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Abstrakt 
Tato práce sleduje rozdílná pojetí poznání, jak je vypracovali George Berkeley a Immanuel 

Kant. V první kapitole se zaměřujeme na Berkeleyho pragmatickou interpretaci poznání, 

vycházející z lokalizace nepredikativních soudů do vnitřního ustrojení vnímání. Výsledkem je 

pojetí poznání takového, které člověku slouží k identifikaci podmínek vzniku konkrétních 

kombinací idejí a k jejich víceméně přesné prognóze. Zaměřujeme se ovšem především na 

Berkeleyho snahu vyvarovat se „ontologizujících“ či „absolutizujících“ pojetí „tradičních 

metafysických pojmů“, jako jsou ,podstata‘, absolutní existence nejáského hmotného jsoucna 

apod.  

Ve druhé kapitole předložené práce se snažíme sledovat, jakým způsobem se proměňuje 

představa o poznání, pakliže jako východisko spolu s Kantem zvolíme popisný rozbor 

syntetických apriorních soudů, což jsou takové výroky, jejichž obsahem či propozicí je 

syntéza subjektu a predikátu. Ukážeme si, jakým radikálním způsobem Kant přispěl 

k novému pochopení metafysiky jakožto transcendentálního průzkumu možnosti poznání a 

jak se díky tomu proměňují význam a postavení pojmů subjektu a objektu.  

Ve třetí závěrečné kapitole provedeme prostřednictvím Heideggerovy fenomenologické 

kritiky apofantických vět završující syntézu stanovisek Berkeleyho a Kanta, abychom 

doložili, že každý svým způsobem přispěl k ozřejmení dílčích, nesamostatných rysů výpovědi 

jako takové. Z toho nakonec vyvodíme, co pro nás představuje metafysika a jakou úlohu 

může legitimně sehrávat.  

Abstract 

This thesis studies different conceptions of knowledge as they were conceived by George 

Berkeley and Immanuel Kant. In the first chapter we concentrate on Berkeley´s pragmatic 

interpretation of knowledge which is based on the localization of the non-predicative 

judgements into the inner structure of perception. As the result there is such knowledge which 

is by human being used to identification of conditions for the formation of particular 

combinations of ideas and also to their more or less exact prognosis. We concentrate also on 

Berkeley´s attempt to avoid „ontological“ or „absolute“ interpretations of „traditional 

concepts of metaphysics“ as ,substance‘, an absolute existence of non-egoistic matterial being 

etc. 
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In the second chapter of this thesis we are trying to study in which way is the idea of 

knowledge being transformed, in case that the starting point for interpretation of knowledge 

is, according to Kant, descriptive analysis of synthetic judgements a priori, whose proposition 

is the synthesis of subject and predicate. We will show that Kant contributed to the new 

understanding of metaphysics as transcendental research possibility of knowledge, and how 

were thanks to that meanings and status of subject and object transformed. 

We will make in the third and closing chapter complete synthesis of Berkeley´s and Kant´s 

points of view, namely througt Heidegger´s phenomenological critique of logos apofantikos. 

We will demonstrate that Kant as well as Berkeley contributed to clarifying particular and 

non-independent attributes of utterance as such. We will at last deduce the role of metaphysics 

which is in our opinion still legitimate. 

 

 

 

 

 

Klíčová slova: poznání, vnímání, rozum, myšlení, idea, výpověď, soud, jazyk, rozumění, 

metafysika      
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Úvod 
V této práci se pokusíme o srovnání Berkeleyho a Kantovy interpretace poznání. V první 

kapitole, nazvané Jazyk, budeme analyzovat ve vnímání zavinuté (= jemu implicitní) soudy, 

kterých interpretaci Berkeley provedl takovou, aby nesváděly k „ontologizujícím“ resp. 

„absolutizujícím“ implikacím o ,subjetku‘ a ,predikátu‘ a prostřednictvím toho k 

„metafysickým“ spekulacím o věcně pojaté ,substanci‘ a ,vlastnostech‘, které z ní vyplývají 

přirozeným, nutným, nebo naopak nahodilým (= arbitrárním) způsobem. Zaměříme se proto 

na Berkeleyho pojetí jazykového významu jako „pouhého“ implicitního jazykového předpisu, 

podle kterého když se řídíme, víme, o čem je řeč; a protože je ten jazykový předpis strukturou 

imanentní samotnému vnímání, pak reglementujeme-li podle něj své zařizování se v 

,záležitostech všedního dne‘ (řec. ta pragmata), víme, jakým způsobem se zařídit relativně 

k vnějším fyzickým tělům (ang. bodies) a jak ve vztahu k nim rozvrhovat možnosti své 

,duchovní přirozenosti‘. Poznání (ang. knowledge), které tak Berkeley interpretuje 

pragmaticky, je nakonec „pouhým“ popisem singulárních, ve skutečnosti navzájem 

heterogenních impresí a jejich predikcí, jež jsou kontinuální s „vnějším přírodním jsoucnem“ 

za toho předpokladu, jsou-li příslušné imaginativní a zvykové „syntézy“ pod dohledem 

rozumu a důvěřujeme-li dobrotě a moudrosti Autora ,knihy přírody‘. 

 Kant, jenž naproti tomu při analýze syntetických apriorních soudů respektuje charakter 

a úlohu predikativních výpovědí, již sehrávají v poznání a kterou Berkeley reinterpretoval 

vstřícně ke svému pragmatickému pojetí vnímání, bere vážně syntézu ,subjektu‘ a ,predikátu‘, 

vypracovává ji ovšem na poli tzv. ,trasncendentální logiky‘, takže mu neběží o ohledání 

možností syntézy a jednoty pouhých jazykových výrazů (jak by tomu pravděpodobně bylo 

v případě ,čisté obecné logiky‘), nýbrž chce ukázat, že pojmy ,subjektu‘ a ,předmětu‘ (jakožto 

v jistém smyslu slova logického ,určení‘) mají povahu „pouhých“ ,transcendentálních pojmů‘, 

nejzazších podmínek umožňujících zkušenost a naproti ní předmetený zkušenostní předmět 

neboli ,přírodu‘. Pokusíme se ukázat, že Kant zcela fenomenálním způsobem reinterpretoval 

metafysiku jako ,transcendentální kritiku danosti jsoucna konečnému lidskému subjektu‘ a 

tím implicite zaměřil pozornost filosofů na ,jako-strukturu‘ (něm. Als-Struktur) a toho 

prostřednictvím k ,rozumění‘ (něm. Verstehen) jakožto bazální vztaženosti ,pobytového 

lidského jsoucna‘ ke ,světu‘ (= ,celku významnosti‘). Protože odhalíme implicitní souvislost 

mezi Kantovou ,transcendentální logikou‘ a Aristotelovým pojetím ,apofantických vět‘ (řec. 

logos apofantikos) a poněvadž se v následující závěrečné kapitole budeme věnovat 

Heideggerově fenomenologické kritice apofantické řeči, nese druhá, Kantově metafysické 
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interpretaci poznání věnovaná kapitola název Apofantická řeč. V ní ukážeme, že naproti 

Berkeleyho pragmatické interpretaci poznání, již Berkeley vyextrahoval ze své analýzy běžné 

komunikace a zařizování se ,vtěleného ducha‘ v ,záležitostech všedního dne‘, podává Kant 

takovou představu o poznání, že je to vztah konečného lidského subjektu ke jsoucnu ,ohledně 

pravdy a nepravdy‘, aniž bychom tím ovšem upřednostňovali jeden filosofický rozvrh před 

druhým. 

 Závěrečná kapitola nese název Rozumění a my se v ní zaměříme na Heideggerovu 

kritiku apofantických vět, která slouží k odhalení bazálních předpokladů možnosti výpovědi 

vůbec. Ty Heidegger spatřuje záležet v ,prostém obstarávání užitných věcí‘, což je fenomén, 

jenž mu nakonec umožňuje vypracovat radikální pojetí času jako ,horizontu smyslu‘. 

Závěrečná je ta kapitola ovšem z toho důvodu, že v ní provedeme završující syntézu 

Berkeleyho a Kantova pojetí poznání v tom smyslu, že ukážeme, jakým způsobem oba 

přispěli, více nebo méně implicitně, k filosofickému ozřejmení struktury a úlohy výpovědi 

(něm. Aussage, řec. logos apofantikos). Naším vůdčím záměrem je totiž ukázat, že v základu 

pojetí obou filosofů spočívá z těch či oněch důvodů pouze zavinutá ,jako-struktura‘ a že 

,rozumění‘ – totiž fakt, že jakmile již jsme na světě, nějakým způsobem mu rozumíme – je 

zcela legitimním filosofickým tématem, které ospravedlňuje úlohu ,metafysiky‘, která je 

naopak velice často kritizována za něco, čím sama není.      
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1. Jazyk 

1.1 Vnímání a souzení 

 

Při vnímání ,věcí‘ a při manipulaci s nimi máme obvykle neproblematicky za to, že vnímáme 

a manipulujeme se jsoucnem takovým, kterým sami nejsme a jehož existenci považujeme za 

zcela nezávislou na tom, zda je nějakým způsobem zakoušíme, nebo ne. Jakmile se ovšem 

nad toto obvyklé pobývání u ,věcí‘ povzneseme k filosofické úvaze, vyvstane před námi 

následující paradox: Ačkoli totiž máme obvykle neproblematicky za to, že ,věci‘, které 

vnímáme a s nimiž manipulujeme, představují druh jsoucna takový, kterým sami nejsme a 

jehož existenci považujeme za nezávislou na našich vnímání a manipulaci, víme zároveň, že 

nám ty ,věci‘ nemohou být ve svém předpokládaném absolutním bytí dány jinak než 

prostřednictvím smyslů. Jinými slovy řečeno, přestože neproblematicky předpokládáme 

absolutní existenci ,věcí‘, nevíme nakonec, jak si evidenci o tom jejich absolutním bytí 

zjednat. Protože ze zkušenosti víme, že „smyslové poznání“ je nedokonalé a že nás informuje 

nanejvýš o proměnlivých „površích“ jednotlivých smyslových předmětů a nedovoluje nám 

proniknout do jejich „nitra“, odvoláváme se na příslušné funkce ,rozumu‘, který nám na rozdíl 

od smyslů dokáže evidenci o absolutním bytí ,věcí‘ zjednat. Ani v tomto případě si ale 

nemůžeme být jistí výsledkem, protože za prvé smyslová data představují jedinou látku pro 

příslušné intelektuální funkce, za druhé jsou ty funkce – jak na sobě obvykle pozorujeme – 

výkonem naší spontaneity. To znamená, že navzdory našemu přesvědčení o tom, že si 

rozumem zjednáváme přístup k absolutnímu bytí ,věcí‘, tedy k tomu, čím ony ,o sobě‘ jsou 

mimo souvislost s našimi vnímáním a myšlením, můžeme v konečném důsledku utvářet jen 

nedostatečně reflektované rozumové úsudky takové, které nebude lze ex post ospravedlnit 

s ohledem na zkušenost. Pak tu zkušenost – a zpravidla hovoříme o ,smyslové zkušenosti‘ – 

buď zavrhneme jako falešnou, nebo naopak rozpoznáme utvořené rozumové úsudky jako 

pouhé empiricky nezdůvodněné spekulace.  

 Na druhou stranu může podobná úvaha někomu připadat podezřelá přinejmenším 

z toho důvodu, že abychom nějakou ,věc‘ vnímali jako od nás jakostně rozdílnou a na našem 

vnímání nezávislou, nemusíme rozvíjet postřehy o rozdílu mezi smyslovým vnímáním a 

rozumovým pojímáním věcných podstat, protože stačí otevřít oči a nechat se přesvědčit, že to, 

co vidíme, nezáleží přece nijak na našem aktu vidění, ale ten je naopak podmíněn výskytem 

viděných ,věcí‘. Pravdou však zůstává, že obvykle nevnímáme pouze ,věci‘, jednotlivé 

smyslové objekty, vyskytující se z toho či onoho důvodu v našem zorném poli; ale že ty ,věci‘ 
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vnímáme právě jako od nás podstatně odlišné, čehož primitivní evidencí je jejich výskyt 

v určitém ,prostorovém uspořádání‘. Máme přece tu základní evidenci o smyslových 

objektech, že se nacházejí ,mimo‘ (ang. outter) nás a že zaujímají různá postavení jak vůči 

nám, tak vůči sobě navzájem. Tak ty ,věci‘ zaznamenáváme v nějaké relativní poloze či 

v nějaké určité vzdálenosti a velikosti. Mohli bychom se proto spolu s Berkeleyem zeptat, zda 

jsou ,vzdálenost‘, ,poloha‘ a ,velikost‘ bezprostředně vnímané zrakem,
1
 jestliže jeho primární 

objekty (podle Berkeleyho pouhé barva a světlo)
2
 „ani nejsou ani nejeví se mimo mysl nebo 

v nějaké vzdálenosti od ní“.
3
 Berkeley se v podstatě táže, zda lze na vlastních zrakových 

počitcích (ang. passions) anebo vtiscích (ang. impressions) bezprostředně vykázat ty 

vlastnosti, které jsme označili jako ,vzdálenost‘, ,polohu‘ a ,velikost‘. Pokud by to možné 

bylo, neměli bychom žádný problém s tvrzením, že pouze faktem vizuální zkušenosti jsme 

oprávněni k přesvědčení, že vnímané zrakové objekty ve skutečnosti jsou a jeví se jako 

vyskytující se mimo nás v určitých prostorových konstelacích. Poněvadž jsou ale barva a 

světlo primárními objekty zraku, nedávalo by dobrý smysl tvrdit, že nás pouhý zrak 

bezprostředně uschopňuje k registraci vzdálenosti, polohy či velikosti, a je na tom základě 

                                                           
1
 „My Design is to shew the Manner, wherein we perceive by Sight the Distance, Magnitude, and Situation of 

Objects.“ Berkeley, G., An Essay towards a New Theory of Vision, in: A New Theory of Vision and other 

Selected Philosophical Writings, London, J.M. Dent & Sons, Ltd., 1929, par. L. Pro náš výklad použitý 

dokument ve formátu PDF dostupný z: http://www.maths.tcd.ie/~dwilkins/Berkeley/Vision/1732B/Vision.pdf . 

České vydání Berkeley, G., Esej o nové teorii vidění, in: Esej o nové teorii vidění. Pojednání o principech 

lidského poznání, přel. M. Hubová, M. Tomeček, Praha, OIKOYMENH 2004, par. 1, s. 18. „Mým záměrem je 

ukázat, jak zrakem vnímáme vzdálenost, velikost a polohu předmětů.“ V dalším budeme odkazovat v podobě: 

Esej, číslo příslušného paragrafu (zde např. Esej, 50.); paginaci, ať už v anglickém anebo českém vydání, 

zohledňovat nebudeme. Na odchylky od českého překladu budeme upozorňovat. 

2
 „By sight I have the ideas of light and colours with their different degrees and variations.“ Berkeley, G., A 

Treatise Concerning The Principles of Human Knowledge, in: A New Theory of Vision and other Selected 

Philosophical Writings (p. 87 – 195), London, J.M. Dent & Sons, Ltd., 1929, par. 1. Pro náš výklad použitý 

dokument ve formátu PDF dostupný z: http://www.earlymoderntexts.com/pdfs/berkeley1710.pdf . České vydání: 

Berkeley, G., Pojednání o základech lidského poznání, přel. J. Brdíčko, Praha, Svoboda 1995, par. 1., s. 59. 

„Zrakem získávám ideje světla a barev s několika jejich stupni a variacemi.“ V dalším budeme odkazovat 

v podobě: Pojednání, číslo příslušného paragrafu (zde např. Pojednání, 1.); paginaci, ať už v anglickém anebo 

českém vydání, zohledňovat nebudeme. Na odchylky od českého překladu budeme upozorňovat.   

3
 Esej, 50. „Those [Objects] of the first sort neither are, nor appear to be without the Mind, or at any Distance 

off...“ České vydání: „Ty první [typy předmětů] nejsou a ani se nejeví mimo mysl či v jakékoli vzdálenosti od 

ní.“ Překlad v textu mírně upraven.   

http://www.maths.tcd.ie/~dwilkins/Berkeley/Vision/1732B/Vision.pdf
http://www.earlymoderntexts.com/pdfs/berkeley1710.pdf
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třeba o těch vlastnostech prohlásit, že jsou to vlastnosti sekundární, to je vidění nějakým 

způsobem zprostředkované.  

 Z této předběžné úvahy o povaze a limitech zrakového vnímání a při vědomí té 

skutečnosti, že zraku obvykle a neproblematicky připisujeme schopnost zaznamenávat 

vzdálenost, polohu i velikost, Berkeley vyvozuje ten dílčí závěr, že naše odhady o těchto 

(sekundárních) vlastnostech nespočívají na samotné činnosti smyslů – resp. zraku –, ale že se 

naopak jedná o ,akt souzení‘ (ang. Act of Judgment).
4
 Abychom předešli nedorozumění, 

nebudeme ten ,akt souzení‘ předpojatě vnucovat nějaké konkrétní intelektuální funkci a 

pokusíme se vyhnout jeho interpretaci jako nějakého jazykového (anebo vůbec logického) 

útvaru.
5
 Pakliže mají naše obvyklé odhady vzdálenosti, relativní polohy či velikosti nějakého 

smyslového objektu spočívat na ,aktu souzení‘, znamená to za prvé tolik, že ani jedna z oněch 

vlastností není bezprostředně dána zraku; za druhé tolik, že předmětem zraku se ty vlastnosti 

stávají teprve zprostředkovaně.
6
 Kdybychom chtěli tvrdit, že zrakem sice vnímáme pouhé 

barvu a světlo, ale že vjem ,věci‘ existující mimo nás a nezávisle na našem vnímání 

„dotváříme“ pomocí nějaké intelektuální funkce, vystavili bychom se problému 

nezdůvodněnosti našich rozumových poznatků. A to proto, že jedinou látkou pro akt souzení 

by byly jen barva a světlo, které v nás představu o vzdálenosti, poloze ani velikosti 

smyslových objektů nemohou vyvolat, poněvadž podle Berkeleyho „ani nejsou ani nejeví se 

mimo mysl nebo v nějaké vzdálenosti od ní“, kdežto vzdálenost, relativní poloha i velikost 

jsou ty vlastnosti, jejichž prostřednictvím máme obvykle za to, že objekty smyslů skutečně 

existují mimo nás. Pokud bychom tedy chtěli tvrdit, že se na konstituci vjemu ,věci‘ dané jako 

vůči nám vnější (ang. outter) spolupodílí rozum či myšlení, obvinili bychom tím rozum 

z tvorby nepodložených spekulací, nebo bychom odmítli naši ,přirozenou intuici‘ o 

prostorovém bytí ,věcí‘ a prostor lokalizovali do mysli jako pouhou její „projekci“. Chceme 

se tedy předběžně vyvarovat toho, označit sekundární předměty zraku, to je vlastnosti, které 

zrakem vnímáme pouze zprostředkovaně, za nějaké rozumové či intelektuální entity, ať už 

odpovídají něčemu mimo nás, ke kterému beztak nemáme žádný jiný přístup než smysly, 

                                                           
4
 Esej, 3. „Podle mne se také uznává, že odhad vzdálenosti předmětů [ang. the Estimate we make of the Distance 

of Objects], které jsou dosti daleko, je spíš akt souzení [ang. Act of Judgement] založený na zkušenosti než akt 

smyslu [ang. Sense].“ 

5
 Ačkoli se ve výkladu níže ukáže, že se o takový „útvar“ skutečně jedná. 

6
 Esej, 11. „Z odst. 2 je jasné, že vzdálenost je ve své vlastní přirozenosti [ang. Nature] nevnímatelná [ang. 

imperceptible], a přesto je zrakem vnímána. Tudíž musí být zraku předvedena prostřednictvím nějaké jiné ideje, 

která je sama při aktu vidění vnímána bezprostředně.“ Překlad mírně upraven.  
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nebo ne. Bylo by ostatně nerozumné, jen na základě toho, že vzdálenost, poloha a velikost 

nejsou primárními objekty zraku, identifikovat je jako ideální jsoucna, což by v konečném 

důsledku bylo v ostrém konfliktu s našimi obvyklými náhledy. 

 Co to tedy znamená, tvrdí-li Berkeley, že naše obvyklé odhady o vzdálenosti, poloze a 

velikosti smyslových objektů spočívají na ,činnosti soudu‘? Zaměříme-li se pouze na vizuální 

objekty, víme již, že bezprostředním předmětem zraku jsou barva a světlo, které nás samy o 

sobě neuschopňují ke vnímání oněch tzv. sekundárních zrakových objektů, jež jsou naopak 

konstitutivní našim obvyklým prostorovým odhadům. Jestliže se nyní pokusíme zformulovat 

soud: „(primární vizuální) Objekty jsou (vnímané jako) vzdálené,“ rozuměj: „Smyslové 

objekty zrakem zaznamenáváme bezprostředně jako vůči nám vnější, prostorově nějak 

uspořádané a vůči nám jakostně odlišné,“ ukazuje se, že jednotu té propozice (= ,jako vnější a 

od nás jakostně odlišný vizuální objekt‘) nelze žádným způsobem odvodit z identity subjektu 

(,vizuální objekt‘) a predikátu (sekundární vlastnosti konstitutivní našemu vnímání prostoru), 

protože přece primární vizuální předměty v sobě neobsahují ani vzdálenost ani polohu ani 

tvar. Jinými slovy řečeno, ,vzdálenost‘ ani ,polohu‘ ani ,velikost‘ nemůžeme získat z pojmu 

,primárního zrakového objektu‘ pouhou analýzou jeho významu. Kdybychom na druhé straně 

zformulovali negativní soud: „(primární zrakové) Objekty nejsou (vnímané jako) vzdálené,“ 

nemohli bychom vůči tomu – za toho stanoveného předpokladu, že barva a světlo „nejsou ani 

nejeví se mimo mysl nebo v nějaké vzdálenosti od ní“ – nic namítat. Z toho Berkeley 

vyvozuje závěr, že zrak nás bezprostředně neuschopňuje ke vnímání ,věcí‘ daných jako vůči 

nám vnější a od nás jakostně odlišné.
7
  

1.2 O nutnosti spojení, podstatě a společném smyslu 

 

Protože ale tento závěr odporuje naší obvyklé zkušenosti o vizuálních objektech, nelze se 

s ním spokojit, pokud ovšem nemáme problém s tím, odmítnout smyslovou zkušenost jako 

veskrze falešnou a spolehnout se na rozumové spekulace, které si nemohou činit nárok na 

empirické zdůvodnění. Jestliže Berkeley tvrdí, že naše elementární prostorové intuice jsou 

záležitostí soudu, nemusí to však nutně znamenat, že spočívají vyloženě jen na intelektuálních 

funkcích a že jsou jejich objekty pouze ideální. Berkeley tvrdí toto: Skutečnost, že obvykle 

neproblematicky máme za to, že pouhým faktem zrakového vnímání utváříme si adekvátní 

                                                           
7
 Že si tu vypomáháme Kantovým rozlišením na analytické a syntetické soudy, pro nás nyní nehraje žádnou 

důležitou úlohu. Avšak styčné plochy mezi Berkeleyho pojetím soudu a tím Kantovým se pokusíme odhalit 

v závěrečné třetí kapitole.    
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představu o ,prostoru‘ (jemuž jsou konstitutivní vůči nám relativní ,vnějšek‘, ,vzdálenost‘, 

,poloha‘ a ,velikost‘ smyslových objektů), je pouhou iluzí, jak ukázala výše provedená úvaha 

o povaze a limitech zraku. Vnímání není něčím prostě dávajícím, resp. jednoduchou činností 

dávání, ale je mu implicitní ,jako-struktura‘ v tom smyslu, že nějaký smyslový objekt se nám 

dává jako určený rozmanitými způsoby. Předmět zraku se nám dává jako vůči nám vnější, 

jako od nás nějak vzdálený, jako relativně vůči nám a jiným objektům umístěný a konečně 

jako tak či onak veliký. Zmíněná určení ovšem nepředstavují primární objekty zraku, nýbrž 

objekty sekundární, které zraku musejí moci být nějakým způsobem zprostředkované. 

Nezáleží nyní ani na tom, „odkud“ jsou ty sekundární objekty zraku zprostředkované, jako ani 

na tom, „co“ je zraku zprostředkovává. Důležité je si uvědomit, že jednotu soudu, jehož 

prostřednictvím podle Berkeleyho odhadujeme prostorová určení nějaké ,věci‘, nelze odvodit 

z identity subjektu a predikátu, a je proto třeba klást otázku na možnost jejich spojení (ang. 

connexion). Ta otázka je o to naléhavější, že ona prostoru konstitutivní určení právě nelze 

získat pouhým významovým rozkladem pojmu ,primárního vizuálního objektu‘, ačkoli jsme 

při obvyklém zrakovém vnímání ,věcí‘ přesvědčení o opaku. Jakmile již za své přijmeme, že 

subjekt a predikát toho soudu nejsou totožné a že predikát není v pojmu subjektu žádným 

způsobem zavinutý, vyvstává před námi otázka na charakter jejich spojení, totiž zda je ,nutné‘ 

(ang. necessary), nebo naopak ,nahodilé‘ (ang. accidental).
8
  

 S ohledem na obvyklé vnímání bychom se raději přiklonili k první uvedené možnosti. 

Pokud bychom to spojení, situované do základu soudu, o němž hovoří Berkeley, považovali 

                                                           
8
 Že je pro sledovanou Berkeleyho Esej vůdčí otázka po typu spojení singulárních smyslových impresí či idejí, 

které jsou poznané jako navzájem jakostně různé, vyplývá z Berkeleyho kritiky těch pojetí zraku, která 

předpokládají nutné spojení (ang. necessary connexion) lokalizované do samotného vizuálního smyslu: „[...] 

zatímco mezi malou vzdáleností a velkým a silným jevem nebo mezi velkou vzdáleností a malým a nejasným 

jevem nebylo žádné zjevné nutné spojení [ang. no apparent, necessary Connexion], mezi tupým úhlem a malou 

vzdáleností a ostrým úhlem a větší vzdáleností nutné spojení zjevně existuje. Ani v nejmenším to nezávisí na 

zkušenosti, ale každý může dříve, než to zakusí, jasně poznat, že čím je souběh optických os blíže, tím větší je 

úhel, a čím dál ode mne se sbíhají, tím menší bude úhel, který svírají.“ Esej, 5. Proti tomu Berkeley namítá: 

„Mezi počitkem [ang. Sensation], který vnímáme při pohybu očí a větší nebo menší vzdáleností není žádné 

přirozené nebo nutné spojení [ang. natural or necessary Connexion], ale mysl na základě opakované zkušenosti 

[ang. constant Experience] zjistila, že různé počitky, které odpovídají různým nastavením očí, jsou vždy 

provázeny odpovídající vzdáleností předmětu, a tak mezi těmito dvěma typy idejí vzniklo habituální či zvykové 

spojení [ang. Habitual or Customary Connexion].“ Esej, 17; a uzavírá: „[...] soud [ang. Judgement], který činíme 

o vzdálenosti předmětu viděného oběma očima, je výhradně výsledkem zkušenosti [ang. entirely the Result of 

Experience].“ Esej, 20, překlad mírně upraven.  
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za nutné, nebyla by tím relevance našeho smyslového vnímání nijak zpochybněna. Byli 

bychom jen postaveni před úlohu, prozkoumat a předvést umožňující podmínky nutnosti 

soudového spojení, které nám umožňuje bezprostředně zrakem zaznamenávat nejen světlo a 

barvy, ale i ona elementární a prostoru konstitutivní určení. Ačkoli ta by s primárními 

vizuálními objekty nebyla identická, mohli bychom je s nimi spojit ,synteticky‘, tedy tak, aby 

nebyl predikát k subjektu pouze „zevně přilepený“, ale aby s ním utvářel ,spojení pod 

jednotou vnímaného smyslového objektu‘. Jestliže totiž zrakem obvykle zaznamenáváme 

prostorově uspořádané smyslové objekty, o kterých navíc máme za to, že existují nezávisle na 

našem vnímání, vede nás to k přesvědčení, že onen ,soud‘ lze učinit proto, že jeho 

prostřednictvím přece vypovídáme o ,samotných věcech‘. To ovšem znamená, že nutnost 

soudového spojení předpokládá neproblematicky pojatou existenci ,věcí‘ nezávislou na tom, 

zda je vnímáme, nebo ne. Tento předpoklad je ovšem pochybný. K ,věcem‘ totiž máme 

přístup jen skrze smysly, které rozumu, jenž o nich soudí, poskytují příslušná data či látku. 

Abychom se tedy vyhnuli předpokladu reálné či absolutní existence ,věcí‘, mohli bychom 

jednotu, s ohledem na kterou neproblematicky provádíme syntézu subjektu a predikátu, 

lokalizovat do mysli anebo do našeho smyslového ustrojení.  

Vyjděme z následující úvahy: Protože nás zrak nemůže bezprostředně informovat o 

,prostorovém bytí‘ smyslových objektů, mohli bychom si položit otázku, zda nás o něm 

neinformuje nějaký jiný smysl. Podle Berkeleyho je tomu skutečně tak. Smyslem, který nás 

uschopňuje k vnímání prostoru, je podle něj hmat (ang. Touch), jímž jsme nadáni 

k bezprostřednímu pocitu (ang. sensation) odporu (ang. resistance) vnějších ,věcí‘.
9
 Je přece 

pravda, že hovoříme-li obvykle o vzdálenosti, pak v tom smyslu, že ji je třeba překonat 

pohybem vlastního těla, a že hovoříme-li o poloze, pak relativně k postavení našeho těla.
10

 

Jeho výlučným prostřednictvím u ,věcí‘ pobýváme a s nimi manipulujeme. Z toho vyplývá, že 

abychom mohli být zrakem informováni o vnější existenci ,věcí‘, musejí být s barvou a 

světlem spojené i objekty hmatu. To nás však staví před nový problém: Pakliže primární 

                                                           
9
 „By touch I perceive hard and soft, heat and cold, motion and resistance, and so on; and each of these also 

admits of differences of quantity or degree.“ „Hmatem například vnímám tvrdost i měkkost, horko i chladno, 

pohyb i odpor, a to vše více nebo méně co do kvantity nebo stupně.“ Pojednání, 1. 

10
 „[...] věřím, že každý, kdo důkladně prozkoumá své vlastní myšlenky a prověří, co myslí tím, když říká, že 

vidí tu či onu věc v nějaké vzdálenosti, bude se mnou souhlasit, že to, co vidí, jen navozuje jeho chápání [ang. 

suggests to his Understanding], že až překoná, měřeno pohybem jeho těla, jistou vzdálenost vnímatelnou 

hmatem, bude vnímat takové a takové hmatatelné ideje, které byly obvykle spojeny [ang. usually connected] 

s takovými a takovými zrakovými idejemi.“ Esej, 45, překlad mírně upraven.  
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objekty zraku „ani nejsou ani nejeví se mimo mysl nebo v nějaké vzdálenosti od ní“ a naopak 

primárním objektem hmatu je odpor ,vnějších věcí‘, nezbývá nám než konstatovat propastný 

rozdíl mezi oběma druhy smyslových dat. Tak se ovšem znovu dostáváme do sporu s naší 

,přirozenou intuicí‘ nebo s tím, co Berkeley označuje jako ,zdravý rozum‘ (ang. common 

sense). Poznaný jakostní rozdíl mezi vizuálními a taktilními počitky nás vede k závěru, že 

mezi nimi neexistuje žádné přirozené spojení, což odporuje tomu, že obvykle přece vnímáme 

jeden smyslový objekt, nikoli dva – jeden viditelný, druhý hmatatelný. Pakliže jsme nucení 

konstatovat propastný rozdíl mezi taktilními a vizuálními dojmy a na tom základě odmítnout 

představu o jejich přirozeném spojení, vracíme se k problému možné jednoty, s ohledem na 

kterou lze utvořit syntetickou vazbu mezi zrakem a hmatem. Tu jednotu klademe obvykle do 

vnímané ,věci‘. Navzdory tomu, že smysly nás informují pouze o „povrchu“ ,věci‘, 

předpokládáme ještě empiricky nepřístupnou ,podstatu‘ (řec. úsia, lat. substantia), která stojí 

,za‘ (řec. meta) rozmanitostí a střídou jednotlivých smyslových určení. Ale takový ,věcný 

substrát‘, s ohledem na který se utváří syntetické spojení jinak heterogenních smyslů, jsme 

vyloučili proto, že předpoklad nezávisle na nás existující ,věci‘ je přinejmenším sporný. 

