pak musí mezi nimi a představami existovat prokazatelná souvislost.

Když si ale položíme otázku, jak mohou být počitky zcela nezávislé na vnějším vnímání jako

způsobu  dávání  se  vnějších  fenoménů  a náležet  pouze  ke  sféře  psychických  fenoménů,

dostáváme se do potíží. Oskar Kraus navíc navrhuje, abychom vnější vnímání chápali právě

jako  čití  (Empfindung).7 Brentanova  pozice  je  v tomto  ohledu  zvláštní;  vymezuje  čití

a počitky vůči  dvěma podstatně různým vnímáním, aniž  by bylo jednoznačně určeno, jak

dochází  k přechodu  mezi  čitím  –  vnějším  vnímáním  –  a počitky,  prvními  psychickými

elementy. Pokaždé tedy dostávají určitou úlohu, která se nezdá být zcela nezávislá na vnější

realitě,  ani  zcela  příslušná  vnitřnímu  vnímání.8 Tento  problém  vzniká,  protože  Brentano

nestanovuje jakýkoli akt – nezávisle na tom zda vnějšího či vnitřního vnímání, především

jako akt vědomí a počitky právě jako jeho součásti (a tedy jako to, co musí být vlastní právě

5 Viz pozn. 2.
6 Brentano, Psychologie 1, s. 14.
7 Kraus, Einleitung, s. LXVI.
8 „Smyslová materie počitků a vjemů, která se v důsledku působení vnějšího světa zjevuje v imanenci našeho

vědomí, přijímá tedy v této imanenci formu intencionálních objektů intencionálních aktů vnějšího vnímání.
Smyslová materie námi produkovaných před-stav, která je odvozena od smyslové materie počitků a vjemů,
získává zase formu intencionálních objektů reprodukujícího nebo fantazijního před-stavování.“ Ján Pavlík,
Předmluva k  O původu mravního poznání;  or,  K některým aspektům Brentanovy  psychologie a etiky,  od
Franz Brentana, přel. Miroslav Hartl (Praha: Naše vojsko, 1993), s. 12. Dále: Pavlík, O původu, Číslo strany.
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vědomí a tím i nezávislé na všem, co stojí mimo něj.) Tento krok činí až Husserl s tím, že ruší

rozdíl  předmětné  danosti  po  způsobu  vnitřního  a vnějšího  vnímání.  Husserl  nesmírně

prohlubuje původní Brentanův pohled.  Přesouvá způsob podstatného určení jevu přímo do

vědomí  samotného a vyvazuje  ho zcela  z jeho případné souvislosti  s vnějším,  imanentním

nebo  jakýmkoli  jiným  předmětem.  Vše,  co  je  součástí  vědomí,  je  prožíváno  nebo  je

konstitutivní, a tedy neprožívanou, částí vědomí. To, co je prožívané, tedy akty, nemůže být

vnímané. Vše, co je předmětné, se jeví, je vnímáno, ale není (vcelku nebo zčásti) prožíváno.

Předmětnost není vědomí žádným způsobem vnější, protože je vždy dána jako obsah aktu.

Předmětným obsahem může být jev stejně jako akt. V tomto posledním stanovisku se ukazuje,

že Husserl neopustil Brentanovu pozici zcela. Zbavuje předmět veškeré jeho samostatnosti,

nezachovává ho v podobě referenčního bodu intence, ale přebírá od Brentana intenci aktu,

v níž předmět je nebo není zacílen a obdobně je nebo i není dosahován. Dosahovat předmětu

znamená nechávat ho, aby se prostřednictvím intencionality vědomí jako jeho výkon zjevil. 9

9 Patočka, Úvod, s. 67.
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 IV. Brentanův koncept vnitřního (a vnějšího) vnímání

 IV. Brentanův koncept vnitřního (a vnějšího) vnímání

Podle Brentana je nemístné používat výrazy jako věc nebo objekt ve vztahu k tomu, co je

„za“ smyslovými vjemy. Tvrdí, že na základě fyzických fenoménů se nám dostává znaků

o existenci něčeho určitého, ale nemůžeme o tom jejich prostřednictvím získat úplné vědění.

Můžeme pouze usuzovat, že mezi touto věcí a fyzickými fenomény existuje souvislost, ale ani

ta není co do své úplnosti prokazatelná. V základu možnosti přístupnosti fyzických fenoménů,

tedy v základu pořádání počitků a jejich poznávání jako něčeho, stojí představy, základní třída

psychických fenoménů.1

Brentano se sice snažil nalézt přechod mezi fyzickými a psychickými fenomény, ale došel

k závěru, že jeho přesné vymezení je nemožné. Fyzické fenomény jsou výsledkem působení

fyzických podnětů. Hovoří o vnějších a vnitřních vjemech jako o způsobech danosti fyzických

a psychických fenoménů.  Psychické fenomény lze  chápat  jako komplexních jednoty,  které

nejsou  bez  souvislosti  se  smyslovým vnímáním,  ale  fyzické  fenomény,  které  se  vnějším

vnímáním dávají,  s nimi  nemohou  být  spojovány.  Počitky  jsou  proto  představovány jako

„první psychické elementy“,  které jsou podle něho i dalších důsledkem fyzických podnětů

a jejich vyvstání je nahlíženo jako psycho-fyzický proces. Z tohoto závěru je patrné, že dělení

na fyzické a psychické fenomény má za cíl poznat pravidelnosti a nutnost zákonů, které tvoří

jednotu  vědomí.  Brentano  vytváří  symetrický  popis  vzcházení  fyzických  a psychických

fenoménů.  Základem  fyzických  fenoménů  jsou  fyzické  podněty.  Ty  nejenže  konstituují

komplexy fyzických fenoménů, ale přinášejí i jiný důsledek v podobě vyvstání počitků jako

prvních psychických elementů.2 Psychické fenomény – tedy představy, soudy a hodnocení, ale

i pocity  bolesti,  náklonnosti,  vzteku  apod.  –  se  odvíjí  od  elementárních  počitků  a jsou

předmětem  vnitřního  vnímání.  Brentano  souhlasí  s tím,  že  souvislost  mezi  fyzickou

a psychickou sférou našeho vnímání, tedy mezi vnějším a vnitřním vnímáním a fenomény, jež

jsou v nich dány, je velmi úzká, ale neuvádí žádný jednoznačný vztah mezi nimi. Vylučuje, že

by mezi nimi bylo možné stanovit vztah souslednosti a tedy vyplývání psychických fenoménů

z fyzických.

Jediné vnímání v pravém smyslu toho slova – Wahr-nehmung, které nám podle Brentana

může  něco skutečně  zprostředkovat,  je  vnitřní  vnímání  coby způsob danosti  psychických

1 Viz pozn. 1 v předchozí kapitole.
2 Viz pozn. 2 v předchozí kapitole.
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fenoménů. V jeho aktech se nám bezprostředně jeví prožitek spolu s předmětem, k němuž je

zaměřen. Tím se zakládá i možnost identifikace a poznání psychických aktů samotných a to

jejich  reflexí  ve  vnitřním  vnímání.  Brentano  usiluje  uzavřít  psychické  akty  do  naprosté

odloučenosti od vnějšího světa a snaží se dokázat, že mají být promýšleny a pojednávány ze

svých vlastních souvislostí, protože jen tak může být zajištěna jistota o existenci toho, co se

nám jeví. Tak je zpochybněna existence vnějších předmětů nikoli co do své možnosti, ale co

do své poznatelnosti. Chceme-li si být něčím skutečně jisti, pak nám to podle Brentana musí

být zcela přístupné, evidentní – právě tak jako je nám evidentní prožívání (aktu). Uchopením

představy jako určitého průběhu, tedy aktu představování, se otevírá možnost nahlédnout, že

to, co se jeho prostřednictvím zjevuje, musí být s tímto procesem totožné, zároveň od něj

odlišné,  ale  nemůže s ním být  nesourodé.  Brentano představuje psychické fenomény jako

specifický typ jednoty průběhu aktu a jeho předmětu. Ten je psychickým fenoménům vlastní.3

Jejich předmět in-existuje  v nich samotných a to jako stálý referenční  bod jejich průběhu.

Zároveň ale také jejich prostřednictvím vyvstává vůči poznávajícímu subjektu v podobě toho,

co je představováno. Psychické fenomény v sobě tedy nesou stálou referenci k tomu, co jimi

vyvstává. Zároveň se ale také jako průběhy vyvstávání určitého předmětu samy dávají poznat.

Touha je rozpoznávána jako touha v reflexi vedle toho, co je jejím prostřednictvím zároveň

chápáno jako vytoužené.  Ve vnitřním vnímání,  které  je  způsobem dávání  se  psychických

fenoménů, nelze rozlišovat mezi předmětem psychického fenoménu a jeho průběhem tak, že

jsou to dvě odlišné entity. O vztahu aktu a jeho předmětu nelze přemýšlet,  jak upozorňuje

Oskar Kraus, jako o korelaci. Nelze také nahlížet psychické akty jako činnost nebo průběh

vědomí, které si v této činnosti vytváří sobě vlastní předměty. Každý psychický fenomén má

předmět, který se mu jeví. Tato vzájemná podmíněnost předmětu a vlastního průběhu jeho

zjevování  umožňuje,  aby  se  jednotlivé  psychické  akty  dávaly  v reflexi,  tedy  ve  vnitřním

vnímání poznat samy sobě.  Teprve na základě jednoty předmětu a průběhu prožívání jeho

vyvstávání  je  možné,  aby byl  akt  v reflexi  –  ve vnitřním vnímání,  poznán jako se sebou

totožný.

Hned  v úvodu  té  kapitoly  Psychologie, která  je  vnitřnímu  vnímání  věnována,  Brentano

uvádí,  že  se  jedná  vzhledem  k jím  představovanému  sytému  o terminologicky  dosud

3 Brentano  si  při  představování  fyzických  a  psychických  fenoménů  na  začátku  své  Psychologie pomáhá
analogií s mechanickými a chemickými procesy. Pro vytvoření představy rozprostraněnosti a prostoru o třech
dimenzích  může  pomáhat  mechanistická  představa  založená  ve  vnímání  svalů,  proti  tomu  psychické
fenomény mohou být jako stavy touhy nebo víry lépe pochopeny prostřednictvím představy chemických
sloučenin. Brentano, Psychologie 1, s. 19.
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nezafixovaný pojem. Říká, že by termín vnitřní vnímání nejraději používal jako označení pro

psychický fenomén nebo psychický akt.  Jedná se totiž o pojem, který odkazuje k objektu,

jehož si je vědomí vědomo. Právě tato vědomost o vlastní vědomosti je reflexí psychického

fenoménu.  Pro  přiblížení  reflexivní  role  vnitřního  vnímání  používá  Franz  Brentano často

příklad souvislosti  zvuku a jeho představy.  V naší  mysli  se  zdají  být  přítomné jako jeden

celek. Začneme-li  ho rozkládat do částí,  ukáže se jako sestávající ze dvou od přirozenosti

různých fenoménů. Zvuk je fyzický fenomén, jeho představa, slyšení, je fenomén psychický.

To, co vstupuje do vnitřního vědomí tedy není bezprostředně zvuk sám, ale od počitků zvuku

odvozená představa o něm. To, že zvuk, fyzický fenomén, a slyšení jako představa o něm jsou

od přirozenosti dva odlišné fenomény, způsobuje, že naše konceptualizace jejich jednoty jako

spojení  dvou podstatně  různých  fenoménů  je  snazší.  Jednota,  která  mezi  nimi  panuje,  je

založena na závislosti sekundárního psychického aktu, představy, na svém předmětu, který je

vůči  ní  primární.  Důkaz,  že zvuk je  primárním objektem, je  založen v úvaze,  že chybí-li

představa  o něm,  lze  ho  i tak  myslet,  chybí-li  on  sám,  jeho  představa  vzniknout  nemůže

(představa zvuku – slyšení – bez zvuku není možná).

Ve vnitřním vnímání se nedávají bezprostřední smyslové kvality, ale pouze jejich představy,

pro něž je smyslová materie, již zmiňovaný zvuk, intencionálním předmětem, který se mu

dává výhradně slyšením, tedy jako intencionální předmět již ustavující se představy zvuku.

Tak je vposledku zajištěna i reflexe psychických fenoménů samotných. Spolu se slyšením se

i ono samo sebou rozpoznává nikoli  jako zvuk samotný,  ale  jako jeho představa.  Tím je

zajištěno, že každá konkrétní představa (slyšení, vidění, pociťování) se rozpoznává ve své

obecné podobě právě jako představa něčeho. Jsou-li představy pojaty tímto způsobem, pak se

i ony samy mohou stávat předměty psychických aktů, v nichž jsou souzeny či  hodnoceny.

Tím je zajištěno, že není žádný fenomén, který by nebyl vnímatelný nebo vnímaný. A zároveň

je tak také garantována průhlednost systému empirické psychologie jako celku. Každá část

její  struktury,  jednotlivé  fenomény  obou  tříd,  rozdíly  i vztahy  mezi  nimi  mohou  být

prostřednictvím vodítek, tedy intencionálních předmětů, sledovány v reflektované skutečnosti

této  struktury  samotné.  Přitom právě  vnitřní  vnímání  psychických  fenoménů  je,  jak  bylo

řečeno, garantem přímého poznání.
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 i. Husserlova odpověď na Brentanovo rozdělení vnímání na vnější a vnitřní

Rozlišení pojmového páru vnitřního a vnějšího vnímání je založeno v určení, že první z nich

je vnímáním, které není evidentní, zatímco druhé evidentním vnímáním je. Brentano chápe

jejich členění jako založené v epistemologické diferenci, jejíž podstata spočívá v tom, že ve

vnitřním  vnímání  je  vnímající  intence  zaměřena  výhradně  na  svůj  přítomný  obsah;

pociťovaný obsah je v případě vnitřního vnímání zároveň cele jeho předmětem. Jinými slovy

předmět  vyplňuje  celou  intenci,  která  je  na  něj  zaměřena.  Ve  vnějším  vnímání  nachází

vnímající  intence  pouze  částečné  vyplnění,  její  obsah  není  zároveň  jejím  předmětem.

Vzhledem k nedostatku svého vlastního vyplnění pak intence odkazuje za přítomný obsah

k předmětu, který má odpovídající vyplnění poskytnout. Brentano spojuje s intencí předmět,

který jejím prostřednictvím včleňuje do psychického aktu samotného a nerozlišuje dál, zda se

intence co do svého obsahu s předmětem shoduje či nikoli. Intence jako zaměření na předmět

umožňuje,  že  spolu  s prožitkem je  vždy  cele  poznáván  i jeho  předmět  a celý  prožitek  je

vnímán  právě  tak,  jak  se  jeví.  V tomto  smyslu  je  podle  Brentana  vnitřní  vnímání  plnou

evidencí jednoty předmětu a jeho prožívání.  Husserl  vnáší  do této struktury další  prvek –

rozlišuje obsah vnímající intence od předmětu samotného a převádí vztah obsahu vnímající

intence a předmětu na vztah adekvace. Tak může zkoumat, zda se obsah vnímající intence

a předmět intencionálního aktu prožívání mohou lišit. Uvádí známý příklad bolesti v zubu,

která je jistě vnitřním prožitkem, ale za předmět vnímání není v tomto případě považován

způsob, jak je jako bolest prožita. Ona sama je transcendentně vyložena jako bolest v zubu,

tedy jako náležející nikoli prožívajícímu vědomí jako jeho stav, ale jako bolest, která náleží

zubu. Takto pochopený prožitek bolesti podle Husserla dokládá, že ne všechny akty prožívání

jsou evidentní.  Nejsou vždy vnímány jako prožitky, které jsou vlastní vědomí, ale jsou to

právě  ony,  co  jsou  pod  vlivem  domnělé  existence  na  vědomí  nezávislých  předmětů

transcendentně vykládány jako patřící k nim. Má-li být tedy psychický fenomén definována

jako evidentní, pak musí být vnímán právě on jako vědomí vlastní prožitek. To, zda, ten který

prožitek  splňuje  toto  kritérium,  jsme  navíc  schopni  posuzovat  pouze  u našich  vlastních

prožitků. Evidentní vnímání tedy podle Husserla můžeme mít pouze o nich a navíc jen potud,

pokud  je  výkladem  nepřekračujeme  –  tedy  pokud  je  nepřipisujeme  něčemu  jinému  než

vnímání.4

4 Husserl, LZ II/2, A712 / B 240, s. 216.
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Husserl  chce  podobně  jako  u vnímání  ve  vztahu  k výpovědi  rozlišovat,  co  je  obsahem

vnímající  intence,  od  předmětu,  který  je  každým  psychickým  prožitkem  (aktem)  míněn.

Tímto rozlišením je možné zkoumat, zda se obsah vnímající intence s předmětem aktu kryje,

nebo ne. Posouzení, zda se vzájemně kryjí, dovoluje nahlížet vztah obsahu vnímající intence

a jejího předmětu jako adekvátní a postavit ho proti Brentanově evidenci vnitřního vnímání.

V té  nemohou  být  obsah  vnímající  intence  s předmětem  porovnány,  protože  Brentano

nerozlišuje  obsah  intence  od  jejího  předmětu,  ale  protože  ji  předmět  podle  jeho  tvrzení

vyplňuje celou, měly by se předmět s obsahem krýt i tehdy, když je obsah od jejího předmětu

odlišen. Uznáme-li možnost dělit vnímající intenci na obsah a předmět, pak je také možné

porovnat  vzájemně,  zda  si  Husserlovo  adekvátní  a Brentanovo  evidentní  pojetí  vnitřního

vnímání odpovídají.

Máme-li rozumět psychickým fenoménům jako obsahům našeho vnímání – prožitkům, které

v něm vždy jsou, a je-li možné považovat za obsah vnímající intence psychických fenoménů

(vnitřních vjemů), které považujeme za adekvátní, právě tyto prožitky, pak se podle Husserla

rozsah vnitřního vnímání kryje s rozsahem vnímání adekvátního. To ale ve svém důsledku

znamená, že se radikálně proměňuje náhled, co lze za psychické fenomény, a tedy i prožitky,

považovat. Do jejich sféry nemohou již náležet pouze ty prožitky, které jsou vlastní vnitřnímu

vnímání tak, jak ho Brentano vymezuje,  ale všechny ty, které patří  k vědomí vůbec. Jako

náležející vědomí je podle Husserla možné označit vše, co lze prožívat, nebo také to, co se na

konstituci prožitku (aktu prožívání) podílí. Do oblasti prožitků lze pak zařadit počitky jako

jejich konstitutivní část nebo i prožitky, kterým jejich předmět zcela chybí (jako se tomu děje

u halucinací nebo fantomových bolestí). Pak je vnímáno to, co se jeví, právě tak, jak se to

jeví, ale rozhodně to nemůže být označeno za pravdivé, prostě protože to samo není. Stejně

tak je do oblasti adekvátního vnímání možné zařadit i ty fenomény, které Brentano označuje

jako fyzické.

To, co je prožíváno, každý psychický fenomén, není pouze vědomím, jak říká Brentano, ale

je  podle  Husserla  i obsahem  tohoto  vědomí.  Podle  Brentana  je  podstatou  psychického

fenoménu  imanence  jeho  předmětu.  Psychický  fenomén  je  prožíváním  (představováním,

souzením, pociťováním libosti či nelibosti) toho předmětu, jenž je stálým referenčním bodem

(průběhu) prožívání.  Předmět  je  tedy imanentně stále  přítomný v psychickém aktu.  Spolu

s představou předmětu se ale vnitřním vnímáním dává i akt sám a to tak, že se jako představa,

soud,  ne/libost  sám poznává.  Psychický fenomén je  co do svého prožívání  vědomím, ale
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zároveň je také sám tím uvědomovaným, a to tak, že se stává v užším smyslu toho slova

vnímaným.  Jednota  vědomí  je  tvořena  prožitky,  které  nezprostředkovávají  pouze  své

předměty, ale vedle nich jsou zaměřeny i na sebe sama. K proudu prožitků se tak ve vnitřním

vědomí přidává i kontinuální  řada na ně úzce zaměřených vjemů.  Husserl  bude tvrdit,  že

i když jsou  nám tyto  prožitky  bezprostředně dány  v prožívání,  není  to,  jak jsou  vnímány

a tedy i poznávány, dáno stejně bezprostředně jako prožitek sám. Prožívání ve své aktualitě

není  ztotožnitelné  s prožitkem,  který  je  jako  něco vnímán.  Brentano  sám upozorňuje,  že

samozřejmé prožívání psychického aktu, není totožné s poznáváním, co ten který psychický

akt je. Pojmenovávání (předmětná identifikace) psychických aktů se nemůže udávat za jejich

prožívání, ale až poté, co je toto vyvoláno ve vzpomínce. K tomu, abychom je byli schopni

nahlížet, nikoli prožívat, jako to, co jsou, je nutný odstup od jejich prožívání. Husserl toto

tvrzení  upřesňuje  a rozšiřuje  tvrzením,  že  vše,  co  nazýváme  vnímáním,  je,  jak  snadno

přijímáme  u vnějšího  vnímání,  ze  své  podstaty  interpretací.  Mají-li  být  ale  oba  pojmy

vnitřního i vnějšího vnímání koherentní, pak je toto podstatné určení nutné přiznat i vnímání

vnitřnímu. U vnějšího vnímání přijímáme jeho určení, že se v něm něco jeví, s vědomím, že

to, co se jeví, se jeví jako něco (spektrum jako duha, tóny jako zpěv atd.). Jev je tak, jak se ve

vnímání jeví, ale to ještě nezaručuje, že je správný nebo nesprávný. Jevení samo je (už podle

příkladu jevu daného ve vnějším vnímání) vytvářeno interpretací. Vnímání, které v základu

jevení stojí, je, jak Husserl říká, interpretace.5 Proto nelze popírat, že i psychické jevy jsou

vnímáním interpretovány. Jejich jevení (se) má ve svém základu vnímání – tedy interpretaci,

a nikoli  jejich  prostou  jsoucnost.  Tento  výklad  působí  schematicky.  Ale  když  vezmeme

v potaz, že interpretace je událost (nebo děj), který je s vnímáním souběžný, pak se ukazuje,

že v každé chvíli musí mít svůj vlastní obsahový protějšek – tedy onen obsah intence vnímání,

o němž byla výše řeč. Pak je možné, že náhlé emoce, které vnímáme jako k nám náležející

psychické jevy, se stávají štěstím, kterým se tetelím, nebo pocitem žalu, který mě má skolit.

Jsou to obsahy vnímání, podle Husserla „perceptivní interpretace“, které stojí za tím, že je zde

pro nás něco víc, než právě prožitek sám, je zde navíc zjištění, že štěstí nebo žal a způsob

jejich prožívání mohou být připsány vědomí vnějšímu předmětu (úspěchu v práci, zranění

blízké osoby) a nahlíženy tak, že s nimi mají příčinnou souvislost. Tento běžný omyl přivedl

Husserla  k náhledu,  že  vnitřní  vnímání  je  chybné  tehdy,  když  jsou  jemu  vlastní  obsahy

vnímající intence uváděny do příčinné souvislosti s tím, co je vnímání vnější. Neznamená to

5 Edmund Husserl, „Vnější vnímání: Fyzické a psychické fenomény,“ in Husserl, LZII/2, A705/ B233, s. 208.
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ale, že by principy vnějšího a vnitřního vnímání musely být nutně odlišné. Ve vztahu k jevům,

které jsou obsahem nebo součástí vědomí platí, že jsou prožívány. Husserl v souvislosti s nimi

přestane používat označení vjem nebo fenomén a bude je pojmenovávat jako intencionální

akty. O předmětech, které nejsou součástí vědomí, platí, že nemohou být prožívány, ale jsou

vnímány.  Metoda  fenomenologie  má  podle  Husserla  zajistit  důkladné  rozlišování  mezi

intencionálním předmětem, který je v intencionálním aktu míněním dosahován, a který je tedy

vlastně  přítomný  pouze  jako  míněný,  a předmětem,  kterému  jsou  naivně  připisovány

možnosti nějak ovlivňovat vnímání z vnějšku.

Zvláštní komplikace nastává  tehdy, když se intencionální akty mají  samy stát  tím,  co je

pozorováno  a o čem  se  vypovídá.  Pak  je  totiž  nutné  prostřednictvím  vědomí  a jeho  aktu

nedosahovat  mínění  nebo  výpovědi  o objektu,  ale  právě  o tom,  co  samo  objektivitu

zprostředkovává a přitom samo není vůbec běžně reflektováno. Prozatím stojíme na místě,

z něhož vidíme, jak se Husserlovi podařilo prokázat, že vnímání, ať už vnější či vnitřní, může

být stejně pochybné, protože je vždy interpretací. Už ve vnímání je vše pojímáno jako něco.

Chyba nastává tehdy, když nejsme schopni rozlišit, že chtít nahlížet něco jako předmět nebo

jeho vlastnost v případě, kdy jde o vědomí vlastní intencionální akty nebo jejich součásti, je

objektivací toho, co vlastně objektivovat nelze.  Fenomenologická metoda má tedy pomoci

rozlišovat, že danost a pojetí pro běžný a naivní pohled často splývají. Zároveň chce ukazovat,

že vše, co se zdá být dáno samo, je nakonec přece jen už od počátku vnímáno jako něco. Jan

Patočka k tomu hezky říká: „Ukazuje se, že Husserl se nijak neodvrátil od karteziánské teze

evidence vědomí pro ně samo. Ale nemá za to, že toto evidentní vědomí by bylo prostě dáno,

nýbrž že k němu je třeba dojít očištěním od všech objektivujících apercepcí, které působí, že

danost  a pojetí  pro  naivní  pohled  splývají.  Takto  očištěné  prožitky  potom  mohou  být

předmětem adekvátního názoru. Ale předměty tohoto adekvátního názoru nebudou pak jenom

akty,  nýbrž  neméně i všechny  smyslové  obsahy,  které  Brentano  kvalifikoval  jako fyzické

fenomény, a ty tedy budou neméně evidentně zaručeny. A neadekvátně nazírány nebudou pak

pouze tzv. vnější předměty, nýbrž neméně i my sami, pokud jsme apercipováni jako součást

přírody. Neadekvátně vnímány nebudou tedy jen vnější věci, nýbrž vnější věci i vlastní nitro,

právě pokud to jsou věci a věcné momenty.“6

6 Patočka, Úvod, s. 66.
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 V. Husserlovo vymezení vjemu jako „smysl udělujícího (vyplňujícího) 
aktu“

 i. Základní vymezení vztahu vnímání a prožívání

Edmund  Husserl  představuje  prostřednictvím  metody  fenomenologie  jistou  „taxonomii“

druhů a rodů aktivit vědomí, které mají být popsány jako ideální části ideální struktury, a tedy

jako ty, které předcházejí veškerému poznání a zakládají jeho aktualitu.1 Vnímání, chtění nebo

jiné duševní stavy mají být prohlédnuty co do své podstaty. Tento průhled fenomenologie do

podstaty aktu vedl k částečnému potvrzení Brentanova předpokladu, že to, co je evidentní –

podle něho psychický akt, má svůj předmět v sobě, sám je bezprostředně dán a tím zajišťuje

jistotu našeho poznávání.  Husserl  tento náhled podstatně proměnil  tvrzením, že zvažování

existence objektu, který je vědomí vnější nebo je mu imanentní, není podstatným určením

psychického aktu, protože samostatná existence takového objektu je irelevantní.2 To, co je ve

vědomí dáno nebo je jeho prostřednictvím prožíváno nebo vnímáno, je totiž vědomí vždy

vlastní.  Možnost  určení  předmětnosti  je  zároveň  při  sledování,  jak  k tomu  dochází,  také

určením  struktury  vědomí  a tím  v konečném  důsledku  i konstitucí  fenomenologie  jako

metody, která tyto procesy sleduje a rozpoznává. Procesy vědomí jsou natolik různé, že je

podle  této  různosti  možné  podstatně  určovat  jejich  rozdílnou  povahu  a stanovovat  tak

fenomenologickou klasifikaci aktů. Zohledněna ale přitom musí být odlišnost způsobu, jakým

jsou  obsahy  vědomí  jemu  samotnému  přístupné.  Zásadní  se  totiž  ukazuje  být  zdánlivě

jednoduchá  diference  mezi  aktem  a předmětem.  Jde  o rozdíl,  který  je  již  Brentanem

1 „Fenomenologie  ale  nehovoří  o  žádných  stavech  oduševněných  bytostí  (ani  ne  o stavech  nějaké  možné
přírody vůbec), nýbrž o jevech, soudech, pocitech atd. jako takových, o tom, co jim a priori, v nepodmíněné
obecnosti náleží právě jako čistým jednotlivinám čistých druhů, o tom, co lze nahlédnout výlučně na základě
čistého intuitivního uchopení  „podstat“  (podstatných  rodů a druhů):  přesně tak jako aritmetika hovoří  o
číslech,  geometrie  o  prostorových  útvarech,  a  to  na  základě  čistého  názoru  v  ideativní  obecnosti.  […]
Náhledy do podstaty vjemů, chtění a všech prožitkových útvarů platí jinak samozřejmě i pro odpovídající
empirické stavy oduševněných bytostí,  právě tak jako geometrické náhledy platí  i  pro prostorové útvary
přírody.“ Husserl, LZ II/1, B 18–19, pozn. 82, s. 32–33.