Mohli bychom se tudíž domnívat, že „v nás“ existuje schopnost spojení navzájem rozdílných 

zraku a hmatu, že spočívá v povaze smyslovosti spojovat jednotlivé heterogenní imprese 

v jediný vjem. Aristotelés tu schopnost nazval ,společný rozpoznávací smysl‘ (řec. koiné 

aisthésis, lat. sensus communis), jehož funkcí je na jedné straně spojovat specificky různé 

smysly, na straně druhé mezi nimi rozlišovat. Ačkoli totiž obvykle vnímáme jednu ,věc‘, jsme 

přesto způsobilí rozlišovat mezi tím, která z impresí je vlastní (ve smyslu řec. idios) zraku a 

která hmatu, aniž by to tu ,věc‘ nějakým způsobem „dezintegrovalo“. Spojení heterogenních 

vizuálních a taktilních vtisků je proto syntetické z toho důvodu, že se utváří s ohledem na 

jednotu ,společného rozpoznávacího smyslu‘.
11

 Otázkou však zůstává, zdali je předpoklad o 

existenci toho ,smyslu‘ oprávněný, nebo ne.  

                                                           
11

 Aristotelovo pojetí ,společného rozpoznávacího smyslu‘ zde samozřejmě nechceme ani zdaleka pojmout 

vyčerpávajícím způsobem. Ke ,společnému smyslu‘ viz začátek třetí knihy Aristotelova De Anima; Aristotelés, 

O duši, přel. A. Kříž, Praha, Rezek 2000 (konkrétně DA, III,1,425a27); Aristotelés, O paměti a vzpomínání, 

1,450a10-11 in: Sorabji, R., Aristotelés – O paměti, přel. M. Pokorný, Praha, Rezek 1995. Výkladově pak 

vynikající studii Synek, S., Duše jako místo dění světa. Studie k pojetí (lidské) duše u Aristotela, Praha, Togga 

2014, ss. 107 – 120; anebo Gregoric, P., Aristotle on the Common Sense, Oxford, Oxford University Press 2007. 

Ačkoli se nedá s určitostí říci, že Aristotelés ztotožnil ,společný smysl‘ s ,představivostí‘ (řec. fantasiá), obrázek 

o tom ,smyslu‘ si můžeme utvořit i zde: „Fantazii, nakolik se jí říká ,společný smysl‘, je tudíž vlastní vykonávat 

především trojí: za prvé vnímat nejen všechno smyslově vnímatelné, ale také všechny akty vnějších smyslů 
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I kdybychom však ten předpoklad zdůvodnili, vyvstanou před námi další obtíže. 

Pakliže totiž vnímáme nějakou ,věc‘, jsme přesvědčení o její vnější, na našem vnímání či 

konání nezávislé existenci. K tomu přesvědčení nás vede neproblematicky zakoušené 

syntetické spojení navzájem různých smyslových impresí, o němž se obvykle domníváme, že 

se utváří s ohledem na jednotu ,věcné podstaty‘. Nyní jsme ovšem přijali předpoklad 

existence ,společného smyslu‘, jehož pomocí dochází ke sjednocujícímu spojení 

heterogenních pocitů. Náš vjem, o němž se stále domníváme, že je vyvolán (ang. excited) 

zaznamenaným výskytem smyslového objektu, je v konečném důsledku podmíněn nalezenou 

funkcí smyslovosti, takže si nemůžeme být jistí, zda a nakolik je utvořený vjem ve 

vzájemném souhlasu s ,věcí‘, která se nám jeho prostřednictvím podává. Jinými slovy řečeno, 

za předpokladu existence ,společného smyslu‘ se nám vnucuje otázka na shodu (lat. 

adequatio) vnímání s vnímaným předmětem. Rozřešit tuto otázku se ukáže být beznadějné 

proto, že syntéza heterogenních smyslů je záležitostí jisté funkce smyslovosti, vůči které je 

,věc‘ jakožto ,nositel‘ „povrchových“ smyslových určení transcendentní. Vjem, jehož tvorba 

závisí na funkci situované do ,mysli‘, je zapotřebí adekvátním způsobem korelovat 

s objektivní skutečností, která se v něm podává. Navzdory tomu, že ,společný smysl‘ 

vykonává funkci syntetického spojení heterogenních hmatu a zraku a stojí tak v základu 

možné jednoty vjemu – resp. toho ,soudu‘, který se jeho prostřednictvím realizuje –, nemáme 

žádné vodítko k ospravedlnění korelace subjektivního k objektivnímu bytí. Nemůžeme si 

proto být jistí, zda nám utvořený vjem skutečně a adekvátním způsobem podává věc, která 

v něm má být znázorněná.  

Otázku položenou na možnou jednotu navzájem propastně odlišných zrakových a 

hmatových impresí proto nelze rozhodnout ani s odkazem na předpokládanou reálnou 

                                                                                                                                                                                     
týkající se smyslově vnímatelného; když totiž živočichové vnímají, že smyslově vnímají, např. že vidí, slyší atd., 

nepatří tento poznatek k žádnému z pěti vnějších smyslů, protože žádná materiální potence nemůže reflektovat 

svou vlastní činnost, a je nutné, aby patřily k jiné, vyšší a společné potenci, k níž dospívají nejen představy 

předmětů, ale také představy vnějších funkcí, a která není ničím jiným než fantazií jakožto společným smyslem. 

Druhým úkolem je rozeznávat a posuzovat předměty různých smyslů, což nedokáže žádný ze smyslů vnějších, 

protože se každý zabývá výhradně rozdíly svých vlastních předmětů, jako se pohled zabývá tmavým a světlým, a 

podobně i zbývající smysly uznávají tento společný smysl jako rozhodčího a soudce ostatních. Třetím úkolem je 

udělit vnějším smyslům sílu k provádění jejich funkcí sdělováním živočišných proudů, jež ze sebe vylévá jakoby 

z pramene a prvotního nástroje smyslového vnímání.“ Eustachius a Sancto Paulo, Summa philosophiae III, p. 3, 

com. 3, d. 3, q. 3. Citováno in: Descartes, R., Meditationes de prima philosophia. Meditace o první filosofii, přel. 

P. Glombíček, T. Marvan, Praha, OIKOYMENH 2001, s. 48, 49, pozn. 20.    
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existenci ,věcné podstaty‘, ani s odkazem na ,společný rozpoznávací smysl‘. Obě navržená 

řešení nás totiž stavějí před problém možné korelace dvou specificky rozdílných jsoucen, toho 

subjektivního a objektivního. Jestliže předpokládáme skutečnou existenci ,věci‘, tedy 

nějakého smyslům nepřístupného ,nositele‘ nahodilých smyslových určení, musíme čelit 

otázce, jakým ospravedlnitelným způsobem si o tom nositeli zjednat evidenci. Pokud na 

druhou stranu předpokládáme ,společný smysl‘, funkci lokalizovanou do ustrojení 

smyslovosti, můžeme sice rozhodnout o umožňujících podmínkách syntetického spojení 

heterogenních impresí, nevíme ale, jak takový subjektivně utvářený vjem korelovat 

s objektivním bytím, které se v něm má zobrazit.  

Ačkoli tudíž máme obvykle neproblematickou zkušenost o jednotě vjemu, ať už ji 

odvozujeme z předpokládané absolutní existence ,věci‘, anebo z funkce ,společného smyslu‘, 

budeme se muset smířit s tím, že ve skutečnosti neexistuje žádné ani přirozené ani nutné 

spojení mezi jednotlivými heterogenními impresemi. Z toho Berkeley vyvozuje, že obvykle 

jednoduchý smyslový vjem je ve skutečnosti nahodilou skladbou navzájem specificky 

různých smyslových počitků. To má vcelku závažné důsledky. Předpoklad, který 

neproblematicky činíme o existenci vnějších smyslových objektů, se ukazuje být pouhou 

iluzí. Vjem, o němž máme obvykle za to, že víceméně adekvátním způsobem znázorňuje 

objektivní bytí, nemůže být nějakým ,obrazem‘ (ang. image), ,reprezentací‘ či ,kopií‘ ,věci‘. 

Takové pojetí vjemu by implikovalo nutnost korelovat ho k objektivnímu bytí, které se v něm 

podává, ale pro jehož existenci nemůžeme nalézt nějaké rozumné zdůvodnění. Navzdory naší 

obvyklé zkušenosti je proto třeba se vzdát představy o reálném či absolutním bytí ,věcí‘.
12

 Na 

druhou stranu je ovšem nutné podotknout, že čeho představy se tu vzdáváme, je ,věc‘ ve 

smyslu ,nositele‘ anebo ,podpory‘ (ang. support) rozmanitých smyslových určení, o kterých 

jsme prostřednictvím smyslů fakticky informováni. A to proto, že takto pojatá ,věc‘, o níž si 

nelze žádným důvěryhodným způsobem zjednat evidenci, sama může vzniknout 

                                                           
12

 Pojem ,věc‘ (ang. thing) používá Berkeley v následujícím významu: „[...] the term ,thing‘, unlike the ,idea‘, is 

generally supposed to stand for something existing outside the mind; and secondly, because ,thing‘ has a broader 

meaning than ,idea‘, because it applies to spirits, or thinking things, as well as to ideas.“ „[...] výrazu věc se 

oproti výrazu idea obecně užívá na označení něčeho, co existuje mimo mysl; za druhé, protože věc má širší 

význam než idea, poněvadž je užíváno i jako označení pro duchy nebo myslící bytosti stejně jako ideje.“ 

Pojednání, 39, překlad mírně upraven. My budeme používat výraz ,věc‘ pouze v prvním uvedeném významu, 

tedy ve významu bytí nezávislého na (vnímající) ,mysli‘ a vůči ní vnějšího (ang. outter). Nedomníváme se, že 

český výraz ,věc‘ by obvykle zahrnoval i ,duchy‘ či ,myslící bytosti‘, a proto nemáme potřebu se vůči tomuto 

jeho užití zvlášť vymezovat.  



18 
 

prostřednictvím teoretické spekulace, již nemůžeme empiricky ověřit. Podobně se to má i s 

„hypotézou“ ,společného smyslu‘, jejž jsme sice lokalizovali do naší ,mysli‘, ale protože ten 

,smysl‘ nemá žádný vlastní (řec. idios) předmět, a jako ,smysl‘ ho proto označujeme pouze 

metaforicky, nevíme, čím v podstatě je a jak jeho předpokládanou existenci dokázat. Jestliže 

tudíž Berkeley odmítá skutečnou existenci ,věci‘ ve zrovna uvedeném smyslu slova, odmítá 

vlastně nepodložené rozumové spekulace o jsoucnech, jejichž bytí se ukázalo být nejen 

sporné, ale zavádějící nás k neřešitelným obtížím s adekvátní korelací vjemů k jejich 

objektivním protějškům. 

Vůči čemu se tedy Berkeley vymezuje, jsou nezdůvodněná přesvědčení anebo 

teoretické spekulace o entitách, které nemůžeme empiricky nijak ospravedlnit. Navzdory 

tomu, že obvykle máme neproblematicky za to, že ,věci‘ setrvávají ve svém bytí, i když je 

nevnímáme nebo nejsou předmětem nějakého našeho konání, ukazuje se, že toto naše 

přesvědčení pochází z iluze o ,věcném‘ či ,materiálním substrátu‘, jejž sice nejsme s to 

fakticky zaregistrovat, a přece na jeho základě budujeme svá ponětí o ,věcech‘ jako 

,nositelích‘ „povrchových“ vlastností či kvalit. Berkeley vlastně ukazuje, že předpoklad reálné 

či absolutní existence smyslových objektů, tedy ten předpoklad, který se zdá spočívat 

v základu našeho obvyklého ,porozumění‘ skutečnosti, nás vede k paradoxním závěrům. 

Dlužno však podotknout, že představa o ,věci‘ vzniklé nahodilým spojením anebo skladbou 

heterogenních impresí rovněž odporuje ,zdravému rozumu‘. Vše, co vnímáme a s čím 

manipulujeme, jsou jen naše vjemy, jimž neodpovídá žádný skutečný objektivní korelát. 

Takovou představu je však třeba korigovat. Berkeley totiž netvrdí nic jiného, než že ,věci‘ 

neexistují mimo ,mysl‘ (ang. without the Mind), která je vnímá anebo pojímá prostřednictvím 

myšlení. Odtud jeho slavné určení ,ontologického postavení (statusu)‘ smyslových objektů: 

Esse est percipi, být znamená být vnímán.
13

 Nesmí nás to ovšem vést k unáhleným závěrům o 

skutečnosti jako veskrze pouhé iluzi a o ,duchu‘ (ang. Spirit) – termínu ekvivalentním 

výrazům jako ,mysl‘, ,já‘ či ,subjekt‘
14

 – jako jediném zdroji této iluze. Oč Berkeleymu kráčí, 

                                                           
13

 „There are those who speak of thinks that, unlike spirits, do not think and, unlike ideas, exist whether or not 

they are perceived; but that seems to be perfectly unintelligible. For unthinking things, to exist is to be perceived; 

so they couldn´t possibly exist out of the minds or thinking things that perceive them.“ V českém překladu: „Zdá 

se mi totiž naprosto nepochopitelné, co se říká o absolutní existenci nemyslících věcí bez vztahu k tomu, jsou-li 

vnímány či ne. Jejich esse se rovná percipi, a je naprosto vyloučeno, aby měly nějakou existenci mimo mysl 

nebo mimo myslící věci (bytosti), které je vnímají.“ Pojednání, 3.  

14
 „This perceiving, active entity is what I call ,mind‘, ,spirit‘, ,soul‘, or ,myself‘.“ Pojednání, 2.  
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je, že vnímáme-li nějaký smyslový objekt, nutně „klademe“
15

 sebe jako ten objekt vnímající. 

Tak je tomu samozřejmě i v případě ,představování‘, ,myšlení‘ apod. Tento závěr, byť se 

může zdát na první pohled nedůvěryhodný, v konečném důsledku odpovídá naší obvyklé 

zkušenosti spíše než „metafysické entity“, za které považujeme shora uvedené ,věcnou 

podstatu‘ a ,společný smysl‘, o nichž si nikdo z nás nedokáže zjednat bezprostřední evidenci.  

Protože vjem je ve skutečnosti pouhá nahodilá skladba heterogenních impresí, musíme 

odmítnout představu o jeho reálném objektivním korelátu, abychom se nezapletli do 

neřešitelných obtíží se stanovením podmínek možnosti vzájemného souhlasu dvou specificky 

odlišných jsoucen. Problém nespočívá v tom, že o ,věci‘ nelze smysluplně predikovat 

,absolutní bytí‘, poněvadž ať už ji vnímáme, nebo jen vyhotovujeme její obraz pomocí 

imaginace, jsme to my, které jako vnímající nebo si představující klademe nutně s vjemem či 

představou té ,věci‘. Berkeley se totiž ptá, jakým ospravedlnitelným způsobem si můžeme 

zjednat evidenci o objektu existujícím mimo souvislost s kognitivními či volními činnostmi 

,ducha‘, a přichází k závěru, že taková možnost neexistuje. Ačkoli je popření absolutní 

existence ,věci‘ v ostrém střetu s naší ,přirozenou intuicí‘, po pečlivém zvážení obvyklých 

předpokladů o ,vnějších věcech‘ docházíme nutně k tomu, že je srozumitelnější a důvodné 

považovat domnělé objektivní koreláty vnímání za nahodile složené z heterogenních 

impresí.
16

 Zbavuje nás to povinnosti vyšetřovat podmínky možnosti korespondence 

subjektivního s objektivním bytím, která jsou vůči sobě transcendentní a druhově různá. 

Zároveň nás to zbavuje obtíží spojených se spekulacemi o vnitřním ustrojení ,věcné podstaty‘, 

jež stojí ,za‘ rozmanitostí a střídou smyslových určení, která jediná můžeme bezprostředně 

vnímat a která jsou jedinou látkou pro myšlení a jeho operace. Problém ovšem spočívá v tom, 

že vnímáme-li, máme obvykle neproblematicky za to, že předměty vnímání jsou od nás 

druhově různé, totiž že spadají do oboru toho jsoucna, jímž sami nejsme. Pakliže odmítneme 

představu o objektivním korelátu smyslových impresí, odmítáme tím i představu o jakostně 

odlišném jsoucnu, která je našemu vnímání, myšlení či představování konstitutivní. Můžeme 

                                                           
15

 Výraz ,kladení‘ tu užíváme ve zcela vágním smyslu slova.   

16
 „If we thoroughly examine this believe in things existing independently of the mind it will, perhaps, be found 

to depend basically on the doctrine of abstract ideas. For can there be a more delicate and precise strain of 

abstraction than to distinguish the existence of perceptible things from their being perceived, so as to conceive 

them existing unperceived? Light and colours, heat and cold, extension and shapes, in a word the things we see 

and feel – what are they but so many sensations, notions, ideas, or sens impressions? And can any of these be 

separated, even i thought, from perception? Speaking for myself, I would find it no easier [prol. V.Z.] to do that 

than to divide a thing from itself!“ Pojednání, 5.  
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se sice smířit s tím, že neexistuje žádný absolutní objekt, ani funkce mysli, která by 

regulovala empirickou syntézu, ale přistoupit na to, že objektivní bytí není než shluk našich 

impresí, to odporuje všem základním předpokladům, na kterých stojí náš ,zdravý rozum‘. 

Berkeleyho filosofická úvaha o charakteru a limitech smyslové zkušenosti v tomto bodě 

podkopává naši ,přirozenou intuici‘ zásadním způsobem. Je sice pravda, že po zvážení všech 

relevantních důvodů lze ,věc‘ či ,společný smysl‘ rovněž uvést do sporu se ,zdravým 

rozumem‘, nezdá se ale, že by to v konečném důsledku hrálo v jeho prospěch.  

1.3 Odpor a idea 

 

Zamyšlení nad povahou a limity zraku, totiž zda je způsobilý bezprostředně nás informovat o 

bazálních prostorových kvalitách ,věcí‘, nás přivedlo k odmítnutí ,podstaty‘, o které máme 

obvykle za to, že tvoří objektivní korelát jednotlivých smyslových impresí a z nich 

poskládaných vjemů.
17

 Ukázalo se, že primární objekt zraku „ani není ani nejeví se mimo 

mysl či v nějaké vzdálenosti od ní“ a že ta určení, která jsou konstitutivní naší představě 

prostoru, mu musejí být zprostředkována. Víme také, že představy vzdálenosti, polohy a 

velikosti smyslových objektů jsou primárním objektem hmatu, jehož prostřednictvím se 

člověk uschopňuje k bezprostřednímu pocitu odporu vnějších těles. Protože naše ,odhady o 

prostorovém výskytu objektů‘ nejsou záležitostí smyslů, ale podle Berkeleyho naopak soudu, 

aniž bychom ten předpojatě identifikovali jako nějakou rozumovou či intelektuální funkci, 

dostalo se do středu našeho zájmu soudové spojení, totiž zda je nahodilé, nebo nutné. Otázku 

na možné spojení soudu o ,prostorových věcech‘ je třeba klást z toho důvodu, že obvykle 

máme neproblematicky za to, že subjekt toho soudu a predikát jsou spojené synteticky 

s ohledem na předpokládanou jednoduchou ,substanci‘, jejíž existenci jsme však přivedli ke 

sporu a na tom základě ji též odmítli. Naopak se ukázalo, že v základu toho spojení „stojí“ 

                                                           
17

 Znovu ovšem upozorněme na to, že spolu s Berkeleyem odmítáme pouze ,filosofické‘ pojetí ,substance‘: 

„When we attend to what the most carefully precise philosophers say they mean ,material substance‘, we find 

them admitting that the only meaning they can give to those sounds is the idea of being in general, together with 

the relative notion of its supporting qualities. The general idea of being seems to me the most abstrackt and 

incomprehensible of all.“ Pojednání, 17. Co Berkeley neodmítá, je vulgární pojem ,substance‘: „You will want 

to object: ,At least it is true that you take away all corporeal substances.‘ I answer that if the word ,substance‘ is 

taken in the ordinary everyday sense – standing for a combination of perceptible qualities such as extension, 

solidity, weight, etc. – I cannot be accused of taking substance away.“ Pojednání, 37. Už zde se ukazuje 

specifičnost Berkeleyho přístupu – namísto výzkumu podstat se soustředí na popisný rozbor běžného užívání 

výrazů. K tomu viz níže.  
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nahodilá skladba heterogenních smyslových impresí, které nemá žádný valný smysl korelovat 

s fiktivním absolutním objektem. V tomto bodě se dostáváme do ostrého střetu se ,zdravým 

rozumem‘, protože nám nepřijde smysluplné tvrdit, že při vnímání ,věcí‘ vnímáme ve 

skutečnosti jen nahodile poskládané smyslové imprese, ,za‘ nimiž neexistuje žádné k nim 

korelativní objektivní bytí, o němž se přece domníváme, že ono je ,příčinou‘ těch našich 

impresí. Jestliže však celou věc zvážíme pozorněji, přijdeme na to, že domněnka o ,věcech‘ 

jako vnějších příčinách dojmů vzniká kvůli nezdůvodněnému předpokladu, že smyslové 

objekty na nás mohou působit, že jim je jako nějaká ,skrytá kvalita‘ vlastní síla či působnost.
18

 

Z čeho při utváření téhle fikce vycházíme, je zakoušený ,odpor‘ (ang. resistance), pro který 

však máme pohotově vypracovaný kauzální výklad v tom smyslu, že ten odpor „automaticky“ 

korelujeme k neproblematicky předpokládanému objektivnímu bytí. Pravdou podle 

Berkeleyho ovšem je, že jediné, co při vnímání zakoušíme, je právě jen naše ,pasivita‘ neboli 

,odpor‘, který nebyl vyvolán naší vůlí nebo jinou duševní činností.
19

 Ačkoli se tak vůči tomu 

odporu cítíme být pasivní, neexistuje žádný důvod pro to, abychom na základě toho utvářeli 

představu o činných smyslových objektech, které ten odpor snad způsobují. Bezprostředně je 

                                                           
18

 ,Hmota‘ podle Berkeleyho nemůže sehrávat úlohu ,podnětu‘, tedy toho, co se na nás zapříčiňuje o smyslový 

vjem: „Again, let us examine what is meant by ,occasion‘. So far as I can gather from the common use of 

language, that word signifies either the agent that produces some effect, or something that is observed to 

accompany or go before a kind of event in the ordinary course of things. But when it is applied to matter as 

described in 67, the word ,occasion‘ cannot be taken in either of those senses. For matter is said to be passive 

and inert, and so it cannot be agent or cause.“ Pojednání, 69. V paragrafu 68 Pojednání Berkeley vymezuje 

význam slova ,hmota‘ (ang. matter), které je v jeho pojetí ekvivalentní výrazům ,substance‘ resp. ,materiální 

nositel‘, takto: „It neither acts, nor perceives, nor is perceived, for that is all it means to say that it is an inert, 

senseless, unknown substance – which is a definition entirely made up of negatives (except for the relative 

notion of its standing under or supporting, but notice that it supports no qualities, and therefore supports nothing 

at all), so that it comes as close as you like to being the description of a nonentity.“  

19
 „Ve skutečnosti těleso přetrvává stejnou měrou jak ve stavu pohybu, tak ve stavu klidu. Toto přetrvávání však 

nelze nazvat činností tělesa o nic více, než by se činností nazývala jeho existence. Přetrvávání není nic jiného 

než pokračování v tomtéž způsobu existence, čemuž nelze ve vlastním smyslu říkat činnost. Odpor, který 

zakoušíme, když zastavujeme těleso v pohybu, si pak představujeme jako činnost tohoto tělesa jen pod vlivem 

klamného zdání. Ve skutečnosti je totiž onen odpor, který pociťujeme, trpným stavem v nás samých a 

neprokazuje, že těleso je činné, nýbrž že my jsme trpní. Je zcela jisté, že bychom byli trpní úplně stejně, ať už by 

se ono těleso pohybovalo samo sebou, nebo bylo do pohybu uváděno jiným principem.“ Berkeley, G., O pohybu, 

in: Tři dialogy, přel. J. Palkoska, Praha, OIKOYMENH 2007, par. 27, s. 105. ,,Pokud jde o tíhu, již výše jsme 

ukázali, že tento termín neoznačuje nic poznaného a odlišného od samotného smyslového účinku, jehož příčinu 

hledáme.“ Tamtéž, par. 22, s. 103, 104. Dále jen O pohybu a příslušné číslo paragrafu.   
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nám podle Berkeleyho zřejmá jen naše, to je ,duchovní‘, ,aktivita‘.
20

 Jestliže bychom chtěli 

nějaký druh ,aktivity‘ připisovat i smyslovým objektům a v souvislosti s tím interpretovat 

zakoušený odpor jako ,afekt‘, dostali bychom se do podobných nesnází, jaké doprovázejí naši 

snahu zjednat si evidenci o ,hmotné‘ či ,materiální substanci‘. Je proto sice pravda, že 

předpoklad k impresím korelativního objektivního bytí je konstitutivní našemu obvyklému 

vnímání, na druhou stranu lze i tento předpoklad zproblematizovat a demaskovat ho jako 

„metafysickou předpojatost“, která nás svádí k tomu, připisovat ,věcem‘ nějaký druh aktivity 

navzdory faktu, že zkušenostně na nich nelze nic takového doložit. Obvykle se domníváme, 

že vjemy anebo jednotlivé smyslové vtisky v nás vyvolávají (ang. excites) anebo způsobují 

(ang. causes) vnější ,věci‘, zatímco vlastně zakoušíme jen odpor a jeho prostřednictvím svou 

pasivitu. To nás ale podle Berkeleyho nijak neopravňuje k tvrzení reálné existence 

objektivního bytí jako příčiny smyslových impresí. Z poznání, že vjem a to, co se nám jeho 

prostřednictvím podává, je pouhou nahodilou skladbou počitků, které nemá žádný smysl 

usouvztažňovat k iluzivnímu objektivnímu bytí, vyvozuje Berkeley, že ,věc‘ je ve skutečnosti 

„pouhá“ ,idea‘ umístěná v naší ,mysli‘. 

Z toho nesmíme zbrkle vyvozovat, že ,idea‘ představuje nějakou takovou „mentální 

entitu“, jejímž prostřednictvím bychom reprezentovali objektivní skutečnost, bez ohledu na 

to, zda adekvátně nebo ne.
21

 Primitivní evidencí o ,idey‘, resp. o ,idey‘ objektu vnímání, ne 

snad o ,idey‘ spontánně utvořené imaginativní představy, je shora zmiňovaný odpor, potažmo 

k ,pasivitě‘, kterou v duchu zakládá. Při vnímání ,věcí‘ máme neproblematicky za to, že jsou 

to ke vjemům korelativní objektivní skutečnosti, proto, že se jejich existence nedá odvodit 

z volního působení ,ducha‘. Jinými slovy řečeno, neshledáváme se být při vnímání těmi, kdo 

by vjemy smyslových objektů způsobovali, ale kdo jsou naopak těmi, již jsou ke vnímání 

přičiňováni. Ačkoli jsme v pokušení, korelovat svůj pocit odporu či pasivity k objektům 

vnímání, víme, že by se jednalo o „metafysickou předpojatost“, již nelze zkušenostně nijak 

doložit. Berkeley z toho vyvozuje, že ,idea‘ neznázorňuje k ní korelativní objektivní bytí, ale 

zakládá v duchu vrstvu ,pasivity‘, která se realizuje v podobě percepce. Ta potud 

                                                           
20

 „All we mean by the word ,spirit‘ is ,that which thinks, wills, and perceives‘: this is the whole meaning of that 

term.“ Pojednání, 138. „... the unthinking objects of the mind all have in common that they are entirely passive 

and exist only in being perceived; whereas a soul or spirit is an active being whose existence constists not in 

being perceived but in perceiving ideas and in thinking.“ Pojednání, 139.   

21
 „Bylo dokázáno, že neexistuje podobnost mezi idejemi zraku a věcmi hmatatelnými. Také bylo dokázáno, že 

vlastní předměty zraku neexistují mimo mysl. Odtud jasně plyne, že obrázky znázorněné na zadní části oka 

nejsou obrázky vnějších předmětů.“ Esej, 117. 
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nepředstavuje nezdůvodněnou transcendenci subjektu k jakostně odlišnému objektivnímu 

jsoucnu. Ona naopak zakládá a je vyjádřením konečnosti ,lidského‘ ,duchovního‘ bytí. 

Konečná je ,lidská‘ ,mysl‘ proto, že je prostřednictvím těla vystavená odporu toho, pro co 

máme pohotově vypracovaný kauzální výklad a o čem předpokládáme, že je absolutním 

bytím objektu. Jestliže vnímání očistíme od podobných „metafysických předpojatostí“, které 

nezproblematizované spočívají v základu vnímání anebo s odkazem na autoritu a tradici 

proměňují způsob našeho sebepojetí, „zbyde“ nám „pouhá“ ,idea‘. Ta sice je zástupným 

označením pro pasivitu ,mysli‘, na druhou stranu ten výraz Berkeley používá proto, aby jím 

nahradil termín ,věc‘, který nám navozuje představu na nás nezávislého objektivního bytí. 

Poněvadž ,věc‘ je to, o čem se domníváme, že existuje mimo ,mysl‘ (ang. without the Mind), 

volí Berkeley výraz ,idea‘, který naopak navozuje představu jsoucna takového, jež nelze 

„klást“ (vnímat, myslet či chtít), aniž bychom zároveň „kladli“ sebe jako subjekt toho 

„kladení“ (vnímání, myšlení či chtění).
22

 Termínu ,idea‘ bychom proto neměli porozumět 

„radikálně“ tak, že je to nějaká „mentální entita“, na kterou lze redukovat objektivní bytí, 

domněle korelativní ke smyslovým impresím. Jeho prostřednictvím chce Berkeley naopak 

vyjádřit to, že mimo souvislost s ,duchovními‘ kognitivními či volními akty nelze nic klást a 

hovořit o tom jako o jsoucím, aniž bychom se dostali ke sporu. 

1.4 Jazyk a význam 

 

Protože neexistuje ,věc‘ – anebo tomu výrazu ekvivalentní ,hmotná podstata‘ –, neptá se 

Berkeley přirozeně, co ,věc‘ je a jaké vlastnosti jí o sobě náleží; on naopak sleduje způsob, 

kterým o ,věcech‘ či ideách obvykle hovoříme.
23

 To znamená, že Berkeley z výše podaných 

důvodů neprovádí výzkum ,podstat‘, ale že analyzuje ,význam‘ idejí, přičemž aby nedošlo ke 

zbytečným konfúzím, budeme o ,významu‘ hovořit jako o ,významnosti‘, a to v tom smyslu, 

že ,věci‘ se nás obvykle nějak týkají, vystupují jako pro nás tak či onak významné. 

Skutečnost, že místo na výzkum ,podstat‘ se Berkeley zaměřuje na analýzu ,významnosti‘, je 

ostatně již implikována tím, že danost ideje – ať už tu interpretujeme jako nějakou ,věc‘, nebo 

                                                           
22

 „[...] co jiného je to vše, než si vytváříte ve své mysli jisté ideje, kterým říkáte knihy a stromy, a zároveň 

nevytváříte ideje někoho, kdo by je mohl vnímat?“ Pojednání, 23. 

23
 Dokladem toho jsou citace v poznámkách 12, 16, 17, 18, 20. Berkeley navíc věnuje podstatnou část Úvodu 

k Pojednání o principech lidského poznání kritice abstraktních idejí jako vzniklých neuváženým užíváním slov a 

popisnému rozboru vztahu mezi značkou (ang. sign, mark), jejím významem a tím, co označuje. „Zbytku této 

práce porozumíte snáze, pojednám-li zezačátku o přirozenosti jazyka [ang. nature of language] a možnostech 

jeho zneužití.“ Pojednání, Úvod, 6. Překlad volně podle originálního textu.  
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ne – není zaručena samotným vnímáním, ale že je výsledkem činnosti soudu, jehož 

prostřednictvím ideu různě určujeme. Z toho jsme pro náš výklad odvodili, že vnímání je 

implicitní a jemu konstitutivní ona shora uvedená ,jako-struktura‘, o které máme evidenci 

takovou, že ideje se nám nějak dávají, jedním slovem, že je vnímáme vždy ,jako něco‘. 

Pakliže je předmětem Berkeleyho šetření o povaze a limitech zraku např. vzdálenost, 

neanalyzuje ji takovým způsobem, že by se ptal, ,co‘ vzdálenost ve skutečnosti je a jakým 

ospravedlnitelným způsobem ji můžeme o idejích predikovat. Takový způsob bádání 

implikuje existenci abstraktní ideje vzdálenosti, již lze od ostatních určení konstitutivních naší 

představě prostoru odloučit a zkoumat ,o sobě‘. A nejen to; taková abstraktní všeobecná idea 

vzdálenosti v nás vyvolává potřebu korelovat ji k nějakému jsoucnu, které se zdá víceméně 

adekvátně reprezentovat.  

Berkeley na to jde jinak: Několikrát jsme se v našem výkladu odvolali na ,přirozenou 

intuici‘, na to, čemu Berkeley říká ,zdravý rozum‘. Tvrdili jsme, že závěry učiněné na základě 

té intuice vznikají z nereflektovaných „metafysických předpojatostí“, jakou je třeba reálná 

absolutní existence ,věci‘. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že obvykle nemáme s 

,podstatami‘ nic do činění. Když se obvykle o nějakém objektu vyjadřujeme jako o vzdáleném 

anebo relativně k nám nějak umístěném, sotva operujeme s pojmy, jako je ,vzdálenost o sobě‘ 

nebo ,poloha o sobě‘. Jinak řečeno, obyčejně se k věcem nevztahujeme tak, že bychom je 

určovali ve snaze je poznat, totiž že bychom o nich predikovali vlastnosti, o kterých máme za 

to, že jsou pro tu či onu ,věc‘ charakteristické anebo jí konstitutivní. Naivní či 

neproblematický vztah k ,věcem‘ není nějakou ,lidovou ontologií‘, neotesaným a 

nesystematizovaným výzkumem ,podstat‘. Když podle Berkeleyho hovoříme o tom, že je 

nějaký objekt nějak vzdálený, poukazujeme tím přede vším ostatním na to, jakou vzdálenost 

je třeba překonat, abychom k tomu objektu dospěli. Z toho ovšem vyplývá, že sekundární 

zrakové ideje pouze ,označují‘ (ang. signifies) ty hmatové.
24

 Výraz ,označování‘ volí 

Berkeley z následujících důvodů:  

                                                           
24

 „[...] vlastní předměty zraku tvoří všeobecný jazyk Původce přírody [ang. universal Language of the Author of 

Nature], který nám sděluje, jak řídit naše jednání tak, abychom získali věci nutné k zachování a k blahobytu 

našich těl a vyhnuli se tomu, co by jim mohlo škodit a být pro ně zhoubné [...] A způsob, kterým nám označují 

[ang. signify] předměty v určité vzdálenosti a upozorňují [ang. mark; značí, znamenají] nás na ně, je stejný jako 

způsob vlastní jazykům a znakům [ang. Language and Signs] lidského původu, které nenavozují označované 

věci skrze nějakou podobnost či totožnost podstaty, ale jen zvykovým spojením, které mezi nimi vidíme díky 

zkušenosti.“ Esej, 147. 
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Protože ideje jsou určené pasivitou, nebylo by rozumné tvrdit, že ty taktilní nějak 

působí na zrakové, nebo ony na ty hmatové.
25

 Pokud navíc určíme vtah mezi idejemi jako 

,označování‘, nemusíme se obávat, že bychom tím mezi ně vnášeli přirozené spojení a 

zpronevěřili se tak předpokladu, že zrakové a hmatové ideje jsou heterogenní. Vztah mezi 

,značkou‘ a tím, co označuje, je podle Berkeleyho naopak arbitrární, jak se můžeme snadno 

přesvědčit, zvážíme-li vztah mezi nějakým jazykovým znakem a označovanou „skutečností“. 

To znamená, že vztah mezi zrakovými a hmatovými ideami pojímá Berkeley analogicky k 

,jazyku‘. Odtud vyplývá, že ačkoli jsme ,ideu‘ určili jako vzniklou nahodilým složením 

taktilních a vizuálních impresí, přece jen je to jejich spojení regulované implicitními 

,jazykovými pravidly‘. To nám zabraňuje vyvozovat z poznané heterogenity smyslových 

impresí a jejich nahodilého spojení to, že naše vnímání je vydáno na milost a nemilost 

okamžité „konstelaci“ počitků, a může se proto nekontrolovaně měnit. Kdyby nebyly vztahy 

mezi heterogenními impresemi regulované podle implicitních ,jazykových pravidel‘, nevěděli 

bychom, jak si počít s faktem, že obvykle vnímáme jednoduché objekty, a ne neuspořádanou 

rozmanitost impresí. Tato ,jazyková pravidla‘, implicitní vnímání a jemu konstitutivní, ovšem 

nepředstavují nějakou apriorní, nedej bože genetickou danost, již bychom mohli odhalit při 

vhodně designovaném výzkumu vnitřního ustrojení ,mysli‘. Používáme-li slovo ,pravidlo‘, 

chceme zdůraznit především ,pravidelnost‘, protože pouhý zaznamenaný společný výskyt 

heterogenních idejí sice je zprvu nahodilý, stává se ovšem pravidelný v průběhu opakované 

[ang. constant] zkušenosti. Nepřekvapí proto, že termín ,pravidlo‘ je korelativní k výrazu 

,zvyk‘ (ang. custom, habit), který vzniká právě prostřednictvím pravidelné zkušenosti o 

nahodilém společném výskytu heterogenních idejí.  

   Otázku položenou na možnou jednotu heterogenních impresí vyvolává skutečnost, 

že obvykle vnímáme jednoduché (= homogenní; v tomto případě ,zdánlivě stejnorodé‘) ideje, 

kterých existence se nezdá být závislá na momentálních okolnostech, totiž zda a jakým 

způsobem ke spojení těch impresí dojde. Protože ideje vlastní (řec. idios) různým smyslům 

jsou navzájem druhově odlišné, nelze mezi ně klást přirozené spojení. A protože jsou ideje 

určené pasivitou, nemůžeme jejich spojení interpretovat ani kauzálně, protože to by 

předpokládalo nezdůvodněné pojetí idejí jako obdařených kvalitami skrytými bezprostřední 

smyslové zkušenosti. Nemožnost vypracovat obhajitelný kauzální výklad spojitosti idejí 

                                                           
25

 „[...] sama existence ideje předpokládá pasivitu [ang. inertness] a nečinnost [ang. passiveness], takže idea 

nemůže nic udělat, přesněji řečeno, být příčinou [ang. cause] nějaké věci, ani nemůže být vzorkem nebo kopií 

nějaké živé bytosti [...]“ Pojednání, 25.  



26 
 

implikuje ten závěr, že neexistují žádné reálné objektivní koreláty smyslových impresí,
26

 

takže ke vjemu nejsme zevně zapříčiňováni.
27

 To sice odporuje závěrům ze ,zdravého 

rozumu‘, protože obvykle se vůči vnímanému cítíme být pasivní a vnímání tak považujeme za 

způsobené faktem jeho existence, a přece byl sklon korelovat ideje k zevnímu absolutnímu 

jsoucnu demaskovaný jako „metafysická předpojatost“. Abychom však nemuseli rezignovat 

na možnost relativně uspokojivého pojetí spojitosti heterogenních impresí, které by nám 

umožnilo vysvětlit, jak vznikají jednoduché ideje při vědomí jejich pouze nahodilého spojení, 

snaží se Berkeley smyslovost pojmout analogicky k jazyku. Všimli jsme si, že interpretace 

spojení mezi ideami jako jejich vzájemného označování nám umožňuje zavést implicitní 

,jazykové pravidlo‘ pro skládání idejí, aniž bychom se museli vzdát předpokladů o jejich 

pasivitě a vzájemné specifické různosti. Ideje se k sobě mají jako znak (ang. sign) 

k označovanému, přičemž z povrchní úvahy o vztahu jazykových značek a toho, co označují, 

vyplývá, že se jedná o vztah libovolný (= arbitrární). Chceme-li tedy pochopit, jakým 

způsobem se utváří spojení mezi impresemi takové, které by nám umožnilo zdůvodnit 

existenci jednoduchých idejí, obrátíme se k Berkeleyho pojetí jazyka. 

Protože každý znak označuje všechny jednotlivé ideje téhož druhu, je podle 

Berkeleyho všeobecný (ang. universal).
28

 Tak výraz ,trojúhelník‘ označuje všechny jednotlivé 

                                                           
26

 „[...] vznik idejí nebo senzací v naší mysli není vůbec důvodem k tomu, abychom předpokládali hmotu nebo 

hmotné substance [ang. matter or corporeal substances], poněvadž ta se uznává dále za stejně nevysvětlitelnou, 

ať s tímto předpokladem nebo bez něho.“ Pojednání, 19. 

27
 „Zkrátka, i kdyby existovala vnější tělesa [ang. external bodies], nikdy bychom se to nemohli dovědět; a 

kdyby neexistovala, mohli bychom si myslit právě tak dobře jako teď, že existují.“ Pojednání, 20. 

28
 „[...] idea, která pozorována sama o sobě je jednotlivá, zobecní tím [ang. becomes general], že reprezentuje či 

zastupuje všechny ostatní ideje téhož druhu.“ Pojednání, Úvod, 12. Ke kritice Berkeleyho teorie reprezentace viz 

Husserl, E., Logická zkoumání II/1. Zkoumání k fenomenologii a teorii poznání, přel. P. Urban, K. Novotný, H. 

Janoušek, Praha, OIKOYMENH 2010, §§§ 28., 29., 30., s. 174 – 179. Husserl Berkeleyho pojem ,zastupování‘ 

interpretuje následujícím způsobem: „O zástupci mluvím tam, kde nějaký předmět přejímá úkony (nebo je také 

předmětem úkonů), které by měl jinak uskutečnit (nebo podstoupit) nějaký jiný předmět. Takto zplnomocněný 

advokát realizuje jakožto zástupce obchodní záležitosti svého klienta, vyslanec zastupuje svého panovníka, 

zkratka zastupuje komplexní algebraický výraz atd. Ptáme se nyní: Vykonává i v našem případě ona momentálně 

živá jednotlivá představa [tj. idea v Berkeleyho smyslu slova; V. Z.] nějaké zastupování, přejímá úkon, k jehož 

provedení je vlastně povolána jiná jednotlivá představa nebo přímo každá jednotlivá představa dané třídy? Podle 

jasných slov Berkeleyho výkladu tomu tak jistě je, avšak ve skutečnosti nemůže být o ničem takovém řeč. 

Samozřejmé je jen to, že úkon, který právě daná jednotlivá idea provádí, by mohl být rovněž tak proveden 

každou jinou; totiž každá by mohla stejně dobře sloužit jako základ abstrakce, jako názorná fundace obecného 

významu. Myšlenka zastupování tedy vzniká teprve pomocí reflexe, že každá jednotlivá idea by byla v této 
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trojúhelníky, ať už se jedná o obrazce narýsované na tabuli anebo o přirozeně vzniklé útvary, 

které nám ,trojúhelník‘ připomínají. Schopnost označovat všechny jednotlivé ideje téhož 

druhu má znak z toho důvodu, že neoznačuje individuální vlastnosti idejí, které se mohou 

případ od případu měnit, a můžeme o nich proto hovořit jako o vlastnostech nahodilých (ang. 

accidental). Z toho vyplývá, že existence znaku vzniká abstrakcí, tedy odhlédnutím od 

nahodilých individuálních vlastností, a fixací toho, co je všem jednotlivým případům 

společné. Podle Berkeleyho ovšem máme sklon korelovat znaky ke všeobecným abstraktním 

ideám, jejichž prostřednictvím se nám podává ono všem jednotlivým případům společné, 

které obvykle vykládáme jako jejich ,podstatu‘. Jako by jen proto, že znaky jsou univerzální, 

musely existovat i podobně všeobecné idey, jež se prostřednictvím značek zvnějšňují a my si 

je na tom základě můžeme sdělovat. Takové pojetí znaku, který označuje všeobecnou 

abstraktní ideu, vyrůstá z redukce běžné komunikace na sdělování si idejí a navozuje 

představu o jazyku jako nástroji ke vzájemnému ozřejmování „privátních“ duchovních entit.
29

 

Aby však bylo takové pojetí jazyka udržitelné, musí předpokládat existenci všeobecných 

abstraktních idejí. Berkeley se ovšem důvodně pozastavuje nad tím, jakým způsobem si lze o 

takových idejích zjednat evidenci, pakliže jediné, s čím máme něco do činění, jsou singulární 

ideje.
30

 Jakmile se žádným rozumným způsobem nedokážeme přesvědčit o existenci 

všeobecných abstraktních idejí, je třeba je odmítnout a spolu s nimi i to pojetí znaku, které ho 

vnímá jako korelativní k těm idejím. Z toho ovšem vyplývá, že není v moci znaku označovat 

                                                                                                                                                                                     
funkci stejně hodnotná a že, zvolili-li jsme jednu určitou, mohla by její místo zastupovat každá jiná, a naopak. 

Kdykoli ale názorně uskutečňujeme určitý obecný význam, je tato myšlenka možná, ale rozhodně kvůli tomu 

není ještě skutečná, protože obecný pojem, který by měla nahrazovat, spíše sama předpokládá. Proto jsou 

jednotlivé ideje také jen možnými, a ne skutečnými zástupci pro ideje téhož druhu.“ Čtenář nechť tuto 

Husserlovu interpretaci srovná s tou naší, potažmo k Berkeleyho textu.   

29
 „Sdělování idejí označených slovy [ang. communicating of ideas through words] není hlavním a jediným 

účelem jazyka, jak se obecně myslí. Má ještě jiné účely, jako vzbuzení nějaké vášně, podnícení k nějakému 

jednání nebo odstrašení před ním, uvedení mysli do nějaké nálady; těm je v mnoha případech první význam 

jazyka podřízen, ba někdy je úplně vypuštěn, může-li se jich dosáhnout bez něho, což se podle mého mínění 

stává v běžné řeči velice často.“ Pojednání, Úvod, 20. Překlad mírně upraven.  

30
 „Všimněme si tedy, jakým způsobem přispěla slova ke vzniku tohoto omylu. Za prvé se myslí, že každé jméno 

má nebo by mělo mít pouze jediný přesný a ustálený význam [ang. one precise and settled signification], a proto 

lidé usuzují, že existují jisté abstraktní, určité ideje, které jsou konstitutivní pravému a jedinému přímému 

významu každého obecného jména [ang. general name]. A právě prostřednictvím těchto abstraktních idejí prý 

obecné jméno počne označovat [ang. signify] nějakou jednotlivou věc. (Zatím ve skutečnosti neexistuje nic 

takového, jako jediný a přesný význam, připojený k nějakému obecnému jménu, poněvadž ona všechna 

znamenají velký počet jednotlivých idejí.)“ Pojednání, Úvod, 18. Překlad mírně upraven.  
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určení, která máme za konstitutivní ,všeobecné podstatě‘, na níž se mají účastnit jednotlivé 

ideje a z ní čerpat oprávnění pro svou existenci. Jinými slovy řečeno, znak neoznačuje, ,co to 

je‘ označované.  

Jestliže ovšem znak neoznačuje ,podstatu‘ označovaného, „co“ vlastně označuje? 

Z výše řečeného vyplynulo, že předmětem značení nejsou všeobecné abstraktní idey, jejichž 

existenci Berkeley důvodně odmítnul. Přesvědčení o jejich existenci čerpáme ze všeobecného 

charakteru jazykových značek, které jsou však všeobecné proto, že jsou relativní ke všem 

individuálním případům téhož druhu (= zastupují je), a ne proto, že se odvozují z existence 

všeobecných abstraktních idejí.
31

 Na druhou stranu musíme odmítnout tu představu o 

jazykovém znaku, že by v sobě všechny jednotlivé ideje „obsahoval“, protože v takovém 

případě by se musel s každou přibytou ideou „nafouknout“. Jak tedy rozumět Berkeleyho 

určení znaku jako relativního ke všem jednotlivým ideám? Rozhodně by nedávalo žádný 

smysl tvrzení, že znak označuje postupně každou získanou anebo utvořenou individuální ideu. 

Bylo by totiž sporné, jakým způsobem může označovat jednotlivou ideu s jejími nahodilými 

vlastnostmi, které jsou pro tu individuální ideu konstitutivní, při zachování své všeobecnosti. 

Nás by to pak nutilo učinit o každé nově získané idey rozhodnutí, zda náleží pod příslušné 

označení, nebo ne. Ačkoli to se v některých zvláštních případech skutečně děje, např. při 

klasifikaci očividně sporného případu, při běžné komunikaci podobné nucení obvykle 

nepociťujeme. Protože jazykové značky neoznačují ani všeobecné abstraktní idey ani zvlášť 

                                                           
31

 Viz pozn. 29. Přesvědčení o existenci všeobecných abstraktních idejí s jim příslušejícím jediným přesným a 

ustáleným významem v nás vyvolává zaměňování idejí a jazykových značek. To na druhou stranu znamená, že i 

ideu je třeba interpretovat jako značku, máme-li rozumně zdůvodnit její úlohu jako abstraktní entity, poněvadž 

,abstraktní‘ pro Berkeleyho znamená ,relativní ke všem jednotlivým případům téhož druhu‘. Způsob, jakým je 

nějaká idea/značka relativní ke všem jednotlivým případům téhož druhu (= jakým způsobem je zastupuje), 

ilustruje Berkeley na příkladu přímky: „[...] geometr demonstruje metodu rozdělování čáry na dvě stejné části. 

Udělá např. černou čáru, na 1 palec dlouhou; ale ta, ačkoli je sama o sobě jednotlivou čarou, je přece svým 

významem obecná, poněvadž podle toho, jak se jí užívá [ang. as it is used], zastupuje [present] všechny možné 

jednotlivé čáry; a tak, co se dokáže o ní, je dokázáno o všech čarách, čili jinými slovy o čáře vůbec. A zrovna tak 

jako se tato jednotlivá čára stane obecnou tím, že se z ní stane znak, tak i slovo [ang. name] čára, které 

z absolutního hlediska je jednotlivé, stane se tím, že bylo učiněno znakem [ang. sign], obecné. A zrovna tak jako 

ona idea nabývá své obecnosti ne tím, že je snad znakem pro nějakou abstraktní nebo obecnou čáru [= jako znak 

neoznačuje ,co‘ označovaného], nýbrž pro všechny jednotlivé přímky, které vůbec mohou existovat, tak si o 

slově ,čára‘ musíme myslit, že jeho obecnost pochází z téže příčiny, totiž z různých jednotlivých čar, které můe 

všechny bez rozdílu označovat.“ Pojednání, Úvod, 12. Již zde se ozřejmuje, že obecnosti znaku či ideje je 

konstitutivní jejich způsob užití, nikoli vztah k tomu, co domněle označují.  
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každou jednotlivou ideu, ukazuje se být výše učiněný závěr, že znaky neoznačují ,co‘ 

označovaného, odůvodněný. Stejně tak se ukazuje být odůvodněné podezření, že by znak 

vůbec ,něco‘ označoval. 

Při pokusu o výklad Berkeleyho pojetí jazyka tak máme po ruce jen všeobecnost (ang. 

universality) jazykového znaku a jednotlivé idey, k nimž je ten znak nějak relativní. Význam 

nějaké značky navíc nelze identifikovat s ideou, ať už všeobecnou abstraktní ideou, nebo 

zvlášť s každou jednotlivou ideou pod nějaký výraz zahrnutou. Existenci všeobecných 

abstraktních idejí jsme důvodně odmítli, zatímco tvrzení, že znaky označují zvlášť každou 

individuální ideu, nás přivádí ke sporu o zachování jejich všeobecnosti. Abychom si tedy 

mohli ozřejmit, jakou funkci plní význam jazykového znaku, obraťme se k příkladu 

s výrazem ,trojúhelník‘, jehož definici Berkeley stanovuje jako „plochu omezenou třemi 

přímkami“.
32

 Protože není v té definici určeno „zda je ta plocha velká nebo malá, černá nebo 

bílá, ani zda jsou strany dlouhé nebo krátké, stejné nebo nestejné, ani jaké úhly navzájem 

svírají“,
33

 nemůžeme odtud vyvodit existenci žádné „ustálené ideje, která by vymezovala 

význam slova trojúhelník“.
34

 Navzdory tomu, že jsme definici ,trojúhelníku‘ určili jako 

význam toho slova, nemůžeme na tom základě ještě tvrdit, že jsme pomocí jeho definice 

zároveň vymezili, ,co to je‘ trojúhelník, ačkoli jsme obvykle přesvědčení o opaku a 

domníváme se, že ,trojúhelník‘ je ,rovina omezená třemi přímkami‘.
35

 Pokud ovšem není 

význam slova ,trojúhelník‘ vymezený žádnou ustálenou ideou, a není proto v moci znaku 

prostřednictvím svého významu označovat ,co‘ označovaného, můžeme význam pojmout 

,pragmaticky‘, pakliže starořecký výraz ta pragmata znamená ,věci či záležitosti všedního 

dne‘, jak dokládá možný převod toho slova do češtiny jako ,peníze‘. Význam jazykových 

značek v tomto pragmatickém pojetí jazyka utváří návod či pravidlo, podle kterého když se 

řídíme, můžeme snadno rozpoznat, o čem je řeč. Znaky tak prostřednictvím svých významů 

nereferují k ,co‘ označovaného, ale poskytují nám (zpravidla implicitní) návod k tomu, 

abychom bez větších obtíží rozpoznali něco jako něco. Jestliže někde zaznamenáme nebo si 

v mysli vyvoláme jednotlivou ideu nějakého trojúhelníku, můžeme ji relativně k významu 

slova ,trojúhelník‘, tedy relativně k pravidlu vyjádřenému definicí ,roviny omezené třemi 
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 Pojednání, Úvod, 18. 

33
 Tamtéž. 

34
 Tamtéž. „[...] so there is no one settled idea to which the signification of the word ,triangle‘ is confined.“  

35
 „Něco jiného je používat pro jméno stále téže definice a něco jiného používat toho jména vždy pro tutéž ideu: 

první je nutné, druhé zbytečné a neproveditelné [ang. useless and impracticable].“ Tamtéž.  
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přímkami‘, určit jako ,trojúhelník‘, aniž bychom tím hned věděli nebo vyjadřovali, ,co to je‘ 

,trojúhelník vůbec‘. 

O čem je řeč, nejsou při běžné komunikaci ideje a běžná komunikace není ,lidová 

ontologie‘, po svém způsobu neotesaný a nesystematizovaný výzkum ,podstat‘. Tento 

poznatek přivedl Berkeleyho k jeho pragmatickému pojetí jazyka a umožnil mu vypořádat se 

s problémy existence všeobecných abstraktních idejí, jejich korelace k jazykovým značkám, 

druhově od nich odlišným, dále s problémem korelace všeobecných znaků a individuálních 

idejí a konečně s problémem významu jazykových značek, prostřednictvím kterého 

neoznačují ,co‘ označovaného, ale poskytují nám návod ke snadnému rozpoznání toho, o čem 

je při běžné komunikaci řeč. Předně mu to ale poskytlo nástroj efektivní k vypracování takové 

představy o vnitřní konstituci smyslovosti, která se podle jeho mínění dokáže vypořádat s 

„metafysickými předpojatostmi“ na jedné straně, na straně druhé zůstane vstřícná k naší 

,přirozené intuici‘.  

1.5 Jazyk a tělo 

 

Abychom Berkeleyho pragmatické pojetí jazyka mohli zakalkulovat do úvah o vnitřním 

ustrojení smyslovosti, zohledníme a předestřeme pro jeho filosofii významnou úlohu ,těla‘ 

(ang. body). To je, jak jsme si pověděli ve shora podaném výkladu, orgánem (= nástrojem) 

hmatu, který nás vystavuje bezprostřednímu odporu (ang. resistance), jejž sice jsme pohotoví 

opatřit kauzálním vysvětlením, nalézt pro ně rozumné zdůvodnění nebo uspokojivý empirický 

doklad už ale nedokážeme. Je proto nutné zbavit se představy, že je ten odpor zapříčiněný 

působením vnějších fyzických těl (ang. bodies), poněvadž ta představa implikuje jak reálnou 

existenci ,věcí‘, tak ,skryté kvality‘, jimiž jsou ,věci‘, navzdory tomu, o čem nás informují 

smysly, obdařené. Aktivita, již předpojatě predikujeme o smyslových objektech, je podle 

Berkeleyho charakteristická výlučně pro ,ducha‘. Berkeley přitom vychází z evidence o své-

volných čili spontánních tělesných pohybech, jejichž vykonávání doprovází pocit vnější 

nenucenosti, a my je proto nevysvětlujeme kauzálně z předpokladu zevního působení, ale 

jejich ,počátek‘ (řec. arché) anebo ,příčinu‘ (řec. aitia) lokalizujeme do ,sebe‘ (ang. myself), 

což je termín ekvivalentní výrazům ,duše‘ (ang. soul), ,duch‘ (ang. spirit) či ,mysl‘ (ang. 

mind). Pro ,lidskou‘ ,duchovní podstatu‘ – a v případě ,ducha‘ je řeč o ,podstatě‘ podle 

Berkeleyho legitimní – je tudíž charakteristická spontaneita neboli druh činnosti takový, který 
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počíná ,ze sebe‘, ne ,od jiného‘.
36

 Relativně ke své-hybnosti ,ducha‘ je proto rozumné vymezit 

,tělo‘ jako pasivní. Přestože je ale smyslem pasivity ,bytí od jiného‘, nelze ji pojmout jen jako 

způsobenou nějakým vůči ní vnějším činitelem (ang. agent), ať už je řeč o ,duchu‘ nebo o 

,věci‘. ,Bytí od jiného‘ je totiž kladným vyjádřením negativa ,nebytí ze sebe‘, takže pojem 

,pasivity‘ je srozumitelný jen relativně k pojmu ,spontaneity‘. Jejím negativním vyjádřením je 

ostatně ,nebytí od jiného‘, takže i ,spontaneita‘ získává svůj význam jen jako vymezená vůči 

svému protějšku. Protože se v případě ,spontaneity‘ a ,pasivity‘ jedná o vztažné pojmy, vede 

nás to k dílčímu závěru, že ,tělo‘ je k ,duchu‘ relativní ,způsob bytí‘ ,člověka‘, o němž má 

Berkeley implicitní představu takovou, že je to ,vtělený duch‘, bytost (ang. being) 

konstituovaná vzájemným vymezováním se pasivity na jedné, spontaneity na druhé straně.
37

 

Ačkoli jsme v pokušení chápat oba ty pojmy jako protikladné, jejich komplikovanější vnitřní 

provázanost se ozřejmí poukazem na to, že pasivita přece je konstitutivní ideám, které podle 

Berkeleyho existují pouze ,v mysli‘. Jako význam slova ,pasivita‘ bychom proto mohli 

stanovit i ,bytí v mysli‘. Jakmile ovšem ten výraz očistíme od zavádějících konotací, jako by 

snad ,mysl‘ byla nádoba pojímající do sebe „obrázky věcí“, získáme tím pojem ekvivalentní 
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 „Konstitutivními částmi abstraktní ideje živočicha jsou: tělo, život, smyslové vnímání a samovolný pohyb 

[ang. body, life, sense, spontanneous motion].“ Pojednání, Úvod, 9. Překlad mírně upraven. Ačkoli se na 

sledovaném místě Berkeley vymezuje proti existenci abstraktních idejí, samovolný pohyb přesto začleňuje do 

svojí představy o živočichovi, avšak v souvislosti se svým pragmatismem ho reinterpretuje, jak se pokusíme 

ukázat níže. K pojmu ,spontaneity‘ viz Platón: „Neboť každé tělo, jež je pohybováno z vnějšku, jest 

neoduševnělé, to však, které zevnitř pohybuje sebou od sebe sama [autó ex autú], jest oduševnělé, jelikož to jest 

přirozenost duše.“ Pl. Phdr. 245 e. (citováno z: Platón, Phaedo, Platonis opera. Tomus 1, Tetralogias I-II 

continens / recognoverunt brevique adnotatione critica instruxerunt E. A. Duke ... [et al]. -- Oxford : Oxford 

University, c1995.) „Jsoucno charakteristické jako svým bytostným určením spontaneitou je jsoucno, které je 

vzhledem k jiným jsoucnům ,ze sebe‘.“ Benyovszky, L., Filosofická propedeutika II., Praha, PASTELKA 2001, 

s. 33.  

37
 Ačkoli je to nad rámec našeho výkladu, doplňme, že člověk jako vymezený spontaneitou ,ducha‘ na jedné a 

pasivitou ,těla‘ na druhé straně je svobodnou bytostí, pakliže svoboda představuje celkovou ,kauzální souvislost‘ 

,bytí ze sebe, jako i bytí od jiného‘, jak jsme se to zrovna pokusili demonstrovat. V jiné souvislosti, ale pro nás 

názorným způsobem, pojednává vzájemnou komplementaritu ohledů ,spontánního‘ a ,pasivního‘ Ladislav 

Benyovszky: „Je tomu tak proto, že onen jen zbytkový pojem svobody – ,začínat ze sebe‘ čili spontaneita – je 

jen pozitivně vyjádřeným negativem ,nebýt určován jiným‘, je jen negativním vyjádřením významnosti ,být 

určován‘, a tedy způsobem kauzality, svobodou jako druhem kauzality. Ona druhá elementarita, ,být určován 

(jiným)‘, elementarita, vůči které jako její pozitivně formulované negativum nabývá spontaneita svého smyslu, 

však také není smysluplná jinak, než vůči spontaneitě, sice opět jako pozitivní vyjádření negativa (,nebýt 

určován sebou samým‘).“ Benyovszky, L., „Dvě cesty za bytností záporu ve fundamentální ontologii“, Reflexe 

č.18, s. 6-1 – 6-23.   
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našemu pojetí ,spontaneity‘: Při vnímání klade ,duch‘ sebe jako vnímajícího ten který objekt. 