2 Patočka, Úvod, s. 67.
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zpracováván jako (velice zjednodušeně řečeno) rozdíl  mezi formou a obsahem. Husserl ho

v Brentanově  podání  nepřijímá,  především  v tom  smyslu,  že  tento  rozdíl  hledá  cele  ve

vědomí. Dalo by se také říci, že ho zkoumá výhradně na půdě fenoménu nebo na půdě aktu –

jeho  struktury  a obsahu.  Vědomí  (a tedy  i poznání)  všech  prožívajících  individuí  je  tak

založeno  v dynamickém  vztahu,  který  Jan  Patočka  označil  výstižnou  a již  zmiňovanou

zkratkou jednoty danosti a pojetí.

Úkol fenomenologie je v období raného Husserlova myšlení poprvé představen v Logických

zkoumáních jako nutnost „reflexe vztahu mezi subjektivitou poznávání a objektivitou obsahu

poznání.“3 Subjektivita poznávání je založena v prožívání, zatímco objektivita jeho obsahu je

úzce spojena s vnímáním. Nesmí se přitom zapomínat, že fenomenologie představuje pozici,

v níž  se  navíc  obojí  –  prožívání  i vnímání  a jejich  obsahy  –  kříží  coby  subjektivní  akty

a objekty  (předmětné  obsahy)  poznávání.  V prvním  případě  jsou  akty  a jejich  obsahy

zkoumány  jako  aktuální  předmět  zprostředkující,  subjektivní  struktura  vědomí.  V druhém

případě se akty a jejich části samy stávají  předmětem poznávání.  Husserl  usiluje o podání

popisu vzájemné souvislosti předmětu a aktu, vnímání a prožívání, právě v této překříženosti.

Deskriptivní fenomenologický popis nemůže činit nic jiného než zohledňovat nejen to, jak je

předmět prožíván, poznáván, ale i to, jak se prostřednictvím jednotlivých aktů vědomí může

takový prožívaný předmětný obsah vůbec zjevovat. Aby mohl být tento průzkum úplný, musí

nutně zahrnovat i popis jednotlivých aktů, vymezovat jejich stavbu a vzájemné vztahy. Popis

aktu je v deskriptivní fenomenologické analýze podřízen tomu, zda se sleduje, jestli vystupuje

předmět  nebo  význam.  Akty  –  intencionální  prožitky  –  jednak  zprostředkovávají  své

naplňování se předmětným obsahem tak, aby primárně vystoupil právě předmět, a zároveň

také mohou nést určitou významovou intenci s tím cílem, aby vystoupil nikoli předmět, ale

určitý význam. Tím, zda prostřednictvím intencionálního aktu vystupuje konkrétní předmět, či

zda jím vystupuje význam, je určena nejen struktura samotného aktu, ale i jeho souvislost

s ostatními akty. Toto rozlišení je zde předvedeno proto, aby bylo objasněno, že celá jednota

dynamické  souvislosti  intencionálního  zaměření  aktu  je  řízena  právě  tímto  zaměřením.

Nejenže v konečném důsledku vystupuje jeden konkrétní předmět nebo význam, ale tím, že

vystupuje právě takový předmět nebo význam, dochází k určité jedné nutné souslednosti aktů

a jejich částí, jejichž povaha musí být odpovídající vystupujícímu předmětu nebo významu.

Vzájemně podmíněná jednota mezi cílem intence a akty i jejich částmi, které k tomuto cíli

3 Husserl, LZ I, A/B VII, s. 12.
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směřují, je dynamická struktura, v níž se proces vzcházení významu nebo předmětu a význam

nebo předmět jako jeho cíle průběžně a vzájemně určují. Pak ale také nelze uvažovat o tom,

že akty vnímání,  představování  a souzení, které jsou pro konstituci významu či vzcházení

předmětu nezbytné, jsou v obou případech stejné. Odlišnost aktů vnímání musí být vzhledem

k ustavování významu nebo předmětu objasněna, protože jejich prostřednictvím je „získáván“

přístup k smyslu a k mínění o předmětu, který je nezbytný pro další akty, které na vnímání

staví.  Husserl  tedy  hovoří  o vnímání  jako  o náležejícím  k druhu  vyplňujících  –  smysl-

-udělujících aktů a ve vztahu k vzcházení předmětu ve vědomí (tedy v kontextu psychických

aktů) ho definuje jako mínící uchopování.

 ii. Vjem v hierarchické souvislosti význam – výraz – vnímání

 a) Vjem ve vztahu k „prázdnému“ výrazu

Logická  zkoumání jsou  uvedena  částí,  která  se  věnuje  problematice  vztahu  výrazu

s významem. Vjem je představen jako akt, který náleží mezi vyplňující, smysl udělující akty.

Z jedné strany je smyslové vnímání spojeno s „fyzickým fenoménem“, který provází výraz

v podobě jeho označení prostřednictvím zvuku nebo písma, z druhé strany může „vyplňovat“

výraz  názorovým  obsahem.  Všechny  akty,  které  jsou  spojené  s konstitucí  výrazu

prostřednictvím významu, je nutné chápat jako určené „na jedné straně povahou jazykové

výpovědi a na druhé straně povahou významového obsahu těchto výpovědí.“4 Jsou to tedy

jednotlivé deskriptivně stanovené jednotky, které dávají nezávisle na aktuální předmětnosti

výrazu „význam a eventuálně názornou plnost a ve kterých se konstituuje vztah k vyjádřené

předmětnosti.“5 Nejjednodušší mezi těmito akty jsou právě smyslové vjemy nebo fantazijní

představy – ty mohou být z uvažování o výrazu vyděleny jako jeho nepodstatné části, protože

v nich se uskutečňuje pouze jevení výrazu (jako zvuku nebo písma) nebo se v nich vyplňuje

určitým názorovým obsahem, ale neustavuje se v nich jeho význam. Z tohoto důvodu jsou

vjemy pro výraz jako takový nepodstatné.  Zprostředkovávají-li  „fyzický fenomén“ výrazu

mohou být klidně zastoupeny vnímáním zprostředkovávajícím jiné fyzické fenomény nebo

nemusí být přítomné vůbec.6 (Představme si věty „děvče je tu“, „holka je tu“ nebo „je tu“. Ve

vhodném kontextu jsou všechny bez rozdílu zaměnitelné.)

4 Rudolf Bernet, Iso Kern a Eduard Marbach,  Úvod do myšlení Edmunda Husserla, přel. Petr Urban (Praha:
OIKOYMENH, 2004), s. 183. Dále jen: Bernet, Kern, Marbach, Úvod, a číslo strany.

5 Husserl, LZ II/1, A/ B 57, s. 52.
6 Husserl, LZ II/1, A383/ B 407, s. 400
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Prostřednictvím  smyslových  vjemů  je  tedy  nejprve  zaznamenána  „fyzická“  stránka

významu, to znamená jeho znění nebo grafická podoba, která se spojuje s významovou intencí

výrazu. Husserl o významové intenci říká, že je to „rozumění, tento osobitý aktový prožitek,

který je vztažen k výrazu, prosvětluje ho a propůjčuje mu význam a spolu s tím i předmětný

vztah. Co odlišuje pouhé slovo jako smyslový útvar od významuplného slova, známe velice

dobře z vlastní zkušenosti.“7 Ve chvíli spojení výrazu a významové intence je podle Husserla

vymezení výrazu již jistým způsobem dostačující, protože takový výraz  už něco vyjadřuje.

Předmět může být ve vztahu k významové intenci pouze intencionální, to postačuje k tomu,

aby byl srozumitelný jako to, o čem se mluví. To ale také znamená, že je nikoli příčinou, ale

důsledkem  významuplných  výpovědí  a ustavuje  se  až  teprve  prostřednictvím  různých

vzájemně spolu souvisejících řečových aktů.8

 b) Vjem ve vztahu k pravdivosti výpovědi

Brentanova  námitka  proti  běžnému  přijímání  jistoty  o existenci  vnějších  předmětů  ho

přivedla k nutnosti uvažovat o jiném způsobu, jakým je nutné se takové jistoty dobrat. Jeho

myšlenková  cesta  ho  přivedla  k tomu,  aby  přijal  předmět  nikoli  tak,  jak  se  jeví

prostřednictvím  fyzických  fenoménů,  ale  tak,  jak  se  coby  intencionální  předmět  jeví

v imanenci  vědomí.  Pravdivost  jeho  existence  je  zajištěna  prostřednictvím  psychických

fenoménů, které samy existují právě tak, jak jsou vnímány. To, co je souzeno, musí být stejně

pravdivé nebo nepravdivé, jako je pravdivý nebo nepravdivý soud sám. Snad i v reakci na

toto Brentanovo základní přesvědčení se Husserl při rozboru významu a smyslu výrazů (či

výpovědí) věnoval především analýze význam-propůjčujícího vědomí (aktů). Mají-li být soud

pravdivý, pak musí být prostřednictvím fenomenologického rozboru prokázáno spojení mezi

ním coby význam-propůjčujícím a původně prázdným aktem s akty, které ho vyplňují. Tyto

vyplňující nebo také, jak je Husserl nazývá, „smysl-udělující“ akty jsou právě akty vnímání.

Význam-propůjčující  akty  poskytují  jednotlivým  výrazům  jisté  významové  směřování,

kterým  jednotlivé  výrazy  získávají  formální  určitost.  Prostřednictvím  těchto  aktů  jsou

výpovědi  určeny  a následně  i poznávány  jako  soud  nebo  pojmenování.  Jejich  konkrétní

významová  intence  představovat,  soudit  nebo  jmenovat  určuje  i je  samotné.  Pro  všechny

jednotlivé  a rozmanité  významové  intence  platí,  že  mají  vztah  k jednomu  významu,  ke

kterému náleží na základě druhové příslušnosti. Když jsou výrazy spojené se svým fyzickým

7 Husserl, LZ II/1, A/ B 66, s. 76.
8 Bernet, Kern, Marbach, Úvod, s. 193.
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fenoménem  a svou  významovou  intencí,  přistupují  k nim  i akty  vyplňování  jako  jejich

nepodstatná část.  Role, kterou mají,  je ale i přes nepodstatnost těchto aktů velmi důležitá.

Vyplňující akty „potvrzují, posilují a ilustrují“ významovou intenci aktu tím, že ji vyplňují.

Zároveň  tak  aktualizují  výraz  jako celek  význam-propůjčujících  a smysl-udělujících  aktů,

které se v úplnosti vyjadřování výrazu kryjí. Vyplněním – smysl/význam udělujícími akty –

výraz  nevyjadřuje  pouze  svou  intenci  (to  může  činit,  jak  bylo  ukázáno,  i bez  těchto

vyplňujících  aktů),  ale  coby plný výraz  vyjadřuje  právě  vyplňující  akty  –  tedy vjemy či

fantazie.9 Jedny (význam-propůjčující)  akty  vědomí  nevyjadřují  tehdy,  když  jsou  oživeny

intencí  a prostřednictvím  druhých  (smysl  udělujících)  aktů  vyplněny  a tak  ve  své  intenci

potvrzeny,  pouze  předměty,  ale  vyjadřují  i reelní  obsahy  vědomí,  např.  vjemy  a fantazie.

Předměty přitom reelním obsahem vědomí nejsou.

Husserl tímto podstatně prohlubuje základní tvrzení Brentanovy nauky o tom, že (psychický)

akt  se  v reflexi  sám  poznává,  a zároveň  vyvrací  Brentanovo  tvrzení,  že  předmět  je  aktu

imanentní.  Husserlův  vůči  Brentanovi  kritický  průzkum  samozřejmě  nemá  pouze  takto

zjednodušené  výsledky.  Husserl  chápe  konstituci  výrazu  jako  vzájemně  si  odpovídající

vztahování se významové intence a vyplňujícího názoru. Význam je v Husserlově systému

„nejvyšším rodem“ všech aktů,  je  tím,  co „míní“  předměty,  a ty  jsou nám dány v jistých

aktech tehdy, když jsou dány stejným způsobem, jakým jsou významem míněny. Výraz pak

vypovídá  o předmětu  potud,  pokud se  skutečně  přizpůsobuje  tomu,  co  je  názorově  dáno.

Výraz  tedy  vposledku  nevyjadřuje  přímo  význam,  jehož  podstatou  je  znamenání,  ale

vyjadřuje znamenání odpovídající podstatu významového vyplňování – „vyplňující smysl“.

Připomeňme  si  Husserlovo  tvrzení,  že  plný  výraz  vyjadřuje  vyplňující  akt.  Husserl

pojmenovává vyplňující akty také jako „smysl-udělující“. Udělování smyslu ve vyplňujícím,

vjemovém  aktu  odpovídá  tomu  (musí  být  tímtéž),  co  význam  míní.  Je-li  tato  souvislost

mínícího významu a vyplňujícího smyslu udržena, pak může být v aktuálním výrazu, který se

vjemům přizpůsobuje, pojmenován (smyslem na-daný) předmět.

Ve vjemové výpovědi je podle Husserla nutné navíc rozlišovat obsah a předmět, které nejsou

totožné. Obsah chápe jako „identický význam“, který je srozumitelný (přístupný) i tomu, kdo

výpověď  pouze  slyší,  aniž  by  bezprostředně  vnímal  její  předmět.  Husserlova  tvrzení  lze

9 „Výrazem jako takovým tedy zpravidla rozumíme, není-li řeč o „pouhém“ výrazu,  smyslem oživený výraz.
Neměli  bychom proto  vlastně  říkat  (ačkoli  se  to  často  děje),  že  výraz  vyjadřuje  svůj  význam (intenci).
Vhodnější je zde jiný způsob řeči o vyjadřování, podle něhož plný výraz vyjadřuje vyplňující akt; tak např.
říkáme, že výpověď vyjadřuje vjem či fantazii.“ Husserl, LZ II/1, A/B 39, s. 53.
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demonstrovat  na  jednoduchém  příkladu.  Soud  „zmrzlina  taje“  je  výpovědí  vztaženou

k předmětu vjemu a zároveň je i vjemovou výpovědí, která se přizpůsobila smyslu aktuálních

vyplňujících aktů, které zároveň samy jsou tímtéž způsobem, jakým význam tající zmrzlinu

míní. Obsah – kategoriálně zformovaná stránka vjemu, v tomto případě chutí vnímaný chlad

a změna jeho intenzity, je ve výpovědi „zmrzlina taje“ tím, co ji činí srozumitelnou na pouhý

poslech. Obsah (kategoriálně zformovaná stránka vjemu) je tak ve vyplňujícím aktu, vjemu,

vždy  odlišen  od  aktuálně  přítomného  předmětu,  jenž  je  prostřednictvím  názoru

zprostředkován.10

Husserl  tedy  nejprve  vykládá  vjemy  ze  souvislosti  s výrazem jako  prvky  jeho  formální

konstituce. Vjemy tak prostřednictvím výrazů nevyjadřují sebe, ale význam soudu. Nejsou

v rámci  významové  intence  určující,  ale  zároveň  jsou nepostradatelné.  Nepatří  mezi  akty

propůjčující  výrazu  význam,  ale  náleží  k těm,  které  zajišťují  jeho  výplň.  Akty,  které

propůjčují význam, jsou ve vztahu k výrazům ty, které je určují jakožto způsoby rozumění,

soudy, pojmenování apod. To znamená, že na základě zaměření podstaty těchto aktů, funguje

„intendující význam“ jako obecnost, která určuje výraz, a spolu s ním i jak je to, co vyjadřuje.

Soudem je  něco  souzeno,  jménem pojmenováváno  atd.  Ve  význam  propůjčujících,  např.

soudících a nominálních aktech se odhaluje významová intence – určitý způsob významového

mínění, rozumění, které ale sebou odkazuje i ke znamenání jako samotné podstatě významu.

Vyplňující  akty  jsou  co  do  své  podstaty,  kterou  je  vyplňující  smysl,  komplementárním

protějškem významové intence rozumění. Výraz se přitom přizpůsobuje vyplňujícím aktům

smyslového vnímání,  smysl  se  jejich prostřednictvím dává  tak,  jak význam míní.  Tím je

významová intence význam-propůjčujících aktů potvrzena a posílena. To znamená, že akty

vnímání jsou vždy již omezeny významovou intencí.

10 „Kde se totiž významová intence vyplňuje na základě korespondujícího názoru, jinými slovy kde je výraz v
aktuálním jmenování vztažen k danému předmětu, tam se konstituuje předmět jako „daný“ v jistých aktech a
je nám v nich dán – nakolik se výraz skutečně přizpůsobuje tomu, co je názorně dáno – tímtéž způsobem, v
jakém jej význam míní. V této jednotě krytí mezi významem a významovým vyplněním odpovídá významu
jakožto podstatě znamenání korelativní podstata významového vyplnění a ta je  vyplňujícím a, jak  lze říci,
výrazem  vyjádřeným  smyslem.  Tak  např.  u  vjemové  výpovědi  říkáme,  že  vyjadřuje  vjem,  ale  také  že
vyjadřuje obsah vjemu. Ve vjemové výpovědi rozlišujeme, stejně jako u každé výpovědi, obsah a předmět, a
sice tak, že obsahem rozumíme identický význam, který může být správně uchopován i posluchačem, který
sám nevnímá.  Přesně  odpovídající  rozlišení  musíme učinit  v  aktech  vyplňujících,  tedy  ve  vjemu a  jeho
kategoriálních formacích, v aktech, díky nimž je pro nás významově míněná předmětnost tak, jak je míněna,
názorně  přítomna.  Tvrdím,  že  ve  vyplňujících  aktech  musíme  taktéž  rozlišovat  obsah,  tj.  takříkajíc
významovou stránku (kategoriálně zformovaného) vjemu, a vnímaný předmět. V jednotě vyplnění se tento
vyplňující „obsah“ „kryje“ s oním „obsahem“ intendujícím, takže při prožívání jednoty krytí máme před
sebou intendovaný a zároveň „daný“ předmět nikoli jako dvojí, nýbrž jen jako jeden.“ Husserl,  LZ II, A/B
50–51, s. 62–63.
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Tato část Husserlových Logických zkoumání, která se věnuje analýze význam-propůjčujícího

vědomí  a jeho  vyplnění  „(smyslově  smíšeným)  kategoriálním  názorem“11 je  velice

komplikovaná  a podle  Berneta,  Kerna  a Marbacha  sporná,  dokonce  i Husserl  s ní  později

polemizoval a měnil ji. Přesto je ale pozoruhodné, jakým způsobem již v této části své práce,

kterou  sám  označoval  pouze  jako  přípravnou,  hledá  vztah  mezi  významem  a smyslem

prostřednictvím  vzájemně  se  vyžadující  komplementarity  obsahů  toho,  co  význam  míní

a smysl dává, respektive toho, co míní význam-propůjčující  akty a co smysl-udělující akty

dávají. Vnímání slouží jako prostředek k posílení a potvrzení významové intence. Výraz si

nárokuje významovou platnost nejprve bez přispění smyslového vnímání (jako „prázdný“)

a posléze  se  prostřednictvím  „syntézy  vyplnění“,  tedy  i prostřednictvím  aktů  vnímání,

prokazuje. Husserl zde usiluje o prokázání možnosti pravdivosti výrazu a spolu s ní zkoumá

i možnosti  založení  výpovědi  vůbec.  Ukazuje,  že  způsob,  jakým  je  něco  ve  významové

intenci  míněno,  určuje,  jak  je  něco  vnímáno,  a tedy  nadáváno  smyslem.  Komplexnost

Husserlových  úvah  přesvědčivě  ukazuje,  že  i smyslové  vnímání  je  ovlivněno  a určeno

intencionalitou  a rozhodně  nestojí  mimo  ni.  Bernet,  Kern  a Marbach  o úloze  vnímání  ve

výpovědi, která je vjemová, říkají, „že ve vjemovém soudu nevyjadřují jazykové znaky ve

vlastním smyslu vjem, nýbrž význam soudu, který je uskutečněn v kategoriální významové

intenci (a jehož prostřednictvím se výpověď vztahuje k předmětu vjemu) […]. A z toho zase

plyne  ten  důsledek,  že  tato  významová  intence  nemůže  být  vyplněna  čistě  smyslovým

názorem, nýbrž (smyslově smíšeným) kategoriálním názorem.“12 Smyslové vnímání a jeho

obsahy nejsou tedy Husserlem vylučovány ze souvislosti s intencionálním předmětem tak, jak

je  tomu  u Brentana.  Naopak  se  jejich  prostřednictvím  původně  prázdné  tvrzení  (soud)

prokazuje nebo vyvrací potud, pokud předmět, který je jím míněn, se zároveň vyplňuje nebo

nevyplňuje  odpovídajícím  vjemem.  Výše  uvedený  citát  navíc  poukazuje  k důležité

skutečnosti, že v této syntéze vyplnění a tvrzeného stavu předmětu jsou účastny vjemy čistě

smyslového i kategoriálního (spojujícího, rozlučujícího, rozlišujícího – tedy jistým způsobem

formujícího)  názoru.13 Toto  tvrzení  posouvá  Husserlovo  pojetí  od  Brentanova  také  v tom

smyslu, že jistá formativní možnost je přiznána i vnějšímu (sic!) vjemu nebo jinak řečeno,

vlastní souvislost vnitřního a vnějšího vnímání se ukazuje jako nezbytná.

11 Bernet, Kern, Marbach, Úvod, s. 199.
12 Bernet, Kern, Marbach, Úvod, s. 199.
13 „Kategoriální akty jsou podle Husserla intencionální akty spojování, vztahování, rozlišování atd. Jsou to tedy

komplexní  akty,  tj.  akty  s  komplexní  materií  […],  které  vztahují  k  sobě  navzájem různé,  předem dané
intencionální předměty a přivádějí je z určitého kategoriálního hlediska k syntetické jednotě, např. do vztahu
část-celek.“ Bernet, Kern, Marbach, Úvod, s. 199.
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 VI. Intence aktu a předmět v ní (Brentano) a intence jako problém obsahu 
(Husserl)

 i. Základní vymezení vzájemné odlišnosti Brentanova a Husserlova pojetí 
intencionality

Brentano  se  snažil  dosáhnout  takové  definice  fenoménu,  která  by  jasně  stanovila  jeho

příslušnost  k vědomí tak,  aby nebylo  možné spojovat  tento  fenomén s vnějšími  předměty

a přírodou vůbec. Dokázal vyjmout objekt z jeho vnějších souvislostí tím, že ho představil

jako  referenční  bod  všeho  prožívání.  Psychické  fenomény  jsou  tedy  podle  jeho  systému

intencionální  akty,  tj.  „předmětně  zaměřené  prožitky  charakterizované  intencionální  in-

-existencí  svých předmětů.“1 Z toho vyplývá,  že jakýkoli  psychický fenomén – představa,

soud,  pocit  atd.,  je  vždy  jednotou  toho,  co  je  prožíváno,  a prožitku  samotného.  Předmět

psychického  aktu  je  přenesen  cele  do  aktu  a tím  i do  vědomí  samotného.  Stálostí  své

přítomnosti stojí proti proměnlivosti proudu prožívání jako jeho vědomý protějšek a určuje

tím kontinuální souvislost tohoto proudu. Tak spolu tvoří předmět a prožívání jednotu v rámci

intencionálního  aktu.  Právě  stálá  zaměřenost  prožívání  na  svůj  předmět  vymezuje

intencionalitu  každého  aktu.  Brentano  ji  tedy  představuje  jako  jednotící  element,  který

prochází proudem prožívání a spojuje ho v jeden se sebou identický celek, zatímco zároveň

s tím  udržuje  předmět  v odlišnosti  od  něj.  Z toho  vyplývá,  že,  jak  říká  Ján  Pavlík,  „toto

vědomí rozdílu konstituuje charakter intencionálního objektu jakožto transcendence v rámci

imanence.“2 Brentano  bude  poté,  co  vymezil  psychické  fenomény  a vnitřní  vnímání  jako

způsob jejich dávání, tvrdit, že předměty neexistují tak, jak se jeví. A Husserl (hrající právě na

té ploše, na níž hrál Brentano před ním, řízen snahou hřiště kompletně překreslit) úspěšně

napadne  druhou  část  jeho  nauky  o psychických  fenoménech  tvrzením,  že  ani  psychické

fenomény  neexistují  tak,  jak  jsou  vnímány.  Tímto  tvrzením  rozloží  Brentanův  systém

fyzických a psychických fenoménů, které se sobě odpovídajícím způsobem dávají ve vnějším

a vnitřním vnímání. Intence je ale i v Husserlově náhledu zachována jako rodové určení aktů,

1 Pavlík, O původu, s. 11.
2 Pavlík, O původu, s. 12.
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které je sjednocuje jako „intencionální prožitky“. Každý z nich v sobě obsahuje zaměření na

předmět, ale každý jiný způsobem, proto se mu „způsob vztahu vědomí k nějakému obsahu“

stává základem pro podstatné odlišení psychických aktů. Každý z nich pojímá stav věcí sobě

příslušným,  a v porovnání  s jinými  rody  psychických  aktů,  odlišným způsobem; představa

nějakého stavu věci míní tento svůj předmět jinak,  než soud, který stav věci považuje za

pravdivý nebo nepravdivý.