To znamená, že si nelze žádným ospravedlnitelným způsobem zjednat evidenci o reálném, 

absolutním bytí ,věcí‘, a proto přichází Berkeley s termínem ,idea‘, aby jeho prostřednictvím 

zdůraznil neudržitelnost a nakonec i neužitečnost představy o bytí nezávislém na kognitivních 

a volních aktivismech ,mysli‘.  

[NB. Protože jsou naše ,tělo‘ a ideje ze „stejné látky“, považujeme se být prostřednictvím ,těla‘ „zabydlení“ mezi 

vnějšími fyzickými těly a stejně jako ona podřízení týmž přírodním zákonům. Je to pocit vnější nenucenosti 

doprovázející vykonávání své-volných pohybů, který nás naopak vyčleňuje z pořádku tělesné přirozenosti. 

Pozorujeme-li vnější fyzická těla, pak podle míry spontaneity zaznamenané v jejich pohybech rozhodujeme, zda 

to tělo náleží, nebo nenáleží ,oduševněné bytosti‘, potažmo k ,člověku‘. Spontaneita je ovšem určení 

konstitutivní ,duchovnímu bytí‘, o němž si z toho důvodu nemůžeme utvořit žádnou ideu,
38

 takže na ni v případě 

vnějších fyzických objektů usuzujeme zprostředkovaně, totiž tak, zda a do jaké míry se pozorované pohyby 

vymykají tělesné přirozenosti a zákonům ji vážícím.
39

 V takovém případě ty pohyby nevysvětlujeme z nějaké 

zjevné, nebo vzdálené materiální příčiny relativně k zákonu, na jehož základě dokážeme popsat, zafixovat a 

konečně i předpovědět společný výskyt té příčiny a toho tělesného pohybu. My těm pohybům naopak rozumíme 

jako spontánním, takže „do nich“ klademe jako jejich počátek ,duchovního činitele‘ a podle toho se vůči 

pozorovanému tělu také zařizujeme. Mohla by před námi ovšem vyvstat otázka, zda ,ducha‘ o vnějších 

fyzických tělech nepredikujeme pouze z toho důvodu, že nám „aktuální stav poznání světa“ prozatím 

neumožňuje dobrat se příslušných materiálních příčin a objevit nám doposud neznámý přírodní zákon či zákony, 

relativně k nimž bychom dokázali vztah materiální příčiny a pozorovaného pohybu nejen vysvětlit, ale i činit o 

jejich společném výskytu víceméně přesné prognózy. Pokud bychom na to přistoupili, ocitli bychom se v situaci, 

kdy bychom museli všechna falešně utvořená porozumění, iluzivní evidence o spontaneitě a jejich 

prostřednictvím o ,duchovní bytosti‘ redukovat na jejich vysvětlení z materiálních příčin a pojem ,spontaneity‘ 

by pro nás ztratil význam. Tak tomu ovšem není, ani tomu tak navzdory možnému předpokladu o postupném 

vývoji poznání nebude, protože ,spontaneita‘, která je předmětem našeho porozumění pozorovaným pohybům 

jako oduševnělým, a ,pasivita‘, kterou zpravidla vysvětlujeme z vnějších materiálních příčin relativně ke 

známému přírodnímu zákonu, jsou komplementární, takže se sice navzájem vylučují, ale nemůžeme jednu 

redukovat na druhou. To ovšem znamená, že vysvětlení ze zevních materiálních příčin předpokládá implicitní 

pojem ,spontaneity‘, stejně jako ,interpretace‘ zjevných pohybů jako své-volných předpokládá implicitní pojem 

,pasivity‘. Rovněž z tohoto důvodu považujeme spontaneitu, tedy ,ducha‘, a pasivitu, tedy ,tělo‘, za 

                                                           
38

 „Ale mimo nekonečné množství různých idejí nebo předmětů poznání existuje ještě něco, co je poznává [ang. 

knows] nebo vnímá [ang. perceives] a vykonává různé činnosti [ang. operations] jako: chtění [ang willing], 

obrazivost [ang. imagining] a vzpomínání [ang. remembering] na ně. Tuto vnímající a činnou [ang. active] bytost 

nazývám myslí [ang. mind], duchem [ang. spirit], duší [ang. soul] nebo já [ang. myself]. Ale tím neoznačuji 

žádnou ze svých idejí, nýbrž věc od nich zcela odlišnou, v níž existují anebo, což je totéž, jíž jsou vnímány, 

neboť existence ideje záleží v tom, že je vnímána.“ Pojednání, 2. 

39
 „Taková je povaha ducha nebo toho, co jedná, že to nemůže být vnímáno samo o sobě, nýbrž jen ve svých 

účincích [ang. effects].“ Pojednání, 27. 
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komplementární způsoby bytí ,člověka‘ jako ,vtělené duchovní bytosti‘, aniž bychom se tím vystavovali 

komplikacím spojeným s tzv. „psycho-fyzickým“ problémem a aniž bychom se cítili být nucení volit buď 

vysvětlování fenoménů z vnějších materiálních příčin, anebo jejich interpretaci jako něčeho oduševnělého.]
40

  

Tělo je tedy způsob bytí ducha takový, který v nás skrze bezprostředně zakoušenou 

rezistenci zakládá pocit pasivity, to je ,omezení‘ anebo ,konečnosti‘. Žádný z aktivismů 

ducha, tedy ani rozum (ang. reason) ani vůle (ang. will), nás přece o vlastní konečnosti 

nedokáže informovat bezprostředně, nýbrž jim musí být zprostředkované tělesné či hmatové 

počitky (ang. passions), to je odpor, o kterém již víme, že ho nelze vysvětlit z vnějších 

materiálních příčin, že totiž není něčím pouze odvozeným, ale sám je základním stavebním 

prvkem (= elementem) bytosti, již nazýváme ,člověk‘ anebo ,vtělený duch‘. Slovu ,odpor‘ 

můžeme v souvislosti s tím, že duchu je konstitutivní spontaneita, tedy své-vole či své-

hybnost, rozumět ve smyslu ,odepření‘ a interpretovat je jako ,odepření možnosti cele 

realizovat svou duchovní podstatu‘. Jedním slovem, lidský rozum ani vůle nejsou neomezené. 

Pozitivním rysem toho je na druhé straně skutečnost, že lidský duch je ,vnímající duch‘ a že je 

o ideách mu zpřístupněných tělesnými smysly důvodně přesvědčen, že jsou to jsoucna 

nezávislá na jeho rozumu a vůli, a že jsou proto odlišná od jeho bytosti (ang. being). Že je 

člověk hotový ty ideje vysvětlovat z vnějších materiálních příčin a konstruovat na tom 

základě pojem ,hmotného nositele‘ individuálních kontingentních vlastností, to je věc jiná. 

Nám jde nyní o předestření vztahu ,těla‘ a ,ducha‘, abychom se mohli dopátrat podmínek 

umožňujících spojení heterogenních idejí, jehož produktem jsou smyslové vjemy vykazující 

jednoduchost, stálost a numerickou totožnost i navzdory nahodilým okamžitým okolnostem, 

za jakých se mohou konstelace impresí neustále měnit. Berkeley možnosti toho spojení 

sleduje při šetření o povaze a limitech zraku, které provedl ve své Eseji o nové teorii vidění, 

již považujeme mimo jiné za implicitní analýzu významnosti ,prostoru‘.  

1.6 Odpor, dimenze a prostor 

 

Filosofické předpoklady svého pojetí prostoru pokládá ovšem Berkeley v Pojednání o 

principech lidského poznání, kde tvrdí, že způsob, jakým si zjednáváme nějakou představu o 
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 K současné diskusi o rozdílech a možnostech „kauzálního vysvětlení“ na jedné a „porozumění jednání“ na 

druhé straně přispěl švédsko-finský filosof Georg Henrik von Wright, který je pojal jako navzájem podmíněné a 

jedno na druhé neredukovatelné aristotelské, k finalitě či teleologii orientované porozumění a galileovské 

mechanické či kauzální vysvětlení. Viz Wright, G.H., Vysvětlování a rozumění, přel. P. Urban, A. Bakešová, J. 

Fulka, M. Hauser, J. Pechar, M. Sedláčková, J. Svoboda, O. Vochoč, Praha, Filosofia 2013.  
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prostoru, je zakoušení ,absence odporu‘.
41

 Základními určeními prostoru se proto stávají 

,odpor‘ a jeho ,absence‘, pro kterou nyní volíme název ,dimenze‘ neboli ,volnost 

rozprostírání‘.
42

 Zároveň ale dvojici ,dimenze-odpor‘ chápeme jako ,párový pojem‘ v tom 

smyslu, že ,dimenze‘ je pojem párový k pojmu ,rezistence‘, a nelze je tudíž chápat jako dvě 

souběžné, nebo mimoběžné soběstačné entity.
43

 Ačkoli se na první pohled zdá, že párový 

pojem ,dimenze-odpor‘ je vnitřně sporný anebo protikladný, pravda je taková, že jsou ty 

pojmy komplementární, jako je komplementární pár ,spontaneita-pasivita‘. ,Odpor‘, faktem 

jehož chybění si zjednáváme elementární představu o prostoru, budeme interpretovat přes 

pojem ,objektu‘ jako ,překážku (lat. obiectum) kladenou naší činnosti‘. V souvislosti 

s výrazem ,odpor‘ tak překážka nabývá významu toho, co ,vtělenému duchu‘ ,odepírá‘ 

možnost zcela libovolného pohybu. Z toho při prvním kroku analýzy významnosti prostoru 

vyplývá, že ,dimenze‘ je ,prostorová modalita spontaneity‘, zatímco ,odpor‘ či ,překážka‘ je 

,prostorová modalita pasivity‘, a že prostor se stává srozumitelný jen vztažně k člověku, jejž 

Berkeley vymezil v párovém pojmu ,těla a ducha‘. 

Poněvadž jsou ,odpor‘ a ,dimenze‘ komplementární prostorové prvky (= elementy, 

elementarity), nelze prostor redukovat bezezbytku zvlášť na ten, nebo onen pojem. Ačkoli se 

nám prostor ozřejmuje při zakoušení ,absence odporu‘, nelze ho vyčerpávajícím způsobem 

převést na ,dimenzi‘ a pojmout ho odděleně od ,překážek‘ kladených našemu pohybu. 

                                                           
41

 „Zapříčiním-li pohyb [ang. When I cause a motion] v některé části svého těla a je-li volný nebo nenaráží-li na 

odpor [ang. free or without resistance], mluvím o prostoru [ang. space], narazím-li však na odpor, mluvím o 

tělese [ang. body], a podle toho, jaký odpor se staví v cestu pohybu, říkám, že prostor je více nebo méně čistý 

[ang. pure].“ Pojednání, 116. Čtenář si zajisté povšimne, že zkušenost, která nám zpřístupňuje tuto bazální 

evidenci o prostoru, je zkušenost o spontánních pohybech („When I cause a motion...“). Všimne si rovněž toho, 

že Berkeley netvrdí, ,co je to‘ prostor, nýbrž analyzuje, o čem jako o prostoru mluvím. K představě o prostoru 

jako odvozeném od spontánních tělesných pohybů viz také: „[...] pojímáme za prvé relativní prostor definovaný 

částmi našeho těla a za druhé zcela volnou schopnost pohybovat údy, již neomezují naše překážky, a <že> 

kromě těchto dvou věcí <nepojímáme už> nic.“ O pohybu, 55.    

42
 Význam slova ,dimenze‘ přejímáme od Petra Vopěnky: „Stereometrický prostor je tedy jaksi volnější, je více 

rozprostraněný, roztéká se do více stran než prostor planimetrický, který ovšem také dovoluje rozprostraňování, 

ne však již tak volné jako prostor stereometrický. Pro tuto volnost rozprostraňování, pro tuto šíři roztoku, se ujal 

název dimenze neboli rozměr.“ Vopěnka, P., Úhelný kámen evropské vzdělanosti a moci. Souborné vydání 

rozprav s geometrií, Praha, PRÁH 2000, s. 490.  

43
 Tuto interpretaci opíráme o následující místo Berkeleyho Pojednání: „Proto mluvím-li o čistém nebo 

prázdném prostoru [ang. pure or empty space], nesmím předpokládat, že slovo prostor zastupuje ideu odlišnou 

od tělesa a pohybu nebo která může být bez nich postižena.“ Pojednání, 116.  
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V takovém případě by se prostor stal ,absolutní dimenzí‘, ,rozestíráním‘, jemuž nic neklade 

odpor. Při redukci prostoru na ,dimenzi‘ bychom dostali pojem ,absolutního prostoru‘, totiž 

jakési „ne-věci“, za kterou jedině můžeme ,absolutní prázdno‘, které od ,ničeho‘ liší jen 

určenost ,rozprostraňování do délky, šířky a hloubky‘ (která však rovněž získává absolutní 

význam, a proto nám o pojmu ,prostoru‘ nic valného nepoví), považovat. ,Absolutní‘ 

odpovídá navíc představě prostoru utvořené abstrakcí od kontingentních vlastností ,prostoru 

relativního‘ k našemu tělu, a my jsme si v prvním kroku analýzy přece pověděli, že prostor je 

modalita bytí člověka, resp. ,vtěleného ducha‘. Kdybychom na druhé straně chtěli prostor 

redukovat na ,odpor‘, pak bychom, z toho důvodu, že ,odpor‘ jsme interpretovali jako 

,odepření možnosti zcela libovolného pohybu‘, eliminovali pojem ,spontaneity‘. Prostor 

určený výlučně přes pojem ,odporu‘ by byl neprodyšně vyplněný hmotou, tak, že bychom ani 

při nejbližším možném přiblížení nemohli mezi dvěma ,korpuskulemi‘ detekovat žádné 

,prázdno‘, takže ,volnost rozprostírání‘, pro nás srozumitelná jen jako ,prostorová modalita 

spontaneity‘, by byla znemožněná.
44

 Tím bychom ovšem eliminovali i možnost spontánních 

pohybů, poněvadž v neprodyšně vyplněném prostoru má pohyb význam jen jako vzájemné 

„popostrkování“ ,korpuskulí‘, jako i z nich složených velkých hmotných objektů.  

Prostor redukovaný na ,dimenzi‘ je přístupný jen ,duchovnímu náhledu‘, neboť 

,absolutní duch‘, to je ,duch‘ pojatý odděleně od ,těla‘, je ,čistá‘, ničím neomezená 

,spontaneita‘. Na druhé straně, prostor bezezbytku převedený na ,odpor‘ možnost 

                                                           
44

 Jedná se o Descartesovu představu prostoru. Descartes v podstatě právě redukuje ,dimenzi‘ na ,odpor‘ resp. 

,prostor‘ na ,tělesnou substanci‘, jak naznačuje jeho snaha zkonstruovat takový mechanistický obraz světa, 

v němž není místa pro prázdno, ale který je, slovy Petra Vopěnky, cele vyplněný „hmotnou plnotou“: „Prostor 

čili vnitřní místo a tělesná substance v něm obsažená se rovněž neliší skutečně, ale pouze co do způsobu, kterým 

je obvykle pojímáme [lat. in modo, quo á nobis concipi solent]. Neboť ve skutečnosti je rozlehlost do délky, 

šířky a hloubky, která zakládá prostor, zcela totožná s tou, která zakládá těleso.“ Descartes, R., Principy filosofie, 

přel. P. Glombíček, T. Marvan, Praha, Filosofia 1998, s. 93. Descartesovo odmítnutí prázdna: „Avšak filosoficky 

chápané prázdno, to jest něco, v čem není vůbec žádná substance, zjevně nemůže existovat, protože rozlehlost 

prostoru či vnitřního místa se nerůzní od rozlehlosti tělesa. Když totiž čistě z toho, že těleso je rozlehlé do délky, 

šířky a hloubky, správně činíme závěr, že je substancí (poněvadž si zcela odporuje, aby nic mělo nějakou 

rozlehlost), je třeba vyvodit i o prostoru, o němž se předpokládá, že je prázdný. Je-li v něm totiž rozlehlost, nutně 

je v něm též substance.“ Descartes, R., cit. d., s. 100, 101. K tomu interpretačně a názorně Petr Vopěnka: 

„Descartes především neuznává prázdnotu za jev reálného světa. Jinými slovy, v poli prázdnoty nahrazuje 

veškerou prázdnotu hmotnou plnotou [...] Hmotná plnota, jež nahradila veškerou prázdnotu v poli prázdnoty, 

není ovšem v Descartově mechanistickém reálném světě jednolitá, ale je rozbita na různě velké souvislé kousky, 

jež jsou základními tělesy; říkat jim budeme tělíska [= korpuskule; V.Z.].“ Vopěnka, P., c.d., s. 444.  
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,spontaneity‘ eliminuje. Z toho důvodu, že mezi dvěma body neexistuje žádná ,volnost‘ či 

,prázdno‘,
45

 lze jejich pohyby vysvětlit pouze mechanicky při vyloučení každého takového 

výkladu, který by chtěl počátek pohybu lokalizovat do ,ducha‘. Pokud bychom přece jen 

chtěli pohyb interpretovat přes pojem ,prvního duchovního hybatele‘, museli bychom toho 

,hybatele‘ situovat zcela mimo hmotný svět, umožnit mu pouze prvotní zapůsobení a veškerý 

další pohyb svěřit příslušným zákonům.
46

 ,Dimenze‘ a ,odpor‘ sice jsou výlučné pojmy, tvoří 

ale ,dvojici komplementárních entit‘, tedy v našem pojetí ,pár‘, takže se navzájem 

předpokládají a podmiňují, stejně jako ,spontaneita‘ předpokládá ,pasivitu‘. Berkeley proto 

musí redukci prostoru na ten který z pojmového páru ,dimenze-odpor‘ zásadně odmítnout. 

Jako alternativu k oběma reduktivním pojetím prostoru pak nabízí svou pragmatickou 

interpretaci, vypracovanou analogicky k jazyku, resp. k pojetí ,významu‘ jako zpravidla 

implicitního návodu, podle kterého když se řídíme, víme, o čem je při běžné komunikaci řeč. 

Implicitní pragmatickou interpretaci významnosti prostoru provedl Berkeley ve zmíněné Eseji 

o nové teorii vidění.  

Zraku, protože vizuální ideje „ani nejsou ani nejeví se mimo mysl nebo v nějaké 

vzdálenosti od ní“, musí být zprostředkované ideje hmatu, jímž jsme bezprostředně vystavení 

odporu, aniž bychom ten vysvětlovali z nějakých vnějších materiálních příčin. ,Nebýt ani 

nejevit se mimo mysl‘ znamená v případě zrakových idejí to, že o nich nelze bezprostředně 

rozhodnout, zda je v nás vyvolalo nějaké zevní zapůsobení, nebo jsou to jen produkty 

,imaginace‘. Výraz ,imaginace‘ odpovídá té intelektivní funkci, kterou známe pod názvem 

,vůle‘, protože ta podle Berkeleyho produkuje ideje a různými způsoby s nimi též operuje.
47

 

Mohli bychom na tom základě říct, že zrak je jakýmsi „prodloužením“ naší spontánní bytosti 

(ang. being), a mimo jiné proto se tak zásadně liší od hmatu, jenž v nás naopak zakládá 
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 „[...] Descartes připouští, aby se dvě různá tělíska u, v ve tvaru koule k sobě přiblížila tak těsně, že se dotýkají. 

Přitom bodem dotyku tělíska u s tělískem v je bod U a bodem dotyku tělíska v s tělískem u je bod V [...] To ale 

znamená, že body U, V jsou různé, a to i tehdy, když se dotýkají. Když se dotýkají, pak ovšem mezi nimi žádné 

další body ležet nemohou. Jinými slovy, v descartovském poli prázdnoty lze uskutečnit dva různé body, které 

spolu bezprostředně sousedí. V geometrickém poli prázdnoty něco takového pochopitelně možné není, neboť 

každé dva body lze spojit úsečkou, na níž se nachází řada bodů ležících mezi oběma krajními.“ Tamtéž, s. 447.  

46
 „Prvním hybatelem, to je tím, kdo celý tento Descartův mechanistický reálný svět uvedl do pohybu, byl Bůh 

[...] Přitom platí jakýsi zákon zachování pohybu, takže v tomto světě pohyb nikdy neustane, ledaže by jej 

zastavil ten, kdo jej rozhýbal.“ Tamtéž, s. 444, 445.  

47
 „Duch je jedinou prostou, nerozdělenou a činnou bytostí; pokud vnímá ideje, říká se mu rozum, a pokud je 

vytváří [ang. producing] nebo jinak na ně působí [ang. doing things with them], říká se mu vůle.“ Pojednání, 78.  
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sebepocit pasivity a omezení. Není proto divu, že jsou to zrak a hmat, mezi jejichž ideami 

musí docházet ke zprostředkovávání, abychom mohli mít vjemy odpovídající prostorově 

nějak uspořádaným smyslovým objektům. Při zvážení toho se před námi objevuje triáda 

párových pojmů ,spontaneita-pasivita‘, ,dimenze-odpor‘ a konečně ,zrak-hmat‘, jejichž vnitřní 

souvislost by měla být zřejmá. Jedná se o ,dvojice komplementárních entit‘, o tzv. ,páry‘, 

které nám pomáhají uvědomit si, že každý člen z toho či onoho páru postrádá mimo souvislost 

se svým „protějškem“ význam. Poslední uvedené páry konečně představují modality toho 

prvního, jak je v případě ,zraku-hmatu‘ zřejmé a jak jsme se to v případě ,dimenze-odporu‘ 

pokusili doložit. Jinými slovy, protože člověk je vymezený komplementární dvojicí ,tělo-

duch‘ a jí ekvivalentním párem ,pasivita-spontaneita‘, nemají ,dimenze‘, ,odpor‘, ,zrak‘ ani 

,hmat‘ smysl samy o sobě. Jak se ukázalo na případě prostoru, ,dimenze‘ pojatá odděleně od 

,odporu‘ stojí v základu představy o ,absolutním prostoru‘, který však na jedné straně 

implikuje existenci nějaké všeobecné abstraktní idey, kterou Berkeley důvodně popřel, na 

straně druhé existenci jakési „ne-věci“, kterou od ,ničeho‘ liší jen určenost ,rozprostraněnosti 

do délky, šířky a hloubky‘. Poněvadž ta určení získávají rovněž absolutní charakter , o 

prostoru nám ,nic‘ určitého neprozradí, neboť není v naší moci utvořit si ideu ,délky vůbec‘ 

anebo ,šířky o sobě‘. Redukovat prostor naopak bezezbytku na ,odpor‘ znamená v konečném 

důsledku eliminovat možnost své-volných pohybů a demaskovat naše evidence o zevně 

nenucených pohybech jako falešné anebo předpotopní. Proto nemůžeme ani zrakové idey 

převést na ty hmatové, v tom smyslu totiž, že zrak by byl jen „prodloužený“ hmat a hmat 

„zapouzdřený“ zrak. Jejich spojení (ang. connexion), které stojí v základu možnosti činit 

adekvátní prostorové odhady o vnějších fyzických tělech, nelze tudíž „odvysvětlit“ redukcí 

jednoho smyslu na druhý. 

Přestože lidskou bytost, vnímání a prostor vymezujeme prostřednictvím triády 

pojmových párů, nejsou ty něčím nepodmíněným a nutným. Zajisté existují ,neoduševnělá 

těla‘, lidé od narození slepí, stejně jako ,čistý prostor‘, ,volnost rozprostírání‘, jemuž není 

kladený žádný odpor a které je předmětem nějaké čistě teoretické discipliny. Žádný z těch 

párových pojmů proto nepředstavuje nepodmíněnou danost, ať už lokalizovanou do ,mysli‘, 

nebo situovanou do ideálního ,zásvětí‘, nýbrž pro potřeby našeho výkladu efektivní nástroj 

k názornému předvedení vztahu zdánlivě protivných, protože druhově odlišných, entit. 

Musíme mít stále na paměti, že žádnému z uvedených párových pojmů nestojí v základu 

nutné spojení (ang. necessary connexion), ale jen to zvykové (ang. customary) anebo 

habituální (ang. habitual). [NB. Nemělo by totiž valný smysl hovořit o komplementární dvojici ,zraku a 
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hmatu‘ u lidí od narození stižených slepotou, kterým je možnost zprostředkovávání mezi zrakovými a 

hmatovými ideami odepřená, byť pravdou zůstává, že absence zraku u nich musí být kompenzovaná nástroji 

svého druhu „prodlužujícími hmat“. Dospěli jsme k přesvědčení, že vizuální ideje představují značky těch 

taktilních,
48

 takže v případě osob od narození slepých je zapotřebí nalézt ,jiný způsob označování 

bezprostředních hmatových impresí‘, jiný ,systém značení‘. Úlohu ke zraku ,alternativního systému značení‘ 

může sehrávat např. slepecká hůl, která není pouhým „prodloužením“ ruky, nýbrž je to nástroj, jehož 

prostřednictvím „vyhmatáváme“ možnosti pohybu v blízkém, ale ne bezprostředním okolí našeho těla. Slepecká 

hůl se stává nástrojem na jedné straně k „vyhmatávání“ překážek odepírajících našemu tělu možnost svévolného 

pohybu, na straně druhé k účinnému rozprostírání ,dimenze‘, neboť jejím prostřednictvím „dosáhneme“ za 

hranice okolí bezprostředně nás obklopujícího. Označení slepecké hole jako „prodloužené ruky“ je metaforické 

proto, že ta hůl k nám není přirostlá (nezačleňuje se do naší při-rozenosti), můžeme ji naopak kdykoli odložit 

(vztah ,ruka-hole‘ je arbitrární), a také proto, že žádný nástroj v podstatě neslouží jako „prodloužení našeho 

těla“: Kladivo skutečně není prodloužením naší ruky, protože bychom sotva zatloukali hřebíky zaťatou pěstí.] 

Ať tak či onak, žádný z triády párových pojmů není nutný, jako nejsou nutná spojení ,ducha‘ 

a ,těla‘, ,zraku‘ a ,hmatu‘ nebo ,dimenze a odporu‘. Tyto páry naopak vznikají ze způsobu, jak 

o těch věcech hovoříme: O ,tělu‘, ať už ho máme za oduševnělé, nebo ne (anebo právě 

proto!), hovoříme vždy s ohledem na (zpravidla implicitní) pojem ,ducha‘; o ,dimenzi‘ 

vzhledem k ,odporu‘ a o ,hmatu‘ obvykle ve spojení s ostatními smysly, jak napovídá časté 

neuvědomělé směšování smyslových idejí. ,Tělo‘ ani ,duch‘ nejsou dvě soběstačné entity, 

mezi nimiž bychom měli detekovat nějaké spojení, bez ohledu na to, zda přirozené, nebo 

volné, nýbrž se včleňují do ,systému značení‘, který však nemá u Berkeleyho podobu 

,označování něčeho‘, jako by snad jazykové značky (a značky vůbec) měly moc označovat 

nějakou ,mimojazykovou skutečnost‘. Jsou to naopak způsoby ,třídění‘ našich primitivních 

evidencí o zakoušeném ,odporu‘ a pohybech, které vykonáváme s pocitem vnější nenucenosti, 

tedy své-volně, a ne z podnětu zevní materiální příčiny.  

Když činíme odhady o vzdálenosti, poloze nebo velikosti smyslových objektů, také 

neutváříme spojení mezi dvěma specificky různými jsoucny, prostorem a hmotnými objekty, 

které ho zaplňují. ,Být v nějaké vzdálenosti‘ proto neznamená, že ten který smyslový objekt 

má právě tuto vlastnost, o které bychom měli zjistit, zda mu ,o sobě náleží, nebo ne‘, zda je 

spojení toho objektu s touto vlastností nutné, nebo se jedná jen o jejich nahodilé složení. 

,Vzdálenost‘ není žádná ani „reálná“, ani „konvencí utvořená“ vlastnost smyslových objektů, 

o kterých ten odhad činíme, ale způsob, jakým o ,věcech‘ hovoříme v případě, že chceme 

prostřednictvím ,vzdálenosti‘ označit ,míru odporu‘, který je třeba překonat, abychom se toho 
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 „Zrakové a hmatové ideje jsou dva druhy, od sebe naprosto odlišné a heterogenní. První jsou znamením a 

předpovědí [ang. marks and prognostics] druhých.“ Pojednání, 44.  
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objektu zmocnili.
49

 Mezi smyslovým objektem a vzdáleností nemusíme konstatovat ten či 

onen druh spojení, protože se nejedná o dvě soběstačná jsoucna, každé s rozdílným 

,ontologickým postavením‘, která bychom byli nucení koordinovat, nebo přinejmenším 

vypátrat umožňující podmínky jejich očividné, ale při bližším ohledání tajemné koordinace. 

,Vzdálenost‘ je totiž pouhý ,znak‘, a ten přece ,nic‘ neoznačuje, nýbrž prostřednictvím svého 

významu utváří zpravidla implicitní návod, který nám umožňuje efektivně se orientovat a 

zařizovat v ,záležitostech všedního dne‘ (řec. ta pragmata). Zrakové ideje, které 

bezprostředně „ani nejsou ani nejeví se mimo mysl nebo v nějaké vzdálenosti od ní“, proto 

nejsou přirozeným způsobem spojené s těmi hmatovými, a neexistuje mezi nimi ani 

syntetické spojení, které předpokládá buď neproblematicky kladeného ,hmotného nositele‘ 

kontingentních smyslových určení, nebo zvláštní schopnost smyslovosti, tzv. ,společný 

rozpoznávací smysl‘ (lat. sensus communis), jehož existence je pochybná už jenom z toho 

důvodu, že neexistuje žádné tělesné čidlo, jemuž by ten „smysl“, o kterém jako o ,smyslu‘ 

můžeme hovořit jen metaforicky, byl vlastní (řec. idios). Představu či iluzi o přirozeném nebo 

nutném spojení heterogenních impresí navozuje ,mysli‘ teprve zvyk, tedy pravidelnost jejich 

společného výskytu, již jsme hotoví interpretovat jako jejich přirozené nebo nutné spojení a 

na tom základě činit víceméně adekvátní odhady o jejich budoucím výskytu.
50

 Habituální 

podmíněnost naší schopnosti konstatovat nějaké spojení mezi jednotlivými ideami, ve 

skutečnosti jakostně různými, a činit o jejich budoucím výskytu odpovídající prognózy jde 

ruku v ruce s potřebami všedního dne. Situace se podle Berkeleyho komplikuje tehdy, když 

zapomeneme na zvykovou podmíněnost našich odhadů a jejich funkci, již plní pro potřeby 

všedního žití, a začneme iluzivní spojení mezi ideami skutečně považovat za nutné či 

přirozené. To nás v konečném důsledku svádí k hypostazování ,podstat‘, o kterých si evidenci 

zjednáváme prostřednictvím všeobecných abstraktních idejí; ke konstrukci ,dimenze‘ jako 

možná souběžné s tělesným světem, o němž nás informují smysly, ale s ním nesourodé, 
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 „[...] viditelné ideje jsou jazykem [ang. language], jímž nám mocný Duch, na němž závisíme, dává najevo, 

jaké hmatové ideje v nás chce vyvolat, navodíme-li ve svých tělech ten nebo onen pohyb.“ Pojednání, 44. 