Zásadní rozdíl mezi Brentanovým a Husserlovým pojetím intencionality spočívá v tom, že

Brentano zcela nepopřel existenci vědomí vnějších předmětů, přitom je důležité, že zatímco

tvrdil, že se nemůžeme nijak přesvědčit o pravdivosti jejich existence, připouštěl výklad, že

fyzické  fenomény  v důsledku  silového  působení  těchto  předmětů  značí  jejich  existenci

a zprostředkovávají tak jejich jevení. Neměl se přitom jevit předmět, ale určitý aspekt nebo

znak jeho samotného. Brentano tedy stále podržuje, i když výrazně omezenou, představu, že

vně nás existují předměty, které prostřednictvím fyzických fenoménů působí na subjektivní

vnímání.

Husserl  přejímá  Brentanovo  stanovení  psychických  fenoménů,  kterým  je  vlastní  v nich

samotných prožívaný předmět. Na rozdíl od Brentana, ale bude tvrdit, že předmět je prožíván

spolu  s aktem a možnost  jeho prožívání  je  přímo závislá  na konstituci  aktu jako prožitku

samotného.  Intencionální  akt  je  co  do své  vlastní  jednoty  na  předmětu nezávislý.  Teprve

v něm může  být  předmět  míněn,  souzen,  prociťován.  Proto  Husserl  tvrdí,  opět  v opozici

k Brentanovi,  že  není  zavádějící  mluvit  o předmětech „za“ fyzickými fenomény nebo vně

vědomí,  ale  už  samy  pojmy  imanentní,  mentální  in-existence  předmětu  nebo  imanentní

předmětnost jsou zavádějící,  protože se jejich prostřednictvím mluví o předmětu a prožitku

jako kdyby to byly dvě vedle sebe existující entity, nebo jako kdyby předmět měl být částí

celku  prožitku.  Husserl  radikálně  prohlašuje,  že  ve  vědomí je  přítomna pouze  jedna  věc,

kterou je prožitek, jehož podstatným deskriptivním charakterem je právě intence. Přítomnost

prožitku  zaručuje  zároveň  „vztah  k předmětu“  i jeho  „přítomnost“  ve  vědomí  a to  zcela

nezávisle  na  tom,  zda  předmět  sám,  který  je  v prožitku  míněn  nebo  souzen,  existuje  či

existovat může. Sousloví vyjadřující v souvislosti s předmětem jeho poměr a přítomnost dává

Husserl do uvozovek proto, aby zdůraznil, že v rámci jeho systému nelze o předmětu vůbec

uvažovat  jako  o něčem co  do  svého  bytí  samostatném a nezávislém.  Otázka  se  skutečně

zaobírá  pouze  tím,  jako  co  a jak  je  předmět  ve  vědomí.  V příslušném  místě  Logických

zkoumání stojí: „Je-li tento prožitek ve své psychické, konkrétní plnosti přítomen, je eo ipso
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uskutečněn  intencionální  „vztah  k předmětu“,  je  eo  ipso „intencionálně  přítomen“  nějaký

předmět; obojí totiž znamená přesně totéž. A takový prožitek se přirozeně může vyskytovat ve

vědomí s touto svou intencí, aniž vůbec onen předmět existuje a aniž snad i existovat může;

předmět je míněn, tj. mínění je jeho prožitkem; pak je pouze míněn a v pravdě není ničím.“3

Tímto  krokem  Husserl  pokračuje  spíše  než  v odmítání  Brentanova  východiska  v jeho

radikálním přeformulování. Ukazuje, že psychické i fyzické fenomény mohou být pochybné,

a předměty, ať už jsou vědomí vnější nebo imanentní, nemusí vůbec existovat. Odůvodněním

této argumentace dokončí Brentanův původní záměr vyvázat procesy vědomí a jeho předměty

ze souvislostí, v jakých jsme je zvyklí předsudečně chápat a nechávat tak jejich promýšlení na

základech,  které  mu  vůbec  nepřísluší.  Nečiní  tak  ale  proto,  aby  podobně  jako  Brentano

ustanovil  fenomenologii  jako  vědu,  ale  aby  dokázal  objasnit,  jak  vůbec  lze  z výchozí

subjektivní  pozice  dosahovat  něčeho  objektivního.  Metoda  fenomenologie  –  na  rozdíl  od

Brentanovy psychologie – tedy nepředstavuje cíl jeho úsilí, ale prostředek, jak ho dosáhnout.

Fenomenologie  má  Husserlovi  pomoci  orientovat  se  ve  vědomí  tak,  aby  byl  schopen

rozlišovat jemu vlastní procesy od toho, co součástí vědomí není. Zároveň chce být schopen

stanovit, co je základní jednotkou v celku vědomí a z čeho se ona sama, a tedy i vědomí jako

celek, skládají. Vědomí chápe jako dynamickou jednotu, která je neustále sjednocována tím,

že všechny její procesy, tzn. prožitky, se podílí na jeho konstituci. Ale opět to není tak, že by

nebylo nic, co je nevědomé, jak tvrdí Brentano. Konstitutivní části vědomých prožitků nejsou

vnímány, ale stojí, jak vidíme na příkladu počitků, v základu jejich možnosti být vědomými,

mohou být prožívány, ale nemusíme si být vědomi toho, že jsou prožívány právě ony. Zatímco

předměty samy nejsou reelními součástmi vědomí, nemohou být tedy jako součásti vědomí

prožívány,  ale  mohou  být  vnímány.  Je  tedy  zřetelné,  že  Husserl  se  prostřednictvím  své

deskriptivní metody musí zabývat jak vědomými součástmi vědomí, tak i těmi nevědomými.

To ho vede k nutnosti  formulovat  znovu a jinak,  než to  učinil  Brentano,  pojmy imanence

a intence.

 ii. Husserlovo vymezení intence ve vztahu k dvojímu vymezení počitků jako obsahu

Již bylo ukázáno, že mezi striktně oddělovanými fyzickými a psychickým fenomény není co

do jejich způsobu danosti ve vnímání ten podstatný rozdíl evidence, který Brentano stanovuje.

Husserl se zaměřuje na prokázání skutečnosti, že intence se, jako rodové určení aktu, týká

každého v ní míněného předmětu. Z tohoto hlediska tedy není nutné určovat, co je fyzickým

3 Husserl, LZ II/1, A 352/ B 372-373, s. 369.
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a co psychickým fenoménem, ale je nutné, jak již bylo naznačeno, určit, co je vlastní součástí

vědomí,  protože to jediné je mu imanentní, a vykázat tak, co stojí  mimo něho. Intence se

v tomto smyslu ukáže nikoli jako princip jednotící prožitek a jej transcendující předmět, ale

jako princip, který je s to spojovat imanentní obsahy vědomí s tím, co do vědomí nenáleží.

Právě Husserlovo vytrvalé odhalování existujících způsobů překlenování tohoto rozdílu, jeho

usilovná snaha nepřehlížet  podstatné odlišnosti  mezi těmito způsoby (intencionálními akty

jako jednotlivými pojetími předmětu) a především jeho neustálé zohledňování rozdílu mezi

vědomím a tím,  co  je  mu vnější,  je  jeho tvořivou (a víceméně i souhlasnou) odpovědí  na

Brentanovu  snahu  podstatně  určit  dvě  třídy  fenoménů  a intenci  vyložit  jako  druhovou

podstatu jednoho z nich.  Brentano částečně připouštěl existenci vědomí vnějších předmětů

s podstatnou výhradou, že není ověřitelná. Husserl nepřipouští, že by mohlo být něco, čeho by

nebylo vědomím dosahováno.

Proměňuje  Brentanovu  základní  otázku  rozdílu  mezi  prožitkem  (intencionálním  aktem)

a předmětem na otázku jejich vzájemného odpovídání s tím, že základní rozdíly, které jsou ve

vědomí přítomny, jsou rozdíly intence, tedy aktů. Z těchto důvodů není na vědomí nezávislý

předmět  vůbec  předmětem  Husserlova  zájmu.  Celý  Husserlův  výzkum  je  důkladným

vyvracením  tohoto  naivního  přesvědčení.  Pojem  předmět  představuje  v jeho  systému

konstitutivní protějšek intencionálního zaměření – tedy způsobu mínění,  který se vyplňuje

sobě odpovídajícím smyslem prostřednictvím (vnímáním interpretovaného) obsahu. Viděno

běžným pohledem, předmět je to první, s čím se setkáváme. Husserl naopak tvrdí, že celý

intencionální výkon vědomí je namířen právě k tomu, aby předmět jako takový vposledku

vyvstal. Je nutné se tedy ptát, jak může být předmět vnímaný a podle toho, co jsme uváděli

výše, zároveň pouze míněný. Právě způsob, jakým je předmět v aktu míněn, tedy intence,

určuje rodovou podstatu tohoto aktu a je primárně přístupná právě jako mínění o něm. To

znamená, že každý předmět je zprostředkovaný aktem mínění a toto mínění musí být,  jak

jsme viděli už v případě výpovědi, potvrzeno proti němu stojícím aktem vnímání. Husserl se

drží  Brentanova  příkladu,  na  kterém  je  demonstrováno,  že  tón  (zvuk)  je  primárním

předmětem  slyšení,  které  od  něj  nelze  oddělit.  Nepřebírá  Brentanovu  teorii  primárního

a sekundárního zaměření aktu a odmítá také, jak už bylo ukázáno, dělení aktu na intenci a její

předmět. Místo toho chce na tomto příkladu ukázat, že v určení obsahu vnímající intence je

nutné  vedle  existence  obsahu,  coby  vnímaného  objektu,  rozlišovat  i existenci  obsahu

v podobě prožívaného, ale nikoli vnímaného počitku. Počitky jsou vlastním obsahem vědomí,
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ale protože jsou to stavební prvky jeho aktů, nemohou být samy vnímány. Toto dvojí pojetí

obsahu Husserl volí, protože jsou doložitelné příklady, že ve vědomí mohou být přítomny

stejné počitkové obsahy, a přitom jsou na jejich základě vnímány různé předměty. (Známé

příklady  demonstrují,  jak  je  zdálky  vidět  žena  a při  pohledu  zblízka  je  zřejmé,  že  jde

o figurínu apod.)  Vzhledem k této skutečnosti  se Husserl  znovu vrací  k nutnosti  definovat

počitek ve vztahu k vnímání a především jako konstitutivní prvek aktu.

V pátém zkoumání  vymezuje  poprvé  jasně  intenci  jako  rodový  charakter  aktu,  který  je

specifický tím, že se jako již zmiňovaný „způsob vztahu vědomí k nějakému obsahu“ musí

v konkrétní  zkušenosti  udávat  pokaždé  jinak.  K obecné  povaze  intence  tedy  patří,  že  je

nějakým způsobem  vztahu,  který  je  ale  sám ve  své  konkrétní  realizaci  vždy  analogický

k něčemu předmětnému.4 Charakteristika jednotlivého intencionálního aktu je pak určena jako

způsob vztahu k předmětnému. Určující způsob, jakým předmět míní, stojí za tím, že je buď

představou, soudem, nebo chtěním apod. Proti tomu ale musí mít ještě také svůj odpovídající

protějšek. „Odpovídající“ znamená, že podle této povahy (způsobu) vztahu k předmětnému se

bude dále určovat, jak bude takto zacílená intence vyplněna. Souvislost určitosti mínění a jí

odpovídajícího naplnění jsme již sledovali výše na vztahu výrazu s význam-propůjčujícími

a smysl-udělujícími  akty.  Tentokrát  je  ale problém mínění  a jemu odpovídajícího vyplnění

řešen v rámci jediného aktu. Mínění a jemu odpovídající vyplnění si musejí odpovídat jako

dva různé, ale vzájemně se vyžadující aktové charaktery. Husserl proto hovoří o korelativní

souvislosti, v níž „akty zacílení“ (Abzielens) nacházejí sobě odpovídající vyplnění v „aktech

docílení“ (Erzielens). Akty zacílení jsou intencemi v užším smyslu a jako takové „poukazují

na  odpovídající  vyplnění“5 –  na  intenci  v širším  smyslu.6 Každé  z těchto  dvou  určení

představuje jeden aktový charakter. Z toho vyplývá, že i akty vyplnění mají sobě příslušný

intencionální  charakter.  Právě  různost  způsobů  prožívání  předmětných  obsahů  určená

nutností, aby odpovídaly různým intencionálním aktům v užším smyslu, způsobuje, že stejné

počitky mohou být vnímány coby různé předmětnosti.

Projevuje se tedy nutnost odlišit dvojí typ obsahu vědomí, tedy počitky a na jejich základě

vnímanou předmětnost. Husserl tímto dělením dokládá své radikální stanovisko, že předmět

je  ve  své  podstatě  prožívaným  aktem  a ničím  víc.  Podle  něho  stojí  počitky  v základu

4 Husserl, LZ II/2, A 357/ B 378, s. 374.
5 Husserl, LZ II/2, A 358/ B 379, s. 375.
6 Mějme na paměti, že zde není není řeč o intenci co do jejího charakteru přesahování celku vědomí směrem k

předmětu jako korelátu jeho celkové činnosti. 

33



Diplomová práce Vnímání předmětu, či vidění věci?

vědomého, prožívaného, tedy pociťovaného obsahu, jenž je zcela odlišný od druhého typu

obsahu,  kterým  je  „vnímaný  předmět“.  Ten  je  pomocí  pociťovaného  obsahu  pouze

prezentován, ale není reelně vědomý. Rozlišení těchto dvou obsahů vědomí je možné provést,

protože se od sebe podstatně liší; počitky jsou vědomé a jsou součástí vědomí, jsou mu tedy

imanentní. Ony samy se nemohou nijak proměňovat, ale umožňují, aby byl na jejich základě

vnímán předmět jako ten obsah vědomí, který sám prožívaný být nemůže. Právě proto, že

vnímání  počitků  je  samo již  jejich  výkladem nebo pojetím,  nelze  ho redukovat  na  jejich

přírůstek  nebo na ně samotné.  V tomto smyslu je  vnímání  určitým aktovým charakterem,

intencionálním aktem docílení,  vyplňování,  a jako takové odpovídá aktům zacílení tím, že

musí pociťovaný obsah jako něco prezentovat.

 a) Intencionální a ne-intencionální obsahy aktu

V tomto místě  se  také shledáváme s dále  hluboce propracovanou koncepcí  dvojí  povahy

počitku, s níž jsme se poprvé setkali již u Brentana. On vykládal počitky jako první psychické

elementy,  tedy  jako  elementární  složku  představ,  jež  jsou  základní  třídou  psychických

fenoménů. Zároveň je ale označoval jako psycho-fyzické jednotky a demonstroval na nich

nemožné stanovení hranice mezi sférou psychických a fyzických fenoménů. Oskar Kraus ve

výkladu  Brentanovy  práce  navrhoval,  aby  fyzické  fenomény  byly  nahlíženy  právě  jako

počitky.  Edmund  Husserl  tuto  dvojnost  ve  vtahu  k definici  počitku  jistým  způsobem

zachovává, když prostřednictvím synonymního pojmu „obsah“ poukazujícího na dvouvrstvé

úlohy (funkce) počitku představuje dvě krajní vrstvy intencionálního aktu vnímání. V jedné

vrstvě se nacházejí „surové počitky“, které jsou reelními, prožívanými obsahy vědomí, a jež

proto nejsou jako něco vnímány, ale přitom existují jako pociťovaný obsah. Tak jsou zcela bez

intencionální konkrétnosti (předmětnosti) a v této své podobě představují fundamenty pojetí.

V druhé vrstvě se nacházejí počitky jako obsahy vnímání. Jejich podstatná role spočívá v tom,

že jsou vyplněním odpovídajícím zacílení intencionálního aktu, aktového charakteru, který již

existuje  jako  rodově  určený  (coby  fantazijní  představa,  soud  apod.).  Počitky  jsou

prostřednictvím  takto  určených  aktových  charakterů  zacílení  samy  vnímáním  specificky

určovány.  Tímto  jejich  určením,  tím,  že  jsou  jako  něco  vnímány,7 dochází  ke  vzniku

7 „I  když  se  tomu  Husserl  brání,  je  nakonec  i  počitkový  obsah  sám  (abstraktivně  vyňatý  ze  vztahu  k
intencionálnímu aktu, který ho vztahuje k vnějšímu předmětu) prožíván jen díky vědomí identity, a dán jeho
prostřednictvím,  nikoli  bezprostředně.“  Karel  Novotný,  „Fenomenologická  diference  prožitku  /  jevu,
imanence / transcendence a otázka založení subektivity vlastního těla,“ přednáška přednesená na FHS UK v
zimním semestru 2013/2014 v rámci cyklu Fenomenologie I, s. 1.
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podstatného vztahu v rámci intencionálního aktu, v němž se jeho zacílení spojuje do vztahové

jednoty s jeho docílením. Představa tak něco sobě (své intenci představovat) odpovídajícím

způsobem jako něco představuje, soud soudí apod. V tomto ohledu je tedy předmět v aktovém

charakteru zacílení míněn a v aktovém charakteru docílení vnímán. Tím, že Husserl dosáhne

dvojího vymezení počitků jako dvou různých obsahů vědomí – tedy dvou různých obsahů

aktu, je založen podstatný rozdíl reelní imanence obsahu a obsahu, jenž je pojímán vnímáním

a jeho výkladem vsazen do role reprezentanta. Zůstaneme-li prozatím pouze u toho, co vůči

počitkům  představuje  pojetí  a výklad,  a vyloučíme-li  otázku  apercepce,  pak  lze  vidět,  že

Husserl tímto krokem zajistil dostatečné vysvětlení aktového charakteru zacílení na předmět,

jenž je jeho prostřednictvím jako něco míněn, i aktového charakteru docílení, jímž jsou jako

něco pojímány  a vykládány  počitky,  které  nejprve  fungují  jako  fundamenty  tohoto  pojetí

a následně jako jeho reprezentanty.

Často se mezi intencemi a jejich naplněním stanovuje vztah aktivity a pasivity, kdy intence

představují v oblasti obsahu vědomí elementy, které aktivně stanovují určení, tedy způsob, jak

budou pasivní obsahy, nositelé tohoto určení, prožívány. To s sebou ale také nese diskuzi, jak

je možné, že se vztah těchto dvou základních elementů může uskutečnit v jednotném aktu

vnímání,  když  jedna  z jeho  částí  („surové  počitky“)  zůstává  ve  vědomí  jako jeho vlastní

stavební prvek zcela nečinná.8 Husserl v období  Logických zkoumání hledá samotný základ

možnosti  poznání,  a tedy i zkušenosti  vůbec.9 Intence jednotlivých aktů jsou do jisté míry

nesamostatné, ale udělují přitom aktům jejich podstatné vlastnosti. Intence jednotlivého aktu

tedy určuje,  jak  už  bylo  řečeno,  také  charakter  aktu  a jejím  prostřednictvím se  akt  stává

soudem, pocitem apod. Právě intence jako charakter aktu je nejen základem mínění aktu, ale

stojí  i v pozadí  toho,  že si  lze  něco uvědomovat.  Charakter  intence  určuje způsob mínění

něčeho (a projevuje tak svou rodovou jednotu založenou ve znamenání), ale spolu s tím nese

i základ k deskriptivnímu popisu uvědomování.10

8 „It is clear,  the,  that  in the widest  sphere of phenomenological  description, the real  [reell]  “contents” of
consciousness are to be sharply distinguished: differentiated on the one hand into active construals and as
passive bearer of such construals on the other. Yet somehow, as Ingarden points out in his discussion with
Husserl, a unity of these two radically distinct elements is somehow formed in the complete concrete act of
perception. Each stands as an abstract moment of one real [reell] process (or experience). For Ingarden – and
for us – it remains essentially unclear how these radically distinct moments can form such a unity in the
concrete act of perception, since one moment of the experience is said to remain essentially inert.“ Bob
Sandmeyer,  Husserl's  Constitutive  Phenomenology:  Its  Problem  and  Promise  (New  York,  London:
Routledge, 2009), s. 93.

9 Určitě tak do jisté míry prochází nejenom Brentanovu cestu, ale i tu Kantovu. Rozdílům mezi těmito dvěma
mysliteli se zde nevěnujeme.

10 Husserl, LZ II/1, A 374/ B 396, s. 391.
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V souvislosti  s počitky  se  tak  stává  patrným,  že  Husserlovo  vypořádání  se  v souvislosti

s otázkou vztahu celku a části, přenesené do sledování vztahu aktu a vědomí, se nevěnuje jen

problematice pasivity a aktivity, ale také zkoumání, jak v souvislosti s nimi vyložit konstituci

individuálního  a obecného.  Proto  tedy  hledá  v rámci  konstituce  aktu  a vědomí  i hranice

subjektivity a objektivity. V Husserlově systému je subjektivní myšleno jako ne-intencionální.

Subjektivní jsou právě reelní obsahy; počitky spolu s těmi obsahy, které jednotlivé akty reelně

konstituují,  ale samy nejsou nositelem intence.11 Vnímání již bylo v souvislosti s výpovědí

vyloženo jako interpretace. Ve vztahu k prožívání slouží vnímání jako intencionální akt nebo

aktový charakter,  který nemůže být jednoduše  ztotožňován s počitky samotnými.  Když se

spálíme, pak je to podle nás vždy hrnec, oheň nebo kopřiva, co nás popálilo, a popáleným

jsem  já,  případně  ruka,  noha  nebo  jiná  část  mého  těla.  Počitky,  na  základě  kterých  si

uvědomujeme teplo, horko, žár nebo i podráždění, které samo vůbec teplem není, ale přesto

ho tak vykládáme, „zde fungují jako prezentující obsahy vjemových aktů, nebo (když se to

řekne zcela jednoznačně) počitkům se zde dostává předmětného „výkladu“ či „pojetí“. Ony

samy nejsou akty, s nimi se však akty konstituují, totiž tam, kde se jich zmocní intencionální

charaktery  typu  vnímajícího  pojetí.“12 Vidíme,  že  právě  ty  fenomény,  které  Brentano

označoval  jako  fyzické  (světlo,  zvuk,  pociťování  teploty  a všechny  počitky  smyslového

vnímání vůbec), zařazuje Husserl  do svého systému jako reprezentanty obsahů vjemových

aktů. Je tedy zřejmé, že otázku jejich naprosté inerce nechával v některých svých výkladech

stranou a koncentroval  se  na  to,  zda  je  lze  vyložit  v souvislosti  s intencí  a dosáhnout  tak

prokázání  jejich  objektivní  souvislosti  s intencionálními  akty  a předměty.  Ve

fenomenologických  analýzách,  které  se  počitkům věnují,  není  cílem nalézat  je,  jak  samy

o sobě jsou, ale naopak se usiluje o to prokázat, že je lze mít za „odlišitelné části a stránky“

intencionálního prožitku. Mají-li být například počitky zvuku myšleny nezávisle a samostatně

11 „Subjektive Momente sind nicht-intentionale reele Inhalte, die intentionale Funktionen ausüben (Erlebnisse
bzw. Akte, die Empfindungen apperzipieren). Subjektiv ist, was zur Einheit eines Aktes wie der Teil zu einem
Ganzen  gehört  und  Bewußtsein  reel  konstituiert.  Objektiv  sind  jene  Momente,  die  den  interdierten
Gegenständen als inhaltliche Bestimmungen zugesprochen werden, bzw. Diese inhaltlichen Betsimmungen
selbst,  die  nicht  realiter  im  Bewußtsein  enthalten  sind  in  dem Sinn,  daß  sie  nur  eienem  individuellen
Bewußtsein  zugehören  könnten,  wie  das  für  mein  Lusterlebnis  oder  meine  Rotempfindungen  gilt.  Der
Phänomenologe  spicht  ausschließlich  über  den  Strukturzusammenhang  von  intentionale  Erlebnissen,
intentionalen  Ihnalten  und  intentionale  Gegenständen.“  Sonja  Rinofner-Kreidl,  „Die  Entdeckung  des
Erscheinens: Was phänomenologische und skeptische Epoché unterscheidet.“ In: Mediane Phanomenologie.
Subjektivitat  im  Spannungsfeld  von  Naturalitat  und  Kulturalitat  (Würzburg:  Verlag  Königshausen  &
Neumann GmbH,  2003),  staženo 26.  června  2014,  http://www.uni-  graz.at/sonja.rinofner/Mediane%20Ph
%E4nomenologie%20%28seitenrichtig%29.pdf,  s.  96.  Dále  jen Rinofner-Kreidl,  Die Entdeckung, a  číslo
strany.