Překlad mírně upraven. „[...] věřím, že každý, kdo důkladně prozkoumá své vlastní myšlenky a prověří, co myslí 

tím, když říká, že vidí tu či onu věc v nějaké vzdálenosti, bude se mnou souhlasit, že to, co vidí, jen navozuje 

jeho chápání [ang. suggests to his Understanding], že až překoná, měřeno pohybem jeho těla, jistou vzdálenost 

vnímatelnou hmatem, bude vnímat takové a takové hmatatelné ideje, které byly obvykle spojeny [ang. usually 

connected] s takovými a takovými zrakovými idejemi.“ Esej, 45, překlad mírně upraven.  

50
 „[...] poznáváme je [přírodní zákony] zkušeností, která nás učí, že ty a ty ideje bývají pravidelně provázeny 

takovými a takovými idejemi.“ Pojednání, 30. „To nám poskytuje jistou schopnost předvídat [ang. sort of 

foresight], která nám umožňuje řídit své jednání k životnímu prospěchu [ang. benefit of life].“ Pojednání, 31. 
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protože ontologicky různé; a konečně to v nás upevňuje ,předsudek o vnějším, na nás 

nezávislém objektivním bytí‘
51

 a zaplétá nás do nesnází spojených s šetřením o podmínkách 

možnosti shody (lat. adequatio) ,těla‘ a ,ducha‘.  

Berkeleyho pragmatický přístup nám naopak umožňuje pojmout prostor jako způsob, 

kterým o věcech hovoříme, a jako habituálně zavedený ,systém značení‘, umožňující nám 

pohybovat se mezi objekty bez obav z újmy, kterou by mohly způsobit našemu tělu. Ačkoli 

Berkeley interpretuje zrakové ideje jako značky těch hmatových, nechce tím říct, že by hmat 

byl předmětem ,vizuálního značení‘ a v něm že by se ozřejmovala jeho ,podstata‘ neboli to, 

,čím hmat ve skutečnosti je‘. Protože nás hmat vystavuje ,odporu‘, kdežto primární objekty 

zraku naopak „ani nejsou ani nejeví se mimo mysl nebo v nějaké vzdálenosti od ní“, je úlohou 

zraku označovat ,míru odporu‘, s nímž se musíme vypořádat za účelem dosažení nějakého 

konkrétního cíle, nejčastěji nějakého úkonu začleněného do souvislosti všedního 

obhospodařování „světa“. Zrak, o jehož primárních objektech nedokážeme rozhodnout, zda 

jsou to produkty imaginace, nebo je v nás vyvolává nějaký vnější činitel, a proto podle 

Berkeleyho „ani nejsou ani nejeví se mimo mysl“, představuje modalitu ,spontaneity‘, neboť 

jeho prostřednictvím rozvrhujeme ,dimenzi‘ neboli ,prostor volný pro uskutečňování relativně 

libovolných pohybů našeho těla‘. Hmat, jímž jsme naopak vystavení bezprostřední rezistenci, 

překážce (lat. obiectum), již jsme interpretovali jako ,odepření možnosti pohybovat se zcela 

libovolně‘, se se zrakem ,spojuje‘ proto, aby došlo k prolomení „bezprostředního kontaktu 

s odporem“ a k uvolnění možností či směrů, v nichž se může ,duch‘ prostřednictvím své 

,tělesné přirozenosti‘ prosadit anebo realizovat. Je to zrak, který ,ve spojení‘ s hmatem utváří 

zpravidla implicitní návod, podle kterého když se ,vtělený duch‘ řídí, ,ví, kudy kam‘, jaké 

úsilí při obstarávání si toho kterého objektu vynaložit, nebo jaké už raději nevynakládat, aby 

nedošlo k vážnějšímu poškození těla. Komplementarita ,zraku‘ a ,hmatu‘, smyslů na první 

pohled výlučných, poněvadž heterogenních, a přece neredukovatelných, je zajištěná 

,elementární komplementaritou‘ ,ducha a těla‘ a k ní ekvivalentním pojmovým párem 

,spontaneita-pasivita‘, které však představují způsoby toho, jak se k těm záležitostem (řec. ta 

pragmata) vztahujeme a jakou podobu získávají při běžné komunikaci. Zrak ,o sobě‘, aniž by 
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 Že se tento „předsudek“ stal terčem Berkeleyho kritiky, ho kvalifikuje jako filosofa a zároveň nám to 

ozřejmuje, oč v případě filosofie ve skutečnosti běží: „Za otázku, jak je možný svět mimo nás, příroda a spolu 

s ní zkušenost, vděčíme filozofii – či spíše touto otázkou povstala filosofie.“ Schelling, F. W. J., Ideje k filozofii 

přírody, in: Výbor z díla, přel. M. Sobotka, Praha, Svoboda 1977, s. 36, 37. „Věc je však v tom, že filozofie 

nepatří našemu duchu bez jeho spoluúčasti, původně a od přírody. Filozofie je veskrze dílo svobody.“ Tamtéž, s. 

35.  
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mu byly zprostředkované ideje hmatu, nás podle Berkeleyho není schopný informovat o 

prostorových vlastnostech objektů. To však není zapříčiněné nějakou principiální 

nedostatečností toho smyslu, nebo jeho ontologickou růzností od prostoru, jenž je v podobě 

,absolutní dimenze‘ přístupný jen ,duchovnímu‘, ,intelektuálně-volnímu‘ náhledu. Je to 

naopak tím, že žádný prostor v této podobě neexistuje, není něčím, „v čem“ by se vyskytovala 

anebo „co“ by vyplňovala jednotlivá fyzická těla, nýbrž se ustavuje na ,spojení‘ zraku a 

hmatu, a sice jako způsob, jakým člověk na jedné straně o ,věcech‘ hovoří („tato věc je ode 

mě tak a tak vzdálená“), a na druhé straně, jak si ve vztahu k ,věcem‘ (,objektům‘ čili 

,překážkám‘) rozvrhuje meze a komplementárně k nim i možnosti libovolného, tedy 

spontánního, pohybu („tato věc je malá/příliš veliká, zvednu ji/nebudu ji zvedat“). 

1.7 Fiktivnost, rozum a čtení 

 

Soud, který Berkeley klade do základu vnímání a jehož prostřednictvím činíme odhady o 

vzdálenosti, poloze a velikosti objektů, není predikativní. To zaprvé znamená, že jeho pomocí 

nepřisuzujeme objektům kvality, které mu ,o sobě náleží, nebo ne‘. Příslušnému odhadu či 

výroku (výpovědi; něm. Aussage, řec. logos) podle Berkeleyho není konstitutivní spojení 

,subjektu‘ a ,predikátu‘, ať už přirozené, syntetické, nebo volné, poněvadž taková konstrukce 

výrokové věty navozuje člověku představu o invariantním substrátu jako nositeli (ang. 

support) určení, bez ohledu na to, zda jsou ta určení nahodilá, nebo ne.
52

 Zadruhé nejsou ty 

odhady predikativními soudy proto, že je Berkeley odvozuje z analýzy běžné komunikace, 

která není ani zdaleka určená pouhým vzájemným zprostředkováváním idejí. Jinými slovy, 

není při běžné komunikaci ,řeč o něčem‘, takže soud, který Berkeley klade do základu 

vnímání, není tematický, tedy my jeho prostřednictvím nepřisuzujeme vlastnosti objektu, jejž 

jsme si zjednali jako téma určité výpovědi a o kterém tu výpověď formulujeme. To, co má ve 

výrokové větě postavení ,subjektu‘ a ,predikátu‘, je proto ve skutečnosti párový pojem, 

dvojice komplementárních entit, z nichž základní je párový pojem ,duše a těla‘. Ani ,duch‘ ani 

,tělo‘ nejsou nějaké dvě soběstačné ,věci‘, resp. takové, které by mělo smysl pojímat odděleně, 
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 „To, co říkají filozofové o subjektu a modu, je podle všeho naprosto nezaložené a nesrozumitelné. Například 

se tvrdí, že ve větě ,Kostka je tvrdá, rozlehlá a čtverhranná‘ slovo kostka označuje [ang. refers to] subjekt neboli 

substanci odlišnou od tvrdosti, rozlohy a tvaru, které se jí přisuzují [ang. that are predicated of it] a v níž tyto 

vlastnosti existují [ang. a subject in which those qualities exist]. A řeknu-li, že je kostka tvrdá, rozlehlá a 

čtyřhranná, nepřisuzuji tím ty vlastnosti nějakému subjektu, který se od nich liší a který je jejich nositelem, 

nýbrž jen vysvětluji slovo ,kostka‘ [ang. only to explain the meaning of the word ,die‘].“ Pojednání, 49. Překlad 

mírně upraven.   
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poněvadž při takovém nakládání s nimi se zaplétáme do obtíží zmíněných ve výkladu výše. 

,Duch‘ je označení pro bezprostředně zakoušenou své-volnost jednotlivých intelektivních 

funkcí, tj. pro rozum a vůli, jako i pro své-volnost vykonávaných tělesných pohybů, které 

však, právě proto, že jsou tělesné, zároveň kladou ,odpor‘ naší duchovní přirozenosti, čímž ji 

vymezují. ,Duch‘ je zároveň pojem párový k pojmu ,těla‘ (ang. body) resp. ,tělesa‘, a to 

jednak proto, že nám umožňuje interpretovat vnější zjevné pohyby jako spontánní a na tom 

základě rozlišovat živé od neživého a potažmo oduševnělé od neoduševnělého; jednak proto, 

že bytí objektu (,překážky‘, ,odporu‘, ,pasivity‘) nemá mimo souvislost s tím, kdo ho vnímá, 

představuje si či ho chce, žádný smysl a nemůžeme pro ně nalézt žádné ospravedlnění. 

Propozicí výrokové věty, např.: „Tento objekt je ode mě tak a tak vzdálený,“ je tudíž 

párový pojem ,dimenze a odporu‘, resp. párový pojem ,zraku a hmatu‘, jejichž ideje jsou sice 

„spojené“ nahodile, jejich společný výskyt se ovšem „zpevňuje“ v průběhu času utvářeným 

zvykem. Mohlo by se proto zdát, že je to zvyk, který stojí v základu „spojení“ navzájem 

různorodých taktilních a vizuálních idejí a jenž je konstitutivní iluzi jednoduchého vjemu. 

Kde se však bere schopnost zvyku přivádět k sobě heterogenní ideje a člověku tak navozovat 

iluzi o jejich přirozeném anebo syntetickém, v každém případě jako nutné zakoušeném 

spojení? V Eseji o nové teorii vidění Berkeley sice tvrdí, že postačující podmínkou pro vznik 

jednoduchého vjemu je vnímání pravidelného společného výskytu idejí,
53

 na jiném místě téže 

eseje ovšem připisuje schopnost navozovat iluzi o jejich nutném spojení té intelektivně-

tělesné funkci, kterou nazývá ,fiktivnost‘
54

 (ang. fancy) a již překladatelé té eseje přetlumočili 

jako ,obraznost‘.
55

 Zvyk pak nepředstavuje postačující, byť stále nutnou, podmínku konstituce 

jednoduchého vjemu a „naproti“ němu „kladeného“ invariantního ,materiálního či hmotného 

substrátu‘, nýbrž naopak předpokládá funkci obraznosti anebo fiktivnosti, která původně, a to 
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 „Na to, aby jedna idea navodila mysli jinou ideu, stačí [ang. it will suffice], aby se dříve zakoušelo, že se 

objevují zároveň [ang. they have been observed to go together], aniž by se musela dokazovat jejich nutná 

koexistence či bylo známo, díky čemu koexistují.“ Esej, 25.  

54
 Za volbu tohoto výrazu vděčím Aleši Novákovi.  

55
 „Někdo může pokládat prázdný prostor, vakuum či tři rozměry, za předmět zraku stejně jako za předmět 

hmatu. Ale i když máme silný sklon se domnívat, že ideje vnějšku [ang. Outness] a prostoru jsou 

bezprostředními předměty zraku, v předcházejících částech tohoto eseje bylo, pokud se nemýlím, jasně 

dokázáno, že jde o pouhý klam [ang. Delusion] pramenící z rychlého a náhlého [ang. quick and sudden] 

vnuknutí obraznosti [ang. Fancy], která spojuje ideje vzdálenosti s idejemi zraku tak úzce, až nás to vede 

k myšlence, že jde o vlastní a bezprostřední předmět tohoto smyslu, a to tak dlouho, dokud rozum tento omyl 

nenapraví [ang. corrects].“ Esej, 126. 
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je u Berkeleyho jak chronologicky, tak strukturálně, k sobě přivádí heterogenní ideje. Ačkoli 

je fiktivnost a její úloha v celé sledované Eseji zmíněna pouze na jediném místě, má podle 

našeho názoru centrální postavení v celkovém uspořádání vnímání, neboť přestože se zvyk 

podílí na vzniku jednoduchých vjemů a fikcí o invariantních objektivních podstatách 

zásadním způsobem, zůstal by bez fiktivnosti docela bez užitku. Navíc nepředstavuje zvyk 

fenomén, při jehož rozboru bychom mohli pochopit, proč se spojení, byť iluzivní, mezi 

heterogenními ideami utváří, proč vůbec jsou „kladeny“ pod jednotu vjemu, resp. ideje jako 

utvářené na základě komplementárních zrakových a hmatových impresí. Pravděpodobně 

z toho důvodu, že zvyk je natolik explanačně silný a intuitivně osvojitelný fenomén, se 

Berkeley nesoustředí na ve skutečnosti centrální úlohu fiktivnosti a potažmo obraznosti, která 

v jeho filosofickém díle vystupuje rovněž v podobně ,imaginace‘, již, protože utváří ideje a 

různým způsobem s nimi operuje, pojímá jako ekvivalentní ,vůli‘. Z toho by mohlo vyplývat, 

že – za toho předpokladu, že ztotožníme fiktivnost s imaginací, jak nám to ostatně dovoluje 

podle nás věcně korektní převod anglického ,fancy‘ do českého ,obraznost‘ – fiktivnost je 

funkcí výlučně duchovní, neboli je fenoménem spontaneity. V takovém případě bychom se 

ovšem vystavili obtížím spojeným s tím, že fiktivnost operuje s impresemi a ideami, které 

jsou pasivní, a proto vázané na tělesnou složku lidské bytosti. Znamená to snad, že fiktivnost 

a potažmo imaginace je tělesně-duchovní, pasivně-spontánní funkcí, totiž že nějakým 

způsobem zprostředkovává mezi vnímáním a myšlením? Ačkoli pro takový závěr 

v Berkeleyho filosofickém díle nenalézáme žádnou oporu, zdá se nám být adekvátní jednak 

s ohledem na tradici, ve které obraznost, ať už v podobě aristotelské fantasiá
56

 nebo 

descartovské ,představivosti‘,
57

 prostředkuje mezi ,tělem‘ a ,duchem‘, potažmo k vnímání a 

myšlení; jednak s ohledem na věc samu, neboť ,tělo a duch‘ představují dvojici 

komplementárních entit, přičemž fiktivnost by právě mohla být způsobem, jakým jsou k sobě 

,tělo‘ a ,duch‘ relativní. Uvědomíme-li si navíc, že „spojením“ vizuálních s taktilními ideami 

dochází k tomu, co jsme výše označili jako „prolomení bezprostředního pocitu odporu“ a co 

bychom mohli rovněž vyjádřit jako utváření jak prostorové, tak časové distance, 

bezpodmínečně nutné pro všednodenní, ve „světě“ se zařizující lidský život, pak bychom 
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 DA III, 427b 27 – 428b 10. Interpretačně viz již zmíněnou Synkovu studii, c. d. s. 120 – 126.   

57
 „A snadno chápu, že existuje-li nějaké tělo, s nímž je mysl spojena tak, že se může rozhodnout jakoby si je 

prohlížet, mohu si takto představovat [lat. imaginer] tělesné věci: takže se tento modus myšlení od čistého 

chápání [purâ intellectione] liší jen v tom, že když mysl chápe, obrací se jaksi k sobě samé a ohlíží se na 

některou z idejí, které jsou v ní, když si však představuje, obrací se k tělu a nahlíží v něm něco shodného s idejí, 

kterou chápala nebo vnímala smysly.“ Descartes, R., Meditace o první filosofii, s. 103, 105.  
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museli do fiktivnosti lokalizovat bazální prostorová a časová „spojení“, jejichž rozvinutí 

náleží zvyku, resp. příslušným habituálním syntézám. Že by tomu tak mohlo být, naznačují i 

určení, kterými Berkeley působení fiktivnosti opatřil, a sice ,rychlost‘ a ,náhlost‘, s jakými 

v nás fiktivnost vyvolává iluzi o jednoduchém vjemu, jako i o numericky totožné idey 

rozprostraněnosti resp. ,hmotné podstaty‘.  

Ačkoli nehodláme provést popisnou analýzu fiktivnosti, musíme ji lokalizovat do 

celku lidské poznávací mohutnosti, totiž jaké má postavení vzhledem k vnímání a myšlení, 

mezi kterými podle všeho nějakým způsobem zprostředkovává. Za tímto účelem předběžně 

vymezíme ,fiktivnost‘ vůči ,imaginaci‘, z nichž ta první se zasluhuje o vznik iluze 

jednoduchého vjemu a „naproti“ němu „kladené“ numericky identické ,hmotné podstaty‘,
58

 ta 

druhá je pak vůlí, jestliže té Berkeley rozumí jako schopnosti produkovat ideje a rozmanitými 

způsoby s nimi operovat. O fiktivnosti jsme v prvním kroku výkladu řekli, že je to ona, která 

přivádí různorodé imprese pod zdánlivě nerozlišenou jednotu ideje, a protože jí podle 

Berkeleyho určují ,rychlost‘ a ,náhlost‘, vyvolává v nás představu o absolutním, tedy na 

vnímání nezávislém ,hmotném nositeli‘ smyslových určení. Rychlost a náhlost můžeme 

interpretovat tím způsobem, že nás jejich prostřednictvím fiktivnost klame ohledně ve 

skutečnosti habituální podmíněnosti vjemů, která přece předpokládá v průběhu času se 

pravidelně opakující společný výskyt heterogenních impresí. Je to tudíž fiktivnost, jež odvádí 

naši pozornost od habituálního a eo ipso časově podmíněného vzniku, resp. vznikání, 

vnímání, a protože „spojuje“ navzájem různorodé imprese či ideje ,rychle‘ (ang. quick) a 

,náhle‘ (ang. sudden), máme za to, že takto utvořená zdánlivě nerozlišená jednota vjemu má 

svou příčinu ve vůči nám vnějším a na nás nezávislém ,věcném substrátu‘. Z toho lze odvodit, 

že habituální „spojení“, které se zasluhuje o postupné „zpevňování“ a „sedimentaci“ ve 

skutečnosti jen kontingentního společného výskytu impresí, předpokládá součinnost „syntéz“ 

fiktivních, jejichž úlohou je upozaďovat ,historický‘ resp. ,diachronní‘ rys konstituce vjemu a 

v něm podané ,věci‘. Úloha fiktivnosti se tak zdá být veskrze negativní, poněvadž nás klame o 

skutečném vnitřním ustrojení a podmínkách vzniku vnímání, jako i o ,ontologickém 

postavení‘ idejí, o nichž se pak domníváme, že je v nás vyvolala nějaká vnější příčina, 

přesněji: iluzivně utvořená ,hmotná věc‘ obdařená skrytými kvalitami v podobě síly či 

působnosti. Na druhou stranu je to ale fiktivnost, která se zasluhuje o iluzi jednoduchého 
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 Že je numericky identická ,hmotná podstata‘, v podobě rozlehlosti společná oběma smyslům, pouhou iluzí, 

dokládá Berkeleyho důvodné odmítnutí její existence, vyslovené např. zde: „[...] there is no one self same 

numerical Extension, perceived both by Sight and Touch [...]“ Esej, 121.  
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vjemu a nerozlišené jednoty ,věci‘, takže nejsme obvykle jakoby rozkročení mezi dvěma 

nesourodými „světy“, totiž tím, o němž nás informuje zrak, a tím, o kterém nás informuje 

hmat. Jakmile však není fiktivnost podle Berkeleyho korigována ,rozumem‘, čili vedle vůle 

jednou z funkcí lidské duchovní přirozenosti, jakmile tedy není rozpoznána úloha, kterou 

skutečně sehrává při konstituci vnímání, můžeme jejím prostřednictvím upadnout do omylu 

ohledně teze ,hmotného substrátu‘ a zaplést se do spekulací, které nás vposledku přivedou ke 

sporu a skepsi
59

 a/nebo se mohou stát neužitečným tlacháním bez vazby na potřeby všedního 

žití.  

Je to tudíž fiktivnost, která prostředkuje mezi vnímáním a myšlením, neboť na jedné 

straně utváří fiktivní spojení mezi singulárními impresemi, na druhé straně je v této své 

činnosti regulována rozumem, jehož úloha proto nespočívá v ničem jiném než v odhalování 

zdánlivě přirozeného anebo nutného spojení jako ,imaginativní syntézy‘ neboli iluze, která, 

jakmile ji rozum rozpozná, nám nedovoluje vážně formulovat teze o ,hmotném substrátu‘, 

vnější hmotné příčině idejí atp. Rozum představuje ,korektora‘ fiktivnosti v tom smyslu, že 

odhaluje iluzi utvořenou o „spojení“ idejí, ve skutečnosti tedy o jejich pouhém nahodilém 

výskytu, takže těm „syntézám“ vyšetřuje jejich skutečné postavení a úlohu, již při konstituci 

vnímání sehrávají. Je totiž pravda, že vnímání, které by postrádalo schopnost ,fiktivních 

syntéz‘, by bylo odkázáno na registraci singulárních impresí, mezi nimiž by neexistovala 

možnost nějakého „spojení“, ať už přirozeného, syntetického anebo libovolného, takže by se 

v žádném případě nemohlo konstituovat do podoby ,vnímání něčeho‘. Vztah mezi ideami 

přece sám není něčím smyslově zakoušeným, a proto nás o něm podle Berkeleyho informuje 

rozum. To se však děje pouze v součinnosti s příslušnými ,imaginativními syntézami‘, 

poněvadž je jejich funkcí přivádět k sobě navzájem různorodé ideje, kdežto rozum reguluje či 

koriguje tuto činnost fiktivnosti a zamezuje tomu, interpretovat ona ve skutečnosti jen iluzivní 

spojení jako přirozená či nutná a na tom základě formulovat teze o absolutní existenci ,věci‘. 

Přestože je označení rozumu jako ,korektora‘ obraznosti metaforické, zdá se nám být věcně 

přiléhavé s ohledem na poznání, Berkeleyem vypracované analogicky k jazyku, resp. jako 

svébytný ,systém značení‘ ve výše uvedeném smyslu slova. Lidská ,duchovní činnost‘, jejíž je 

rozum vedle vůle charakteristickým určením, proto spočívá v ,korektním čtení imaginativně 

utvářených kombinací idejí či impresí‘. Z toho lze odvodit, že poměr rozumu k fiktivnosti 
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 „Barva, tvar, pohyb, rozsah apod., pozorujeme-li je jen jako senzace v mysli, jsou naprosto známy, poněvadž 

vše na nich je vnímáno. Díváme-li se však na ně jako na znaky nebo obrazy [ang. signs or images] pojaté jako 

kopie věcí existujících mimo mysl, pak se ocitáme úplně ve skepsi.“ Pojednání, 87. Překlad mírně upraven.  
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Berkeley pojal a implicite vypracoval vstřícně ke svému celkovému pragmatickému pojetí 

lidského poznání. Tuto skutečnost můžeme demonstrovat na tom, že rozum, jakmile 

prohlédne imaginativně i habituálně vzniklý klam ohledně přirozeného anebo nutného spojení 

singulárních impresí, zbavuje pojmy ,hmotného nositele‘ či ,kauzality‘ jejich „metafysických 

nánosů“. Z ,hmotného nositele‘ čili invariantního ,věcného substrátu‘ se stávají „pouhé“ 

kombinace singulárních idejí, jejichž bytí zajišťuje vnímání (lat. esse est percipi), tedy které 

ztrácejí smysl kladené mimo souvislost s kognitivně-volními aktivismy ducha. Příčinu 

k následku již nepoutají skryté působnost ani síla, nýbrž je Berkeley interpretuje jako sice 

pravidelný, ale přece jen nahodilý společný výskyt singulárních idejí. Pravidelnost jejich 

společného výskytu, Berkeleyem stanovená jako podmínka možnosti činnosti habituálních 

„syntéz“, se na jedné straně zasluhuje o vznik iluze o přirozeném anebo nutně silovém spojení 

příčiny a účinku, na straně druhé nás ale uschopňuje činit víceméně přesné prognózy o 

budoucím výskytu té či oné kombinace idejí. Pojmy jako „síla“, „působnost“, „impetus“, 

„působení na dálku“ apod. mají podle Berkeleyho smysl jen jako pomocné explanační 

nástroje k vysvětlování mechanických jevů, a o věcech proto nic nevypovídají, jen nám 

umožňují orientovat se a předvídat pozorované přírodní jevy a děje.
60

 To ovšem znamená, že 

naše „poznávání“ přírody není ve skutečnosti poznáváním toho, čím přírodní bytosti (ang. 

beings) jsou nebo jaké jim o sobě náležejí vlastnosti;
61

 nejedná se o poznání ve smyslu 

formulování tezí o ,věcném substrátu‘ či ,skrytých kvalitách‘, ale poznání je naopak 

„pouhým“ ,korektním čtením fiktivně utvářených kombinací singulárních impresí anebo 

idejí‘, které svůj smysl získává jen v rámci pragmatického zařizování se ve „světě“. Jakmile 

se pojmy ,hmotného nositele‘, ,síly‘, ,působnosti‘, ,impetu‘ a vůbec ,věci‘ přestanou chápat 

v jejich výlučně jen pomocné funkci, již sehrávají při mechanickém popisu kombinace 
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 „O činnosti a zpětné činnosti se říká, že jsou v tělesech. To se hodí při důkazech v mechanice, ale musíme dát 

pozor, aby nás to nevedlo k předpokladu, že je v tělesech nějaká reálná schopnost, která je příčinou či principem 

pohybu. Ony termíny je totiž třeba chápat stejně jako termín ,přitažlivost‘: jako je přitažlivost pouhou 

matematickou hypotézou, ale nikoli fyzickou kvalitou, musíme stejně uvažovat i o oněch termínech, a to z téhož 

důvodu. Neboť stejně jako zůstávají v mechanické filosofii pravdivost a užití teorémů o vzájemné přitažlivosti 

těles neměnné, protože se zakládají výhradně na pohybu těles, ať už se předpokládá, že tento pohyb je zapříčiněn 

činností vzájemně se přitahujících těles nebo činností nějakého od těles odlišného činitele, který tělesa uvádí do 

pohybu a klidu, tak zůstávají neotřeseny i tradiční <poznatky> o pravidlech a zákonech pohybu spolu s teorémy, 

které se z nich odvozují, pokud se připustí smyslové účinky a úvahy, jež na nich spočívají, ať už předpokládáme, 

že ona činnost nebo síla zapříčiňující ony účinky je v tělese, nebo <že je> v netělesném činiteli.“ O pohybu, 28.   

61
 „Matematická jsoucna nemají v přírodě stálou esenci; závisejí na pojetí toho, kdo <je> definuje, a tutéž věc lze 

proto vysvětlit různým způsobem.“ O pohybu, 67.  
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impresí a při utváření prognóz o jejich budoucím společném výskytu, zaplétáme se do 

různých sporů, které podle Berkeleyho nevedou k ničemu jinému než ke skepsi.  

Tak se nám ozřejmuje i ten rys Berkeleyho filosofie, že nás ponouká k co možná 

nejjednoduššímu vysvětlování příslušných jevů, neboť ačkoli nám přijde kontraintuitivní klást 

do základu obvyklého vnímání imaginativní a habituální syntézy a demaskovat na tom 

základě „víru“ v absolutní existenci ,věci‘ jako pouhý klam fiktivnosti, ukázalo se, že 

vysvětlovat neproblematicky zakoušenou jednoduchost vjemu z předpokladu reálně jsoucího 

,hmotného nositele‘ anebo z existence ,společného rozpoznávacího smyslu‘ je podnik 

odsouzený k nezdaru. Místo abychom o ,věcech‘ predikovali ,skryté kvality‘, je podle 

Berkeleyho rozumnější, protože v konečném důsledku snazší, pojmout je jako pouhé 

kombinace impresí,
62

 u kterých neběží o nic jiného než o prognózu jejich budoucího 

společného výskytu, resp. o identifikaci těch podmínek, za kterých obvykle ta která 

kombinace idejí vzniká.  

1.8 Bůh a příroda 

 

Na druhou stranu zůstává nejasné, co zaručuje ,pravidelnost‘ společného výskytu impresí. Řeč 

je tu o smyslových vtiscích, tedy o těch impresích či idejích, které nejsou produkované 

,imaginací‘, poněvadž imaginativně produkované ,fantazijní představy‘ nezakoušíme přece 

jako nezávislé na naší vůli ani intelektu. Ačkoli neexistuje žádný vůči ,mysli‘ vnější ,hmotný 

substrát‘, který by se na ní zapříčiňoval o vznik idejí, nevylučuje to možnost existence vůči 

,mysli‘, resp. lidské mysli, vnějšího duchovního bytí (ang. spiritual being), u kterého můžeme 

důvodně předpokládat, že je aktivní, a je proto zcela legitimní hovořit o něm jako o 

,substanci‘.
63

 Protože zakoušíme pravidelný společný výskyt idejí, aniž bychom tu 

pravidelnost mohli přisoudit buď imaginaci, neboli své-volné produkci a kombinaci idejí, 

anebo přirozenosti ,věcí‘, předpokládá Berkeley existenci takového ,duchovního bytí‘, které je 

v nás ,pravidelný společný výskyt singulárních idejí‘ schopné vyvolat (ang. to excite). Tímto 
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 „Ale smysly vnímané objekty se považují jen za kombinace těchto kvalit, a proto nemohou existovat samy o 

sobě. To se všeobecně uznává. A tak, popíráme-li u smyslově vnímaných věcí existenci nezávislou na substanci 

nebo podklad pro jejich existenci, neubíráme jim oproti ustálenému mínění nic na jejich realitě a nezavádíme 

v tom směru žádné novoty.“ Pojednání, 91.  

63
 „[...] jedinou substancí je duch, anebo to, co vnímá [ang. the only substances are spirits – things that 

perceive].“ Pojednání, 7.  
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,duchovním bytím‘ není nikdo jiný než Tvůrce (ang. Author) přírody neboli Bůh.
64

 Existence 

Boha či Tvůrce přírody je odvozená na jedné straně z kritiky reálné absolutní existence ,věcí‘, 

které tak nemůžeme interpretovat jako příčiny navozující v nás singulární ideje, potažmo 

k jejich rozmanitým kombinacím, na straně druhé z identifikace ,ducha‘ jako ,substance‘ ve 

vlastním smyslu slova. Musíme si totiž uvědomit, že ačkoli jsme dementovali předpoklad vůči 

,duchu‘ vnější příčiny, jednalo se v tom případě o příčinu lokalizovanou do ,hmotného 

nositele‘, tedy o příčinu derivovanou z iluze utvořené o ,skrytých příčinách‘, jimiž ale podle 

Berkeleyho veskrze pasivní ideje nemohou žádným způsobem disponovat. Odmítnutí takto 

pojaté zevní příčiny ovšem neodporuje předpokladu existence vůči ,mysli‘ ,vnější duchovní 

příčiny‘, poněvadž řeč o ,mysli‘ či o ,duchu‘ jako aktivních resp. spontánních ,duchovních 

substancích‘ je zcela legitimní.  