12 Husserl, LZ II/1, A 370/ B 392, s. 387.
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jako zvuková vlnění,  tedy jako prostřednictvím receptorů přenášené zvukové vlny, pak se

tento výzkum má stát podle Husserla předmětem čistě deskriptivní psychologické analýzy, ale

nikoli fenomenologické deskripce. Fenomenologická analýza má proti tomu zprostředkovat

poznávání reelních obsahů aktu, a tedy i vědomí. Husserlovým cílem je založit promýšlení

obsahu na tom, že části a stránky, tedy počitky a podstatná určení způsobů intencionálních

aktů, jsou právě jejich obsahem, a proto musí být samy intencionální. Říká k tomu: „Je-li něco

evidentní, pak zajisté to, že intencionální prožitky obsahují odlišitelné části a stránky a na tom

jedině  záleží.  Řeč  o obsahu  v tomto  smyslu  je  prostou  aplikací  nejobecnějšího,  ve  všech

oblastech  platného  pojmu  obsahu  na  intencionální  prožitky.“13 Tak  nakonec  nahrazuje

Brentanovu  představu  intencionálního  prožitku  určeného  v sobě  obsaženým  předmětem

tvrzením,  že  intencionální  prožitek  je  složen  z částí  a stránek,  které  spolu  vzájemně

dynamicky  souvisí,  ale  které  jsou  příslušné  pouze  intencionálním  aktům.  Právě  co

nejobecnější  vymezení  intencionálního  aktu  a jemu příslušných  stránek a obsahů  nám má

umožnit, abychom byli schopni náhledu čistého prožitku mimo jeho aktuální realizaci, a tak

byli  schopni  vidět  ideativně  nejen  strukturu  prožitku,  ale  celou  situaci,  která  je

prostřednictvím jeho intence vytvořena a která prostřednictvím výkladové struktury vědomí

obsažené v dvoučlenné intenci jeho aktů sahá i mimo ně samotné – tedy do oblasti, která není

reelně  vědomá:  „To,  co  zde  bylo  zjištěno  přírodovědecky-psychologickým  způsobem

tematizace, nám poskytne svůj čistě fenomenologický obsah, když vyloučíme vše empiricko-

-reálné. Pohlédneme-li na čisté prožitky a jejich vlastní podstatný obsah, uchopíme ideativně

čisté species a specifické situace, tedy zde čisté species počitek, pojetí,  vnímání ve vztahu

k tomu, co je v něm vnímáno, a stejně tak i k tomu příslušející podstatné vztahy. Pak také

nahlédneme jako obecnou podstatnou situaci i to, že bytí pociťovaného obsahu je zcela jiné

než bytí vnímaného předmětu, který je pomocí tohoto obsahu prezentován, ale není reelně

vědomý.“14 Celý Husserlův rozbor intencionálního obsahu byl tedy zacílen k tomu, aby ho

bylo  možné  postavit  vedle  intencionálního  předmětu  a intencionálního  aktu  jako

plnohodnotný člen struktury, na které je možné založit teorii poznání.15

Stanovením  zásadního  rozdílu  mezi  bytím  pociťovaného  obsahu  a vnímaného  předmětu

nalézá způsob, jak vyvázat strukturu intencionálního aktu z její nutné situovanosti v kontextu

13 Husserl, LZ II/1, A 375/ B 398, s. 393.
14 Husserl, LZ II/1, B 382, v českém vydání pozn. 52, s. 378.
15 „Der Phänomenologe spricht ausschließlich über den Strukturzusammenhang von intentionalen Erlebnissen,

intentionalen Inhalten und intentionalen Gegenständen.“ Rinofner-Kreidl, Die Entdeckung, s. 96.
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prožité  nebo právě prožívané konkrétní  zkušenosti,  z níž  ji  Brentano nikdy nebyl  ochoten

vyzvednout. Otevírá se mu tedy možnost zkoumat otázku významu obecně, a to na základě

teorie prázdné intence a jejího vyplňování.16 Zároveň tak dosahuje i definice plného aktu a tím

i rozlišení  aktů a ne-aktů,  jež jsou obojí  součástí  vědomí.17 Dokončuje tak svou polemiku

s Brentanem v tom smyslu, že nachází ve vědomí součásti, které samy nemohou být vědomé,

a tedy  nemohou  být  akty,  ale  dokazuje  přitom,  že  ani  ony  nestojí  mimo  něj.  Vyvrací

Brentanem zachovaný náhled na transcendentní předmět a sobě vlastním způsobem přitom

staví na jeho druhém kroku, kterým tuto transcendenci přesunul do imanence vědomí. I pro

Husserla  zůstává transcendentním to, co přesahuje prožitek (akt) sám. Za transcendentální

považuje  Husserl  „charakter“  (zde  není  míněn  aktový  charakter,  ale  sebepřekračující

tendence)  intence.  Proniká  (určuje),  svazuje  a umožňuje  sledovat  strukturu  aktu  (a tedy

i vědomí) skrze jeho situační mínění konkrétního (a jak bude později ukázáno, také skrze jeho

mínění a vnímání kategoriálního a obecného). Jejím prostřednictvím je možné určovat nejen

příčinné souvislosti,  ale i celou spolu s nimi se ustavující  souvislost  prostoru a času.18 Nic

z toho totiž nestojí, jak původně tvrdil Brentano, mimo intencionální akt (psychický fenomén)

a tedy ani  mimo vědomí.  Husserl  tvrdí,  že  veškerý logický rozdíl  (sic!),  a tedy i všechno

vnímání, identifikování, pojmenovávání, souzení a vposledku i metoda fenomenologie – vše,

co je založeno na rozlišování něčeho jako něčeho spočívá v logických aktech coby intencích:

„Všechny logické  rozdíly  a zvláště  veškerá  kategoriální  forma tkví  v logických aktech  ve

smyslu intencí.“19

16 Patočka, Úvod, s. 52.
17 „Nic  nemohu shledat  evidentnějším,  než  onen  rozdíl  […]  mezi  obsahy  a  akty,  speciálněji  mezi  obsahy

vnímání ve smyslu prezentujících počitků a akty vnímání ve smyslu pojímající  intence;  a  tato intence v
jednotě  s  pojímaným  počitkem  vytváří  plný  konkrétní  akt  vnímání.  /  Obsahy  vědomí,  v  nejširším
deskriptivním smyslu prožitků, jsou přirozeně také intencionální charaktery a rovněž plné akty; proto jsou
všechny  rozdíly,  které  vůbec  můžeme  konstatovat,  eo  ipso rozdíly  obsahu.  Uvnitř  této  nejširší  sféry
prožitelného  se  ovšem domníváme nacházet  evidentní  rozdíl  mezi  intencionálními  prožitky,  v  nichž  se
konstituují – a to skrze imanentní charaktery toho kterého prožitku – obsahy, které sice mohou fungovat jako
stavební kameny aktů, ale samy žádnými akty nejsou.“ Husserl, LZ II/1, A 362/ B 384, s. 379.

18 „Intencionalita  je  ono jednotící  pouto,  které  působí,  že  zkušenost  vědomí  není  rapsodií  dojmů a  jiných
fenoménů, nýbrž jednotným smysluplným děním. Toto dění spojuje dohromady časově disparátní průběhy;
[…] míní slovním výrazem významové jednotky, k nimž jako identickým se může vracet, za jistých okolností
význam převést v názor, který jej splňuje nebo zklamává – což veskrze předpokládá syntetické pouto mezi
jednotlivými akty, pouto, jež je opět vytvářeno vědomím, jeho poukazující, intencionální aktivitou.“ Patočka,
Úvod, s. 67.

19 Husserl, LZ II/1, A 363/ B 385, s. 380.

38



 VII. Obsah – materie (a kvalita) – jako intencionální podstata

 VII. Obsah – materie (a kvalita) – jako intencionální podstata

 i. Intence skrývající svůj (subjektivní) výkon za předmět

Správně  pochopit  úlohu  intence  v našem  vědomí  znamená  podle  Husserla  zajištění

dostatečného základu pro pochopení a stanovení „zcela obecných charakterů a jednoty“, pod

které lze všechny sledované fenomenologické a ideální logické jednoty vůbec podřadit.1 Tyto

„zcela obecné charaktery a jednoty“ náleží do oblasti aktů vůbec. Když tedy Husserl ve svém

prvním  zkoumání  hledal  vztah  mezi  výrazem  nebo  výpovědí,  významem  a smyslem,

pojmenoval  jejich  souvislost  jako určení  a přijímání  tohoto  určení  jako udávající  se  mezi

význam-propůjčujícími a smysl-udělujícími akty. Ty první se přitom podle podstaty významu

–  znamenání,  dělí  do  různých  druhů  podle  toho,  co  jednotlivě  míní,  a jsou  potvrzovány

a posilovány prostřednictvím vyplňujícího smyslu, který je podstatou smysl-udělujících aktů

vnímání.  Tyto  vyplňující  akty  tvoří  nepodstatnou  část  celkové  intence,  ale  i tak  jsou  její

nepostradatelnou  součástí.  Jednak  ji  posilují  a utvrzují,  jak  již  bylo  řečeno,  a přitom  je

důležité také to, že výraz se nepřizpůsobuje mínící intenci, ale právě jim. Aby tedy mohlo být

to, co je akty zprostředkováno, vůbec vyjádřeno, musí být v aktu cele přítomna intence mínění

i intence  vyplnění  tohoto mínění.  Dále  postupuje  Husserl  tak,  že  tento  vztah vzájemného

vyžadování  (udělování)  významu  a (jej  vyplňujícího)  smyslu  zobecňuje  natolik,  aby  byl

schopen  popsat  tento  vztah  a jeho  vyjádření  jako  obecnou  konstituci  aktu  spolu  s jeho

nejobecnějšími projevy. Struktura jejich vzájemné konstituce tedy musí být nahlédnuta ve své

možnosti  stát  v základu  logiky,  vyjadřování  a vzhledem k Husserlově  systému i v základu

fenomenologie vůbec. Z toho důvodu se Husserl v Logických zkoumáních zabývá strukturní

souvislostí intencionálních prožitků, intencionálních obsahů a intencionálních předmětů.

Jak postuluje v definici plného aktu, všechny akty jsou zároveň obsahy vědomí, a proto jsou

všechny rozdíly (mezi akty), které lze stanovit, zároveň rozdíly obsahu. K aktu náleží i jemu

příslušná korelativní předmětnost. Intence aktu vždy míní nějaký předmět, to ale neznamená,

jak Husserl zdůrazňuje, že tento předmět existuje v ní nebo je jejím stínem. Výraz „pouze

intencionální předmět“ znamená v aktu ustrojený, podle povahy aktu míněný a jako takový

jedině s aktem prožívaný předmět. Pak také platí, že různost předmětů (a rozdíl vůbec) nemá

původ,  jak  předpokládá  Brentano,  u předmětu,  ale  v (eidetické)  různosti  aktu.2 Přitom  je

1 Husserl, LZ II/2, A 474/ B 2, s. 17.
2 Bernet, Kern, Marbach, Úvod, s. 106.
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zaměření  k předmětu  vlastní  všem  aktům,  jednoduchým  i složeným.  Složený  akt  sám  je

zacílen pouze k jedné předmětnosti a je přitom konstituován jedním aktovým charakterem,

kterému se všechny parciální, i když různě zaměřené akty, podřizují. Parciální akty podávají

části  intencionální  předmětnosti  v sobě  a také  ve  způsobu  svého  spojení,  tato  jejich

předmětnost  není  totožná,  ale  ve všech případech je  podřízena jednotě,  která je  určována

celkovým charakterem složeného aktu. To, co prožíváme, není tato vnímaná předmětnost, ale

akty, které jsou určené svým charakterem (sobě vlastním způsobem), který se odvíjí z toho,

jak se na předmět zaměřují. Naše vědomí je konstituováno v prožitcích, v jednoduchých nebo

mezi sebou propletených dojmech, kterých se, jak říká Jan Patočka, přidržuje a přitom „je

„oživuje“ svými intencemi.“3

Naše  pozornost  tedy  primárně  nenáleží  předmětům,  ale  dojmům,  jež  jsou  co  do  své

souvislosti určeny jim společnou jednou intencí. „Být prožívané“ tak podle Husserla značí

prostou  existenci  obsahu  ve  vědomí,  která  nesmí  být  zaměňována  za  jeho  předmětnost.

Pozornost přitom náleží k intencionálnímu aktu jako jeho význačná funkce, která způsobuje,

že jsme ve svém prožívání jejím prostřednictvím vždy přivráceni i k předmětům, které jsou

jako koreláty intencionálních aktů přítomné vždy, když jsou akty plné (vyplněny). V případě

složených  aktů  je  pozornost  také  tím,  co  napomáhá  jednotnému  určení  aktu,  protože

pozornost  se  stejně  jako  parciální  akty  řídí  jednotným  charakterem  aktu.  Husserl  uvádí

skutečnost  podmíněnosti  předmětu  i pozornosti  intencionálním  aktem  touto  pěknou

formulací:  „Musí  tu  být  akty,  abychom v jejich  uskutečňování  mohli  být  „absorbováni“,

abychom v nich mohli „žít“, a když toto činíme, zaměřujeme pozornost na  předměty těchto

aktů. Jedno a druhé je totéž, jen vyjádřené z různých stran.“4 Je zřejmé, že to, co Brentano

považoval za přístupné v reflexi, tedy svou intencí na předmět určený psychický prožitek, je

podle  Husserla  celým  komplexem  intence,  která  určuje  akt,  syntézu  vyplnění  a nakonec

i předmět, aby za ním nakonec zůstávala skrytá.5

3 „Přitom se vědomí přidržuje dojmů, „oživuje“ však tyto dojmy svými předmětnými intencemi, takže se u
nich  nezastavuje,  nýbrž  „prochází“  jimi  až  k  předmětu  a  jeho  vlastnostem.  „Oživování“  či  „pojetí“,
interpretace dojmů to je, která působí, že se nám zjevuje předmět, ať individuální, ať ideální, ať jedinečný
fakt, ať obecnina. Neboť co míníme, co je tématem v našich předmětných zkušenostech, nejsou naše dojmy,
nýbrž  je  věc,  např.  tato  lampa,  její  barva,  tvar,  užitkové kvality  – ty  však  nejsou  součástí,  momentem,
vlastností našeho prožívání, nýbrž jeho předmětnými koreláty. Zatímco na jedné straně probíhá reelní proces
vynořování  dojmů  a  jejich  oživujícího  spojování  a  pojímání,  objevuje  se  „na  druhé  straně“,  jako
„intencionální korelát“, předmět toho onoho druhu s celým bohatstvím svých vlastností a vztahů.“ Patočka,
Úvod, s. 67.

4 Husserl, LZ II/1, A 385/ B 410, s. 402.
5 „Intencionalita, jak ji Husserl tematizuje, ukazuje jako podstatný rys noetické zaměření. Vztah k předmětu,

mínění, znázornění, samopřítomnost, adekvace a jejich protiklady v syntetickém krytí a nekrytí, vyplnění a
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 ii. „Materie je smyslem předmětného pojetí“

Abychom Husserlovi porozuměli, musíme opustit, jak on sám říká, svůj naivní postoj. Sami

často mluvíme o svém pohledu na věc. Právě ten je třeba nechat za sebou už proto, že podle

Husserla žádná věc (jak bylo už několikrát řečeno) není. Místo ní (nebo proti ní) ale existuje

intence – zaměření, zacílení, vztah k této věci. Husserl se sám ptá, jak může něco, co vůbec

není, platit v nějakém aktu jako jeho intencionální předmět. Odpověď, kterou nabízí, spočívá

v síle intence namířené právě do toho prázdna, kde nic není. Předmět nebo věc být nemusí,

protože již  samotné zaměření  na ni  lze prožívat.  Podle Michala Ajvaze jsou intence jako

různoběžky, jejichž průsečík nevidíme, ale přesto můžeme mít jistotu, že se někde v dálce

nachází; už jejich samotná přítomnost odkazuje právě k němu.6 Věci nejsou nic než výkony

intencí.  Základ takového výkonu při  zpětném pohledu spočívá v mínění mysli.  Míněno je

totiž vždy něco a intence prochází mnoha akty, které spojuje a naplňuje právě podle tohoto

jednoho  mínění.  Intence  se  naplňuje  prostřednictvím  jednotlivých  momentů  a částí

intencionálního  aktu,  které  se,  jak  bylo  ukázáno,  vzájemně  určují  a v tomto  určení  si

odpovídají. Husserl nyní postupuje dál a k obecně stanovenému popisu konstituce způsobu,

jakým akty svůj obsah určují, zrcadlově staví i to, co tyto akty způsobují svým zaměřením.

Nyní chce „současně fixovat kvalitu a předmětné zaměření“ aktu.7 Po ruce má jasný příklad

pravoúhlého a rovnostranného trojúhelníku,  každá z těchto dvou představ se týká stejného

předmětu, ale přesto má každá jiný obsah. Jiné příklady stejného typu získáme pokaždé, když

si uvědomíme,  že jedna  věc může mít mnoho atributů,  které  ji  co do významu vystihují,

a přitom jsou co do obsahu různé. Jeden člověk může být zároveň dcerou, sestrou i matkou,

pokaždé se jedná o tu samou osobu, ale z právě přítomného hlediska může mít představa o ní

pokaždé jiný obsah. Navíc existují vzhledem k ekvivalentním pojmům a výpovědím příklady,

které  poukazují  k tomu,  že  v aktu  musí  být  něco,  co  mu  vůbec  „propůjčuje  vztah

k předmětnému“,  ale  spolu  s určováním  předmětného  vůbec  určuje  i způsob,  jakým  je

míněno. Vezmeme-li výpověď „Cesta do Santiaga je dlouhá.“, snadno vidíme, že může být

zároveň soudem, otázkou nebo i vyjádřením zmařeného přání („Když cesta do Santiaga je tak

dlouhá.“).  Předmětné,  kterého se přitom výpověď týká, je  identické. Na základě takových

zklamání, stává se vodítkem rozsáhlých analýz. To ukazuje, že reflexe jako taková není ještě metodou, která
zaručuje zachycení reflexivně daného;  […] Intence neleží na povrchu vědomého života vystaveny pohledu
jako rekvizity na jevišti. Je nezbytné k nim napřed získat obecný přístup, pochopit jejich sebepřekračující,
„transcendentální“ charakter, aby se teprve staly ve vlastním smyslu viditelnými.“ Patočka, Úvod, s. 69.

6 Michal Ajvaz, Cesta k pramenům smyslu: Genetická fenomenologie Edmunda Husserla (Praha: FILOSOFIA,
2012), s. 28–29. Dále: Ajvaz, Cesta, a číslo strany.

7 Husserl, LZ II/1, A 389/ B 414, s. 406.
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příkladů označuje Husserl ten „moment objektivujícího aktu, který působí, že akt představuje

právě  tento  předmět  a právě  tímto  způsobem,  tj.  právě  v těchto  členěních  a formách,  se

zvláštním vztahem právě k těmto určením a vztahům,“8 jako materii aktu. Kvalita (způsob

mínění aktu) se najednou ukazuje jako sama určená právě materií. Příslušná pasáž, v níž je

charakterizován vztah kvality aktu a jeho materie, tvrdí: „Kvalita určuje pouze to, zda ono

určitým způsobem již  „zpředstavněné“ je intencionálně přítomno jako žádané,  dotazované,

soudově kladené apod. V souladu s tím musí materie platit jako to v aktu, co mu vůbec teprve

propůjčuje vztah k nějakému předmětnému,  a sice tento vztah v tak dokonalé určenosti,  že

materií je pevně určeno nejen to předmětné vůbec, které akt míní, nýbrž i způsob, jakým je

míní.  materie  – můžeme říci,  abychom to ještě více ozřejmili  –  je  ve fenomenologickém

obsahu aktu tkvící zvláštnost aktu, která určuje,  jako co akt příslušnou předmětnost  pojímá,

jaké  známky,  formy,  vztahy  jí  přiznává.  Na  materii  aktu  závisí  to,  že  předmět  platí

příslušnému aktu jako tento a žádný jiný, materie je  smyslem předmětného pojetí, který do

jisté míry funduje kvalitu aktu (ale je vůči jejím rozdílům lhostejný).“9

Důležité je pochopit, co se v Husserlově stanovení materie jako smyslu předmětného pojetí

ukazuje. Cílem je vysvětlit, jak je intencionálním aktem dosahováno konkrétního, jedinečného

předmětu.  Až dosud vysvětloval Husserl  pouze jednu „stranu“; jak lze dosahovat určitosti

způsobu  mínění  předmětného.  Jinými  slovy  řečeno,  soustředil  se  na  vysvětlení,  jak  jsou

intencionální  vztahy,  respektive  způsoby  těchto  vztahů,  vždy  v aktu  jako  nějaké určeny.

Deskriptivním popisem dosahuje  fenomenologie  pouze  intencionálních  aktů  spolu  s jejich

intencionálními obsahy. Otázka tedy stojí, jak ze souvislosti s nimi dosáhnout i popisu určení

intencionálního  předmětu,  a to  nikoli  jako  něčeho,  co  je  aktu  vnější,  ale  přímo  z aktu

samotného.  Moment,  který  Husserl  hledá,  nefunduje  akt  sám,  nesmíme  si  ho  tedy  plést

s dosavadními  fenomenologickými deskripcemi  aktu,  jejichž cílem bylo  dosáhnout  popisu

plného intencionálního aktu. Husserl nyní hledá v aktu moment, který je vůči jeho předchozí

snaze antagonický, a přitom ji završující. Moment materie určuje právě jen jeden předmět,

právě tímto jedním způsobem – tedy aktem, a tak určuje nejen předmět, ale i akt sám. Aby

bylo  možné  takový  výklad  provést,  musí  se  prostřednictvím  fenomenologické  deskripce

dostat do aktu hlouběji, a to až k popisu, jak je z aktu dosahováno toho, co stojí mimo něj,

a zároveň je jeho vlastním korelátem, tedy k intencionálnímu předmětu. Důležitou roli přitom

bude  hrát  jeho  na  počátku  stanovený  cíl  „reflexe  vztahu  mezi  subjektivitou  poznávání

8 Husserl, LZ II/2, A 559/ B 87, s. 85.
9 Husserl, LZ II/1, A 390/ B 415–416, s. 407.
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a objektivitou obsahu poznání.“10 Dosáhnout ve fenomenologické deskripci hlouběji znamená

zobecnit  ještě  více  popis  vztahu  významu  (s jeho  podstatou  znamenání,  jíž  jsou  určeny

intence aktů) a dosahování smyslu prostřednictvím vyplňování předmětností, které je těmito

intencemi určeno. Takto stanovuje způsob mínění předmětný obsah aktu a jejich vzájemnému

spojení  odpovídá  výraz  nebo  výpověď.  Zobecnění  tohoto  náhledu  dosaženého  v prvním

zkoumání je nutné nikoli proto,  že by to bylo Husserlovo libovolné rozhodnutí.  Ve svých

analýzách postoupil tak daleko, až dokázal objasnit, jak je dosahováno plnosti aktu, a jak je

tedy  založena  možnost  výpovědi.  Přesto  zůstává  nejasné,  jak  vyvstává  jeden  konkrétní

předmět sám. Bez zjištění, jak k tomu dochází, není zajištěno nic, o čem by vůbec bylo možné

vypovídat.

Husserl  doposud hledal identitu jednotlivých jednočlenných či složených aktů. Určoval ji

jako  dynamickou  jednotu  aktových  charakterů  docílení  a zacílení,  vřazoval  jejich

prostřednictvím do identity aktu i jejich předmětnost,  zkoumal jejich obsahy, aby nakonec

stanovil,  že  rozdíl  mezi  intencemi  je  rozdílem mezi  akty,  a tedy  je  vposledku  i rozdílem

obsahu (ve) vědomí.  Když se s ohledem k nyní řečenému znovu obrátíme k intendujícímu

významu, pak je zřejmé, že jeho prostřednictvím byla dosud určována druhová příslušnost,

tedy identita jednotlivých (subjektivních) aktů, a tak bylo zpětně dosahováno i důkazu jejich

jednoty  s ním.11 Tuto  jednotu  musí  být  možné  z výkladu  aktu  rozšířit  až  k předmětu

samotnému,  ale  tak,  aby byla  zachována  jejich vzájemná oddělenost.  Vezmeme-li  v potaz

stanovování identit jednotlivých aktů na základě jejich druhové příslušnosti k významu, pak

musí  být  možné  stanovit  i jedinou  identitu,  nejobecnější  možné  vymezení,  aktu  jako

takového. Tato identita je doložena jako samostatný pojem obsahu aktu – jeho intencionální

podstata.12 Ta je „složenou“ jednotou materie a kvality jako dvou navzájem se vyžadujících

momentů aktu. Dosažení nejen jakéhokoli předmětu, ale jedinečnosti aktu vůbec je možné

pouze  prostřednictvím  jejich  jednoty,  především  díky  nutné  specifičnosti  jejich  spojení.

Intence aktu odpovídá intendujícímu významu13 samotnému a rozvrhuje tak určité specifické

10 Husserl, LZ I, A/B VII, s. 12.
11 „Význam je objektivní ve smyslu toho, co je společné různým subjektivním reálným aktům mínění. Je to

však společné v subjektivním, nikoli v ryze objektivním faktu regulovaného chování.“ Patočka, Úvod, s. 55.
12 „Postup našeho zkoumání nás ale vedl také k odlišení různých pojmů obsahu, které se při uvažování o aktech

a jim přináležejících ideálních jednotkách obvykle směšují. Rozdíly, na které jsme narazili v užším okruhu
významů a význam-udělujících aktů již v 1. zkoumání, se nyní opět vrátily v širší oblasti a nejobecnější
podobě. Ani onen obzvláště pozoruhodný pojem obsahu, totiž pojem intencionální podstaty, který jsme nově
získali v posledním zkoumání, nebyl prost tohoto vztahu k logické oblasti; neboť táž řada identit, která nám
prvně  sloužila  k  ilustraci  jednoty  významu,  poskytla,  při  náležitém  zobecnění,  jistou,  ke  všem  aktům
vztáhnutelnou identitu jakožto identitu „intencionální podstaty“.“ Husserl, LZ II/2, A 474/ B 2, s. 17.

13 „Die Bedeutung,  die Husserl  zu diesem Zeitpunkt als  Species  versteht,  die  sich in  verschiedenen Akten
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možnosti  vnitřních  a vnějších  vyplnění,  které  jsou  jejím  prostřednictvím  otevřeny,

„připraveny“ tak, aby při jejich specifickém zaplnění došlo k dalšímu rozlišení tentokrát již

přímo mezi akty i jejich předmětnými korelacemi samotnými. Předmět je, jak říká Husserl,

představován  „právě  tímto  způsobem  se  zvláštním  vztahem  k právě  těmto  určením

a vztahům“. Vyplnění intence aktu v podobě vyplnění jedné určité kombinace ze všech jejích

možných  struktur,  „v těchto  členěních  a formách“,  se  děje  prostřednictvím  vyvstání

(smyslových)  materií,  které  tak  stanovují  jedinečnost  aktu  (soudu,  výpovědi)  i jejich

specifického  korelativního  předmětu.14 Určitým  způsobem  vystupující  materie  jsou

vystoupením jedinečnosti této struktury v její konkrétní podobě a oddělují, rozlišují ji tak od

jiných jí příbuzných struktur. Tím dochází k určení, individuálnímu potvrzení aktu jako právě

jednoho určitého intencionálního aktu, jako např. konkrétního soudu či pojmenování, který

může ze své podstaty korelovat pouze s jedním specifickým intencionálním předmětem. Jsou-

-li  například  proneseny  výpovědi  „Chlapci  jsou  veselí.“  a „Veselí  nad  Lužnicí.“  je  ihned

patrné, že první je soudem a druhá denominací a s každým korelují jedinečné intencionální

předměty.

Ještě pořád se zdá, že jsme dostatečně nepochopili, jak a proč má být materie aktu „smyslem

předmětného pojetí“.  Z Husserlových předchozích výkladů struktury plného aktu víme,  že

pojetí  (výklad  nebo interpretace)  se  ujímá předmětnosti  aktu,  která  je  ale  již  ve vnímání

nadána  smyslem  odpovídajícím  intencionálnímu  mínění  aktu.  Předpokládáme  tedy,  že

intencionalita  jako  „výkon  směřující  k vyvstání  předmětu“  proniká  směrem ze  sebe  ven,

k předmětu,  aniž  by ho dosahovala  a jako charakteristický způsob mínění,  tedy jako jistý

dojem,  otevírá  možné  pole,15 které  může  a nemusí  být  obsazeno  (naplněno)  určitým

vereinzelt, stellt die Beziehung zu einem bestimmten Gegenstand her. Somit gilt: Es gehört zum Wesen eines
Aktes, daß seine Materie (der intentionale Inhalt) festlegt, auf welchem Gegenstand sich der Akt bezieht. Von
einem Gegenstand schlechthin, der nicht in irgendeiner bestimmten Weise gemeint („bedeutet“) wäre, kann
nicht gesprochen werden.“ Rinofner-Kreidl, Die Entdeckung, s. 95.

14 „Výkon intencionality ve smyslově názorném světě spočívá v tom, že určité materie nechá vystoupit jako
výraz, jako jedno z možných naplnění předchůdného způsobu uspořádání či rozvrhu možných vnitřních a
vnějších souvislostí.  Tím, že se určité  materie  stávají  výrazem rozvrhu souvislostí,  jsou sjednoceny jako
náležející k sobě, a zároveň vyděleny z okolí; stávají se jedním a stávají se něčím, jev vstupuje do bytí.
Současně tento rozvrh týmž pohybem, jakým sjednocuje materie jako svůj aktuální výraz a jakým je odděluje
od ostatních materií, aktuální výraz přesahuje; to znamená, že aktuální vyvstává – pokud nejde o imanentní
předmět vědomí – jako částečné naplnění tohoto rozvrhu a že ta část  souvislostní  řady či  syntaxe, která
nebyla  aktuálně  naplněna,  je  nějakým způsobem spolupřítomna;  Husserl  říká,  že  tvoří  horizont  aktuálně
daného.“ Ajvaz, Cesta, s. 30–31.

15 „Má  nyní  smysl  považovat  míněné percepční  pole  za  něco  „subjektivního“?  Již  jsme  uvedli,  že  není
prožíváním, nýbrž prožívaným. V tomto smyslu subjektivní není. Mohlo by být subjektivní v tom smyslu,
jako  je  „subjektivní“  význam přes  svou objektnost,  tj.  možnou identitu  v různých prožitcích.  /  Ale  zde
nemáme  před  sebou  význam  ve  smyslu  „pouhého  mínění“,  nýbrž  bezprostřední  danost,  která  zároveň
znamená vnějšek jako takový. Význam „vnějšek“ je zde zároveň vyplněn. Je pochopitelné, že „vnějšek“ jako
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konkrétním (předmětným) smyslem. Otevřenost takového pole je zároveň jistou „konfigurací“

toho, jakým smyslem může nebo nemůže být obsazeno, jinými slovy není přístupné každému

obsahu a zároveň jím také nemůže být zaplněno naráz, ale v jistém sledu. Možnost pojímání

určitého obsahu tak může být chápána také jako otevírající  se možnost  rozumění.  Intencí

nastolené  možné  rozprostření  budoucí  jednoty  obsahu  a materie  aktu  vedoucí  k vyvstání

korelativního předmětu tak jaksi dopředu „počítá“ s tím, že si může a nemusí plně odpovídat:

„Fenomenologicky vyjádřeno: to, jako co obsah pojímáme (v jakém smyslu pojetí), není čistě

věcí naší libovůle; […] obsah, který má být pojímán, nám pomocí […] své specifické náplně,

klade určité meze. Tato niternost vztahu spojuje navzájem nejen materii pojetí v jejím celku

a celý  obsah,  nýbrž  příslušné  části  na  obou  stranách  kus po  kusu.“16 materie  jako smysl

předmětného  pojetí  je  posledním  určujícím  momentem  intencionálního  aktu,  jehož

prostřednictvím se konkretizuje prožívaný obsah – jako jednota materie a pojetí, aby spolu

s ním  vyvstal  i jeho  předmětný  (vnímaný)  korelát.  Intencionalita  aktu  jako  celek

transcendující  k předmětu  vytváří  předem  možnosti  pro  (smyslové)  materie,  aby  se  staly

nějakým určitým výrazem (projevem) této předchůdné strukturní souvislosti. Tato vzájemná

provázanost  intence (formy) a materie  vposledku umožňuje vyvstání  věci jako věci  stejně

jako možnosti  (jí  tak)  rozumět.17 Právě  v takto  si  odpovídající  vzájemnosti  „něčemu jako

něčemu“ rozumět a nechat „něco jako něco“ vyvstat se projevuje struktura „něco jako něco“,

kterou  má  vědomí  stejně  jako  fenomény.  Tato  struktura  se  projevuje  právě  tehdy,  když

dochází  k naplňování  smyslu.  Materie  jako  smysl  předmětného  pojetí  pak  sama  sebou

ukazuje,  že  smysl  sám není  ničím trvalým,  ale  naopak stále  se  obrozuje,  mizí  a zase  se

objevuje.18 Je  tím,  co  nutně  provází  mínění  i rozumění,  a tak  i věci,  a musí  předcházet

veškerým pojmům.

takový může existovat toliko tam, kde je „vnitřek“, jen pro vnitřek a na jeho základě. Ale to neznamená, že je
součást vnitřku.“ Patočka, Úvod, s. 71.

16 Husserl, LZ II/2, A 565/ B 93, s. 90.
17 „Aby  vůbec  došlo  k  porozumění,  tedy  k  vyvstání  věci  jako  věci,  musí  být  jednotící  rozvrh,  kterým

intencionalita proniká do pole materií, předchůdný a společný pro různé jednotlivé věci, avšak tento rozvrh
se neomezuje na ustavenou strukturu, je zasazen do pole ještě neutvořených syntaxí.“ Ajvaz, Cesta, s. 33.

18 „Jinakost, jedinečnost smyslové materie tak není něčím, co by jednotu smyslu narušovalo, naopak odpovídá
nejvlastnější  tendenci  naplňování  smyslu,  tendenci  k  proměně  dosavadní  syntaxe,  tendenci,  jež  patří  k
pohybu vytvářejícímu jednotu smyslu. Tak dochází k tomu, že smysl je – jakožto to, co nutně zahrnuje různé
konkrétní  případy  –  něčím pra-obecným (platí  pro  mnoho různých konkrétních případů,  ale  nemá  ještě
povahu pojmové jednoty), a na druhé straně je dynamickým pohybem zrodu, rodí se při svých aplikacích;
dává zrod věci, ale sám se z věci rodí. Smysl je zrodem smyslu.“ Ajvaz, Cesta, s. 33.
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 VIII. Husserlův odvrat od Brentana a Heideggerův odvrat od Husserla

 i. Intencionalita jako zásadní zdroj Heideggerovy inspirace Brentanem 
a Husserlem

V první  části  druhého  dílu  Logických  zkoumání Husserl  dopracovává  komplikovanou

intencionální strukturu aktu jako výkonu, který zprostředkovává jevení předmětu a zásadně ji

proměňuje oproti pojetí, v jakém ji Franz Brentano představil. Zcela přitom přeformulovává

Brentanovo pojetí fenoménu, který nevymezuje jako jednotku vnějšího či vnitřního vědomí.

Dokonce odmítá tento výraz používat, protože si uvědomuje, že nevymezuje jednotku ať už

jevu nebo prožitku, ale odhaluje dynamický princip fungování vědomí samotného, tedy „jak

je  dospíváním k předmětu“.1 Intencionální  zaměření  na  předmět  k němu  korelativní  je

založeno  strukturou  intencionálních  charakterů  zacílení  a docílení,  které  jsou  pouhými

popisnými vyjasněními přiřazenými k vlastnímu mínění a vyplnění. Způsob mínění je určující

pro formu aktu, tedy pro jeho kvalitu, a tak i pro možnost určení, jakého druhu je ten či onen

akt. Vyjádřeno jinými slovy mínění je pro celkové směřování aktu směrodatné. Přesahuje tak

jednotlivé orientující momenty,  tedy prožitky v podobě dojmů, které,  ač samy směrodatné

nejsou, napomáhají k celkovému udržování směru aktu. Jan Patočka jim proto připisuje v aktu

orientující  úlohu.  Jejich  vlastní  funkce  se  plně  projevuje  prostřednictvím  vzájemně  si

odpovídajících momentů mířícího mínění  a poukazování.  Každé konkrétní a co do obecné

povahy  určené  vyplnění  se  realizuje  prostřednictvím materie  aktu a aktualizuje  tak každý

jednotlivý  akt  jako  celek,  naplňuje  ho  smyslem,  jenž  je  v konečné  fázi  vyplnění  aktu

reprezentován pociťovaným obsahem. materie aktu je, jak bylo řečeno, jistým konfiguračním

momentem,  jímž  se  naplňuje  dosud  prázdné  mínění  intence  do  své  konkrétní  jednotlivé

podoby.  Předměty  ale  nejsou,  jak  již  bylo  také  mnohokrát  zmíněno,  prožívány,  ale  jsou

vnímány. Ve struktuře aktu se tedy ty doposud pouze dojmové složky po rozvržení svého

uspořádání  materií  stávají  reprezentanty  určitého  jednoho  předmětu  a umožňují  tak  jeho

jevení.

Z hlediska struktury vědomí jsou reprezentující složky aktu, jež Brentano nazýval fyzickými

fenomény,  aktuálním,  přítomným  obsahem  vědomí,  v němž  se  završuje  transcendující

a poukazující  tendence  intence  směřovat  mimo  sebe,  tedy  mimo  vlastní  vědomí  stojící

1 Patočka, Úvod, s. 66.
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předmětnost.  Tento  obsah  je  tehdy,  když  je  přítomný  a intence  je  na  něj  plně  zaměřena,

celkem reprezentantů, které umožňují vnímání jevícího se předmětu. Je-li shoda mezi tímto

obsahem a na něj  (jako na svůj  předmět  vnímání)  zaměřenou intencí  úplná,  pak se podle

Edmunda Husserla uskutečňuje adekvátní vnímání. Tímto Husserlovým krokem se odehrává

moment, který bude představovat naprosto zásadní inspirační zdroj pro Martina Heideggera.

Husserlovi se totiž podle něho daří prokázat, že původ poznání nespočívá v soudech, ale ve

vnímání.

Matoucí pro možnost dotazovat se po původu poznání je skutečnost, že akty myšlení, tedy

soudy,  jsou  vyjadřovány  ve  výpovědi  či  v jejích  částech.  Aby  mohly  být  tyto  výpovědi

pochopeny, musí být nejprve zváženo, k čemu dochází ve vztahu mezi aktem myšlení a jeho

vyplňujícím  názorem.  Tam  se  totiž  podle  Husserla  nachází  „počátek“  poznávání  vůbec.

Husserl  vyvazuje  poznávání  ze vztahu k výrazu,  pojmu a vyjadřování,  aby ukázal,  že  pro

poznávání je primární jeho vztah s vnímáním: „Výraz „poznání“ se týká vztahu mezi aktem

myšlení  a vyplňujícím názorem.  Akty  myšlení  ale  dospívají  k vyjádření  ve  výpovědích  či

částech výpovědí, např. ve jménech, nikoli tím, že jsou znovu myšleny a poznávány. Jinak by

byly nositeli významu tyto nové akty myšlení, byly by vyjadřovány nejprve ony, k čemuž by

opět  potřebovaly nové akty  myšlení,  a tak  in  infinitum.  Jmenuji-li  tento názorný předmět,

„hodinky“, uskutečňuji ve jmenování  akt myšlení a akt poznávání,  ale poznávám hodinky,

a ne  ono  poznávání.  Tak  je  tomu  samozřejmě  u všech  význam  propůjčujících  aktů.“2

Husserlův průkopnický krok spočívá tedy podle Heideggera v jeho vymezení intencionality,

které  představuje  obrat  v dosavadní  tradici  rozumění  vztahu  mezi  myšlením  a tím,  co  je

myšleno.3

 ii. Základní vymezení rozdílnosti pojetí intencionálních vztahů psychického aktu 
a předmětu (Brentano, Husserl) a vztahu ke světu a věci (Heidegger)

 a) Klíčové momenty Husserlova (a Brentanova) myšlení jako Heideggerových 
inspiračních zdrojů

Vraťme  se  ještě  jednou  k Husserlovu  učiteli,  Franzi  Brentanovi.  Husserl  podstatně

přepracoval  jeho  statický  koncept  intencionálního  předmětu,  teze  a souhlasu/přijetí  či

nesouhlasu/odmítnutí jako stálých referenčních, odpovídajících bodů psychických fenoménů

2 Husserl, LZ II/2, A 677/ B 205, s. 184–185.
3 Daniel O. Dahlstrom, Heidegger's Concept of Truth (New York: Cambridge University Press, 2001), s. 50.

Dále jen: Dahlstrom, Truth, číslo strany.
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představy, soudu a hodnocení (pocitů), které jsou poznávány v reflexi zaměřené na samotný

prožitek,  psychický  akt.  Husserl  prostřednictvím  intence  jako  určujícího  dynamického

principu vědomí vůbec ukázal, že ono samo je charakterizovatelné jako dospívání k předmětu

a tvoří nejcharakterističtější znak lidské existence. Tím, že dokázal předestřít její dynamickou

strukturu  jako  výkon  dosahování  předmětu,  mohl  prokázat,  jak  intence  coby  subjektivní

prožívání dosahuje objektivity. Ve světle Husserlova uvažování se ukazuje, jak podotýká Jan

Patočka,  že  by  bylo  zásadním omylem,  kdybychom považovali  sebe  samotné  za  součást

přírody, a vedle toho jsme považovali i věci za to, co je naším vědomím nedosažitelné, a proto

nepoznatelné. To, co se z věcí dostane do našeho vědomí, bychom tedy neměli mít za věcné

momenty, znaky předmětů, které nedosahují k imanenci předmětu intencionálního aktu, jíž je

předmět  jedině  přístupný,4 jak  to  činil  ještě  Brentano.  Tento  rozdíl  mezi  jeho  výkladem

a náhledem jeho žáka  ale  nebyl  jediný,  který  mezi  nimi  vyvstal.  Husserl  se  v Logických

zkoumáních při svém zkoumání předmětu odchýlil od svého učitele i jinak.

Vzhledem k tomu, že byl původně matematikem, spatřoval Husserl nutnost promýšlet nejen

psychologické zákonitosti poznávání vzhledem ke vztahu subjektu a reálného předmětu, ale

i v hledání možností, jak nalézt základy možnosti subjektu poznávat ideální předměty. Právě

v této souvislosti bylo z jeho pohledu nutné, aby promyslel  strukturu intencionálního aktu,

a tedy především vnímání, které je podle něho orientováno nejen na reálné, ale i  na ideální

předměty.  Tato  část  jeho  úvah  představovala  centrální  bod  jeho  rozporu  s Franzem

Brentanem, který byl přesvědčen, že zdrojem veškerého poznání je zkušenost. Již v úvodu své

Psychologie Brentano říká, že empirie mu je jediným zdrojem, z něhož je  možné se učit,

a prohlašuje ji tak za základ poznání. Pro Husserla je naopak zkušenost jasným dělítkem mezi

tím, co lze prostřednictvím jednotlivých zkušeností induktivně odvodit jako platné pro fakty,

a tím, co lze poznat přímo bez jakéhokoli takového zprostředkování. Je-li něco poznatelné

přímo, aniž by zkušenost stála v základu takového poznání, pak se nutně nemůže týkat faktů –

tedy reálného, ale týká se entit jiného řádu, tedy ideálních předmětů.5

Husserl tedy zpochybnil nejen Brentanovo pojetí evidence ve vnitřním vnímání, ale také její

určující  roli  v rámci  psychických  aktů  ve  vztahu  k fyzickým  vůbec.  Jak  totiž  Husserl

dokazuje, evidenci v Brentanově pojetí  nepřísluší místo výhradně v souvislosti s vnímáním

4 Patočka, Úvod, s. 66.
5 „Veškeré poznání „začíná zkušeností“, „nepochází“ ale proto již ze zkušenosti. Tvrdíme, že každý zákon pro

fakty  pochází  ze  zkušenosti  a  to  právě  znamená,  že  ho  lze  odvodit  indukcí  z  jednotlivých  zkušeností.
Existují-li nazřením poznané zákony, nemohou to tedy (bezprostředně) být zákony pro fakty.“ Husserl,  LZ
I/1, A/B 76, s. 76.
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psychických  intencionálních  aktů  (prožitků).  Naopak  ve  vztahu  k vnitřnímu  a vnějšímu

vnímání  je  jejich právě  prožívaný smyslový obsah  tím,  čím je,  nezávisle  na  tom,  zda  je

zprostředkován jedním nebo druhým vnímáním.  Epistemologický protiklad  mezi  vnitřním

a vnějším vnímání, který chtěl podle Husserla Brentano vyjádřit, ale nepodařilo se mu to, je

založen především v možnosti naprostého krytí vnímající intence a jejího přítomného obsahu,

které stojí v základu adekvátního vnímání. Je-li intence vyplňována pouze zčásti, například

tehdy, když předmět není viděn celý nebo v plném světle, pak se coby intendovaný neshoduje

–  nekryje  –  s vnímaným  obsahem  a vnímání  jako  takové  je  neadekvátní.  Představením

protikladu adekvátního a neadekvátního vnímání uvolňuje Husserl  termín evidence pro to,

aby s jeho pomocí dokázal zkušenostní rozdíl naplněné a nenaplněné na předmět zaměřené

intence s tím, že tak bude moci stanovit rozdíl mezi intendovaným předmětem a předmětem

tak,  jak je  intendován.  U intendovaného předmětu ještě  není  zřejmé,  zda  a jak  bude jeho

intence naplněna. V průběhu intencionálního aktu lze nahlížet, zda je intendovaný předmět

vnímán tak, jak je míněn, a je-li ho tedy možné identifikovat jako míněný předmět. Možnost

evidence, „akt nejdokonalejší syntézy krytí“, stojí v základu možnosti identifikace jako přímý

náhled,  že předmět je tak, jak je míněn, i dán.  Tento náhled (názor) tedy není výsledkem

soudu, jak uváděl Brentano, ale je sám evidencí, a tak i identifikací a objektivujícím aktem.

Husserl spatřuje klíčovou úlohu evidence nikoli v rozlišování rodů aktů, ale v tom, že jejím

objektivním korelátem je pravda. Jeho vlastní formulace zní: „[…] evidence sama je aktem

oné nejdokonalejší syntézy krytí. Je tak, jako každá identifikace, objektivujícím aktem, její

objektivní  korelát  se  nazývá bytí  ve smyslu  pravdy nebo též  pravda – […]“.6 Jsme tedy

v místě, kdy se Husserlovi podařilo z konkrétních, v čase pobíhajících aktů vědomí vydobýt

cestu  k nečasové,  mimo  vnímání,  myšlení  (mimo  vše  psychické,  s ním  fenomenologicky

řečeno,  mimo  vše  udávající  se  v aktech)  stojící  pravdě.  Husserl  již  v úvodu  ke  svým

zkoumáním tvrdí, že „žádná pravda není faktem, tj. něčím časově určeným. Nějaká pravda

ovšem může mít ten význam, že je nějaká věc, že trvá nějaký stav, že probíhá nějaká změna

apod. Ale pravda sama je povznesena nad veškerou časovost, tj. nemá žádný smysl připisovat

jí časové bytí, vznik či zánik.“7

6 Husserl, LZ II/2, A 5494/ B 122, s. 114.
7 Husserl, LZ I/1, A 77/ B 77, s. 80.
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 b) Charakteristika Heideggerova následování Husserlovy myšlenkové cesty

Celá Logická zkoumání Edmunda Husserla jsou podrobným strukturním výzkumem vztahu

mezi  subjektivitou  vnímání,  myšlení  a vyjadřování  a jimi  dosahovanou  objektivitou.

Husserlova  kritika  psychologismu  založená  na  odhalení,  jak  a v čem  nerozlišuje  ideální

a reálné předměty, a opřená především o tvrzení, že to, co je myšleno v soudu – tedy jeho

obsah a předmětnost, jež ve výsledku zpřístupňují posuzovatelný stav věci, nelze směšovat se

soudem  jako  mentálním  aktem.  Tato  kritika  je  dále  rozvinuta  v tom,  že  odhaluje,  jak

psychologismus nerozlišuje mezi logickou nutností a reálnou kauzální závislostí, mísí ideální

platnost s induktivní hypotézou a apodiktickou jistotu s faktickou. Ke kritice psychologismu

se přidává ve svých marburských přednáškách i Martin Heidegger. Přednášky pocházejí z let

1925 – 1926 a jsou pod názvem Logika shrnuty v 21. svazku jeho sebraných spisů. On sám

Husserlovu pozici představenou v Logických zkoumáních do určité míry přejímá a zároveň ji

proměňuje  s obdobnou  mírou  radikálnosti,  s jakou  se  Husserl  ujal  Brentanovy  teorie.

Z Husserlovy  kritiky  přejímá  jeho  stanovisko,  že  psychologismus  nereflektovaně  směšuje

reálné a ideální, a rozšiřuje tento výklad i o představení pozice Hermanna Lotze, který naopak

ideální a reálné přísně a nepřekročitelně odděluje. Ani jedno z těchto pojetí se ale neptá tak,

jak to činí Husserl. Neptá se po tom, co činí psychické psychickým a schopným překračovat

k objektivitě,  potažmo  k idealitě.  Toto  tázání  se  podle  Heideggerovy  interpretace  týká

takového  jsoucího,  jež  činí  reálné  a ideální  možnými  v jejich  původní  jednotě.  Podle

Heideggera se Husserl ptal po základních strukturách psychického, tedy po intencionálních

aktech představování, souzení, uznávání, kladení, vhledu a myšlení, a tím zároveň objasňoval

základní strukturu vědomí jako intencionalitu. (Heidegger o vědomí nehovoří, v souvislosti

s ním a jeho činností používá výraz psychické.) Podle Heideggera je Husserlův deskriptivní

rozbor intencionality filosofickým objevem, kterým může cesta k dosažení takového jsoucího

teprve začít. V následující části této práce budeme sledovat, jak Martin Heidegger následuje

a zároveň  zásadně  přepracovává  pojetí  intencionality  jako  výkonu  vyvstávání  věci

z intencionálního  aktu;  jak  přestává  klást  důraz  na  předmět  a implicitně  tak  odmítá

Husserlovo schéma akt – předmět (subjekt – objekt).

Zároveň  ale  nesmí  být  opomíjeno,  že  většina  témat  v Heideggerově  Logice má  své

východisko u Husserla a vědomě jsou na navázána na jeho práci. Zatímco Edmund Husserl si

jako cíl v Logických zkoumáních stanovuje nalézt původní možnost založení poznání, usiluje

Martin Heidegger o nalezení východiska srozumitelnosti a na ní navazující sdělitelnosti toho,
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co jest.  Oba tedy sledují  jedno téma a tím je  podle nich dosud nevyjasněný problém, jak

a v čem je dosahováno významu. Husserl hovoří o tom, že není dosaženo ideje významu co

do jejího původu. Všechna jeho zkoumání až do pátého posloužila ke zjištění, že „význam

výrazů spočívá v intencionální podstatě příslušných aktů“8. Toto zjištění, jakkoli cenné, ale

stále neodpovídá na otázku, jak – tedy prostřednictvím kterých druhů aktů – ho může být

dosahováno. Husserl tedy vypracovává svůj systém proto, aby byl schopen konkrétně určit,

jaké  akty jsou  schopny plnit  významovou funkci.  Přístup  Martina  Heideggera  je  odlišný.

Hrubě řečeno, vychází ze základní Husserlovy struktury intencionální aktu, která je opřena

o vzájemně si odpovídající prázdné mínění a jemu odpovídající názorové vyplnění. Heidegger

spatřuje v základní podobě této struktury možnost, jak projasnit základní postavení člověka

vůči  světu,  které  je  předtematické,  a tak  i jakoukoli  možnost  vyjadřování  (se)  o něčem

zakládá. Člověk, v Heideggerově terminologii nazývaný jako pobyt (Dasein), je ve světě sobě

zvláštním způsobem. Se vším se vždy již setkává jako s něčím. Věci pro něho nejsou jinak

než  po  způsobu  „k čemu“.  Když  se  vrátíme  k Husserlovi,  je  patrné,  že  se  zde  jedná

o interpretaci  mínění,  které  je  vždy  již  přítomné  a jež  se  prostřednictvím  té  které  věci

naplňuje. Heideggerovo pojetí nevychází od struktury vědomí, ale od vztahu člověka a světa,

respektive  od  ujasnění  si  toho,  že  člověk  je  vždy  již  ve  světě,  a to  tak,  že  je  vždy  již

u nějakých věcí a mezi nimi.  Jeho „bytí  před sebou“ pak má charakterizovat  jeho bytí  ve

světě, v němž má, kvůli sobě a svému vlastnímu bytí, s něčím vždy již co do činění. Jeho

vlastní činnost a věc, se kterou se setkává, jsou tak spojeny do určité jednoty, protože je jimi

dosahováno toho „k čemu“ jsou, k čemu jako svému cíli směřují. Uchopování a zaměřování

věcí tak podle Heideggera nejsou původně vůbec ničím tematickým a nemusí být výslovně

poznávány nebo pojmenovávány pro to, aby se udávaly. Věci tak docházejí v bytí člověka

k nim zaměřenému svého naplnění, stávají se v něm tím, čím jsou. Heidegger má tedy za to,

že tímto „k čemu“ jsou věci vždy již vy-znamenány. Nic tedy není nejprve dáno bez významu,

nýbrž tím, že se s věcmi setkáváme tak, že jsou právě vždy jen k něčemu – sezení, svícení,

míchání,  jízdě atd. S jejich významem se setkáváme tak, že žijeme v jejich užitností  dané

srozumitelnosti. Slovo nebo jméno – pouhý zvuk nebo shluk písmen – není tímto způsobem

srozumitelný. Slovo skrývá vlastní předtematický a bez všech pojednání vyjevující se význam

věci,  který je  ve své plnosti  rozvinut  právě tehdy, když věc,  tedy židli,  co na ní  sedíme,

8 Husserl, LZ II/2, A 475/ B3, s. 18.
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kalhoty,  které  máme na  sobě,  a všechno  ostatní,  o co  jsme  svou  činností  opřeni,  co  v ní

užíváme,  mizí  a je  nám prostě  dáno soustředit  se  na  to,  k čemu jsou,  a mimochodem tak

i naplňovat,  za co je máme. Přitom my jsme těmi,  kdo v této základní a věci konstituující

„k čemu“  struktuře  žijí,  kdo  stojí  za  jejich  srozumitelností  a v ní.  Je-li  tato  struktura,

husserlovsky řečeno, naplněna, pak zapomínáme na srozumitelnost věcí samu, na to, že je to

právě ona, v níž se pohybujeme, jíž vždy právě jsme.9

Heidegger jako kdyby chtěl  vyjmout Husserlovu strukturu intencionálního aktu z vědomí

a ukázat,  že  její  základní  dynamický  princip  lze  zahlédat  primárně  nikoli  v něm,  ale  ve

způsobu, jakým je člověk ve světě, u věcí. Převrací tak naprosto Brentanovu tezi, že předmět

je  ve  své  úplnosti  jen  jako  vědomí  imanentní.  Stejně  tak  se  vymezuje  proti  Husserlově

charakteristice struktury vědomí, kterou je člověk charakterizován. Místo, aby byly vjemy,

představy,  soudy,  pocity  a na  ně  navázané  pojmy  a věty  vysvětlovány  prostřednictvím

reelních částí vědomí, jeho vědomých i nevědomých prožívaných obsahů a v něm se jevících

předmětů,  je pro ně jako určující chápán jejich bezprostřední nebo zprostředkovaný vztah

k jsoucnům  světa  a naše  poznávání  se  orientuje  od  nich  a jimi.10 Martin  Heidegger  tak

završuje Husserlův odvrat od Brentanova dělení psychických a fyzických fenoménů, z nichž

ty  první  měly zprostředkovávat  evidenci  a druhé  měly  svou nedostatečností  demonstrovat

nepoznatelnost  předmětů,  které  jsou  vědomí  vnější.  Husserl  označil  fyzické  fenomény,

bezprostředně  dané  smyslové  vjemy  jako  zvuky,  barvy,  teplo  či  chlad  apod.  jako

reprezentanty, tedy jako poslední prožívané obsahy vyplnění aktu, jejichž prostřednictvím se

dokonával  výkon  vyvstání  konkrétního  předmětu.  Heidegger  považuje  nazírání  v širokém

smyslu za základní východisko našeho vědění a poznávání, za základ jejich možnosti. V tom

se s Husserlem shoduje. Nemá ale za to, že je nutné vysvětlovat vztah člověka a věci jako

intencionální  výkon,  jímž  vědomí  dospívá  k předmětu.  Intenci  vykládá  především  se

zaměřením  na  vztah  nazíraného  a míněného,  na  význam,  který  jejich  prostřednictvím

vyvstává, když je přítomně jedno a druhé chybí. Zatím zmíníme pouze krátce, že v intenci,

tedy v zaměření na něco, se věci zprostředkovávají  buď přímo v názoru, nebo nepřímo ve

výpovědi. Pro pochopení toho, co je názorem, je rozhodující rozumět mu jako základu všeho

9 „Tafel  – unverständlich – als solche gar  nicht  vorhanden – verborgen, wenn nicht verstandlich als  zum
Schreiben. Tür – ebenso – zum Aus- und Eingehen! Diese verständlich, weil wir es selbst sind, darin uns
bewegen,  so  selbstverständlich,  daß  wir  solches  in  seiner  Grundstruktur  für  die  Konstitution  der  Dinge
überhaupt vergessen.“ Heidegger, Logik, s. 103, pozn. 2.