Je to tedy Bůh, který v nás vyvolává smyslové ideje, to je ty zakoušené jako vzniklé 

nezávisle na našich kognitivně volních schopnostech. Pokud bychom chtěli v interpretaci 

,tvůrčího duchovního bytí‘ učinit další krok, ačkoli jsme si vědomí toho, že ve sledovaném 

Berkeleyho filosofickém díle pro to nenalezneme oporu, upozornili bychom na skutečnost, že 

je to Bůh, kdo v nás zakládá sebepocit pasivity, a jehož činnost je tudíž konstitutivní ,odporu‘, 

vůči kterému se zakoušíme a jsme vymezení jako konečné, protože ,vtělené duchovní bytosti‘. 

Ten ,odpor‘ jsme při analýze prostoru interpretovali jako ,odepření možnosti cele realizovat 

možnosti své duchovní přirozenosti‘ neboli jako ,odepření možnosti pohybovat se zcela 

svévolně‘. Znamená to tedy, že ačkoli v nás smyslové imprese vyvolává Bůh, jehož 

dobrotivost zároveň garantuje skutečnou, a ne pouze zdánlivou pravidelnost společného 

výskytu idejí, je nám Bůh zřejmý jen jako bezprostředně zakoušený ,odpor‘? A není pak 

poznávání přírody, které má smysl jen v podobě identifikace podmínek, za nichž dochází 

k určité kombinaci idejí, a za účelem utváření víceméně přesných prognóz, ve skutečnosti 

výzkumem ,způsobů toho, jak je nám odepřený Bůh‘? To by dávalo smysl, poněvadž, jak 

jsme na to ve výše podaném výkladu několikrát upozornili, poznání má podle Berkeleyho 

smysl jen ve vazbě na záležitosti všedního žití, je tudíž svého druhu péčí o ,tělo‘, kterým se 

přece bezprostředně vystavujeme odporu, jejž se snažíme ustavičně překonávat anebo se 
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 „Ideje ze senzací jsou silnější [ang. stronger], živější [ang. livelier] a rozlišenější [ang. clearer] než ideje 

imaginace; mimo to mají jistou stálost, řád a soudržnost [ang. and they are also steady, orderly and coherent] a 

nejsou vzbuzovány nahodile, jak tomu často bývá u idejí vyvolaných lidskou vůlí, nýbrž v pravidelném sledu 

nebo pořadí, jehož podivuhodné zřetězení dostatečně svědčí o moudrosti a laskavosti svého původce [ang. 

author]. Nuže, ta ustálená pravidla nebo pevné metody, jimiž v nás budí ideje ze senzací ten duch, na němž 

závisíme, se nazývají přírodní zákony [...]“ Pojednání, 30. Překlad mírně upraven.  
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v něm zařizovat způsobem nejvýhodnějším pro naši ,vtělenou existenci‘. V intencích námi 

předložené interpretace však postačí konstatovat tu úlohu Tvůrce, kterou sehrává při 

zajišťování pravidelného společného výskytu různorodých idejí. Dobrotivost Tvůrce nám 

totiž zaručuje, že nejsme ze strany impresí v nás vyvolávaných nezávisle na našich vůli a 

rozumu nijak klamáni a že naše odhady o budoucím výskytu očekávaných kombinací idejí 

mají přece jen svou váhu a závaznost. Bůh proto nepředstavuje příslovečného ,boha ze stroje‘ 

(lat. Deus ex machina), jehož prostřednictvím by Berkeley „odvysvětlil“ pravidelnost 

společného výskytu singulárních idejí, kterou odmítl vysvětlit z vnějších materiálních příčin a 

potažmo z předpokladu absolutní existence ,hmotné podstaty‘. „Hypotéza“ existence Tvůrce 

je ospravedlnitelná s ohledem na Berkeleyho důvodnou identifikaci ,mysli‘ či ,ducha‘ jako 

jediné legitimní ,substance‘, jak to vyplývá z jeho pojetí ,spontánní přirozenosti‘ lidské 

,tělesně-duchovní‘ bytosti, neboť o vlastní spontaneitě si dokážeme zjednat bezprostřední 

evidenci, ať už se jedná o spontaneitu vůle anebo pohyby vykonávané bez pocitu vnějšího 

nucení. Koncept ,spontaneity‘ se navíc ukázal být nepostradatelný pro možnost vypracování 

kauzálních resp. mechanických vysvětlení přírodních jevů, která jsou k interpretacím 

pozorovaných pohybů jako oduševnělých ve výše uvedeném smyslu slova komplementární. 

Nutno však podotknout, že případný výzkum ,Boží přirozenosti‘ není již záležitostí zkoumání, 

jaká ve svém filosofickém díle provedl Berkeley, nýbrž mají svůj význam v teologii, potažmo 

k metafysice (nikoli v pejorativním smyslu slova). Vystavit Berkeleyho té námitce, že Boha 

nelze poznat bezprostředně, ale jen skrze rozmanité způsoby, jakými se nám odepírá, jestliže 

jeho činnost skutečně je konstitutivní našemu sebepocitu pasivity a omezení, je liché 

z několika následujících důvodů: Ačkoli si o spontánní duchovní přirozenosti nemůžeme 

utvořit žádnou odpovídající ideu, je nám ta přirozenost zřejmá zprostředkovaně přes své 

,viditelné projevy‘. Kdybychom chtěli popírat Boží existenci na základě její bezprostřední 

nepoznatelnosti, museli bychom spolu s tím popřít vůbec existenci ,ducha‘ anebo ,mysli‘, o 

kterém přece zrovna tak soudíme na základě pozorovaných pohybů takových, které nelze 

uspokojivě vysvětlit z vnějších materiálních příčin relativně k nějakému přírodnímu zákonu.
65
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 „[...] vše, co vidíme, slyšíme anebo nějak cítíme smysly, je znamením nebo účinkem [ang. sign or effect] boží 

moci, a zrovna tak je tomu i tehdy, vnímáme-li pohyby způsobené lidmi.“ Pojednání, 148. „Taková je povaha 

ducha nebo toho, co jedná, že to nemůže být vnímáno samo o sobě, nýbrž jen ve svých účincích.“ Pojednání, 27. 

„Je tedy zřejmé, že nemůže být nic evidentnějšího pro někoho, kdo dovede aspoň trochu myslit, než existence 

Boha nebo Ducha, který je niterně přítomný naší mysli, vzbuzuje v ní všechny ty různé ideje nebo senzace, které 

na nás stále působí, na nichž absolutně a úplně závisíme, zkrátka, kterým žijeme, hýbeme se a trváme [ang. in 

whom we live and move and have our being].“ Pojednání, 149.  
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Proti možnosti, že při postupném vývoji poznání odhalíme nám doposud skryté materiální 

příčiny a přírodní zákony, do kterých bychom je mohli zakalkulovat, se Berkeley „obrnil“ 

interpretací esse jakožto percipi, poněvadž skutečně nedává dobrý smysl formulovat tezi o 

absolutním bytí ,věcí‘ nezávislém na kognitivně volních aktivismech ducha. Berkeley se zcela 

důvodně pozastavuje nad tím, jaký smysl by mělo klást takovou na naší duchovní přirozenosti 

nezávislou hmotnou podstatu, kterou nikdo ani aktuálně nevnímá ani si ji nepředstavuje ani 

rozumově nepojímá.
66

 

 

1.9 Závěr 

 

Protože jednotlivé smysly a k nim korelativní jim vlastní objekty (řec. idia aisthéta) jsou 

navzájem jakostně různé a neexistuje mezi nimi žádné přirozené anebo nutné spojení, klade 

Berkeley do základu vnímání soud (ang. Judgement). Analýzu toho soudu Berkeley 

demonstruje na našich obvyklých prostorových odhadech, jejichž povrchová struktura sice 

připomíná výrokovou větu, jejich propozice se ovšem netýká spojení (ang. connexion) mezi 

,subjektem‘ a ,predikátem‘, totiž zda je to spojení nutné, přirozené, anebo libovolné, protože 

takto konstruovaná výroková věta nás může mít k přesvědčení, že ,subjekt a predikát‘ 

zastupují invariantní ,materiální podstatu‘ a vlastnosti, které jí ,o sobě buď náleží, nebo ne‘. 

Pokud bychom soud či propozici našich běžných prostorových odhadů interpretovali jako 

predikaci, resp. bychom těm odhadům přiznali úlohu predikativních výpovědí, stáli bychom 

před úlohou vyšetřit, ,co‘ invariantní ,hmotný nositel‘ ,ve skutečnosti je‘ a zda vlastnosti, 

které mu prostřednictvím té výpovědi přisuzujeme, z něho vyplývají přirozeně, nutně, nebo je 

o něm predikujeme libovolně. Poněvadž ovšem Berkeley provádí popisnou analýzu běžné 

komunikace, protože tedy vykládá jazyk vstřícně k ,záležitostem všedního dne‘ (řec. ta 

pragmata), je propozicí našich odhadů komplementarita ,značky‘ a ,označovaného‘. To 

znamená, že není v moci ,značky‘ označovat ,co‘ označovaného, resp. utvářet vztah k 

,mimojazykové skutečnosti‘, který bychom v takovém případě museli podrobit zkoumání, zda 

je ten vztah přirozený, nutný, anebo arbitrární. Znak se k označovanému vztahuje 

prostřednictvím ,významu‘, jenž ale představuje zpravidla implicitní pravidlo či návod, podle 
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 „[...] ukazuje to jen, že máte schopnost představovat si nebo vytvářet ve své mysli ideje; ale to také 

nedokazuje, že byste si dovedli představit předměty svého myšlení existující mimo mysl; abyste to dokázali, 

musíte si je představit jako nepředstavené [ang. unconcieved] nebo nemyšlené [ang. unthought], a to si zřejmě 

odporuje.“ Pojednání, 24.  
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kterého když se řídíme, víme, o čem je při běžné komunikaci řeč, aniž bychom tím 

formulovali a druhému zprostředkovávali poznání, co to, o čem je řeč, ve skutečnosti je. 

Význam představuje zpravidla implicitní návod či pravidlo z toho důvodu, že se o jeho 

spojení s konkrétní jazykovou značkou zasluhují zvykové resp. habituální „syntézy“, které 

„zpevňují“ a na dně zkušenosti „sedimentují“ jejich zprvu – a to je u Berkeleyho jak 

chronologicky, tak strukturálně – kontingentní společný výskyt. Centrální úlohu sehrává zvyk 

proto, že díky němu nemusíme význam každé jazykové značky rekonstruovat s přihlédnutím 

k jeho ,historické genezi‘, poněvadž ta je „upozaděna“ ve prospěch srozumitelné a efektivní 

komunikace. Na druhou stranu je třeba podotknout, že není v moci samotného zvyku 

„spojovat“ dvě tak heterogenní entity, jakými značka a význam jsou, a že to spadá naopak do 

kompetence ,fiktivnosti‘ či ,obraznosti‘, jejíž povaha a funkce jsou ovšem neurčité, jak 

dokládá Berkeleyho zmínka o fiktivnosti na jediném místě jeho Eseje o nové teorii vidění. 

Berkeleyho „couvnutí“ před fenoménem ,fiktivnosti‘ lze pochopit i tak, že je to intelektivně-

tělesná funkce, která nemá žádný lokalizovatelný ,tělesný‘ ani ,duchovní‘ korelát, a nemá ani 

žádný vlastní (řec. idios) předmět. Její funkce naopak spočívá v „pouhém“ zprostředkovávání 

mezi vnímáním a myšlením, a to tím tajemným způsobem, že je nadána bazálními časovými a 

prostorovými „syntézami“, které nám na jedné straně umožňují mít předmět i bez jeho 

aktuální danosti smyslům, na druhé straně je fiktivnost konstitutivní komplementaritě zraku a 

hmatu, takže zakládá ,prostorový odstup‘ bezpodmínečně nutný pro obstarávání ,záležitostí 

všedního dne‘ (řec. ta pragmata). Ačkoli pro nás úloha i povaha ,fiktivnosti‘ zůstávají 

tajemstvím, vše nasvědčuje tomu, že je to v konečném důsledku ,syntéza fiktivnosti‘, která 

„stojí“ v základu vnímání a potažmo i jazyka. Ovšem provést popisný rozbor fiktivnosti by 

mohlo pro Berkeleyho znamenat pustit se do výslovně ,metafysického‘ podniku, pro který 

však v jeho filosofickém díle není místo.  

 Ačkoli je povrchová struktura našich běžných prostorových odhadů, jejichž popisnou 

analýzu Berkeley demonstroval ve svojí Eseji o nové teorii vidění, ekvivalentní struktuře 

výrokových vět, nepředstavují jejich propozice spojení mezi ,subjektem‘ a ,predikátem‘, které 

tak nezastupují na jedné straně invariantní ,hmotnou podstatu‘ a na druhé straně vlastnosti, 

které z ní vyplývají buď přirozeně, nebo libovolně. Soud, kladený do základu vnímání, 

Berkeley naopak interpretuje pragmaticky, tzn. že jako jeho propozici stanovuje ,dvojici 

komplementárních entit‘, v případě našich běžných prostorových odhadů pojmový pár ,zraku 

a hmatu‘ resp. ,dimenze a odporu‘, jež se rozvíjejí z elementární komplementární dvojice ,těla 

a ducha‘. Tato naše interpretace Berkeleyho pragmatismu nám umožnila pochopit, že ,objekt‘, 
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pojatý jako ,překážka‘ a začleněný do představy o lidské bytosti v podobě ,odporu‘, není 

něčím ontologicky různým od prostoru, primárně zakoušeného jako ,relativní volnost pro naše 

svévolné pohyby‘, ale že jednotlivá prostorová určení (vzdálenost, poloha a velikost) 

představují způsoby toho, jak o objektech obvykle hovoříme a jak ve vztahu k nim 

rozvrhujeme možnosti svojí duchovní přirozenosti. To nás zbavuje povinnosti detekovat a 

zkoumat spojení mezi dvěma entitami odlišných ,ontologických statusů‘ a můžeme na ně 

nahlížet jako na komplementární a uzpůsobené k co možná nejefektivnějšímu obstarávání 

„světa“ a vyřizování ,záležitostí všedního dne‘. Zvyk a k němu korelativní jazyk, které 

Berkeley v žádném případě nezvěcňuje, ale používá je jako účinné nástroje interpretace, se 

ukázaly být užitečné při rekonstrukci ,fiktivního spojení‘ heterogenních impresí, poněvadž 

nekráčí o to, zda je spojení mezi nimi přirozené, syntetické, nebo zcela nahodilé, ale že mezi 

nimi panuje vztah ,označování‘. „Predikujeme-li“ o nějakém objektu např. vzdálenost, 

neznamená to, že bychom mu přisuzovali nějakou vlastnost a zjišťovali, zda ta z něho 

vyplývá přirozeným způsobem, nebo ne. ,Vzdálenost‘, pro kterou je konstitutivní 

komplementarita zraku a hmatu, naopak označuje ,míru odporu‘, kterou je třeba překonat, 

nejlépe takovým způsobem, aby to nebylo k újmě našemu tělu. 

 Protože Berkeley provádí popisnou analýzu ve výše uvedeném smyslu slova 

,nepredikativních běžných (např. prostorových) odhadů‘ a protože na tom základě odmítá 

pojetí poznání jako tak či onak zdůvodněného spojování invariantních ,materiálních nositelů‘ 

s příslušnými kvalitami, může reinterpretovat kauzalitu jako nikoli nutný, silově či působně 

pojatý vztah mezi ,příčinou‘ a ,účinkem‘, ale jako pouhý kontingentní, v průběhu času a 

prostřednictvím zvyku ovšem „zpevněný“ a na dně zkušenosti „sedimentovaný“ společný 

výskyt idejí, u něhož stačí určit podmínky pro vznik konkrétní kombinace idejí a který nás 

uschopňuje k více méně přesným odhadům jejich budoucího výskytu.
67

 Prognózy vzniku 
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 „Všimneme-li si tedy rozdílu mezi přírodním filozofem [ang. natural scientist] a jinými lidmi, pokud jde o 

znalosti jevů, zjistíme, že nezáleží v přesnější znalosti působící příčiny (causa efficiens), která je způsobuje, 

neboť tou je jen vůle nějakého ducha, nýbrž jen ve větším rozsahu pochopení, jímž se objeví v běhu přírody 

analogie, shody a podobnosti a vysvětlí jednotlivé účinky, to znamená převedení na obecná pravidla; a ta, jsouce 

založena na analogii a jednotnosti přírodních účinků, zjištěných pozorováním, jsou velmi milá mysli a jí 

vyhledávána, protože rozšiřují náš rozhled za přítomnost a nejbližší okolí a umožňují nám činit velmi 

pravděpodobné dohady [ang. very probable conjenctures] o věcech, které se třeba staly ve velkém rozpětí, 

časovém i místním, i předvídat [ang. predict] věci příští; a duch má takové snahy o vševědoucnost rád.“ 

Pojednání, 105. „Vysvětlit jevy znamená ukázat, proč při takových a takových příležitostech máme takové a 

takové ideje [ang. To explain the phenomena, is all one as to shew why, upon such and such occasions, we are 
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anebo budoucího výskytu určitých kombinací idejí mají podle Berkeleyho ovšem svůj 

význam jen relativně k našemu vyřizování ,záležitostí všedního dne‘,
68

 a proto jsou ,skryté 

kvality‘ v podobě síly, působnosti či impetu na jedné straně bez užitku, na straně druhé nás 

vystavují nesnázím spojeným se šetřením o způsobu jejich přináležitosti k ,substanci‘, zda jí 

totiž náleží nutně, nebo jen nahodile. Pojmy ,příčiny‘, interpretované jako ,přičiňující se na 

existenci důsledku‘ anebo ,činitele‘ (ang. agent), ,síly‘ anebo kupř. ,impetu‘ mají svůj 

ospravedlnitelný význam pouze v podobě ,matematických hypotéz‘, navyšujících explanační 

sílu kauzálních resp. mechanických vysvětlení přírodních fenoménů, a nemáme je proto 

zvěcňovat a klást do přirozenosti popisovaných jevů.
69

 Zvěcňování těch pojmů podle 

                                                                                                                                                                                     
affected with such and such ideas].“ Pojednání, 50. Skutečně instruktivní je srovnání Berkeleyho stanoviska 

s následujícím textem: „Na scéně naší podvědomé mysli se v barvitém sledu objevují smyslové zkušenosti, jejich 

obrazy v paměti, představy a pocity. Na rozdíl od psychologie se fyzika přímo zabývá pouze smyslovými 

zkušenostmi a ,pochopením‘ jejich propojení. Ale dokonce i pojem ,reálný vnější svět‘ v každodenním myšlení 

vychází výlučně ze smyslových vjemů.“ Einstein, A., Fyzika a realita, in: Teorie relativity a jiné eseje, přel. M. 

Prokop, Praha, PRAGMA 2000, s. 14. Pro zajímavost ocitujme ještě jednu pasáž sledované Einsteinovy eseje: 

„Domnívám se, že prvním krokem při zavádění pojmu ,reálný vnější svět‘ je vytvoření pojmů hmotný objekt a 

hmotné objekty různého druhu. Z velikého množství smyslových zkušeností si ve svém vědomí náhodně 

vybíráme jisté opakovaně se objevující komplexy smyslových vjemů (částečně ve spojení se smyslovými vjemy, 

které jsou vykládány jako znaky pro smyslové zkušenosti jiných lidí) a přisuzujeme jim význam – význam 

hmotného objektu. Při logickém posouzení není tento pojem identický s celkovým množstvím smyslových 

vjemů, o kterých je řeč; ale je to spontánní výtvor lidské (či zvířecí) mysli. Na druhé straně vděčí tento pojem za 

svůj význam a oprávnění pouze celkovému množství smyslových vjemů, které s ním spojujeme.“ Tamtéž.   

68
 „To, že nás potrava vyživuje, spánek osvěžuje a oheň zahřívá, že setba v čas setí znamená sklizeň úrody ve 

žních a že vůbec k dosažení těch nebo oněch cílů je zapotřebí těch či oněch prostředků, to všechno víme ne 

objevováním nějaké nutné souvislosti mezi našimi idejemi, nýbrž jen pozorováním ustálených přírodních zákonů, 

bez nichž bychom byli všichni v nejistotě a zmatku; dospělý člověk by si věděl právě tak málo rady v životních 

záležitostech [ang. affairs of life] jako novorozeně.“ Pojednání, 31.  

69
 „Většina lidí má za to, že příčinou pohybu v pohybujícím se tělese je síla, která je tomuto tělesu udělena. 

Z předchozího výkladu je však jasné, že tím neurčují poznanou a od tělesa i pohybu odlišnou příčinu pohybu. O 

tom, že síla není <nějaká> jistá a určitá věc, dále svědčí i to, že velcí muži o ní mají značně odlišná a dokonce 

protikladná mínění, a přesto se ve svých výsledcích <všichni> dobírají pravdy. Prohlašuje-li Newton, že udělená 

díla spočívá v samotné činnosti, že je činností vynaloženou na těleso ke změně jeho stavu a že po <ukončení> 

činnosti nepřetrvává, pak Torricelli tvrdí, že pohyblivé těleso nárazem přijímá jakýsi shluk či soubor udělených 

sil a že tento soubor <v něm> zůstává a snaží se utvářet impetus. Zhruba totéž říká Borelli i jiní. Avšak přestože 

si Newton a Torricelli podle všeho navzájem odporují, jejich pozice jsou vnitřně soudržné a oba <danou> věc 

vysvětlují velmi dobře. Veškeré síly připisované tělesům jsou totiž matematickými hypotézami neméně než 

přitažlivé síly v planetách a Slunci. Matematická jsoucna však nemají v přírodě stálou esenci; závisejí na pojetí 

toho, kdo <je> definuje, a tutéž věc lze proto vysvětlit různým způsobem.“ O pohybu, 67.  
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Berkeleyho vyplývá z té „metafysické předpojatosti“, kvůli které máme za to, že ,věci‘, 

rozuměj nezdůvodněné teze o invariantním ,hmotném nositeli‘ vlastností, jsou příčinami 

svých kvalit, přičemž Berkeley na základě své analýzy lidského poznání a jeho pragmatické 

interpretace tento předsudek důvodně odmítnul.
70

  

 Mohlo by se proto zdát, že Berkeley zastával jakousi vysloveně „ne-metafysickou“, 

ne-li „anti-metafysickou“ pozici, a toto zdání mohlo být posílené výše předloženým výkladem 

jeho filosofického díla. To by ovšem byl omyl. Metafysika je totiž ve smyslu první filosofie 

(řec. proté filosofia) „věda zkoumající jsoucno jako jsoucno a to, co mu o sobě náleží“.
71

 

Odpověď na otázku po tom, co činí jsoucno jsoucím, podal pro celou následující tradici 

západního myšlení závazně Aristotelés, když jako ,jsoucnost jsoucna‘ určil ,podstatu‘ (řec. 

úsia, lat. substantia). Ačkoli to byl Berkeley, kdo značnou část svého filosofického úsilí 

věnoval popření ,podstaty‘, je třeba si uvědomit, že čeho existenci v rámci své pragmatické 

orientace důvodně odmítnul, je existence hmotného invariantního ,nositele kvalit‘,
72

 nikoli 
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 „Jednou velkou pohnutkou k tomu, abychom si řekli, že neznáme podstatu věcí, je běžné mínění, že každá věc 

obsahuje příčinu svých vlastností [ang. cause of its own properties]; anebo že v každé věci je vnitřní podstata 

[ang. inner essence], která je zdrojem všech jejích vnímatelných [ang. perceptible] vlastností a na níž závisejí.“ 

Pojednání, 102. Překlad mírně upraven.    

71
 „Je druh vědy, jež zkoumá jsoucno jako jsoucno (to on hé on) a to, co mu o sobě náleží (ta hyparchonta).“ 

Aristotelés, Metafyzika, přel. A. Kříž, Praha, Rezek 2008  s. 93. 

72
 „Podíváme-li se, co prohlašují sami nejpřesnější filozofové o hmotné substanci, zjistíme, že se sami přiznají 

k tomu, že tyto zvuky nespojují s žádným jiným významem než bytí (being) vůbec spolu s relativním pojmem 

toho, že nese akcidencie [ang. being in general, together with the relative notion of its supporting accidents].“ 

Pojednání, 17. Podívejme se ovšem ještě jednou, co Berkeley konstatuje o substanci duchovní: „Slovem duch 

myslíme jen to, co myslí, chce a vnímá; to, a jen to, je základním významem toho výrazu [ang. All we mean by 

the word ,spirit‘ is ,that which thinks, wills, and perceives‘: this is the whole meaning of that term].“ Pojednání, 

138. Na jiném místě pak: „[...] máme jistý pojem (notion) o duši, duchu a o činnostech mysli [ang. operations of 

the mind], jako chtění, milování a nenávidění, potud aspoň, že rozumíme významu těchto slov [ang. we 

understand the meanings of those words].“ Pojednání, 27. Překlad mírně upraven. My však již víme, že ,rozumět 

významům slov‘ je totéž jako řídit se implicitními jazykovými pravidly, díky nimž poznáváme, o čem je řeč. 

Predikáty resp. pojmy (ang. notiones) jako ,duch‘, ,oduševnělý‘, ,živý‘ apod. nám umožňují efektivním 

způsobem rozeznávat jsoucna ,oduševnělá‘ od těch ,neoduševnělých‘ a zakládají v nás možnost se vůči nim 

příslušným způsobem zařídit. Na druhé straně si všimněme následujícího: „Kdekoli se říká, že tělesa neexistují 

mimo mysl, nemám na mysli tu nebo onu jednotlivou mysl, nýbrž všechny mysli vůbec [ang. Whenever I say that 

bodies have no existence outside ,the mind‘, I refer not to this or that particular mind but to all minds 

whatsoever].“ Pojednání, 48. Mysli tudíž musíme přiznat tu její esenciální vlastnost, že je přítomná všem svým 

činnostem, že totiž se (ang. self) „klade“ spolu s každým aktem vnímání, chtění a poznání. To především pro 
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substance jako takové. Byl to přece on, kdo ,bytí jsoucna‘ (lat. esse) interpretoval jako percipi 

a kdo pojem ,podstaty‘ či ,substance‘ legitimizoval jako ,duchovní podstatu‘, určenou těmi 

aktivismy ,ducha‘ resp. ,mysli‘, které jsou nám bezprostředně evidentní v podobě spontánních 

anebo činných ,vnímání‘, ,chtění‘ (a ekvivalentně k němu ,imaginace‘) a ,poznání‘. Navíc 

jsme si povšimli té skutečnosti, že jazyk a zvyk v konečném důsledku spočívají na 

,fiktivnosti‘ neboli na té schopnosti ,fiktivních‘ a potažmo ,imaginativních syntéz‘, které 

k sobě původně přivádějí jakostně zcela odlišné singulární imprese a na tom základě v nás 

vyvolávají iluzi o jednoduchém vjemu a naproti němu „kladené“ nerozlišené jednotě a 

numerické totožnosti smyslového objektu. Protože fiktivnost nemá žádné vlastní předměty 

(řec. idia aisthéta) ani do ,mysli‘ či ,těla‘ lokalizovatelný orgán resp. čidlo, byl by její výzkum 

podnikem ryze metafysickým, z čehož na jedné straně odvozujeme Berkeleyho neochotu 

podrobit tento fenomén důslednému šetření, na straně druhé ovšem stanovujeme ,fiktivnost‘, 

potažmo k ,imaginaci‘, jako legitimní předmět metafysiky, je-li ona skutečně výzkumem 

,jsoucna jako jsoucna a toho, co mu o sobě náleží‘. Možnosti a důsledky takového šetření, 

které má pro pojetí metafysiky, si ozřejmíme v následující kapitole předložené interpretace. 

Berkeleyho filosofické stanovisko je pro nás tedy instruktivní proto, že odhaluje možnosti 

implicitní metafysice v tom smyslu, v jakém se v souvislosti s proměnami interpretace 

,jsoucnosti jsoucna‘ radikálním způsobem proměňují způsoby ,danosti světa člověku‘, jak se 

proměňují jeho pojetí ,věcí‘ a jeho sebepojetí ve vztahu k tomu, s čím se faktem vlastní 

existence nutně potkává, vypořádává a s ohledem na co rozvrhuje možnosti svojí ,duchovní 

přirozenosti‘. Protože jako své badatelské východisko Berkeley zvolil popisnou analýzu toho, 

jak o jistých fenoménech obvykle hovoříme, a nikoli výzkum ,podstat‘, a poněvadž ,bytí‘ 

interpretuje na jedné straně jako percipi a na druhé straně vstřícně k ,záležitostem všedního 

dne‘, tzn. pragmaticky, získává jeho filosofie (= metafysika v nikoli pejorativním smyslu 

                                                                                                                                                                                     
Berkeleyho znamená ,být činně‘ resp. ,být spontánně‘. Kdybychom chtěli ,duši‘ učinit předmětem poznání a 

predikovat o ní vlastnosti, které jí ,o sobě buď náleží, nebo nenáleží, a jsou, či nejsou proto konstitutivní její 

podstatě‘, došlo by k jejímu „zvěcnění“, totiž učinili bychom z ní ideu, jsoucno veskrze pasivní a z toho důvodu 

od ,duše‘ zásadním způsobem odlišné: „Lidé se domnívali, že mohou tvořit abstraktní pojmy o mohutnostech a 

aktech mysli a uvažovat o nich odděleně, jak bez ohledu na mysl nebo ducha samotného, tak bez ohledu na jejich 

případné objekty a účinky. Tak se dostalo do metafyziky a morálky mnoho temných a nejasných výrazů, 

majících zastupovat abstraktní pojmy, a z nich vzniklo nekonečně sporů a různic mezi učenci.“ Pojednání, 143. 

„Ale zdá se, že nic nepřispělo více ke vzniku sporů a nedorozumění mezi lidmi vzhledem k přirozenosti a 

působení mysli [ang. the nature and operations of the mind], než zvyk mluvit o těch věcech výrazy vypůjčenými ze 

smyslových idejí [ang. their custom of speaking of them in terms borrowed from perceptible ideas].“ Pojednání, 

144. Překlad mírně upraven.        
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slova) podobu odhalování a destrukce „metafysických předpojatostí“ za účelem co možná 

nejsnadnějšího, nejrozumnějšího a nejefektivnějšího výkladu jsoucna, jenž má přispívat 

k našemu blahobytu.  
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2. Apofantická řeč 
Jestliže má Berkeleyho filosofické pojednání o vnitřním ustrojení, funkci a limitech lidského 

poznání charakter významového rozboru našich obvyklých (např. prostorových) odhadů, které 

v naší interpretaci představují nepredikativní jazykové výpovědi, přistupuje Kant k ,poznání‘ 

(něm. Erkenntnis) prostřednictvím analýzy tzv. ,syntetických apriorních soudů‘, jejichž 

povrchová struktura (,S je P‘) sice je ekvivalentní té, kterou jsme zaznamenali v případě 

oněch jazykových odhadů, jejich propozice ale naopak představují spojení mezi subjektem a 

predikátem. Jak jsme si ukázali, ,poznání‘ (ang. knowledge) Berkeley interpretuje 

pragmaticky, to je vstřícně k vyřizování ,záležitostí všedního dne‘ (ang. affairs of life, řec. ta 

pragmata), takže není nezaujatým výzkumem ,podstat‘ neboli invariantních ,nositelů‘ 

vlastností, které z nich vyplývají přirozeným způsobem, nebo nahodile, resp. které jim ,o sobě 

náleží, nebo ne‘. Poznání je u Berkeleyho redukované na svou úlohu zajišťování podmínek 

vzniku té které kombinace idejí a na tom založené možnosti předpovídat budoucí události, a 

moci se vůči nim tedy příslušným způsobem zařídit a potažmo rozvrhnout možnosti své 

principiálně tělesně omezené ,duchovní přirozenosti‘. Jinými slovy, poznání nás neinformuje, 

a dokonce ani nemá informovat o tom, ,co věci ve skutečnosti jsou‘, nýbrž jakým způsobem 

nám mohou sloužit k užitku, resp. ve prospěch naší vtělené existence. Abychom si ozřejmili, 

co znamená ,poznání‘ pro Kanta, pokusíme se v prvním kroku interpretace rozvinout smysl 

implicitní (= zavinutý) jeho rozlišení na ,analytické‘ a ,syntetické‘ soudy.  