10 „Unser Erkennen und Wissen,  zunächst  und ständig auf  die  Welt  orientiert,  lebt  in  und schöpft  aus  der
»sinnlichen Erfahrung«.“ Heidegger, Logik, s. 103.
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tematického  uchopování  a pro  pochopení,  čím  je  vyjadřování  (slova  a věty),  je  zásadní

rozlišovat, zda se udává spolu s nazíráním nebo za jeho absence. Máme za to, že i když tato

tematika není explicitně formulována, představuje Heideggerův průzkum ustavující struktury

intencionality základ pro jeho výklad rozumění jako předtematické – a tedy s nazíráním a věcí

spojené existenciální – struktury a existenciálních struktur výkladu a řeči, které mají rozumění

za  základ.  Marburské přednášky tak úzce souvisejí  s těmi  paragrafy  Bytí  a času,  které  se

zabývají rozuměním a výkladem jako existenciálními strukturami našeho „bytí‘ tu’“.

V souvislosti se svým specifickým uchopením Husserlovy fenomenologie usiluje Heidegger

o to, aby ukázal, že je to právě existenciál rozumění, které základně zpřístupňuje ono „tu“

pobytu jemu samotnému. Jednotou mínění a vnímání zprostředkované předměty tak vstupují

prostřednictvím svého „k čemu“ do souvislosti „kvůli čemu“ pobytu a oba tyto póly určující

specifickou věc a spolu s ní i lidskou činnost jako způsob bytí pobytu ve světě. A oba jsou

přitom přístupné  právě  skrze  rozumění.  Husserlova  struktura  aktu  jako mínění  a jemu se

přizpůsobujícího  (tedy  již  interpretovaného)  vyplnění,  je  nově  uchopena  a přesazena  do

struktur vztahu člověka a věci, který se neustavuje nově, ale v němž člověk vždy již je. Tato

vazba  sama sebou  odkazuje  k bytostné  usazenosti  člověka  ve  světě.  Významnost  je  tedy

zkoumána nikoli jako ustavující se prostřednictvím aktu, ale jako vždy již bylá. Otázka po

významu tak tedy není primárně kladena pro to, aby byla objasněna možnost založení teorie

nebo vědy, jak je tomu u Brentana, ani pro to, aby byly odhaleny principy poznání, jak je

tomu u Husserla. Jejím prostřednictvím má být odhalena základní možnost přístupnosti věcí

a spolu  s nimi  i člověka  jako takového  ze  široké  a nejasné  souvislosti  světa.  Tento  posun

dokládá,  že  jakkoli  Heidegger  nenásleduje  Brentanovu  a následně  ani  Husserlovu metodu

výzkumu, stojí na základech, které oni položili. V jeho definici pobytu jako jsoucna, v němž

(sic!)  „je  odemčeno‘  kvůli  čemu’  a významnost“  se  jasně  ukazuje  odkaz  na  Husserla

a nepřímo tak  i na  Brentana.  Heideggerova definice  pobytu má  i druhou část,  která  první

podstatně  rozvíjí.  Celá a notoricky známá definice říká,  „že  v pobytu  je  odemčeno‘ kvůli

čemu’ a významnost,  znamená:  pobyt je  jsoucno, kterému jakožto‘ bytí  ve světě’ jde o ně
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samo.“11 Její  druhá  část  jasně  ukazuje,  že  cesta  fenomenologie,  kterou Martin  Heidegger

půjde, aby sledoval základní a u jsoucna pobyt kladenou otázku po bytí, je už jeho vlastní. Ve

svých  marburských  přednáškách,  které  Bytí  a času předcházejí,  ukazuje,  že  základní

fenomenologická témata a logické vztahy vůbec musí být promýšleny nikoli od jednotlivých

intencionálních aktů, ale zase znovu od věcí, tedy jsoucen samých. Je přesvědčen o tom, že

sama intencionalita tak může být poprvé co do svého smyslu uchopena.12

11 Martin Heidegger,  Bytí a čas, přel. Ivan Chvatík, Pavel Kouba, Miroslav Petříček jr. a Jiří Němec (Praha:
OIKOYMENH, 1996), s. 170. Dále jen: Heidegger, BaČ, a číslo strany.

12 „Diese  Aufgabe  ergab aber  von selbst  die weitere:  im konkreten untersuchenden Verfolg  der  spezifisch
logischen  Verhaltungen,  Nennen,  Benennen,  Vorstellen,  Meinen,  Anschauen,  Urteilen,  die  Intentionalität
nicht nur zu bewahren und aufzuzeigen, sondern ihren Sinn erst eigentlich zu fassen und damit erst das Feld
des Psychischen  in  seiner  Grundverfassung zu sichern.  Mit  dieser  Aufgabe als  der  phänomenologischen
wurde aber nichts andere angestrebt als den Boden zu sichern, auf dem eine Logik als  phänomenologische
wirklich als  Forschung Schritte  machen und aus  den Sachen selbst  sich orientieren  konnte.“ Heidegger,
Logik, s. 96.
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 IX. Husserl: schéma akt – předmět základem poznávání individuálního 
i obecného

Cílem  naší  práce  týkající  se  pojetí  vjemu  u Martina  Heideggera  je  propracovat  se

k pochopení  „Jako-struktury“  (Als-Struktur),  kterou  určuje  jako  stojící  v základu  našeho

primárního rozumění něčemu právě jako něčemu určitému. Opírá se o Husserlova  Logická

zkoumání, která představila všechny vrstvy poznávání věci – od bezprostředního smyslového

až k nejvyšším abstrakcím – jako založené na smyslovém názoru.1 Vnímání, názor, je tedy

považováno  za  předtematický  základ  možnosti  identifikace  něčeho  jako  něčeho,  a tak  je

vykládán jako základní  i pro veškeré další  tematické uchopování věci (výpovědi a soudy).

Přitom je ale důležité neopomíjet, že důraz, který Heidegger na tato Husserlova zjištění klade,

se týká výzkumu, který Husserl sám považoval pouze za prostředek k objasnění jeho hlavní

otázky,  tedy  intencionálního  dosahování  reálného  a ideálního  předmětu.  Pro  Husserla  je

důležité  sledovat,  jaké  akty,  respektive  jaká  třída  aktů,  dosahuje  samotné  ideje  významu.

Proto  je  v jeho  systému  kladen  důraz  na  výklad  vypovídání  a souzení,  a to  především

s ohledem na možnosti dosažení průhlednosti zákonů čisté logiky. Heidegger tedy volí jako

východisko  svého  vlastního  myšlení  z Husserlova  výzkumu to,  co  on  sám považoval  za

důležité objasnění, které ho sice mělo dovést k jeho cíli, ale samo jím nebylo.

Heidegger  se  opírá  o Husserlovu  kritiku  psychologismu,  která  stanovuje,  že  ideální

(předmětnosti  a zákony  myšlení  vůbec),  nelze  ztotožňovat  s časovým,  proměnlivým

psychickým děním. Proto je Husserlova pozornost zaměřena na otázku, jaké akty nebo jejich

třídy  jsou  ty,  jejichž  prostřednictvím je  možné  dosáhnou  zjištění  původu  ideje  významu.

Husserl  se  v souvislosti  s tím  vrací  k rozlišení  aktů  kladoucích  (těch,  které  míní  jsoucí

pozitivně v jeho bytí nebo míní bytí vůbec) a nekladoucích,2 a to proto, aby se ohradil proti

námitce, „že realizované vědomí obecnosti, které poskytuje obecným pojmovým představám

1 „V povaze věci tkví, že vše kategoriální spočívá vposled na smyslovém názoru, ba že kategoriální názor, tedy
intelektivní náhled, myšlení v nejvyšším smyslu, je bez fundující smyslovosti absurditou.“ Husserl, LZ II/2,
A 656/ B 184, s. 166.

2 „V rámci nominálních aktů jsme rozlišili kladoucí a nekladoucí akty. První jsou v jistém smyslu míněním
ohledně bytí (Seinsmeinungen); jsou to buď smyslové vjemy, nebo vjemy v širším smyslu mínících uchopení
bytí vůbec, nebo jiné akty, které, i když nesměřují k uchopování předmětu samého, ho přece míní jako jsoucí.
Ostatní  akty  ponechávají  bytí  svého  předmětu  bez  rozhodnutí  (dahingestelt);  předmět  v  nich  může,
objektivně vzato, existovat, ale v aktech samých se nejeví ve způsobu bytí nebo neplatí za skutečný, je spíš
„pouze představován“.“ Husserl, LZ II/1, A 447–448/ B 479–480, s. 468–469.
A také: „[...]  objektivující akty mají charakter kladoucích (za pravdivé pokládajících),  nebo nekladoucích
(„pouze představujících“) aktů.“ Husserl, LZ II/1, A 459/ B 494, s. 482.
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jejich  plnost  a staví  před  oči  „obecný  předmět“  „sám“,  se  buduje  na  základě  pouhých

imaginací,  nebo  že  je  přinejmenším necitlivé  vůči  rozdílu  mezi  vnímáním  a imaginací“.3

Husserl  dochází  v tomto  místě  svého  rozboru  vědomí  jako  výkonu  dosahování  předmětu

k potřebě doložit v souvislosti  s významem a myšlením, že vše, co je obecné,  není opřeno

o pouhé  představování,  ale  jest.  Zároveň  Husserl  u něj  trvá  přesvědčení,  jak  bylo  možné

sledovat na jeho kritice psychologismu, že z hlediska přístupnosti předmětu prostřednictvím

intencionálního  aktu  nemůže  platit  rozdíl  mezi  ideálním  a reálným  tak,  že  jedno  bude

poměřováno druhým. Má-li být idealita významu dosažena prostřednictvím aktů, pak to musí

být ty, jimiž není zároveň dosahováno individuálního konkrétního předmětu. Ideální předměty

mají být uchopitelné pouze v jim odpovídající struktuře intencionálního aktu.

Tím je  opět  připomenuta  struktura  intencionality  coby  jednoty  dvou  charakterů  zacílení

a docílení. Zacilující mínění jako kladoucí je směřováním k uchopování předmětu, který má

být  vzhledem ke  kladoucí  povaze  mínění  uchopován  jako jsoucí.  Mínění  jako aktovému

charakteru  zacílení  musí  odpovídat  také  kladoucí  akt,  kterým  ale  imaginace  či  pouhé

představování není. Mínění dosahuje svého cíle tím, že ladí nebo neladí s vjemem, který sám

kladoucím aktem je.  Husserl  tímto krokem představuje podstatné  rozšíření  pojetí  vnímání

a názoru,  které  bylo  až  dosud  chápáno  úzce  jako  smyslové  vnímání  a smyslový  názor.

Souvislost mínění a vnímání jako vzájemně si odpovídajících aktových charakterů stojí nejen

za výkonem vyvstávání předmětu, ale mínění i vnímání se také mohou proměňovat, protože

jsou ve své zaměřenosti  na předmět otevřené i jedno druhému, a pozměňovat tak celkový

charakter i vyplnění aktu. Z pouhého představování se přistoupením přiměřeného vjemu může

stát akt identifikace či rozlišení, a tak dochází k tomu, že akt, který není kladoucím, se jím

stane.4 Ukazuje  se  tedy,  že  vjem  s sebou  nese  nejen  završení  syntézy  konkrétního

a individuálního předmětného vyplnění,  ale  ve  vztahu k poměrům mezi  jednotlivými  akty

a v případě  pochybnosti  o aktu  samém plní  i funkci  zakládání  možnosti  jeho potvrzení  či

vyvracení. Dosavadní výklad vnímání je tedy rozšířen nejen co do jeho povahy kladoucího,

potvrzujícího  či  vyvracejícího  aktu,  rozšířeno  je  i pojetí  toho,  na  co  může  být  vnímání

zaměřeno. Jednotlivé akty tak mohou stát proti sobě jako vnímající a vnímané. Nejsou-li akty

zaměřeny na bezprostředně se dávající individuální předmět, ale mají-li být zaměřeny na něco

obecného,  stávají  se  fundovanými  akty.  Zaměření  intence  na  obecné  s sebou  totiž  nese

3 Husserl, LZ II/2, A 592/ B 120, s. 112.
4 Husserl, LZ II/2, A 593/ B 121, s. 113.

58



 IX. Husserl: schéma akt – předmět základem poznávání individuálního i obecného

zaměření na zcela jiný předmět a tím i podstatnou proměnu aktu jako takového.5 Jan Patočka

to  vysvětluje  následovně:  „Intence  na  obecné  je  proti  intenci  na  individuálno,  jeho  části

a momenty něčím základně novým a z intence individuálního neodvoditelným; je to intence

směřující  jinam, na něco docela  jiného než individuální věc nebo kolektiv takových věcí;

s individuální  intencí  má  společný  ten  rys,  že  se  týče  rovněž  něčeho  jednotného

a objektivního, jednoho předmětu v různých aktech, ale na rozdíl od ní předmět intence na

obecno není umístěn v objektivním prostoru a čase, jako objekt individuální intence.“6

Předmětnost, na niž je intence na obecno zaměřena, není smyslově přímo zachytitelná. Jde

o všechny  typy  nadsmyslových  a přesto  bezprostředně  se  dávajících  stavů  věci

(Sachverhalte).  Jako jejich příklady uvádí  Husserl  souhrny,  neurčité  mnohosti,  veškerosti,

počty,  disjunktiva,  predikáty  apod.  Jan  Patočka  překládá  Husserlem  použitý  termín

„Sachverhalte“  výrazem  „fakta“.  Z jeho  strany  jde  o zdůraznění  jejich  možnosti  být

bezprostředně dána podobně, jako je tomu u smysly zprostředkované předmětnosti. Výkon

intence, která se na tento předmět zaměřuje, je k němu obrácena nikoli proto, aby ho dosáhla,

ale aby on sám byl potvrzením vlastního mínění aktu. Když vidíme postavu stojící u okna

a prohlásíme o ní, že to je Adéla nebo Mirka, neobracíme se k ní, protože jsme zahlédli ženu,

ale proto, abychom se ujistili, že je to buď Mirka nebo Adéla. Předmětnost, která je tímto

aktem zajišťována, usiluje o potvrzení svého mínění na předmětu, který ji má v tomto mínění

dosvědčit.7 Uvedený příklad je  určitou názornou demonstrací  předmětnosti  stavu věcí,  ale

můžeme se obejít i bez něho. Vlastně každá kategoriální forma nám může být dána právě tak,

jak jest. Vzhledem k tomu mluví Husserl o vnímání, které stojí vedle smyslového vnímání,

a to  proto,  že  oběma  je,  jako  aktu  jednoho  rodu,  vlastní  funkce  vyplnění:  „Podstatná

stejnorodost funkce vyplnění a všech s ní zákonitě souvisejících ideálních vztahů činí právě

5 „Fundovanost aktu neznamená, že tento akt je nějakým, lhostejno jakým, způsobem vystavěn na jiném aktu,
nýbrž že jako fundovaný akt je  ze své povahy, tj.  dle svého rodu,  možný jen jako takový akt,  který se
vybudovává na aktech z rodu fundujících aktů, a dále že předmětný korelát fundovaného aktu má určitý
obecný moment, určitou formu, s níž se předmět vůbec může intuitivně zjevit jedině ve fundovaném aktu
tohoto rodu. Intuitivní vědomí obecnosti proto nemůže existovat bez individuálních názorů, které jsou jeho
základem, identifikace nemůže existovat bez fundujících aktů, které se zaměřují na identifikované objekty,
atd.“ Husserl, LZ II/2, A 650/ B 178, s. 160–161.

6 Patočka, Úvod, s. 48.
7 „Kde obecné myšlenky nacházejí své vyplnění v názoru, tam se na vjemech nebo ostatních jevech stejného

řádu budují jisté nové akty, a sice akty, které se vztahují k jevícímu se předmětu zcela jiným způsobem než
tyto názory, které je právě aktuálně konstituují. Odlišnost tohoto způsobu vztahu se projevuje v samozřejmém
a výše často používaném obratu, že názorný předmět zde nestojí sám jako míněný, nýbrž funguje jen jako
objasňující příklad pro vlastní obecné mínění. Tím, že vyjadřující akty pak následují tyto rozdíly, míří i jejich
signifikativní intence místo na něco názorně představitelného, spíše na něco obecného, co je možné názorem
pouze doložit.  A kde se nová intence adekvátně  vyplňuje podkládajícím názorem, tam se prokazuje její
objektivní možnost, resp. možnost či „realita“ onoho obecného.“ Husserl, LZ II/2, A 607/ B 135, s. 124.
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nezbytným,  abychom  každý  akt  vyplňující  na  způsob  potvrzujícího  sebepředvedení

(Selbstdarstellung)  označovali  jako  vnímání,  každý vyplňující  akt  vůbec jako  názor a jeho

intencionální  korelát  jako  předmět.  Na  otázku,  co  znamená,  že  kategoriálně  zformované

významy  dosahují  vyplnění,  že  se  potvrzují  ve  vnímání,  nemůžeme  dát  skutečně  jinou

odpověď než tuto: Neznamená to nic jiného, než že jsou vztaženy k předmětu samému v jeho

kategoriálním zformování. Předmět sám s těmito kategoriálními formami není pouze míněn,

jako v případě pouze symbolických funkcí významů, nýbrž je nám právě v těch formách sám

postaven před oči; jinými slovy: není pouze myšlen, nýbrž je nazírán, resp. vnímán.“8

Ve vztahu k Heideggerově přepracování Husserlovy teorie předmětné a kategoriální intence

je  nutné  uvést,  že  to,  zda  se  jedná  o jednu  nebo  druhou,  není  relevantní  tehdy,  když  je

promýšlena právě danost předmětu. Omezíme-li se v tuto chvíli na předmětnou intenci, pak je

tehdy,  když se  předmět  názoru  shoduje  s předmětem myšlenky,  která  se  v něm vyplňuje,

přítomna  jednota  identity.  Ta  není  ničím,  co  by  bylo  nalézáno  později  nebo  bylo

prostřednictvím reflexe do aktu vkládáno proto, že míněné odpovídá ve srovnání danému.

Husserl považuje vzhledem ke svým analýzám oprávněně identitu předmětu za to, co „je tu od

počátku, je prožitkem, nevýslovným, pojmově neuchopeným prožitkem“.9 Husserl rozšiřuje

pojetí  danosti  předmětu  i mimo  striktně  předmětnou  intenci.  U všech  předmětů  –  těch

v individuálním i obecném smyslu – je vzhledem k jejich identitě rozhodující pouze to, zda

a do jaké míry jsou dány tak, jak jsou míněny. Odpovídá-li jedno druhému úplně, pak dochází

k jejich souběhu, který Husserl nazývá krytím, evidencí. Evidence je plným aktem podle toho,

jak postupuje krytí intencionálního mínění vyplňujícím názorem. Směřuje-li jejich vzájemné

krytí k úplnému završení, stává se zároveň i základem pro identifikací předmětu. Identita je

pak  založena  „úplnou  shodou  mezi  míněným  a daným  jako  takovým,“10 jako  taková  je

korelátem  kryjící  identifikace  a v tomto  smyslu,  a to  je  nutné  zdůraznit,  je  Husserlovým

primárním vymezením pravdy.

Individuální  a obecný  (řečí  tradice  před  Husserlem reálný  a ideální)  předmět  je  v rámci

Husserlových  Logických zkoumání konstituován jako jednota toho, co míněno – tedy jako

předmět aktového pojetí, formy aktu, a toho, co je prostřednictvím vnímání dáno – tedy jako

předmět  aktu  vyplnění,  materie  aktu  a smyslových  reprezentantů.  Toto  schéma  zůstává

v pozadí  Heideggerovy  snahy  objasnit  otázku  pravdy  tak,  jak  ji  představuje  ve  svých

8 Husserl, LZ II/2, A 614–615/ B 142–143, s. 130–131.
9 Husserl, LZ II/2, A 506/ B 34, s. 43.
10 Husserl, LZ II/2, A 594/ B 122, s. 114.
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přednáškách. Rozhodující pro jeho radikalizaci Husserlovy fenomenologické metody je, že

odnímá její  důraz kladený při  sledování konstituce předmětu z předmětu samotného. Proti

tomu vyzdvihuje pár danost a pojetí,  jinými slovy nazírání a mínění,  a ujímá se ho z jeho

vnitřní dynamické vazby udávající se za přítomnosti nebo absence jednoho vůči druhému.11

Odhaluje totiž jejich vzájemný poměr jako vztah zakládání jednoho druhým v jeho možnosti

vůbec být (mínění) a být uchopitelné jinak než bezprostředně ve zkušenosti (nazírání). Jedno

vykládá  ze  vztahu  k druhému za  jeho  chybění  či  přítomnosti.  Danost  je  předtematickým

základem možnosti  mít  něco jako něco.  Je  tedy základem všeho tematického uchopování

něčeho  právě  jako  něčeho  nezávisle  na  tematickém  uchopování,  tedy  i za  jeho  absence.

Zároveň ale  nemusí  být  danost  sama přítomná,  aby mohlo být  něco jako něco tematicky

uchopeno. Absence danosti  nezamezuje  uskutečnění tematického uchopování,  vyjadřování.

Její  nepřítomnost  značí  nepřítomnost  možnosti  osvědčení  se  tematického  uchopování  na

daném, ale nezakládá jeho nemožnost. Martin Heidegger tak ukazuje, že nazírání a mínění

jsou jedno pro druhé určující jak ve své přítomnosti, tak i ve své nepřítomnosti.

11 „In the Logical Investigations, taking his cues from an analysis of acts, Husserl construes truth as the identity
of what is meant (by the subject of the act) and what is given (to the same subject, this time as the subject of
an act of intuition). Heidegger shifts the center of gravity from the subject, not simply to the absence and
presence of what is meant and given respectively, but to the unfolding of that presence from its absence.“
Dahlstrom, Truth, s. 171.

61





 X. Specifika Heideggerovy interpretace intencionality vzhledem k Husserlovu VI. zkoumání

 X. Specifika Heideggerovy interpretace intencionality vzhledem 
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Poznávání  je  podle  Heideggera  bytostně  definováno  prostřednictvím  toho,  „na  co“  je

zaměřeno.  Uváděn  je  jednoduchý  příklad  právě  probíhající  situace  –  v jeho  případě

přednášky. Není pochyb, že je bezprostředně zaměřen na naslouchající studenty nebo na něco

jiného před sebou, třeba zeď. Jednoduchá odpověď na otázku, na co je poznání zaměřeno,

může být z přítomného příkladu zodpovězena stejně jednoduše: na jsoucí samo. Tím nejsou

myšleny žádné obsahy vědomí, ale poznávající obracení se ke zdi a studentům může mínit

právě jen je a právě tak, jak jsou. Když se od jsoucího samotného odvracíme, zůstává nám

jeho  představa.  Heidegger  chce  pomocí  tohoto  příkladu  stanovit  klíčový  rozdíl  mezi

vnímaným a pouze představovaným. Má spočívat v tom, že při vnímání je to míněné jsoucí

tělesně  (leibhaftig)  „tu“  (da),  zatímco  při  představování  nikoli.  Tato  zkušenost  „tělesné“

přítomnosti jsoucího je určena tím, že ho nezprostředkovaně máme. Mít jsoucí v jeho tělesné

přítomnosti definuje podle Heideggera ve fenomenologii názor.1 Názor nám dává věc jako

takovou,  ale  u Heideggera  je  definován  primárně  z perspektivy  od  nás  a to  právě

prostřednictvím onoho „mít“, které je navázáno na „tu“. To, co je bezprostředně zde a my to

máme  za  přímo  přístupné,  je  jsoucí  samo.  Pojem  názoru  je  vůči  tomuto  jsoucímu  sám

sekundární, protože definičně vychází ze situace, v níž my samy docházíme poznání nikoli

tím, že je nám jsoucí dáno, ale podle Heideggerova popisu tím, že jsoucí máme. Toto mít

(haben)  nesmí  být  chápáno  v prostém  posesivním  smyslu.  Je  používáno  v dispozičním

smyslu. Heidegger si připravuje základ pro to, aby prostřednictvím takto definovaného názoru

věci  prokázal  její  souvislost  se  světem  i s námi  prostřednictvím  jejího  „k čemu“,

prostřednictvím kterého je  námi  netematicky uchopitelná.  Tato  dispozice  názoru,  která  se

zprostředkovává skrze jeho mít (Haben) věc v tělesnosti (Leibhaftigkeit), současně zakládá

jeho způsobilost dosvědčit to, co se nám nepřímo zprostředkovává větami a řečí vůbec.

Bezprostřední přítomnost jsoucího „tu“, z níž dochází k tomu, že věc máme, a tak o ní lze

říci, že je nám dána v názoru, není častá. Zdaleka tak nepoznáváme všechny věci z našeho

blízkého  okolí  a už  vůbec  nelze  nic  takového  tvrdit  o poznávání  světa,  i když  se  naše

poznávání orientuje podle Heideggera právě na něj. Zdaleka jako největší paradox pak zní

1 „Und  Erkennen  ist  demnach  das  erfassende  Haben  des  Seienden  selbst  in  seiner  Leibhaftigkeit.  Diese
erfassende Haben des Seienden selbst in seiner Leibhaftigkeit bezeichnet man in der Phänomenologie als
Anschauung, das ist die phänomenologische Definition der Anschauung.“ Heidegger, Logik, s. 103.
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jeho tvrzení, že věci zcela nemáme ani tehdy, když s nimi máme co do činění, jak dokládá na

příkladu  svého  psaní  na  tabuli.  V takové  chvíli  je  dokonce  tabule  jako  taková  neviděna,

ponejvíc je mu dána nějaká její část. Přesto se Heidegger, aniž by to dál rozváděl, zmíní, že

pohled na to, co se v takové chvíli udává, lze i obrátit: právě tehdy, když se od určité věci

v jejím  užívání  odvracíme  a zase  se  k ní  vracíme,  je  ona  sama nejvíc  přítomna.  Když  je

používána k tomu, k čemu je, je zároveň ve své úplné a bezprostřední danosti zapomenuta –

ztracena právě jako ona sama – a naše pozornost je věnována jen tomu, co může být jejím

prostřednictvím učiněno. Tehdy se v nejvlastnějším smyslu odhaluje, čím sama je. Ve světle

tohoto příkladu utrousí Heidegger klíčové upozornění, říká totiž, že pojem ztělesněnosti je, na

rozdíl od tohoto příkladu, v jeho přednášce orientován na teoretické uchopování a poznávání

a vykládá ho ze souvislosti s nimi.2

Tato zdánlivě marginální poznámka odhaluje, že Heidegger si byl vědom, že i jeho výklad

sám se pohybuje uvnitř jistého zásadního rozdílu uchopování. Do souvislosti přednášky patří

nejen přímé vnímání posluchačů před ním a pouhé představování zdi za ním, ale náleží do ní

také ten modus výkladu, který je do velké míry založen nejen ve smyslové, ale i  v kategoriální

abstrakci.  Proto  může  také  smysluplně  používat  všechny  typy  výrazů  –  Husserlovou

terminologií  řečeno – smyslové,  kategoriálně smíšené i kategoriální pojmy. Hovoří-li  tedy

o bezprostřední přístupnosti věcí coby ztělesněných, pak se snaží alespoň demonstrovat, že

jsou jinak uchopovány prostřednictvím předtematického smyslového vnímání – právě do této

sféry smyslu odkazuje jeho termín „mít“ – a zcela jinak jsou uchopovány prostřednictvím

abstrakce, která se vybudovává na fundovaném aktu (tzn. na tom, který je alespoň do určité

míry obecný), tedy na základě kategoriální abstrakce. Právě do této sféry odkazují výrazy jako

„názor“,  „poznání“ nebo „vědění“. I když si je těchto Husserlem precizně propracovaných

rozdílů  vědom,  nezabývá  se  jimi,  protože  odrážejí  přílišné  uvolňování  prostoru  pro

rozlišování  reálného  a ideálního,  které  Husserlovi  vytýkal  a jemuž  se  snažil  svou  prací

postavit.  K tomu říká: „Myšlení myšleného přece jest, ale co je to za bytí? Jde o bytí této

2 Heidegger, Logik, s. 104.
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jsoucí  jednoty  reálné-ideální?  Nenechme  se  ohromit  jasným  rozdělováním  reálného

a ideálního, držme především pevně, že živoucí myšlení je myšlením myšleného a jen z toho

důvodu je ono zkoumáno a jsou hledána jeho pravidla. Tak se ukazuje, že za zdánlivě jasným

dělením reálného a ideálního se skrývá obtíž, ba dokonce, že v něm spočívá jádro problému.

Toto  dělení  vposledku  nejen,  že  nepřispívá  k jeho  řešení,  nýbrž  je  přímo  převrácenou

formulací problému, kterou je diskuze odsouzena k marnosti.“3

Heidegger v souvislosti se (podle něho) zavádějícím dělením reálného a ideálního navrhuje,

ptát se po jsoucím, které by je nepřemosťovalo, ale ukázalo by je v jejich původní jednotě.

Heideggerova pozice je v tomto ohledu vůči Husserlovi dvojaká, jednak mu jeho výzkumy

intencionality  otevírají  vlastní  cestu k promýšlení  vztahu daného a míněného.  Zároveň ale

Husserlovi vytýká, že kladl příliš velký důraz na dělení ideálního a reálného, a to v tom, že

zkoumal, jaké rody intencionálních aktů jsou ty, které se mohou vztahovat buď k reálnému, či

ideálnímu předmětu, a jaký je vztah mezi nimi, místo aby se více věnoval otázce, jaký má

tento rozdíl význam ve vztahu k bytí. Proto je třeba si klást otázku po takovém jsoucím, které

je může odhalit v jejich jednotě nebo na původní jednotu tohoto dělení poukázat.

I přes tyto výtky má ale pro Heideggera Husserlův výzkum nedocenitelný význam, protože

se v něm podařilo prokázat vzájemné vyžadování se obou stran aktu, ať už je v závislosti na

úhlu  pohledu,  míře  abstrakce  či  možnosti  chápat  je  fenomenologicky  nazýváme  pojetím

a daností,  míněním  a nazíráním  či  kvalitou  a materií.  Právě  Husserlovo  fenomenologické

prokázání,  že  intencionální  podstata  je  tvořena  jedině  vzájemně  se  vyžadující  kvalitou

a materií, otevřelo, spolu s jeho objevem kategoriální intuice, Heideggerovi možnost nalézt

cestu, jak dotazovat věc, individuální předmět, v jeho „k čemu“, výpověď v jejím „o čem“

a myšlení z hlediska v něm myšleného. Tento postoj vyjadřuje jeho přesvědčení, že věci, řeč

a myšlení a vztahy mezi nimi nelze zkoumat co do toho, jak jsou nám přístupné, ale co do

jejich  bytí.  V původu  této  Heideggerovy  myšlenkové  pozice  stojí  Husserlovo  rozhodné

odmítnutí  samostatného  imanentního  či  vnějšího  předmětu,  a jeho,  na  Brentanův  pokyn,

učiněný objev, že předmětnost vůbec, ideální stejně jako reálná, je jako taková – co do svého

3 „Das Denken des Gedachten  ist doch, und was ist das für ein Sein? Das Sein dieser seienden Einheit des
Realen-Idealen? Läßt man sich durch die einleuchtende Scheidung von Realem und Idealem nicht verblüffen,
hält man vor allem fest, daß das lebendige Denken das Denken des Gedachten ist und daß nur deswegen ihm
nachgefragt  wird  und  nach  Regeln  gesucht  wird,  so  zeigt  sich,  daß  sich  hinter  der  scheinbar  so
einleuchtenden Scheidung von Realem und Idealem eine Schwierigkeit versteckt, ja daß in ihr der Kern des
Problem liegt. Am Ende trägt diese Scheidung nicht nur nichts zu seiner Lösung bei, sondern ist geradezu die
verkehrteste  Formulierung  des  Problems,  mit  der  die  Diskussion  zur  Aussichtslosigkeit  verurteilt  wird.“
Heidegger, Logik, s. 91.

65



Diplomová práce Vnímání předmětu, či vidění věci?

bytí  –  určena  intencionálním výkonem.  To  také  znamená,  že  má-li  být  sledována  otázka

pravdy – podle Husserlova primárního určení jí samé – jako korelátu identifikace, pak musí

i ona být tím, co se primárně nedotýká předmětu jako takového, nebo již vyslovené věty, či

soudícího soudu, ale musí provázet oblast  jejich vyvstávání, a být tedy spojena především

s míněním a nazíráním a průběhem jejich souvislosti,  tedy s průběhem aktu.  Když je  totiž

ideální promýšleno jako stálé,  které je pochopitelné prostřednictvím rozumu, a reálné jako

proměnlivé  a jako  takové  uchopitelné  prostřednictvím smyslů,  pak  je  vlastně  promýšlena

právě otázka jejich přístupnosti k nám a nikoli jejich bytí a jemu vlastní způsob. Heidegger

chápe, že Husserl učinil rozhodný krok směrem k chápání bytí ideálního a reálného i tím, že

prokázal souvislost všech intencionálních aktů. Tedy těch, jimiž je dosahováno individuálních

předmětů spolu s těmi, které zajišťují souvislosti mezi předměty samotnými, a nakonec i těch,

které se netýkají předmětů, ale pravd o nich. Je nutné neztrácet ze zřetele, že výraz předmět

nebo  předmětnost  jsou  Husserlem  používány  v souvislosti  s pojednáváním  jejich

poznatelnosti v nejširším možném smyslu. Husserl tvoří systém, v němž předměty vyvstávají

prostřednictvím aktů sobě příslušné třídy. Vyvstávání předmětů, popřípadě jejich souvislostí,

se ale nemůže dít bez určování jich samých. Spolu s vyvstáváním předmětu se udává i jeho

určování. Když od obojího – od vyvstávání předmětu i určování, že je tak a tak – dostatečně

abstrahujeme,  lze  dojít  k tomu,  že  prvé  je  bytím  a druhé  pravdou.  Husserlův  výklad  zní

následovně: „Nic nemůže  být, aniž je to tak a tak určeno; a to, že něco je, a je to tak a tak

určeno,  je  právě  pravda  o sobě,  jež  je  nutným  korelátem  bytí  o sobě.  Totéž,  co  platí

o jednotlivých  pravdách,  resp.  o jednotlivých  stavech  věcí,  platí  zjevně  i o souvislostech

pravd, resp. stavů věcí.“4 Když Husserl používá termín „stav věcí“ (Sachverhalt), chce tím

zdůraznit, že se nejedná pouze o jednotlivou, izolovanou předmětnost, ale jde o celkový stav –

širší  kontext nebo můžeme říci  i situaci – jichž je právě předmět součástí.  Nikdy se nám

nedává izolovaně v tom smyslu, že by byl poznatelný pouze on sám, ale je poznávaný ve

svém stavu: tedy s těmito určitými vlastnostmi, v určitých vztazích. Ještě jednou se podívejme

na  Husserlovu  přesnou  formulaci:  „Když  vykonáváme  určitý  poznávací  akt  či  –  jak  to

s oblibou vyjadřuji – když v něm žijeme, „zabýváme se předmětností“, kterou tento akt právě

poznávajícím  způsobem  míní  a klade;  a jedná-li  se  o poznání  v nejpřísnějším  smyslu,  tj.

soudíme-li s evidencí, pak je předmětnost  dána. Stav věcí máme nyní nejen domněle, nýbrž

skutečně před očima a v něm máme před očima též samotný předmět jako to, čím je, tj. přesně

4 Husserl, LZ I/1, A 229/ B 228, s. 202.
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tak a ne jinak, než jak je v tomto poznání míněn: jako nositele těchto vlastností, jako člena

těchto  vztahů apod.  Je  takový nikoli  domněle,  nýbrž  skutečně,  a jako skutečně  takový je

našemu poznání dán. To však neznamená nic jiného než toto: jako takový je nejenom vůbec

míněn (souzen),  nýbrž  poznáván;  nebo:  to,  že  je  daný předmět  takto,  je  pravda,  která  se

aktualizovala, je prožitkem v evidentním soudu. Učiníme-li tento akt předmětem reflexe, pak

se  předmětem  namísto  oné  předmětnosti  stane  pravda  sama  […]“.5 Právě  těmito

Husserlovými  úvahami  byl  Heidegger  přiveden  k tomu,  aby  sledoval  věci  v jejich  širších

vztazích a souvislostech, tedy v jejich „k čemu“, a vedle nich sledoval i pravdu, která je při

určité míře abstrakce dosažitelná myšlením spolu s nimi. Když tedy vysvětluje, že při otázce,

co je předmětem poznání, se jako nejsamozřejmější odpověď nabízí jsoucno samo, pak také

implicitně míří na nejjednodušší aktovou jednotu míněného – daného s tím, že dané, to před

ním, je s jeho míněním totožné.

Míněné přitom nemusí být dané pouze vnímáním, aby bylo bezprostředně přítomné. Jakýkoli

jednoduchý matematický výpočet násobku či součtu slouží jako příklad názorné výpovědi,

v níž je míněné zároveň zde přítomné. Tak se také konečně objasňuje rozdíl mezi vnímáním

a názorem: „Názor je všude tam, kde je to v jednání míněné, tělesně přítomné. Vnímání je

pouze  jedním  modem  názoru  a to  tím,  v němž  je  konstitutivní  smyslovost.“6 Tělesná

přítomnost věci není zakusitelná pouze v bezprostřední smyslové přístupnosti,  jako příklad

takového případu je zvoleno násobení: 2x2=4. To, co je míněno, je zároveň přítomno tak, že

je sledovatelné v jednotlivých kladeních; zároveň s uchopením se dostavuje rozumění. Tím,

že Heidegger staví  vedle příkladu smyslové zkušenosti  vysoce abstraktní příklad násobení

a u obou  uvádí,  že  to,  co  je  míněno,  je  samo  v sobě  tím,  čím  jest,  a proto  může  být

uchopováno přímo, ukazuje na svůj nesouhlas s Husserlem, který by tyto dva příklady takto

jednoduše neztotožnil. Smyslová zkušenost je založena ve vnímání v užším smyslu, protože je

jejím prostřednictvím uchopována smyslová předmětnost, zatímco u násobení je uchopovaná

předmětnost kategoriální, a jde tedy o předmětnost šířeji vymezeného vnímání. Nutně se tedy

podle něho musí lišit i charaktery uchopování samotného, a to i když obojí předmětnost může

být uchopována přímo.7

5 Husserl, LZ I/1, A 229–230/ B 229, s. 203–204.
6 „Anschauung ist überall da, wo das in diesem Verhalten Gemeinte leibhaftig anwesend ist. Wahrnehmung ist

nur ein ein Modus der Anschauung und zwar der, für den Sinnlichkeit konstitutiv ist.“ Heidegger,  Logik, s.
103.

7 „O každém vnímání se říká, že uchopuje svůj předmět sám či přímo. / Toto přímé uchopování má ale různý
smysl a charakter podle toho, zda se jedná o vnímání v užším nebo rozšířenějším smyslu, resp. zda je ona
„přímo“ uchopování předmětnost  smyslová nebo  kategoriální,  jinak řečeno: zda je to  reálný nebo  ideální
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Heidegger ve stejné pasáži také uvádí, že mezi vnímáním a pouhým představováním není

žádný bytostný rozdíl, kromě toho, že uchopované vnímaného je „tělesně“ přítomné, zatímco

pouhé představování je co do obsahu svého uchopování prázdné. Tento postoj představuje

naprostou  opozici  vůči  Brentanovi,  který  by  se  ještě  důrazněji  než  Husserl  dovolával

podstatné odlišnosti mezi smyslovou zkušeností s fyzickými fenomény, jež se dávají vnějšímu

vnímání,  a představou,  základním  psychickým  fenoménem,  jehož  způsobem  danosti  je

vnímání  vnitřní.  Heideggerovo  zdánlivě  prosté  ztotožnění  smyslového  a kategoriálního

názoru prostřednictvím prohlášení, že je tím pojat šířeji,  a jeho popření bytostného rozdílu

mezi  smyslovým  vnímáním  a představováním,  jednoznačně  prokazují,  že  usiluje  o to

pohybovat se v jiném, hrubě řečeno, významovém rámci než Husserl a Brentano. Nezáleží mu

na prokázání samotných základů poznání pro to, aby mohla být důvěryhodně založena věda

jako taková, už vůbec se nestará o založení psychologie jako pravé vědy. Hledí na člověka ve

světě a v jeho bytí. Říká: „Naše poznávání a vědění se nejprve a stále orientuje na svět, žije ve

„smyslové zkušenosti“ a sbírá se z ní.“8

Martin Heidegger mění směr, kterým se chce při sledování vyvstávání smyslu (nikoli přímo

předmětu)  vydat.  Radikalizuje  Husserlův  imperativ  „k věcem samým“:  chce  sledovat  věc

samu ve  vztahu  k člověku  –  ve  vztahu  k jsoucnu,  které  je  mezi  jinými  jsoucny  schopno

poznávání a názoru ve všech úrovních abstrakce tak, jak jej Husserl  představil.  Heidegger

poukazuje na to, že poznání a celek vědy jsou založeny na pravdě věty, kterou dokládá jako

odvozenou  z pravdy  bezprostředního  názoru.  Budeme-li  ještě  chvíli  držet  Husserlovu

terminologii, pak lze říci, že Heidegger chce prohlédnout tam, kde vyvstává samotný význam

nikoli pro to, aby promýšlel, jak se celek poznání, tedy věda, ustavuje, ale aby ukázal, že ona

se, stejně jako myšlení myšleného vůbec, zakládá v původním názoru jsoucna. Věc se přitom

stává tím, čím je, tak, že sama v momentu své užitosti ustupuje, stává se neviděnou a vyvstává

skrze ni do zřetele činnost nebo jiná věc. Jako taková se objevuje a mizí, a to znovu a znovu.

Nevyvstává  (neobjevuje  se)  se  primárně  jako  bezprostředně  smyslově  přístupná  ve  své

samostatnosti, ale vystupuje především v širším smyslu své užitečnosti coby své náležitosti do

světa. To jsoucí, které je přitom také přítomné, které tuto zkušenost činí, je člověk, pobyt sám.

Heidegger  nerozlišuje  mezi  prostým smyslovým a kategoriálním názorem a poukazuje  tak

předmět.  Smyslové  či  reálné předměty  budeme  moci  charakterizovat  jako  předměty  nejnižšího  stupně
možného názoru,  kategoriální či ideální jako předměty vyšších stupňů.“  Husserl,  LZ II/2, A 617/ B 145, s.
132.

8 „Unser Erkennen und Wissen,  zunächst  und ständig auf  die Welt  orientiert,  lebt  in und schöpft  aus  der
»sinnlichen Erfahrung«.“ Heidegger, Logik, s. 103.
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k tomu,  že  má-li  být  prováděna  abstrakce  bezprostředního  názoru  věci  v jejím  širokém

smyslu,  pak  je  nutné,  aby  byla  prováděna  nikoli  za  účelem získávání  odvozených pravd

výpovědi a tak se konstruoval „umělý“ uzavřený celek vědy. Abstrahování od smyslového

názoru má svůj  důvod proto,  že vědění  (nazírání  pravdy) je  s to  provázet  šíří  a hloubkou

souvislostí,  ve  kterých  se  člověk  bez  svého  vlastního  přičiňování  již  nachází.  Proto  je

kategoriální intuice Husserlův zásadní objev. Jeho ambicí je prokázat, že lze vést sledování

smyslu  od  každé  jednotlivé,  bezprostředně  dané  věci  až  k ustavování  celku  vědy,  a to

prostřednictvím „žití uvnitř“ intencionálních aktů. Martin Heidegger se Husserlova systému

ujímá jako specifického pokynu, jak se chopit klíčových fenomenologických témat – vnímání,

danosti, mínění, udělování významu a vyplňování smyslu a nakonec i myšlení a vypovídání –

tak, aby skutečně poskytovala průhlednost souvislosti  věci, světa  a vposledku i bytí.  Když

zvážíme  jeho vyjádření,  že  lišení  reálného a ideálního  představuje  převrácenou a k debatě

nepřispívající  formulaci  a že  bezprostřední,  na  smyslovosti  vybudovaný  názor  a představa

nejsou  bytostně  odlišné,  pak  je  patrné,  že  sleduje  ustavování  souvislosti  individuálního

a obecného  podstatně  jinak,  než  jak  to  činili  Brentano  a Husserl.  Heidegger  promýšlí

smyslovým  a kategoriálním  názorem  a intencionalitou  předznačenou  souvislost  jsoucen

a světa  jako tu,  do  níž  jsme  my sami  primárně  orientováni,  zatímco  jsme  také  sami  tím

jsoucnem,  které  není  primárně  charakterizováno  vnímáním,  představováním,  usuzováním,

tedy vědomím, ale tak, že jsme chodící, píšící, zpívající apod. Tyto činnosti jsou způsoby,

jakými jsoucna uchopujeme – jak je  vykládáme. Vzpomeňme na Brentana a jeho výrok, že

v psychických aktech nesleduje to prožívané, ale akt prožívání sám, mysleme na Husserlovo

oblíbené  vyjádření,  že  akty  musí  být,  abychom  v jejich  uskutečňování  mohli  být

„absorbováni“,  abychom  v nich  mohli  „žít“.  Heidegger  tyto  jejich  postoje  radikalizuje

a navazuje  na  ně  tím,  že  se  snaží  vyhnout  jakémukoli  od  zkušenosti  odvozenému

abstraktivnímu pojednání  a za  východisko svých úvah volí  naši  bezprostřední  situovanost

vůči  celku našeho bytí  a vůči  celku světa.  Tato orientace přesahuje  každé tady a teď,  ale

zároveň v jejím základu stojí, že každé tady a teď je založeno právě z toho, na co se ona

zaměřuje. Proto musí „tu“ pobytu (Da-sein), stejně jako ono „tu“ mít věc (Da-haben), „to“

myšleného  vždy  bezprostředně  souviset  s „odkud“  a to  tak,  aby  mezi  nimi  nebyla  žádná

bezprostředně nepřekročitelná hranice (jako mezi reálným a ideálním). Musí být sourodé nebo

jinak řečeno vzájemně se – co do možnosti uchopit nikoli jejich význam, ale uchopit je v tom,

co  jsou,  a tak  nereflektovaně  uchopovat  vždy  i jejich  význam  –  vyžadující.  Proto  může
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Heidegger představit a chtít prokázat naši orientace vůči světu (husserlovsky: vůči obecnému)

jako udávající se mezi tím, co je k chození, psaní a zpívání, a námi coby chodícími, píšícími

a zpívajícími.9 Naše  schopnost  vyznat  se,  znát,  pochází  z toho,  v čem  (a s čím)  se

pohybujeme. Proto je podle něho nutné začít právě odsud, nikoli od aktu prožívání nebo od

struktury intencionálního aktu vůbec. Husserlova maxima „k věcem samým“ ve své možnosti

založená v jeho průzkumu intencionálního aktu, jednoty míněného a daného, a jeho doklad

možnosti abstraktivně stupňovat, a tak i prožívat bezprostřední nazírání (původně založené ve

smyslové zkušenosti) jsou Heideggerem pochopeny jako současná reformulace starými Řeky

stanoveného cíle poznávání, jímž je vidění.10 Jeho odpovědí na Husserlovu maximu je pak

pokračování v cestě, kterou on sám po Brentanovi nastoupil a na níž byla věc získána nikoli

jako  nám  dávající  se,  ale  naopak  coby  vrchol  (našeho)  intencionálního  výkonu.

Prostřednictvím bytostného vztahu evidence založeného ve vztahu k věci, na jejím „k čemu“

a z ní  vyvstávající  možnosti  identifikace,  tematického  uchopování,  která  má  v základu

„myšlení  myšleného“,  jež  je  přístupné  jako  „o čem“  řeči,  nachází  Heidegger  nový,  od

Husserlova fenomenologického pojetí odlišný, způsob, jak definovat bezprostřednost názoru,

aniž by bylo uvažování o něm založeno v promýšlení struktury vědomí. Přitom je ale nutné

zachovat cestu abstrakce, která, opřena o bezprostřední názor, bude postupovat od jednotlivé

věci  k obecnějším  významovým  celkům  až  k možnému  nalezení  zdroje  významu  vůbec.

Podle  Heideggera  je  veškerá  naše  činnost,  v rámci  níž  věci  „k něčemu“  máme,  právě

naplňováním jejich nejvlastnější otevřenosti významu. Zároveň je i prvním krokem k tomu,

abychom se stali srozumitelnými sami sobě, a tak se nám mohl stát srozumitelný svět a snad

i (naše) bytí.

9 „Dieses Als-Was, von dem her ich verstehe, und das ich im vorhinein schon habe, aber unthematisch, ist
dabei in diesem »Im vorhinein haben« nicht etwa thematisch erfaßt, ich lebe im Verständnis von Schreiben,
Beleuchten, Aus- und Eingegehen und dergleichen. Genauer: ich bin – qua Dasein: sprechend – gehend –
verstehend – verstehender Umgang. Mein Sein in der Welt  ist nichts Anderes als dieses schon verstehende
Sichbewegen in diesen Weisen des Seins.“ Heidegger, Logik, s 146.

10 „Also  der  Ausdruck  Idee ist  keine  sachhaltige Bestimmung dessen,  was damit  gemeint  ist  sondern eine
Bestimmung  erwächst  daraus,  daß  für  die  Grieche  Sehen,  Anschauung,  ϑεωρία,  intuitus,  Intuition,  die
primäre Erfassungsart war, wie denn Aristoteles auch sagt (Anfang der  »Metaphysik«, 980 a 20), daß das
Sehen eigentlich das ist, was von den Menschen angestrebt wird im Felde des Erkennens. Die Wurzel dieses
Vorranges des  Sehens  als  die  fundamentale  Erfassungsart  von  Seiendem überhaupt  liegt  letztlich  in  der
Neugier.“ Heidegger, Logik, s. 91.
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(dáno)

 XI. Hedieggerova jako-struktura navazuje na Husserlovu a Brentanovu 
strukturu jak (prožíváno) - tak (dáno)

 i. Heidegger: vnímání (Wahrnemhnung) versus jednání (Verhalten)

Na prosté otázce „jak k tomu přijde, že vidím křídu?“ převrací Heidegger celou dosavadní

diskuzi,  která  je  postavena  na  různých  pojetích toho,  co  je  vlastně  předmětem a činností

vnímání. Ptá se, do jaké míry se na vnímání podílí obecná struktura mínění (či pojmu), kterým

je  vnímané  určeno  jako  něco,  a do  jaké  míry  rozhoduje  o tom,  co  je  vnímáno,  ono,

individuální  právě  vnímané – tedy počitky jako vyplňující,  prožívaný ale nezjevný obsah

vědomí  –  to  čité  (empfundene),  podle  Brentana  fyzické  fenomény,  podle  Husserla

reprezentanty – či počitky jako obsah smysl vyplňujícího aktu, odpovídající protějšku aktu

význam-udělujícího.  Heidegger  tvrdí,  že  vidění  křídy,  a k tomu bílé  nebude srozumitelné,

dokud bude diskutováno vnímání a nikoli  základní jednání (Grundverhalten) pobytu, jehož

základní ustavení spočívá v činnosti, která je něčím prováděna, přičemž význam této činnosti

určuje význam k ní používané věci a tato věc zase umožňuje provedení té činnosti vůbec, tedy

její naplnění co do obsahu a, abstraktivně pojato, také co do jejího smyslu. Základní jednání

(Grundverhalten)  pobytu  vyjadřuje  zkratkovitě  jako  mít-co-dělat-s (Zu-tun-haben-mit).

Postavení pobytu a věci vedle sebe a jejich definiční, obecné spojení do jedné pobyt i věc

vzájemně určující struktury pochází ze základního poměru člověka k věci v široké významové

souvislosti,  z níž  jí  prostřednictvím  její  užitnosti  k tomu,  čím  se  on  sám  zabývá,

nereflektovaně vyjímá. Nakládá s ní pak nikoli podle svého uvážení, ale zcela netematicky

a samozřejmě  podle  toho „k čemu“  ona  je.  Heideggerova úvaha  o takovém samozřejmém

používání věci je založena ve způsobu, jakým rozumí a vykládá evidenci.1 Věc (předmět) není

intencionálním  výkonem  vědomí.  Setkání  se  s něčím  nebo  někým  spočívá,  stejně  jako

používání  věci,  na  základní  struktuře  našeho rozumění,  kterou Heidegger  vymezuje  coby

1 „Wenn  ich  in  der  Anschauung  einer  Sache  als  ausweisender  Anschauung  lebe,  dann  verliert  sich  das
Anschauen  nicht  in  der  Sache  und  ihrem  Sachgehalt,  sondern  dieser  wird  als  leibhaftig  anwesender
ausdrücklich als erfüllender, als sich identifizierender angeschaut. Darin liegt aber, daß das Erkennen nicht
nur in der Sache lebt, sondern bei sich selbst, sofern es im Vollzug der Identifizierung weiß, wie es mit ihm
bestellt ist hinsichtlich seiner Rechtmäßigkeit aber ist Ausweisbarkeit bzw. Ausgewiesenheit an der Sache.
Die Identifizierung, die Ausweisung ist eine intentionale Angelegenheit; sie vollzieht sich und hat damit ohne
eigene Reflexion eine Aufklärung über sich selbst. Wird dieses im intentionalen Vollzug der Identifizierung
selbst liegende Moment des unreflektierten Eigenverständnisses von ihm selbst besonders gefaßt, dann ist es
als das anzusprechen, was man Evidenz nennt.“ Heidegger, Logik, s. 107–108.
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„jako  strukturu“  (Als-struktur).  Věc  se  v každé  činnosti  stává  něčím,  něčím  konkrétním.