2.1 Analytické a syntetické 

 

Kant stanovuje dvojí možný vztah rozumového poznání ke svému předmětu. Je to na jedné 

straně teoretické rozumové poznání, na straně druhé praktické rozumové poznání. Rozdíl 

mezi oběma těmi typy poznání spočívá v tom, že zatímco spekulativně rozumové poznání 

předmět pouze určuje (něm. bloβ zu bestimmen), to praktické svůj předmět uskutečňuje (něm. 

wirklich zu machen).
73

 Z toho vyplývá, že poznání, a v případě Kritiky čistého rozumu se 

jedná o poznání teoretické, představuje v podstatě určování, je tudíž mohutností soudů (něm. 

Urteile), jejichž prostřednictvím predikujeme vlastnosti o nějakém nám daném předmětu. 

                                                           
73

 „Rozumové poznání se pak může ke svému předmětu vztahovat dvojím způsobem: buď že tento předmět a 

jeho pojem (který musí být dán odjinud) pouze určuje, nebo že ho také uskutečňuje. První způsob je teoretickým 

rozumovým poznáním, druhý rozumovým poznáním praktickým.“ Kant, I., Kritika čistého rozumu (BX), přel. J. 

Loužil, J. Chotaš, I. Chvatík, Praha, OIKOYMENH 2001, s. 16. V dalším budeme odkazovat v podobě, KrV, 

vydání strana; v tomto případě: KrV, B X. Pracujeme s tímto německým vydáním: Kant, I., Kritik der reinen 

Vernunft, Stuttgart, Reclam 2010. Na případné změny v českém překladu vždy upozorníme.  
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Protože soud je podle Kanta vztah (něm. Verhältnis) (logického) subjektu k predikátu, je 

přirozené klást otázku na možné podoby toho vztahu, přičemž podle Kanta existují soudy na 

jedné straně analytické, na straně druhé syntetické.
74

 Ačkoli je logická forma obou těch soudů 

totožná, liší se obsahově, poněvadž jako analytický označujeme výrok takový, jehož propozicí 

je totožnost subjektu a predikátu, jako syntetický pak označujeme výrok takový, kterého 

obsahem je naopak spojení (něm. Verknüpfung) subjektu s predikátem, jenž v pojmu subjektu 

není žádným způsobem zavinutý ani s ním není identický.
75

  

Jako příklad analytického soudu volí Kant výrokovou větu: „Všechna tělesa jsou 

rozprostraněná,“
76

 jejíž obsah, totiž identita ,tělesa‘ a ,rozprostraněnosti‘, nepřispívá žádným 

způsobem k rozšíření našeho poznání o tělesech, nýbrž nás jen informuje o tom, co získáme 

popisným rozborem pojmu ,tělesa‘. Poněvadž prostřednictvím analytických soudů pouze na 

světlo vynášíme určení skrytá anebo konfuzně myšlená v pojmu subjektu, nazývá Kant ty 

,soudy vysvětlující‘ (něm. Erläuterungsurteile), čímž je obsahově vymezuje vůči soudům 

syntetickým, které naopak nazývá ,soudy rozšiřující‘ (něm. Erweiterungsurteile) a jejichž 

obsahem (něm. Inhalt) je syntetické spojení subjektu s predikátem. Při formulaci nějakého 

analytického výroku nemusíme pro zajištění jeho správnosti vykračovat za pojem subjektu a 

vystačíme si podle Kanta s pouhým principem sporu (= kontradikce), neboť upřeme-li pojmu 

subjektu predikát takový, který je mu implicitní a s ním totožný, popřeme tím zároveň 

samotný subjekt, jako bychom ho popřeli v tom případě, kdybychom ,všem tělesům‘ upřeli 

predikát ,rozlehlosti‘.
77

 V případě syntetických soudů k pojmu subjektu naopak přidáváme 

anebo s ním spojujeme predikát v něm nemyšlený a z něho neodvoditelný pouhým 

významovým rozborem. Jako příklad syntetického soudu uvádí Kant výrokovou větu: 

„Některá tělesa jsou těžká,“ jejímž obsahem nemůže být identita subjektu a predikátu proto, 

                                                           
74

 „Ve všech soudech, v nichž je myšlen vztah nějakého subjektu k predikátu […], je tento vztah možný dvojím 

způsobem.“ KrV, A 7, B 11.  

75
 „Ať už mají soudy jakýkoli původ nebo ač je jejich logická forma jakákoli, existuje mezi nimi nadto ještě 

obsahový rozdíl, na základě něhož jde buďto pouze o soudy vysvětlovací, jež k danému obsahu nic nepřidávají, 

nebo o soudy rozšiřovací, jež dané poznání zvětšují.“ Kant, I., Prolegomena ke každé příští metafysice, jež se 

bude moci stát vědou, přel. J. Kohout, J. Navrátil, Praha, Svoboda 1992, s. 33. 

76
 KrV, A 7, B 11. 

77
 „Všechny analytické soudy spočívají plně na zásadě sporu a jsou svou povahou soudy apriorními, ať už 

pojmy, které jim slouží jako látka, jsou empirické či nikoli. Neboť protože predikát kladného analytického soudu 

je už předem myšlen v pojmu, nemůže v něm být bez rozporu popírán […].“ Kant, I., Prolegomena ke každé 

příští metafyzice, jež se bude moci stát vědou, přel. J. Kohout, J. Navrátil, Praha, Svoboda 1992, s. 33.  
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že ,tíha‘ není vlastní (něm. eigen) pojmu ,tělesa‘, je mu naopak cizí, a proto musíme za pojem 

subjektu vykročit, abychom s ním predikát ,tíhy‘ přece jen mohli spojit. V případě uvedeného 

výroku o ,některých těžkých tělesech‘ musíme vykročit za pojem subjektu ke zkušenosti, 

která jediná nás opravňuje k důvodnému spojení subjektu (,těleso‘) a predikátu (,tíha‘). Je to 

přece aktuálně jediná, očividně nerozborná zkušenost o nějakém těžkém fyzickém tělesu, 

která garantuje správnost resp. bezrozpornost spojení subjektu s predikátem, jenž je vůči 

němu cizí a nelze ho z něj odvodit pouhou významovou analýzou. 

Tak před námi vyvstává podstatný určující rys syntetických soudů, totiž že při 

zjednávání spojení mezi subjektem a predikátem musí existovat cosi, Kant je označuje jako X, 

o něž se rozvažování (něm. Verstand) opírá, aby predikát, vůči pojmu subjektu cizí, s tím 

pojmem přece jen důvodně spojilo.
78

 V případě uvedeného syntetického výroku o ,některých 

těžkých tělesech‘ představuje ono X aktuálně jednoduchá, očividně nerozborná zkušenost 

(něm. Erfahrung), s ohledem na kterou utváříme jisté  (něm. gewiss) poznatky (něm. 

Erkenntnisse) o přirozených fyzických tělesech. Nedávalo by totiž dobrý smysl tvrzení, že 

,těleso‘ a ,tíha‘ představují dva navzájem separované „poznatky“, nahodile spolu spojené do 

jednoty výroku: „Některá tělesa jsou těžká.“
79

 Zkušenost při tvorbě podobných syntetických 

soudů sehrává úlohu jednoty (něm. Einheit), s ohledem na kterou dochází k důvodnému 

spojení subjektu s predikátem, neboť je to aktuálně jednoduchá, očividně nerozborná 

zkušenost, která zakládá pravdivost tvrzení o ,některých těžkých tělesech‘. Syntetické soudy 

takové, jejichž vztah má podobu spojení navzájem cizorodých subjektu s predikátem, jištěné 

aktuálně jednoduchou zkušeností, nazývá Kant ,soudy zkušenostní‘
80

 a mohlo by se zdát, že 

jejich spojení zůstává s ohledem na jednotu aktuálně nerozborné zkušenosti neproblematické. 

Na jedné straně ovšem podle Kanta existují i neempirické syntetické soudy, např. 

,metafysické syntetické soudy‘, které nepředstavují zvláštní poznatky z „oboru metafysiky“ 

anebo jejich souhrn, nýbrž samu metafysiku utvářejí, jsou jí konstitutivní.
81

 Na straně druhé 

se Kant důvodně obává toho, že ačkoli nás zkušenost může neproblematicky informovat o 

tom, co fakticky je (např. některá těžká tělesa), není už v její moci nás informovat o tom, že 

                                                           
78

 „[…] u syntetických soudů musím mít vedle pojmu subjektu ještě něco jiného (X), o co se rozvažování opře, 

aby určitý predikát, který v onom pojmu neleží, přesto poznalo jako k němu náležející.“ KrV, A 8.  

79
 I v takovém případě bychom ovšem museli pátrat po jednotě výroku jako souvislosti slovní rozmanitosti.  

80
 A dodává, že „Erfahrungsurteile, als solche, sind insgesamt synthetisch“. KrV, B 12.  

81
 Kant, Prolegomena ke každé příští metafyzice, jež se bude moci stát vědou, s. 37.  
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tomu tak je nutně (jako nutně neplatí, že všechna tělesa jsou těžká, např. ta geometrická).
82

 

Přijmeme-li tedy existenci jiných než výlučně zkušenostních syntetických soudů, vyvstává 

před námi otázka na možnost jednoty onoho X, jímž v případě neempirických soudů nemůže 

být zkušenost, a s ohledem na které přesto důvodně anebo legitimně zjednáváme spojení 

subjektu s predikátem takové, které není jen libovolným (arbitrárním) složením navzájem 

cizorodých pojmů do „jednoty“ nějakého výroku. 

Soudy, které analyzoval Berkeley, spočívaly na kontingentním společném výskytu 

(logického) subjektu a predikátu, který nezajišťovala aktuálně jednoduchá zkušenost, protože 

tu Berkeley demaskoval jako pouhou iluzi utvořenou součinností fiktivnosti a zvyku. 

Nesmíme se na tom základě ovšem domnívat, že Berkeley odmítnul existenci syntetických 

soudů, ať už těch zkušenostních, nebo neempirických, s nimiž operují čistá aritmetika, 

geometrie a metafysika, a že na otázku položenou na možnou jednotu, legitimizující syntézu 

subjektu a predikátu, odpověděl veskrze záporně. Uvědomme si totiž, že Berkeley provedl 

popisnou analýzu těch jazykových odhadů, jež jsme kvalifikovali jako nepredikativní 

výpovědi o ,věcech‘, jejichž úloha nespočívá v určování vlastností jednotlivých objektů a 

v následujícím možném šetření, zda jim ty vlastnosti o sobě náleží, nebo ne. Berkeley 

interpretoval naše obvyklé prostorové odhady pragmaticky, totiž vstřícně k běžné komunikaci 

na jedné straně a k našemu vyřizování ,záležitostí všedního dne‘ na straně druhé. Poznání pro 

něj z toho důvodu nepředstavuje rozumově-určující vztah k předmětům, nýbrž jen díky jazyku 

efektivní zajišťování podmínek výskytu konkrétních kombinací idejí a na tom založenou 

schopnost jejich relativně účinných prognóz.  

Kant naopak klade na poznání (něm. Erkenntnis) nárok, aby bylo nutné (něm. 

notwendig) a obecné (něm. allgemein),
83

 souhrnně řečeno: objektivně platné; totiž aby 

poznatky (něm. Erkenntnisse) o předmětech nebyly jen nahodilou, individuálně-zkušenostně 

utvořenou skladbou dvou navzájem cizorodých subjektu a predikátu, nýbrž jejich syntetickým 

spojením. Jako ,syntetické‘ označujeme to spojení proto, že si ho zjednáváme s ohledem na 

jednotu onoho X, o které se podle Kanta musí rozvažování moci opírat, aby zajistilo spojení 

subjektu s predikátem legitimně, tudíž abychom poznatek vzniklý prostřednictvím toho 

spojení mohli důvodně označit za ,pravdivý‘. Upozorněme zde na tu skutečnost, že Kant 

interpretuje poznání vstřícně k pojmu ,pravdy‘ (něm. Wahrheit), a nikoli pragmaticky, že mu 
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 „Zkušenost nám sice říká, co zde je, nikoli však, že to nutně musí být tak, a nikoli jinak.“ KrV, A 2.  

83
 „Nutnost a přísná obecnost jsou tedy bezpečnými a od sebe navzájem neoddělitelnými znaky apriorního 

poznání.“ KrV, B 4.  
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kráčí o poznání v prvé řadě pravdivé, nikoli užitečné. Interpretovat poznání jako ,pravdivé‘ 

(něm. wahr), nebo ,nepravdivé‘ (něm. falsch) pro nás představuje rozhodnutí významné proto, 

že si na Kantovi vynucuje šetření o podmínkách možnosti jednoty soudové syntézy neboli 

šetření o podmínkách možnosti těch syntetických soudů, jejichž spojení nezajišťuje aktuálně 

jednoduchá, očividně nerozborná, a proto rovněž neproblematická zkušenost. Jelikož lze 

objektivní platnost (něm. objektive Gültigkeit) připsat pouze poznatkům neempirickým, které 

Kant nazývá ,čisté‘ (něm. reine) resp. ,apriorní‘, zůstává vlastní úlohou (něm. eigentliche 

Aufgabe) Kritiky čistého rozumu, v podobě které Kant realizoval svůj projekt ,založení 

metafysiky jako vědy‘, šetření o možnosti syntetických soudů a priori.
84

 Otázka tedy zní: Co 

je a jak je možná jednota, s ohledem na kterou dochází k apriornímu, tj. na veškeré možné 

zkušenosti nezávislému, a legitimnímu spojení navzájem cizorodých subjektu a predikátu 

takovému, že nás uschopňuje k formulaci pravdivých, nebo nepravdivých poznatků?  

2.2 Dvě pojetí metafysiky 

 

Smysl implicitní provedenému povrchovému rozlišení na analytické a syntetické soudy se 

pokusíme rozvinout s přihlédnutím ke Kantovu rozlišení metafysiky na ,přirozenou vlohu‘ 

(něm. Naturanlage; lat. metaphysica naturalis) na jedné a na ,vědu‘ (něm. Wissenschaft) na 

druhé straně.
85

 Lidský rozum podle Kanta „nezadržitelně postupuje, ne proto, že by ho přitom 

poháněla pouhá ješitnost mnohovědnosti, nýbrž i z vnitřní potřeby, až k takovým otázkám, 

které nemohou být zodpovězeny zkušenostním používáním rozumu a odtud získanými 

principy“.
86

 Kantovo vymezení metafysiky jako přirozené vlohy jako by navazovalo na 

Aristotelovo tvrzení, že „všichni lidé od přirozenosti touží po poznání“.
87

 Člověku, této dílčí 

realizační podobě ,rozumné bytosti‘, kterou na ,lidství‘ nemůžeme sice redukovat, a přece je 

,lidské jsoucno‘ nám jedině známou podobou ,bytosti obdařené rozumem‘, je tudíž poznání 

jaksi při-rozené, je začleněné do celkové souvislosti jeho přirozených vloh (něm. Anlagen). 

To se zdá dokazovat ve shora podaném výkladu poznaná úloha zkušenosti, která v podobě 

aktuálně jednoduché a očividně nerozborné zkušenosti legitimizuje soudovou syntézu, díky 

které jsme schopní formulovat pravdivé, nebo nepravdivé výroky o empirických předmětech. 
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 „Die eigentliche Aufgabe der reinen Vernunft is nun in der Frage enthalten: Wie sind synthetische Urteile a 

priori möglich?“ KrV, B 19.  

85
 KrV, B 22.  

86
 Tamtéž.  

87
 Aristotelés, Metafysika, přel. A. Kříž, Praha 1946, s. 33. 
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Jakmile tudíž člověk je obdařený zkušeností, a sotva by dávalo smysl hovořit o nějakém 

takovém člověku, jenž není, stává se od přirozenosti (řec. kata fysin) nadaný k poznání, o 

němž víme, že je v první řadě souzením. Poněvadž je ale člověk obdařený právě zkušeností, 

která mu umožňuje formulovat správné, nebo chybné syntetické poznatky, nevystačí si 

s pouhým analytickým poznáním, které utváří souhrn v podstatě tautologických výroků, 

jejichž pravdivost, nebo nepravdivost je poznatelná a priori.
88

 Ani v tom případě, že nějaký 

člověk zrovna netuší, že konstitučním určením všech těles je rozprostraněnost, a že jsou 

,těleso‘ a ,rozlehlost‘ pojmy z toho důvodu identické, nemůžeme tvrdit, že výrok: „Všechna 

tělesa jsou rozlehlá,“ rozšiřuje jeho poznání o tělesech, poněvadž on ho ten výrok jen 

informuje o tom, co získá pouhým významovým rozborem pojmu ,tělesa‘. Z toho mimo jiné 

vyplývá, že Kant neprovádí obsahové rozlišení mezi analytickými a syntetickými soudy 

relativně k faktickému „objemu poznání“ individuálních subjektů, potažmo k jejich aktuální 

psychologicko-kognitivní vybavenosti, ale že se naopak jedná o rozlišení principiální a 

konstitutivní poznání jako takovému. Ať tak či onak, metafysika je pod určením ,přirozené 

vlohy‘ Kantem rozpoznána jako přirozená lidská schopnost zjednávat syntetické spojení 

navzájem cizorodých subjektu a predikátu a na tom základě rozšiřovat poznání o empirických 

předmětech.
89

 

Protože ale lidský rozum „nezadržitelně postupuje“, ocitá se tváří v tvář objektům, 

které bychom mohli označit jako ,transcendentní‘, jako jsou např. ,svět‘, ,bůh‘, ,duše‘, 

utvářející dílčí předmětné regiony, obhospodařované tzv. speciálními metafysikami, to je 

,racionální kosmologií‘, ,teologií‘ a ,racionální psychologií‘. Při formulaci poznatků o 

takových objektech si už lidský rozum nevystačí s principy odvozenými ze „zkušenostního 

používání rozumu“, neboť ani ,svět‘, ,bůh‘ ani ,duše‘ nejsou empirické předměty, takže 
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 „Totožnost je ale vztahem velmi neobvyklým: je triviální v tom smyslu, že je její extenze poznatelná a priori: 

vezmeme-li jakýkoli předmět, víme přesně, aniž se odvoláváme na zkušenost, se kterými předměty je totožný. 

Aniž bychom cokoli zkoumali, víme, že je totožný se sebou samým a s ničím jiným na světě. Kdyby tedy 

rovnice ,a = b‘ uváděla do vztahu předměty odpovídající ,a‘ a ,b‘, vyjadřovala by triviální, apriorní výrok.“ 

Tichý, P., „Znovu o Sinn & Bedeutung“, in Tichý, P., O čem mluvíme? Vybrané stati k logice a sémantice, 

Praha, FILOSOFIA 1996, s. 150.  

89
 Obsahem výroku o přirozenosti lidského poznání, který může znít podezřele právě proto, že se tu operuje 

s něčím, jako je lidská ,přirozenost‘, je tudíž zkušenost, která podle Kanta je syntetická, a proto ji začleňuje do 

celku poznání. Domníváme se, že právě díky odhalení „syntetického charakteru“ obvyklého zkušenostního 

poznání se Kant zasloužil o to, že ,poznání‘ není ve smyslu ,lidské přirozenosti‘ ničím obsahově vyprázdněným, 

nebo pouhou „metafysickou“ formulkou, jejímž prostřednictvím bychom odvysvětlovali jistý empirický fakt, a 

sice ten, že člověk čas od času také poznává.  
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nerozpornost resp. pravdivost poznatků o nich formulovaných nedokážeme zajistit samotnou 

zkušeností. To by v nás ovšem mohlo vyvolat představu o metafysice takovou, že jako věda 

obhospodařuje supranaturální jsoucno a že se od jiných věd různí jen „výběrem“ dílčího 

předmětného regionu. Úlohou Kritiky čistého rozumu by pak bylo zajistit jiné než výlučně 

empirické principy, legitimizující soudovou syntézu a toho prostřednictvím pravdivost našich 

poznatků, které formulujeme o transcendentním jsoucnu. Podle Kanta však metafysika jako 

věda v prvé řadě zajišťuje vůbec naši „schopnost poznávat či nepoznávat předměty“.
90

 

Konstituovaná jako věda tudíž nepředstavuje metafysika nějakou partikulární, třebaže prvotní 

(řec. proté) vědeckou disciplínu, nýbrž stává se v Kantově podání ,kritikou lidské poznávací 

mohutnosti‘. Avšak zkušenost, kterou jsme postavili do ekvivalence s přirozeným 

metafysickým poznáním, nedokáže našim poznatkům zaručit objektivní platnost, již si na 

druhé straně mohou nárokovat jen poznatky apriorní. Úloha metafysiky jako vědy se tudíž 

komplikuje v tom smyslu, že musí vyšetřit umožňující podmínky ,předmětného vztahu‘ 

nezávisle na veškeré možné zkušenosti. Za účelem vypátrat apriorní podmínky možnosti 

poznání vypracovává Kant ,transcendentální kritiku‘ metafysiky, poněvadž 

„[t]ranscendentálním nazývám veškeré poznání, které se zabývá nikoli předměty, nýbrž 

naším způsobem poznání předmětů vůbec, pokud má být toto poznání možné a priori“.
91

 

Z toho na jedné straně vyplývá, že metafysika jako věda nepředstavuje nadstavbu přirozené 

metafysiky, ať už by vztah mezi oběma těmi druhy poznání byl kontinuální, nebo diskrétní, 

ale že jí stojí v základu, neboť propátrává umožňující podmínky vztahu konečné rozumové 

bytosti k předmětu vůbec. Na druhé straně se podnik šetření o umožňujících podmínkách 

apriorních syntetických soudů ospravedlňuje jako ,vlastní úloha‘ Kantovy Kritiky čistého 

rozumu, neboť chceme-li založit přirozené metafysické poznání, člověku při-rozené v podobě 

zkušenosti, legitimizující naše poznatky o faktické existenci empirických předmětů, je 

zapotřebí provést transcendentální kritiku možnosti čistého, apriorního vztahu k ,předmětu 

vůbec‘ (něm. Gegenstand überhaupt), který předchází veškeré možné empirické vazbě na dílčí 
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 „Protože se však při všech dosavadních pokusech zodpovědět tyto přirozené otázky […] vždy objevily 

nevyhnutelné rozpory, nelze se spokojit s pouhou přirozenou vlohou k metafyzice [něm. bloβen Naturanlage zur 

Metaphysik] […], nýbrž musí být možné v ní získat jistotu, pokud jde o její schopnost poznávat či nepoznávat 

předměty […]. Tato poslední otázka, která vyplývá z výše zmíněné obecné úlohy, by právem zněla takto: Jak je 

možná metafyzika jako věda? [něm. Wie ist Metaphysik als Wissenschaft möglich?]“ KrV, B 22. 

91
 „Ich nenne alle Erkenntnis transzendental, die sich nicht so wohl mit Gegenständen, sondern mit unserer 

Erkenntnisart von Gegenständen, so fern diese a priori möglich sein soll, überhaupt beschäftigt.“ KrV, A 12, B 

26.  
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předmětná jsoucna, zahrnutá a navzájem usouvztažněná relativně k principům nějakého 

faktického předmětného regionu (zde ,přírody‘).  

2.3 Transcendentální logika 

 

Zkušenost nás zpravuje o pouhé faktické existenci předmětů, což znamená, že dva po sobě 

následující empirické jevy musíme jako spolu nutně související ,příčinu‘ a ,účinek‘ teprve 

určit, pakliže nechceme setrvat u tvrzení výlučné činnosti empirických syntéz, nárok na 

nutnost postoupit skromnějšímu nároku na pravidelnou opakovatelnost a nutnost spolu 

s obecností redukovat na iluzi vzniklou působením zvyku. Poznání potud představuje 

určování daných předmětů, poněvadž ale Kant provádí transcendentálně-kritický rozbor 

poznání, zajímá ho čistý, na zkušenosti nezaložený vztah souzení k bazálním neempirickým 

danostem, o nichž pohovoříme později (viz následující oddíl 2.4). Ozřejmuje se proto, že i pro 

Kanta představuje poznání nějak utvořenou vazbu mezi ,receptivitou‘ a ,spontaneitou‘,
92

 

kterým zvlášť věnoval oba stěžejní oddíly Kritiky čistého rozumu, a sice Transcendentální 

estetiku a Transcendentální logiku. Zatímco estetika pojednává apriorní formální podmínky 

možnosti smyslového názoru (něm. Anschauung; lat. intuitus), transcendentální logika se 

zabývá významovým rozborem pojmového, diskursivního poznání.
93

 Jako ,transcendentální‘ 

označuje Kant své pojetí logiky mj. proto, aby je vymezil vůči tzv. ,čisté‘ resp. ,obecné 

logice‘ (něm. allgemeine Logik), která se sice ustavila do podoby „vědy o pravidlech 

rozvažování vůbec“ (něm. Wissenschaft der Verstandesregeln überhaupt), jejím předmětem je 

ovšem pouhá forma poznatků, nikoli už obsah, jenž zůstává libovolný, to je pro Kanta buď 

empirický, nebo transcendentální.
94

 Poněvadž je úlohou metafysiky zkoumat umožňující 

podmínky čistého vztahu k předmětu, nemůže transcendentální kritika zůstat u pouhé formy 

soudu, nýbrž musí naopak zohlednit jeho obsah (něm. Inhalt), aniž by to ovšem znamenalo, že 
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 „Naše poznání pramení [něm. entspringt] ze dvou základních pramenů mysli [něm. Grundquellen des 

Gemüts], z nichž první je schopnost přijímat představy (receptivita dojmů; něm. Receptivität der Eindrücke), 

druhý je schopnost skrze tyto představy poznávat nějaký předmět (spontaneita pojmů; něm. Spontaneität der 

Begriffe).“ KrV, A 50, B 74. Překlad mírně upraven.  

93
 „Skrze první schopnost [receptivitu dojmů; V. Z.] je nám předmět dán [něm. gegeben], zatímco druhou [= 

spontaneita pojmů; V. Z.] je tento předmět myšlen [něm. gedacht] ve vztahu k oné představě (jako pouhému 

určení mysli; něm. als bloβe Bestimmung des Gemüts).“ Tamtéž. Překlad mírně upraven.  

94
 „Obecná, ale čistá logika [tj. obecná, ale nikoli aplikovaná logika; V. Z.] má tedy co dělat výlučně s principy a 

priori a je kánonem rozvažování a rozumu, ale jen s ohledem na formální stránku jejich používání, obsah může 

být libovolný (empirický nebo transcendentální).“ KrV, A 53.  
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by se transcendentální logika měla zabývat tím, jaká existují „pravidla používání rozvažování 

za subjektivních empirických podmínek“.
95

 Na podmíněnost soudů ze strany faktických, 

psychologicko-empirických kapacit individuálních subjektů se zaměřuje ,obecná aplikovaná 

logika‘ (něm. angewandte Logik), vázaná na empirii, a proto nikdy způsobilá k šetření o 

nutných a obecných podmínkách našeho poznání. Ve zkratce řečeno, je úlohou 

transcendentální logiky určit umožňující podmínky čistého vztahu myšlení k receptivním 

danostem. 

Určit nějaký daný předmět znamená opatřit ho odpovídajícím pojmem, který však 

nepředstavuje všeobecný abstraktní jazykový útvar, relativní ke všem jednotlivinám téhož 

druhu, a to bez ohledu na to, jakým konkrétním způsobem jejich vztah vypracujeme. Pojmy 

podle Kanta spočívají na ,funkcích‘, přičemž ,funkce‘ je „jednota jednání [něm. Einheit der 

Handlung] podřizování různých představ pod jednu představu společnou“.
96

 Protože 

rozvažování (něm. Verstand), do kterého Kant lokalizuje spontaneitu transcendentálně-

logického určování, prostřednictvím pojmů soudí (něm. urteilt), ozřejmuje se nám vlastní 

úloha (něm. eigentliche Aufgabe) soudu, jejž Kant v prvním kroku své logické analýzy určuje 

jako „zprostředkované poznání předmětu, tedy představu jeho představy [něm. Vorstellung 

einer Vorstellung]“.
97

 Pakliže ovšem prostřednictvím soudu o daném předmětu predikujeme 

odpovídající pojem, je soud „funkce jednoty našich představ [něm. Funktion der Einheit unter 

unsern Vorstellungen]“.
98

 Konstituovaná jako věda sehrává metafysika úlohu šetření o 

apriorních podmínkách možnosti lidského poznávacího vztahu k předmětu. Apriorní je proto 

takové poznání, které nezávisle na veškeré možné zkušenosti opatřuje intuitivní danosti (= ve 

smyslovém názoru danou čistou rozmanitost) určením ,předmět‘, jenž tak v souvislosti 

s Kantovým „funkčním pojetím“ soudu a pojmu představuje ,jednotu rozmanitosti daných 

představ‘. Pakliže soudíme o čistých názorných datech, znamená to podle Kanta, že 

spontaneita rozvažování vyžaduje, abychom smyslově danou rozmanitost prošli (něm. 

durchgegangen), pojali a spojili (něm. aufgenommen und verbunden), čímž teprve vzniká 

poznání.
99

 Je proto jasné, že ona ,jednota jednání podřizování různých představ pod jednu 
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 Tamtéž.  

96
 KrV, A 68, B 93. Překlad mírně upraven.  

97
 Tamtéž.  

98
 „Alle Urteile sind demnach Funktionen der Einheit unter unsern Vorstellungen […]“ KrV, A 69, B 94. 

99
 „Allein die Spontaneität unseres Denkens erfordert es, daβ dieses Mannigfaltige zuerst auf gewisse Weise 

durchgegangen, aufgenommen, und verbunden werde, um daraus eine Erkenntnis zu machen.“ KrV, A 78, B 

103.  
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představu společnou‘, vnitřně rozvrstvená do jednotlivých kroků projití, pojetí a spojení, je 

jen určitějším popisem ,syntézy‘, která spojuje smyslovou danost s odpovídajícím logickým 

určením a přivádí je pod jednotu pojmu ,předmětu vůbec‘.  