(Podle již uvedeného příkladu je tabulí, přičemž, když se na ní píše nebo se z ní čte, ustupuje

jako tabule do pozadí – je  skrývaná tím,  co jejím prostřednictvím vystupuje do popředí.)

Jakkoli  člověk  při  tom  může  považovat  za  důvod  své  činnosti  určitou  momentální,

individuální motivaci, má jeho jednání spojené s věcmi ve spletitosti světských souvislostí

charakter obstarávání (Besorgen).2

To, co věc je, co znamená a jak je jí v závislosti na tom rozuměno, musí souviset s pobytem,

protože věc sama žádný názor nedává.3 Heidegger se vymezuje proti tomu, že by se každé

nové  poznání  věci  muselo  ve  vědomí  formovat  nově,  zatímco  jako  již  poznaná,  je  věc

uchovávána v paměti. Neříká ani, že původ významu věci spočívá v poznávání či vzpomínání,

a poznání že je tedy pokaždé a znovu uskutečňováno prostřednictvím intencionálního aktu.

Podle Heideggera náleží pobytu v tomto ohledu specifický způsob bytí (Seinsweise). Pobyt se

s věcí  setkává  tak,  že  se  k ní  navrací  od  souvislosti  znamenání  a rozumění,  která  se  ale

primárně netýká věci samé, nýbrž samotného vlastního rozumění pobytu. Tím je také dáno, že

každá věc či předmět, s nímž se setkáváme, je vykládána, protože se s ní nesetkáváme jako

s neurčenou, ale pokaždé se s ní setkáváme podle toho, „jako co“ je nám srozumitelná. Jinými

slovy,  navracíme  se  k ní.  Setkání  s věcí  nepředchází  žádný  akt,  žádné  jednotou  mínění

a vyplňování  aktu  zajištěné  krytí  významu  a předmětu.  Jako  srozumitelnou  ji  v jejím

„k čemu“  vůbec  zpřístupňuje,  (heideggerovými  slovy)  odemyká,  naše  rozumění,  které  je

založené v našem jednání vůči jednotlivostem, a jímž se zajišťujeme v celku světa. Věc sama

je tedy zároveň i hranicí našeho poznání, protože teprve na ní – nebo z druhé strany – vždy již

na ní,  se naše rozumění,  poznávání (něčeho jako něčeho, nebo určení něčeho podle toho,

k čemu to je) potvrzuje nebo vyvrací. Zásadní přitom zůstává, že rozumění věci je navracením

se k ní odtud (tedy od souvislosti znamenání a rozumění), kde vždy již předem právě my,

nikoli věci, jsme.4

2 „Auch  wenn  ich  die  feinst  ausgebildete  Sinnlichkeit  hätte  im  Sinne  der  Sinneswahrnehmung  und
Sinneswerkzeuge,  also die feinst  ausgebildete  empfindungsmäßige Rezeptivität  gegenüber  einem solchen
Ding, und wenn ich dazu den reichsten Schatz von Verstandesbegriffen hätte,  es bliebe in alle Ewigkeit
unverständlich, wie es dazu kommt, daß ich schlicht eine Kreise sehe, unverständlich solange nicht dieses
Grundverhalten des Daseins im Sinne des Zu-tun-habens-mit  als Besorgen mit der  besagten Struktur zur
Interpretation herangezogen wird.“ Heidegger, Logik, s 148.

3 Heidegger, Logik, s. 105.
4 „So sehen wir also, daß die Als-Struktur ein primäres Verhalten trifft, und daß dieses bedeutende Verhalten

eine  Seinsweise  ist,  die  wir  nun  kurz  so  charakterisieren:  »Ein  je  schon  im Woher  des  Bedeutens und
Verstehens sich aufhaltendes Zurückkommen auf ein Begegnendes«. Dieses Sichaufhalten ist Sichaufhalten
im Als-was der betreffende Gegenstand genommen wird, und in dem Zurückkommen von dem dem her,
nämlich vom Wozu her, aus dem ich verstehe; dieses  Zurückkommen ist gerade das,  was aufschließt das
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I když Heidegger říká, že tato jako-struktura náleží k jednání pobytu, nemíní tím, „že by toto

jako-  přiměřené  jednání  coby  znamenání  bylo  jakýmsi  subjektivním  formováním  nebo

vykládáním toho před rukou.“5 Jednání  coby znamenání,  o kterém je  řeč,  je  úzce spojeno

s rozuměním: už předem sami jsme samy coby píšící, chodící, sedící atp. máme. Z této sféry

rozumění uchopujeme něco, vracíme se k tomu podle  toho, k čemu to s ohledem na naše

rozumění, je, a tak se toho svým jednáním jako něčeho právě přítomného ujímáme, chápeme

se toho. Nevykládáme nic formálně, výkladem je samo jednání, zacházení s věcí jako s něčím

určitým, aniž bychom toto své jednání tematizovali. Určenost je protějškem danosti v tom

smyslu,  že  když už  „tu-máme“  (Da-haben),  pak  máme něco,  s čím máme co  do činění.6

Rozumění a vykládání nejsou volní činnosti, ale jsou to způsoby našeho bytí, v němž vždy již,

jako bylí  tu – pobyt – jsme. Rozumějící znamenání (das verstehende Bedeuten) není tedy

primárně  zaměřeno  na  jednotlivosti  nebo  všeobecné  pojmy,  ale  žije,  jak  říká  Heidegger,

v blízkém okolí, osvětí a ve světě jako celku.7

 ii. Prožívání a předmět – pobyt a věc

Obecný celek,  který je  určen tím,  jak  je  vnímán,  je  představen už  u Brentana,  který jej

vymezuje jako sféru psychických fenoménů. Jako celek je vyznačen nikoli coby souhrn, ale

na základě možnosti úplné poznatelnosti. Skutečnost, že psychické fenomény dávající se ve

vnitřním vnímání jsou přístupné právě tak, jak se dávají a tedy cele poznatelné, určuje, že

jejich prostřednictvím bude poznatelné i vědomí, jehož jsou základem. Jejich protějškem jsou

fyzické  fenomény  –  pouhé fenomény,  jejichž  prostřednictvím se  vědomí vnější  předměty

pouze  jeví,  aniž  by  samy  byly  poznatelné.  Husserl  sice  vyvrací  dichotomii  fyzických

a psychických fenoménů a tedy vědomí imanentních a vědomí předmětů stejně, jako vyvrací

párové pojetí  vnějšího a vnitřního vnímání.  Přitom ale  přejímá od Brentana jeho základní

Begegnende, nämlich es, das Begegnende als Tür, als Kreide. Das Zurückkommen also aus dem Woher, bei
dem  ich  schon  bin,  hat  gerade  die  eigentümliche  Aufschließungsfunktion.  Das  ist  die  erste  Stufe  der
Interpretation dieses als-mäßigen Verhaltens.„ Heidegger, Logik, s. 148.

5 „[…] daß dieses als-mäßige Verhalten als Bedeuten ein irgendwie subjketives Gestalten und Auffassen eines
Vorhandenen wäre.“ Heidegger, Logik, s. 146.

6 „[…]  hermeneutickou  výkladovou  strukturu  „etwas  als  etwas“  nesmíme  chápat  jako  závaznou  a
neproměnnou v tom slova smyslu, že by snad nějak předem konkrétnímu „něčemu“ ve sféře „danosti“ (Kde
by pak byla?) přísně po způsobu „jako co“ odpovídalo cosi ve sféře preexistující (?) srozumitelnosti. Ohledy
jsou  vyčlenitelné  jen  abstraktivně,  závaznost  „jako“  má  své  modifikace,  a  vágně  formulovaný  smysl
struktury by mohl znít: „Když už má být smysluplná situace, že  ›je dáno‹, pak to nelze jinak než že ›něco
nějak‹.“ Hermeneutická struktura akcentuje rys významového ustavení, který je vlastní „danosti“, nikoli však
konkrétní podobu identifikace.“ Ladislav Benyovszky, Cesty k neskrytosti (Praha: Togga, 2012), s. 23. Dále
jen: Benyovszky, Cesty, a číslo strany.

7 Heidegger, Logik, s. 150.

73



Diplomová práce Vnímání předmětu, či vidění věci?

pojetí  vztahu aktu prožívání  a předmětu,  který je  tímto  aktem prožívání  určen.  V základu

Husserlova  dělení  objektivních  a neobjektivních  aktů  spočívá  Brentanovo  stanovisko,  že

předmět určuje jako stálý referenční bod prožitku to, co je prožíváno, zároveň ale obdržuje

skrze své prožívání určitý statut:  je předmětem představy, soudu nebo hodnocení (pocitu).

Pravdivost  představ  a jejich  předmětů  se  ověřuje  prostřednictvím  soudu  a souhlas  či

nesouhlas, respektive přijetí nebo odmítnutí má ve vztahu k předmětu základ v pocitu libosti

či nelibosti. Tím je předznamenána jednak základní struktura Husserlova intencionálního aktu

– jak  míněno,  tak dáno –  vztah  vzájemně  si  odpovídajícího  pojetí  a danosti,  subjektivity

a objektivity. Pak je tím ale také předznamenána základní determinující povaha aktu, která

určuje  nikoli  pouze  podobu prožívání  toho,  co je  aktem míněno,  ale  také  způsob našeho

vlastního prožívání. Jsme to my, kdo potřebuje akty – tedy představy, soudy, fantazii, pocity

atp. – k tomu, abychom byli v jejich průběhu absorbováni, žili v nich, a tak i žili ve vztahu

k předmětům, které jsou intencionálním výkonem těchto aktů.

Naposledy si tedy připomínáme Husserlovo oblíbené vyjádření, že žijeme v aktech, a proto

vůbec  zaměřujeme  pozornost  na  předměty  –  jako  na  předměty  těchto  aktů.  Heidegger

nepřehlédl důležitost, jakou Husserl na Brentanův pokyn prožívání přiznal. Sám zdůrazňoval

odlišnost lidského bytí a bytí věcí. Jeho projekt fundametální ontlogie stojí právě na rozlišení

odlišného způsobu bytí pobytu a bytí věci, přičemž v základu tohoto odlišení jistě stojí jeho

dokonalá obeznámenost s Husserlovým konceptem intencionality. Vzhledem k zaměření naší

práce na problematiku vnímání, jsme se věnovali problému „jako struktury“ (Als-struktur),

která  je  podle  Heideggera  obecným charakterem našeho rozumění  věci  vůbec.  Heidegger

jejím  prostřednictvím  pokračuje  ve  výkladové  linii  vztahu  subjektu  a objektu  tak,  jak  ji

Brentano  založil  a Husserl  zásadně  propracoval.  Jako  jádro  intence  je  Husserlem  určena

podstata  aktu  –  jednota  vzájemně  se  vyžadující  kvality  a materie.  Zatímco  kvalita,

abstraktivně  pojaté  mínění,  které  se  zakládá  ve  význam-propůjčujících  aktech,  jejichž

podstatou je znamenání, udává směřování aktu ve vztahu k jeho předmětu, udává celkové jak

aktu,  „obsazuje“  materie,  určení  založené  ve  smysl-udělujících  aktech,  perceptivní  pole

určitým rozvržením, které zprostředkuje vyplnění aktu mínění odpovídajícími (smyslovými)

reprezentanty a završí tak výkon aktu v jeho jedinečnosti. Tak tedy prostřednictvím materie

dochází ke zdvojení danosti – akt je nadán svou jedinečností a vposledku je předmět nadán

svou finální individualitou. Materie je pak základní formou transformace mínícího „jak“ (je

předmět  míněn)  v celkové,  jedinečné  završení  se  intencionálního  aktu  v předmětu  –  tedy
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v konkrétní  „tak“  (sic!)  aktu.  Tímto  způsobem  je,  podíváme-li  se  na  strukturu  aktu

Heidggerovýma očima, formálně zajištěno to, co on nazývá rozumění (Verstehen) něčemu.

Vyvstávání předmětu – určené na straně význam-propůjčujících aktů znamenáním a na straně

vyplňujících aktů nadávání smyslem těch počitků, které se prostřednictvím smyslů dostavují –

předchází veškerému tematickému uchopování a zakládá jeho možnost. Husserlův poslední

pro Heideggera naprosto zásadní objev je ten, že tyto dvě abstraktivně oddělované části aktu:

pojímání  (jednota  intencionální  podstaty  –  kvality  a materie,  mínění  a jeho  rozvrhování,

významová  intence)  a korespondující  názor  (materií  aktu  rozvržené  konkrétní  smyslové

vyplňování  aktu),  jsou  nutně,  protože  tvoří  jednotu  aktu,  také  v jednotě  prožívány a stojí

v základu naší zkušenosti, kterou Husserl pojmenovává jako vztahujícího pojímání, a jež se

může  uskutečňovat  na  základě  prožitku  jednoty  –  vzájemného  krytí  mínění  (pojímání)

a vyplňujícího názoru. Akt, prožitek, se skrze prožívanou jednotou sebe sama může vztahuje

vždy  již  ke  svému  vlastnímu  výkonu  –  k předmětu,  kterým se  výkon  aktu  završuje,  ale

samotným průběhem aktu už  není.  Poznání,  identifikace,  předmětu  je  tedy zaručena jako

apriorní možnost spojení významové intence a korespondujícího názoru z aktu samotného – je

zaručena prožitkem jednoty aktu samého. Husserlova vlastní formulace zní: „– Hlavní část

tohoto  aktu  [identifikace],  moment  spojujícího  sjednocení  významové  intence

a korespondujícího názoru, je sice reelně přítomný, ale tento moment jednoty nefunguje jako

„reprezentant“ objektivujícího „pojetí“, prožíváná jednota nezakládá žádný  akt vztahujícího

identifikování,  žádné  intencionální  vědomé identity,  ve  kterém by  se  nám identita  teprve

stávala jako míněná jednota předmětnou. V reflexi na jednotu vyplnění bychom přirozeně, ba

nutně  uskutečnili  spolu  s rozčleněním  a po  stavením  oněch  vzájemně  spojených  aktů  do

opozice rovněž ono vztahující pojímání, které a priori připouští forma jejich jednoty. – […]

přechod od prožitku jednoty ke vztahující identifikaci je vždy možný, protože je zaručena jeho

apriorní možnost, takže můžeme právem říci: identifikující krytí je prožíváno i tehdy, když se

vědomá intence identity, vztahující identifikování, neuskuteční.“8

Husserl tímto krokem, tedy odhalením, že identifikující krytí, je tehdy, když je prožíváno,

nezávisle  na  tom,  zda  je  identifikování  předmětu  (vztahující  identifikování),  tedy

pojmenování  či  myšlení  předmětu  jako něčeho konkrétního nebo jako s něčím totožného,

vědomé  či  není,  otevírá  Heideggerovi  vhled  do  situace  předtematického  uchopování,

rozumění, které charakterizuje prostřednictvím výrazu tu-mít (Da-haben). Skutečnost, že lze,

8 Husserl, LZ II/2, A 508/ B 36, s. 44–45.

75



Diplomová práce Vnímání předmětu, či vidění věci?

abychom něco vůbec před sebou měli – zatím opomíjíme, že to už před sebou máme, když už

to tam je, vždy jako něco – je založena ve způsobu bytí, který nemá s věcí vůbec co dělat, ale

který je vlastní nám jako pobytu.  Patří  k nám jako vždy již nějak situované a právě nám,

z hlediska  jednotlivého  pobytu,  právě  jemu náležející  bytí  –  „tu  bytí“  (Dasein).  Když se

s odstupem podíváme na Husserlův zvláštním způsobem z nitra sebe sama se určující, a tak se

jednotící akt, nelze jeho jednotu myslet jinak než jako prožívanou. Vedle skutečnosti, že jde

o prožitek,  který,  když  je  objektivujícím  intencionálním  aktem,  pak  je  také  vždy  již

vztahovaný  k nějakému  předmětu  jako  svému  výkonu,  stojí  i fakt,  že  prožívanou  (nikoli

vědomou) završeností tohoto aktu je vždy již také co do své možnosti založena identifikace

jako vědomý akt a tím i veškerá tematizace vůbec. Vzhledem k prožitku identifikujícího krytí

je  vědomý identifikující  akt  vždy již  druhotný.  Vedle  celé  této  vnitřně členité  souvislosti

vystupuje do popředí prostý fakt, že tato jednota je možná jen v prožívání. Z toho vyplývá, že,

podíváme-li  se  na  celou  situaci  prismatem  Heideggerovy  pozice,  je  zaměření  člověka

(pobytu)  k určité  věci  nebo  jinému  prožitku,  jakémukoli  objektu,  tehdy,  když  je  prožita

jednota  mínění  a názorového  krytí,  vždy  již  uskutečněno  jako  základ  jeho  vědomé

identifikace této věci a to nezávisle na tom, zda k ní dochází či nikoli. Přibereme-li do svého

hlediska  i prožívajícího  samotného  (jako  jednotící  element  všech  těchto  aktů),  pak  se

najednou  ozřejmí  původ  toho,  jak  a proč  určuje  Heidegger  pobyt  v jedné  z jeho

existenciálních vrstev jako rozumění, netematické odemykání (Aufschließen), které umožňuje

výslovné  vytknutí  onoho  „jako  co“.  Heidegger  říká:  „Výklad,  jenž  v praktickém  ohledu

odpovídá na otázku, co toto určité příruční jsoucno je, říká: je k tomu a tomu. Udání tohoto‘

k čemu’ není prosté jmenování něčeho: pojmenované chápeme jako to, jako co máme to, nač

jsme se tázali,  brát.  To, co je  rozuměním odemčeno, čemu rozumíme,  je  vždy již natolik

přístupné,  že  u něj  můžeme  výslovně  vytknout  jeho  „jako  co“.  Toto  „jako“  strukturuje

výslovné porozumění jsoucnu: konstituuje výklad. Zacházení s příručním jsoucnem našeho

okolí, jež toto jsoucno v praktickém ohledu vykládá tím, že je „vidí“ jako stůl, dveře, vůz,

most, nemusí nutně to, co takto vyložilo, též analyzovat nějakou určující výpovědí. Veškeré

předpredikativní  prosté  vidění  příručního  jsoucna  je  samo  o sobě  již  vykládající

a rozumějící.“9 Husserlova  a Heideggerova  pozice  se  liší  v základním,  bytostném  určení

člověka,  zatímco Husserl  ho  nahlíží  jako  bytost  charakterizovanou svým vědomím a jeho

strukturou,  Heidegger  ho  nahlíží  jako  toho,  kdo  je  primárně  ve  vztahu  k tomu,  čím  je

9 Heidegger, BaČ, s. 149, s. 176–177.
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obklopen,  a to  výkladově.  Když  se  ale  zaměříme  k tomu,  čím je  podle  Husserla  vědomí

tvořeno, tedy na strukturu intencionálního aktu a vedle ní na strukturu zakládající výklad, je

jisté,  že  zahlédneme jisté  hluboké paralely  a Heideggerovu  zřetelnou inspiraci  Husserlem.

Věc  je  pobytu  vůbec  přístupná  prostřednictvím  svého  „k čemu“,  jež  se  završuje  v přímé

zkušenosti, užitnosti věci k něčemu, v tom, že věc nebo jakýkoli předmět je tím způsobem, že

je pobytu blízký, je mu při ruce, v jeho mít-s-něčím-co-do-činění. Věci rozumíme z tohoto

vztahu a své rozumění si v její  užitnosti  potvrzujeme. Je-li  toto rozumění věci jako užitné

v jejím užívání potvrzeno, pak je toto rozumění nevýslovným základem pro vědomý, případně

výslovný  výklad  věci  jako něčeho.  Ve  vzájemném  vztahu  rozumění  věci  z její  užitnosti

a naplňování tohoto rozumění v našem jednání, příp. zacházení s ní, je vytvořen základ pro

vědomý, či výslovný výklad věci podle struktury „něco jako něco“, která jeho možnost vůbec

zakládá. Ve vztahu k Husserlově struktuře aktu je patrné, že vzájemná podmíněnost apriorní

možnosti  aktu  vědomé či  výslovné identifikace  se nápadně podobá  možnosti  explicitního

výkladu  Možnost  identifikace  zakotvená  v jednotě  mínění  a danosti,  v potvrzujícím  krytí

mínění  a bezprostředního  názoru,  se  odráží  v Heideggerově  struktuře  vždy  již  jsoucího

rozumění  věci,  které  se  navracením  se  k ní  a jejím  užitím  potvrzuje.  Navíc  je  celá  tato

struktura  vsazena  do  širokého  rámce  vztahů  jednotlivých  aktů  a s nimi  paralelně  se

odvíjejících  vztahů  pravd,  které  jsou  aktovými  vztahy  upozaďovány.  Přitom  je  tedy

nejobecnějším  smyslem  Husserlova  určení  aktu  a vztahů  mezi  nimi  průzkum  a založení

vztahů mezi pravdami jako základu možnosti (pravdivého) poznávání. U Heideggera se oproti

tomu jedná, jak už bylo řečeno, o určení nejzákladnějšího obecného způsobu, jakým jsme ve

světě: „Nejobecnější smysl takového strukturačního určení spočívá v tom, že zřejmost – nyní

srozumitelnost – spočívá ve faktu něco je nám nějak „dáno“, přičemž onu jen abstraktivně

vyčlenitelnou oblast „v rozumění situovaných“  významů, v nichž (… als Etwas) „danému“

(Etwas…)  v setkávání  se  s ním  rozumíme, zastupují  významy  vztažené  k     obstarávání

(Besorgens),  k     obyčejnosti  (Gebrauch)  světa,  v     níž  „skrze“  srozumitelnost,  tzn.

srozumitelností samou,   vždy již jsme  .“10

10 Benyovszky, Cesty, s. 23. Podtrhla Vávrová.
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Cílem  této  práce  bylo  předvést  pojetí  vnímání  v rámci  postupně  se  ustavující  obecné

struktury „něco jako něco“ a to v myšlení Brentana, Husserla a Heideggera. Ukázalo se, že

Heideggerem takto explicitně formulovaná struktura utváří obecný charakter předtematického

uchopování  věci  nebo vůbec  všeho,  co  je  nám ze  světa  a v něm dáno.  Původ základního

nasazení této struktury v podobě jak prožíváno / míněno (pojetí), tak dáno (předmět, danost)

se nachází v Brentanově práci, kterou Husserl dále rozvinul. Vnímání hraje ve vztahu k této

obecné  struktuře  podstatnou  roli,  protože  je  základem  pro  definici  zkušenosti,  která  je

u Brentana i u Husserla rozšířena i vně oblasti smyslového vnímání. Pro Brentana je k určení

evidence klíčové, zda je aktu imanentní předmět prožíván tak, jak se jeví. Brentano tak vedle

základní  struktury  tak,  jak poskytuje  Husserlovu myšlení  další  dvě podstatná východiska:

intencionalitu předmětu a náznak vzájemného odpovídání si předmětu a prožívání.

Posledně  jmenovaný  vztah  přepracuje  Husserl  na  klíčový  pojmový  pár  vzájemně  si

odpovídajícího pojetí  a danosti,  jinými slovy mínění  významu a (smyslového) vyplňování.

Tento pár odráží strukturu jak míněno, tak dáno a je Husserlem představen jako konstitutivní

základ intencionálního aktu.  Jejich vzájemné odpovídání  si  stojí  v základu prožitku  jejich

vzájemného krytí, který, je-li krytí úplné, umožňuje prožitek evidence, na němž může vyrůstat

vědomý  či  výslovný  akt  identifikace.  Husserl  aplikuje  tuto  strukturu  na  nominální,

objektivující  a kategoriální  akty  bez  rozdílu.  V základu  možnosti  aktů  být  pravdivými  či

klamavými stojí vždy úplná, omezená či žádná evidence, která tak prostřednictvím podávání

se v názoru odráží,  zda  akt  dosahuje  či  nedosahuje svého výkonu – odráží  tedy vyvstání

intencionálního předmětu.  Tak je  sféra  bezprostřední  danosti  rozšířena  nejen na smyslové

vnímání,  ale  na  prožitky  všech  v evidenci  bezprostředně  zachytitelných  krytí  mínění

a vyplňování,  tato  zkušenost  je  přitom dosažitelná  nejen  prostřednictvím smyslového,  ale

i kategoriálního názoru. Vzhledem k fundovanosti aktů, tedy k částečné obecnosti a částečné

individuálnosti jejich zaměření, tvoří základ bezprostředního názoru vždy smyslová evidence

nebo  je  od  ní  u kategoriálních  aktů  názornost  odvozena.  Předměty,  jako  jednota  mínění

a danosti,  jsou  ve  svém  vyvstání  završením  výkonu  intence,  nejsou  reelními  součástmi

vědomí, nemohou být prožívány, ale jeví se. Reelní součásti vědomí se oproti tomu nemohou

jevit,  ale  jsou  prožívány.  Husserl  tak  představuje  člověka  a vše  kolem  něho  jako

charakterizovatelné v poměru k vědomí.
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Heideggerova  pozice  vychází  z Husserlových  objevů  intencionality  aktu,  kategoriálního

názoru  a předtematické  apriorní,  prožitkem evidence  zaručené  možnosti  aktu  identifikace.

V základu všech těchto určení ale stojí abstraktivně vypracovaný poměr vztahu pobytu a věci,

který odpovídá struktuře „něco jako něco“. Je-li pobytu něco dáno, pak vždy už jako něco.

Pojmový pár pojetí-danost je tedy vynesen z niterné struktury vědomí a je představen jako

niterný  vztah  pobytu  a věci,  kterým  je  zastoupen  vztah  tohoto  pobytu  a světa.  Základní

existenciál rozumění je silně inspirován Husserlovým pojetím, povaha vztahu rozumění k  věci

je určena tím, že pobyt jako vždy již ve světě bylý, věci z  této své zakotvenosti v něm vždy již

rozumí, vždy se jí chápe podle toho „k čemu“ je určena, nikoli od ní samé. Věc tedy ve svém

konkretním užití  vyvstává  tak,  jak  již  byla  předem  podle  svého  „k čemu“  (husserlovsky

řečeno)  pojata  (míněna).  Zřejmost,  srozumitelnost  věci  je  předem zaručena  z bytí  pobytu

prostřednictvím jeho „mít-s-něčím-co-do-činění“, které je odpovídajícím protějškem samotné

situovanosti  „tu“  pobytu  (Dasein).  Konkrétní  užití  věci  je  tedy  určeno  z tohoto  vždy  již

přítomného „mít“ věc za něco, kterou je založena její přítomnost coby „bytí u ruky“ pobytu

a následně tak i „braní“ věci pobytem za takovou, jaká prostřednictvím jeho vztahování se ke

světu, jehož je sama součástí, jako zřejmá, srozumitelná již vždy je. Brentanem a Husserlem

předznačená  „jak-tak“  struktura  vztahu  prožívání  a předmětu,  danosti  a pojetí,  je

Heideggerem přeformulována do obecného vzorce „něco jako Něco“ určující vztah pobytu

a věci,  v němž  je  založeno  rozumění  a zřejmost  (srozumitelnost)  jako  dva  vzájemně  si

odpovídající protějšky, u nichž se tímto vztahem potvrzuje jednotlivá i společná příslušnost

věci a pobytu do světa a tak se určuje i charakter bytí každého z nich.
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