Při povrchovém vymezení transcendentální logiky vůči té aplikované jsme upozornili 

na tu skutečnost, že oběma logikám je společné to, že nezkoumají čistě jen formální pravidla 

utváření soudů, nýbrž zohledňují i jejich obsah. Transcendentální logika má oproti té užité 

přednost proto, že vlastním (něm. eigentliche) obsahem resp. propozicí syntetických soudů je 

syntetické spojení, přičemž jsme podotknuli, že Kantovo rozlišení na analytické a syntetické 

soudy není relativní k faktickým, empiricko-subjektivním podmínkám, nýbrž je provedeno 

principiálně. Kantovo rozhodnutí vypracovat transcendentální logiku, jejímž předmětem se 

stává sama soudová syntéza, je proto motivované základním členěním soudů, tedy 

elementárním rozlišením dvou signifikantních způsobů toho, jak se utváří vztah mezi 

(logickým) subjektem a predikátem. Metafysika, již Kant přepracoval do podoby 

,transcendentálně-kritické analýzy poznávacího vztahu k předmětu‘, se proto konstituuje jako 

věda o možnostech soudové syntézy, což na druhé straně nemůže znamenat, že ji Kant 

redukuje na pouhou (obecnou) logiku.  

Poněvadž je ale transcendentální logika zaměřená na čistý vztah smyslovosti (něm. 

Sinnlichkeit) a rozvažování, to je na vnitřní sepjatost ,receptivity‘ a ,spontaneity‘, nenalézáme 

Kanta ve stejné výchozí pozici, v jaké se ocitnul Berkeley, když vznesl námitku proti reálné 

existenci ,hmotného nositele‘, korelativního k našim idejím? Úlohou metafysiky je ošetřit 

umožňující podmínky syntetického spojení smyslové rozmanitosti pod jednotou pojmu 

,předmětu vůbec‘. Metafysika je tudíž věda zkoumající možnosti danosti jsoucna jako 

předmětu poznání, její úloha proto spočívá v transcendentálně-kritické analýze poznání 

jakožto lidského zjednávání si jsoucna v podobě předmětu. Avšak ,předmět‘ není označení 

pro nejáské jsoucno, ať už nezávislé na lidském poznání a konání, nebo naopak k nim 

principiálně relativní, nýbrž se jedná o pojem ve výše uvedeném smyslu slova, to je o takovou 

jednotu, s ohledem na kterou můžeme legitimně zjednat syntetické spojení mezi smyslovostí a 

myšlením. Pro Kanta není rozhodující otázka, zda jsoucna, která obvykle neproblematicky 

zakoušíme jako nezávislá na našich poznání a jednání, taková skutečně jsou, anebo ne. Tato 

otázka, již si Berkeley položil se vší vážností, ho přiměla k redukci objektivního bytí na 

percipi, totiž k interpretaci substance (řec. úsiá) jako ,duchovního nositele kontingentních 

smyslových určení‘. Domníváme se, že Kant při interpretaci metafysiky pokročil ještě dál, 

poněvadž metafysika pro něj již nepředstavuje vědu zkoumající jsoucno jako jsoucno a to, co 
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mu o sobě náleží, ale naopak transcendentální kritiku možnosti danosti jsoucna jako předmětu 

poznání.
100

 Jinými slovy, předmětem metafysiky se stává ,struktura danosti jsoucna člověku‘, 

aniž by to ovšem znamenalo, že z metafysiky se stává antropologie, neboť ,člověk‘ je přece 

dílčí realizační podobou ,rozumné bytosti‘, a hovoříme-li proto o člověku, nemáme na mysli 

jednotlivý empirický subjekt, tu či onu individuální osobu. Při takovém pojetí ,lidské bytosti‘ 

bychom se skutečně vystavili nesnázím spojeným s tím, jakým způsobem lze korelovat 

jednotlivé subjektivní představy k cizorodému objektivnímu bytí. Z toho však vyplývá, že 

stanovit jako východisko individuální, empirický či psychologický subjekt a snažit se vyšetřit 

podmínky možnosti korelace jeho tak či onak zjistitelných mentálních reprezentací 

k objektivní skutečnosti, je podnik předem odsouzený k nezdaru. Chyba, které se při takovém 

způsobu zkoumání dopouštíme, spočívá v tom, že neuvědoměle zvěcňujeme jak poznávající 

subjekt, tak naproti němu kladený předmět. Jakmile ovšem reinterpretujeme metafysiku jako 

transcendentálně-kritický výzkum struktury danosti jsoucna člověku, vyvstanou před námi 

,subjekt‘, jako i ,předmět‘ v podobě pouhých konstitučních rysů té struktury, Kant by řekl, že 

před námi vystupují v podobě pouhých podmínek možnosti poznání.  

2.4 Zjevnost a předmetenost 

 

Poznání, tento konkrétní typ ,struktury danosti‘, představuje syntetickou jednotu ,receptivity‘ 

a ,spontaneity‘, která se realizuje spontánním procházením, pojímáním a spojováním v názoru 

dané čisté rozmanitosti. Vnitřní ustrojení smyslového názoru (něm. Anschauung) Kant 

zkoumá v prvním díle Kritiky čistého rozumu, který nese název Transcendentální estetika a 

jehož obsahem je šetření o apriorních podmínkách možnosti ,receptivity‘. Ačkoli jsme 

,předmět‘ vymezili jako ,jednotu pojmu‘, s ohledem na kterou můžeme zjednat syntetické 

spojení názoru s odpovídajícím logickým určením, nelze ho na tuto ,logickou funkci‘ zcela 

redukovat. Jak německé Gegenstand, tak jeho český ekvivalent ,předmět‘ implikují vnitřní 

ustrojení předmětného jsoucna takové, že ,stojí naproti nám‘, že je nám tzv. ,před-metené‘. 

Onu proti-stojnost předmětu lze samozřejmě interpretovat tím způsobem, že se jedná o bytí 

protikladné subjektu, to je o bytí, jímž sám nejsem. Na druhou stranu je třeba upozornit, že 

německé ,gegen‘ vyjadřuje zároveň ,vstřícnost‘, takže ačkoli je bytí předmětného jsoucna 

v prvním plánu protikladné subjektu, přece jen mu vychází vstříc. Mezi ,protikladností‘ a 

                                                           
100

 „[…] pyšný název ,ontologie‘, která si osobuje schopnost podávat v systematické nauce syntetické poznatky a 

priori o věcech vůbec (například zásadu kauzality), musí uvolnit místo skromnému názvu pouhé analytiky 

čistého rozvažování.“ KrV, A 247, B 304.  
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,vstřícností‘ předmětu nelze vést žádnou ostrou hranici, uvědomíme-li si, že v rámci ,struktury 

danosti‘ je otázka položená na možnost reálného absolutního bytí nejáského jsoucna zcela 

bezpředmětná. Proti-stojnost předmětu je totiž konstitučním rysem poznání, o němž tvrdit, že 

není předmětně vázané, nemá žádný rozumný smysl, jako nemá žádný rozumný smysl 

postulovat poznání, které nic nepoznává.  

Na druhou stranu zůstává Kantovou úlohou vypátrat umožňující podmínky konstituce 

onoho ,proti‘ předmětného jsoucna, o němž nám toho interpretace předmětu jako ,logické 

funkce‘, tedy předmětu jako jednoty soudové syntézy, mnoho nepoví. To proto, že by sotva 

bylo rozumné chtít interpretovat proti-stojnost předmětu ze spontaneity rozvažování, jejímž 

prostřednictvím si žádnou evidenci o nejáském jsoucnu zjednat jednoduše nelze. Kant se 

proto rozhodl interpretovat proti-stojnost předmětu na půdě receptivity, jejíž formu označuje 

termínem ,smyslovost‘ (něm. Sinnlichkeit).
101

 Motivy k tomu jeho rozhodnutí můžeme nalézt 

v rozlišení dvou typů názoru, a sice názoru odvozeného (lat. intuitus derivativus) a názoru 

původně-tvůrčího (lat. intuitus originarius). Druhý uvedený typ názoru je vlastní nějaké 

božské bytosti, která pouhým faktem nazírání zároveň původně utváří věcný obsah názoru, 

jeho objektivní korelát, jenž je tedy takové bytosti cele přístupný, ona ho může nazírat, jak je 

,o sobě‘. První uvedený typ názoru je vlastní ,konečné rozumné bytosti‘, neboť aby ta mohla 

nazírat individuální, empirické předměty, musí k tomu být zapříčiněna.
102

 [NB. Ačkoli se tu 

setkáváme s rozlišením na ,věc, jak je o sobě‘ a na ,věc, jak existuje pro nás‘, nebudeme se tím rozlišením 

podrobněji zabývat, neboť ,věc o sobě‘ (něm. Ding an sich) je bytí vymknuté ze ,struktury danosti‘, která 

představuje jediný legitimní předmět metafysiky. Zároveň se chceme vyhnout diskusi o tom, zda je diference 

,věci o sobě‘ a ,věci pro nás‘ založená na jejich rozdílném ,ontologickém postavení‘, totiž chceme se vyhnout 

unáhleným závěrům, že ,věc pro nás‘ je pouhým zdáním (něm. Schein), stínem vrhaným skutečným, nám však 

principiálně odepřeným bytím.]
103 Lidský subjekt je konečný, poněvadž aby si mohl utvořit 

                                                           
101

 „Schopnost [něm. Fähigkeit] (receptivita) získávat představy tak, jak jsme afikováni předměty, se nazývá 

smyslovostí [něm. Sinnlichkeit].“ KrV, A 19, B 33.  

102
 „Ani kvůli této všeobecné platnosti nepřestává být tento způsob nazírání smyslovostí, a to právě proto, že je 

odvozený (intuitus derivativus), nikoli původní (intuitus originarius), a není tudíž intelektuálním názorem, který, 

jak se zdá, přísluší z právě uvedeného důvodu jedině původní bytosti [něm. Urwesen], nikdy však bytosti co do 

své existence i co do svého názoru (který určuje její existenci ve vztahu k daným objektům) závislé [něm. 

abhängigen Wesen].“ KrV, B 72.   

103
 „Říkám-li: názor – jak vnějších objektů, tak i sebenázor mysli – představuje v prostoru a čase oba druhy 

předmětů tak, jak afikují naše smysly, tj. jak se jeví [něm. erscheint], pak tím nemá být řečeno, že by tyto 

předměty byly pouhým zdáním [něm. bloβer Schein]. V jevu [něm. Erscheinung] jsou totiž objekty, ba i 

vlastnosti, které jim připisujeme, vždy nahlíženy jako něco skutečně daného [něm. als etwas wirklich Gegebenes 
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smyslový názor nějakého empirického předmětu, musí být tím předmětem afikován. ,Afekt‘ 

představuje Kantovu interpretaci ,počitku‘, o němž se na začátku Transcendentální estetiky 

dovídáme, že je to „[ú]činek předmětu na představivost, pokud jsme jím afikováni“.
104

 

Počitek je bazální způsobilost lidského subjektu ,být dotčen‘ jsoucnem a Kant ho začleňuje do 

celkové souvislosti smyslovosti jako ten její rys, že je způsobená, odvozená z faktické 

existence jednotlivých empirických předmětů. Toto tvrzení je ovšem problematické z toho 

důvodu, že představuje-li počitek „účinek předmětu na představivost“, je něčím empirickým, 

takže jeho úloha při konstituci čistého, apriorního poznání zůstává sporná. Navíc můžeme o 

počitku mluvit za předpokladu, že jsme pohotoví opatřit bazální dotčenost lidského subjektu 

kauzálním vysvětlením, tedy interpretovat ji jako způsobenou faktickým, působně pojatým 

výskytem smyslových předmětů.
105

 Pravdou ovšem zůstává, že ačkoli je počitek bazální 

                                                                                                                                                                                     
angesehen], jenomže – když tato vlastnost závisí jen na způsobu nazírání subjektu ve vztahu daného předmětu 

k němu [něm. Anschaaungsart des Subjekts in der Relation des gegebenen Gegenstandes zu ihm] – tento 

předmět jako jev se liší od sebe sama jakožto objektu o sobě [něm. Objekt an sich].“ KrV, B 69.   

104
 „Die Wirkung eines Gegenstandes auf die Vorstellungsfähigkeit, so fern wir von demselben affiziert werden, 

ist Empfindung.“ KrV, A 20, B 34. 

105
 Této souvislosti si všímá a po svém ji vypracovává Arthur Schopenhauer: „Počitek ve smyslových orgánech 

je zesílený splynutím nervových zakončení – díky jejich rozšíření a hustému pokrytí se dosahuje dráždivosti 

zvenčí a možnosti reagovat na jakýkoli speciální vliv (světlo, stín, vůně) – a je těmto podnětům zvlášť přístupný. 

Zůstává však pouhým počitkem jako vše ostatní uvnitř našeho těla, tedy něčím bytostně subjektivním, jehož 

změny dospívají do vědomí bezprostředně pouze ve formě vnitřního smyslu, tedy jedině času, tj. postupně. 

Teprve když se uvede do chodu rozvažování – funkce nikoli jemných nervových zakončení, ale tak umělecky a 

tajemně vystaveného, tři, výjimečně až pět liber vážícího mozku – a aplikuje svou jedinečnou a jedinou formu, 

zákon kauzality, dojde k mocné přeměně, kdy se ze subjektivního počitku stane objektivní názor. Rozvažování 

totiž díky své specificky vlastní formě, tedy a priori, tj. před vší zkušeností (ta totiž dotud ještě není možná) 

chápe daný počitek těla jako účinek (slovo, jemuž rozumí jedině rozvažování), který jako takový nutně musí mít 

nějakou příčinu. Zároveň si bere na pomoc v intelektu, tj. v mozku predisponovaně spočívající formu vnějšího 

smyslu, prostor, aby onu příčinu přeložilo mimo organismus. Teprve tím totiž vzniká vnějšno, jehož možností je 

právě prostor, takže čisté nazírání a priori musí postoupit základ nazírání empirickému.“ Schopenhauer, A., O 

čtverém kořeni věty o dostatečném důvodu, 4. kapitola, O první třídě objektů a o tvaru věty o dostatečném 

důvodu, který v ní panuje, § 21. Apriorita pojmu kauzality – Intelektualita empirického nazírání – Rozvažování, 

in: Schopenhauer, A., O vůli v přírodě a jiné práce, přel. M. Váňa, Praha, Academia 2007, s. 76, 77. Ve své 

knize Svět jako vůle a představa Schopenhauer tvrdí, že rozvažování má „jen jedinou funkci: poznání poměru 

příčiny a účinku a nazírání skutečného světa...“. Schopenhauer, A., Svět jako vůle a představa, Svazek první, 

přel. M. Váňa, Nová tiskárna Pelhřimov 1997, s. 47. Avšak lokalizaci počitku do těla, jak to provedl 

Schopenhauer, považujeme za silně problematickou.  
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dotčeností lidského subjektu předmětným jsoucnem, jako o účinku o něm můžeme hovořit 

teprve za té podmínky, že jsme ho již vztáhli k něčemu ,mimo sebe‘ (něm. auβer uns). 

Viděli jsme, že Berkeley odmítnul kauzální vysvětlení počitku (ang. passion), 

poněvadž mu při jeho redukci bytí (lat. esse) na vnímání (ang. percipi) nedávalo žádný dobrý 

smysl, abychom veskrze pasivním idejím tělesných objektů připisovali aktivitu či působnost, 

kterou na nich nelze fakticky vykázat, nýbrž ji jen zkonstruovat v podobě ,skryté kvality‘, 

relativně však ospravedlnitelné jen jako ,matematická hypotéza‘, navyšující explanační sílu 

mechanických vysvětlení přírodních jevů. Kdybychom zůstali při tom domnělém Kantově 

pojetí počitku, že to je „účinek předmětu na představivost“, a odvodili z toho závěr, že subjekt 

a empirické předměty se k sobě mají jako účinek k příčině, obvinili bychom Kanta 

z nedůslednosti, protože zaprvé je ,kauzalita‘ výsledkem činnosti soudu, totiž je to 

transcendentálně-logické určení intuitivních daností; zadruhé bychom jak předmět, tak 

subjekt zvěcnili a vystavili se tím problému s korelací dvou jakostně různých typů jsoucen. 

Domníváme se proto, že vymezit počitek jako „účinek předmětu na představivost“ lze až za 

toho předpokladu, že jsou splněné jisté podmínky, např. ta zmíněná, že jsme počitek již 

vztáhli k něčemu mimo sebe. Dále se domníváme, že „kauzální implikace“ pojetí počitku jako 

„účinku předmětu na představivost“ je třeba oslabit, že počitek sice je „způsobený“ 

předmětným jsoucnem, měli bychom mu přesto rozumět jako ,bazálnímu dotyku faktem bytí 

jsoucna‘, ,elementární otevřenosti lidského subjektu objektivnímu bytí‘, aniž bychom do toho 

vnášeli představu kauzálního spojení. Kauzalita totiž je mnohonásobně fundovaný fenomén, 

který předpokládá tak či onak pojatou součinnost receptivity a spontaneity, což mimo jiné 

znamená, že interpretovat počitek jako ,afekt‘ čili jako ,zapříčiněnost‘ můžeme až ex post, 

jsou-li už konstituované receptivita a spontaneita, resp. jejich syntetické spojení.  

Pravdou na druhé straně zůstává, že ve sledované Kritice čistého rozumu Kant žádný 

výslovný průzkum vnitřního ustrojení a postavení počitku v souvislosti poznání neprovádí. 

Otázka je, zda a nakolik by bylo šetření o bazální subjektivní otevřenosti ke jsoucnu pro účely 

analýzy ,teoretické stránky‘
106

 lidské subjektivity nosné. Přesto nám přijde důležité upozornit 

                                                           
106

 Termín ,teoretická stránka subjektu‘ přejímám od Richarda Ziky: „Užívám zde raději interpretační termín 

,teoretická stránka subjektu‘ než ,teoretický subjekt‘, jelikož lépe než on odkazuje k soupatřičnosti teoretické a 

praktické subjektivity v Kantově kritické filosofii.“ Zika, R., Principialita subjektu v souvislosti dějin. Studie 

k Descartovu a Kantovu pojetí subjektivity, Praha, Togga 2009, s. 80, pozn. 23. Oproti Richardu Zikovi však 

nebudeme vůči sobě vymezovat ,teoretickou‘ a ,praktickou‘ stránku subjektivity, jím užitý a námi přejatý 
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na to, že interpretace počitku jako ,afektu‘ není neproblematická, poněvadž lidský subjekt se 

právě faktem „cizorodého zapůsobení“ konstituuje jako konečný, což sehrává významnou 

úlohu při koncepci poznání. Řekněme proto, že počitek je bazální uzpůsobeností konečného 

lidského subjektu být vystaven cizorodému, nejáskému jsoucnu, ze kterého se za určitých 

podmínek stává ,předmětná skutečnost‘.
107

 Aniž bychom chtěli dopodrobna rozebírat motiv 

,konečnosti‘, jemuž se ostatně zasloužené pozornosti filosofů dostalo až po Kantovi, je to ona, 

která lidský subjekt vystavuje tomu jsoucnu, jímž sám není.
108

 Jak jsme poznamenali při 

prvním kroku interpretace smyslovosti, názor konečného lidského subjektu je odvozený, a 

neumožňuje proto vyčerpávající danost předmětného jsoucna, jak je o sobě. Pověděli jsme si 

přece, že Kantovu analýzu receptivity lze uchopit jako svébytnou interpretaci toho 

konstitučního rysu předmětu, že je stáním vstřícným k poznávajícímu subjektu, a že jeho bytí 

je tudíž principiálně relativní. To ovšem žádným způsobem neznamená, že intuitivní danosti, 

smyslové předměty jsou „ontologicky diskvalifikované“, že jsou něčím „méně“ než ,věci o 

sobě‘, přístupné originárnímu názoru nějaké božské bytosti. Tak tomu rozhodně není. 

                                                                                                                                                                                     
interpretační termín používáme spíše proto, abychom poukázali na skutečnost, že poznání není dominantním ani 

výlučným vztahem konečného lidského subjektu ke světu. K tomu viz závěrečnou třetí kapitolu.  

107
 Domníváme se, že nás k takové interpretaci opravňuje Kantovo pojetí počitku v jeho Kritice soudnosti: 

„Počitek (zde vnější) vyjadřuje rovněž to, co je v našich představách věcí mimo nás pouze subjektivní, ale co je 

v nich vlastně materiální (reálné) (kterým je dáváno něco existujícího), tak jako prostor vyjadřuje pouhou 

apriorní formu možnosti jejich nazírání; přesto však je počitek také používán k poznání objektů mimo nás.“ 

Kant, I., Kritika soudnosti, přel. V. Špalek, W. Hansel, Praha, Odeon 1975, s. 39, 40. V § 3. téhož spisu je 

uveden rozdíl mezi počitkem a pocitem: „Jestliže je určení pocitu libosti či nelibosti nazýváno počitkem, 

znamená tento výraz něco naprosto jiného, než když nazvu počitkem představu nějaké věci (prostřednictvím 

smyslů jakožto receptivity náležející k poznávací mohutnosti). Neboť v tomto případě je představa vztahována 

k objektu, zatímco v prvním případě k subjektu a neslouží žádnému poznání, ani tomu, jímž se poznává subjekt 

sám.“ Kant, I., cit. d., s. 53. 

108
 „Vědomí sebe sama [něm. Bewuβtsein seiner selbst] (apercepce) je jednoduchou představou Já [něm. 

einfache Vorstellung des Ich], a kdyby byla veškerá rozmanitost v subjektu spontánně [něm. selbsttätig] dána jen 

jím, byl by vnitřní názor intelektuální. V lidských bytostech však vědomí sebe sama vyžaduje vnitřní vjem [něm. 

innere Wahrnehmung] rozmanitosti, jež byla subjektu dána předem [něm. was im Subjekte vorher gegeben 

wird], a způsob, jakým je tato rozmanitost v mysli dána bez spontaneity, se musí díky tomuto rozdílu nazývat 

smyslovostí. Má-li být mohutnost vědomí schopna vyhledávat (aprehendovat) to, co leží v mysli, pak ji to musí 

afikovat, a jedině takto může vyvolat názor sebe sama [něm. Anschauung seiner selbst hervorbringen], jehož 

forma však, která leží předem v mysli jako základ [něm. vorher im Gemüte zum Grunde liegt], určuje 

v představě času způsob, jak je rozmanitost v mysli spojena; jelikož mysl nazírá sebe samu podle toho, jak je 

zevnitř afikována, a nikoli, jak by se sobě bezprostředně spontánně představovala, nazírá tedy sebe samu, jak se 

sobě jeví, nikoli jaká je [něm. wie is sich erscheint, nicht wie es ist].“ KrV, B 69.    
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Abychom se při následujících krocích interpretace vyhnuli podobným zavádějícím 

nedorozuměním, stanovujeme principiální vztažnost předmětného jsoucna jako legitimní, 

ontologicky „nezávadný“ způsob danosti jsoucna konečnému lidskému subjektu. Jinými 

slovy, protože je lidský subjekt konečný, a proto obdařený „jen“ odvozeným názorem, dává 

(něm. gibt) se mu jsoucno tak, jak se mu dává. O způsobu této danosti nyní v krátkosti 

pojednáme.  

a) Prostor 

Abychom mohli počitek stanovit jako „způsobený“ vnějším nejáským jsoucnem, je zapotřebí 

vztáhnout ho k něčemu mimo sebe (něm. auβer mir). Poněvadž ovšem Kant provádí analýzu 

apriorních, tedy neempirických podmínek možnosti zkušenosti, nelze to vztažení 

rekonstruovat na základě faktického zapůsobení, které naopak je vždy zkušenostní. Ostatně 

právě z toho důvodu jsme řekli, že počitek musí být již (něm. vorher, ,předem‘) vztažený 

k něčemu mimo nás, abychom si na základě toho k počitku vůbec mohli zjednat přístup a 

lokalizovat ho do souvislosti receptivity jako názorného dávání předmětného jsoucna. Za 

účelem vykázat apriorní podmínky možnosti smyslového názoru přichází Kant s představou 

tzv. ,vnějšího smyslu‘ (něm. auβerer Sinn), jehož prostřednictvím se lidský subjekt 

uschopňuje ke korelaci počitku s něčím vůči němu vnějším.
109

 Ačkoli Kant vnější smysl 

ztotožňuje s ,prostorem‘ (něm. Raum), neměli bychom se domnívat, že ten je ,něčím‘, ,v čem‘ 

se pospolu vyskytují lidský subjekt a předmětné jsoucno, diferencované jen na základě 

zaujímaných prostorových míst (něm. Örter). Stejně tak bychom si o prostoru neměli utvářet 

představu takovou, že je redukovaný na nějakou „mentální entitu“, již bychom mohli 

lokalizovat někam do vnitřního duševního ustrojení lidského subjektu, a při účinně 

koncipovaném výzkumu ho dokonce redukovat na některou z psychických, nebo somatických 

funkcí.  

Konstitučními určeními vnějšího smyslu jsou podle Kanta ,mimo‘ (něm. auβer), které 

sehrává tu signifikantní úlohu, že a priori vztahuje počitek k něčemu mimo mne; a ,vedle 

sebe‘, jež udává způsob vespolného bytí smyslových předmětů. Ve zkratce řečeno, jsou 

                                                           
109

 „Aby totiž mohly být určité počitky vztahovány k něčemu mimo mne [něm. Empfindungen auf etwas auβer 

mich bezogen] (tj. k něčemu, co se nachází v prostoru na jiném místě, než se nacházím já [něm. auf etwas in 

einem andern Orte des Raumes, als darin ich mich befinde]), rovněž abych si mohl předměty představovat jako 

existující mimo sebe navzájem a vedle sebe [něm. als auβer und neben einander], a tedy nejen jako různé, nýbrž 

i na různých místech [něm. verschiedenen Orten], musí tu už být základem představa prostoru [něm. Vorstellung 

des Raumes schon zum Grunde liegen].“ KrV, A 24, B 39. Překlad mírně upraven.  
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konstituční určení prostoru čistě relačního charakteru, jedná se tudíž o pouhé vztahy, jejichž 

zvěcnění, ať už v podobě ,absolutního prostoru‘, nebo ,prostoru relativního‘, v každém 

případě však prostoru jako ,něčeho‘, bez ohledu na jeho ,ontologický status‘, je zavádějící. 

Prostor podle Kanta totiž obsahuje „pouhá určení nebo i vztahy mezi věcmi“ (něm. nur 

Bestimmungen oder auch Verhältnisse der Dinge).
110

  

Můžeme o prostoru tedy říci, že je to pouhá způsobilost konečného lidského subjektu a 

priori korelovat počitek k možnému objektivnímu či předmetenému bytí,
111

 přičemž zvláštní 

úlohou prostoru je uspořádávat faktickou danost empirických předmětů do vztahů ,mimo 

mne‘ a ,vedle sebe‘. Prostor, Kantem stanovený jako čistému názoru inherentní pouhá 

formální podmíněnost, uschopňuje konečný lidský subjekt vůbec potkat se s nějakým 

nejáským jsoucnem, aby je prostřednictvím činnosti rozvažování mohl určit jako ,předmět 

zkušenosti‘ resp. ,objekt poznání‘.  

b) Čas 

Avšak stejně jako je ,předmět‘ pouhým konstitučním momentem ,struktury danosti‘, a ne snad 

vůči subjektu transcendentním objektivním bytím, nebo jednotlivou tělesnou věcí, je dalším 

jejím konstitučním momentem i sám ,subjekt‘ jako ten, komu se dávají rozmanité zkušenostní 

obsahy. Připomínáme znovu, že konečný lidský subjekt nepředstavuje jednotlivou empirickou 

osobu, víceméně soběstačnou a extrahovanou ze souvislosti s „okolním světem“, ke kterému 

si tak musí zjednávat přístup anebo pracně legitimizovat souhlasnost svých mentálních 

reprezentací s předpokládanou objektivní skutečností. Do celkové struktury čistého názoru je 

proto třeba rovněž začlenit tzv. ,vnitřní smysl‘ (něm. innerer Sinn), to je takovou apriorní 

formální podmíněnost názoru, která specifickým způsobem uspořádává „niterné“ subjektivní 

„obsahy“.
112

 K subjektu se ovšem váže rozmanitost jednotlivých počitků, která se podle Kanta 

a priori uspořádává nikoli tak, že by je konečný lidský subjekt usouvztažňoval k možnému 
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 KrV, A 23, B 38. 

111
 „Jak pak může být přítomný [něm. beiwohnen] v mysli vnější názor, který objektům samým předchází a 

v němž může být jejich pojem určen a priori? Zjevně ne jinak než tak, že má své místo pouze v subjektu, jako 

jeho formální způsobilost být afikován objekty [als die formale Beschaffenheit desselben von Objekten affiziert 

zu werden], a tím získávat bezprostřední představu o nich, tj. názor, tedy pouze jako forma vnějšího smyslu 

vůbec.“ KrV, A 26, B 41. Překlad mírně upraven.  

112
 „Die Zeit ist nichts anders, als die Form des innern Sinnes, d. i. des Anschauens unserer selbst und unsers 

innern Zustandes.“ KrV, A 33, B 50.  
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předmětnému bytí a rozestavoval je podle ,nutností z prostoru‘,
113

 nýbrž je „klade“ ,jeden po 

druhém‘, takže apriorní formou vnitřního smyslu je ,posobnost‘ neboli podle Kanta čas (něm. 

Zeit).
114

 

Na první pohled by se mohlo zdát, že obě čistému názoru inherentní formální 

podmíněnosti, prostor a čas, ostře rozhraničují „vnějšek“ a „vnitřek“, každý určený jinými 

typy relací. Takovou představu v nás ovšem může vyvolat jen neuvědomělé zvěcnění subjektu 

i objektu (= předmětu) a nepochopení úlohy konečného lidského subjektu jako výlučně toho, 

komu se do prostoru rozestřená předmětná skutečnost dává. Jakmile si totiž uvědomíme, že 

metafysika v Kantově pojetí sehrává úlohu propátrávání ,předmětného vztahu‘ neboli 

,struktury danosti‘, vyjde najevo, že ,subjekt‘ je její neodmyslitelnou komponentou, neboť je 

tím, komu „jde“ předmět ,vstříc‘, ,proti‘ komu stojí. Prostor a čas tudíž nejsou ostrými 

hranicemi od sebe oddělené singulární podmíněnosti čistého názoru, ale spolu podstatným 

způsobem souvisejí, jak je to vyjádřeno tím, když Kant kvalifikuje čas jako „apriorní formální 

podmínku všech jevů vůbec“ (něm. die Formale Bedingung a priori aller Erscheinungen 

überhaupt).
115

 Kdybychom se chtěli zpronevěřit Kantovu pojetí metafysiky jako analytiky 

čistého rozumu, interpretovali bychom čas ve smyslu podmínky všech jevů tak, že protože 

máme co do činění pouze s mentálními reprezentacemi věcí, s tzv. pouhými představami, a 

protože jsou ty představy nějakým způsobem v nás, zatímco k jejich korelátům v podobě 

reálně existujících ,věcí‘ nemáme žádný přístup, je jasné, že čas musí moci formálně 

podmiňovat všechny „objekty“, tedy i ty, které náležejí vnějšímu smyslu.
116

 Čas je ovšem 

                                                           
113

 O ,nutnostech z prostoru‘ mluvíme proto, že „[p]rostor je nutnou představou a priori, která je základem všech 

vnějších názorů […] Prostor je tedy považován za podmínku možnosti jevů, a nikoli za nějaké z nich odvozené 

určení, a je to představa a priori, která je nutně vnějším jevům základem.“ KrV, A 24, B 39. Samotný výraz 

používáme inspirováni Vopěnkovými Rozpravami s geometrií, viz Vopěnka, P., cit. d.  

114
 „Čas má jen jednu dimenzi: různé časy nejsou současně [něm. verschiedene Zeiten sind nicht zugleich], nýbrž 

po sobě [něm. nach einander] (právě tak jako různé prostory nejsou po sobě, nýbrž současně).“ KrV, A 31, B 47. 

Překlad mírně upraven. Z originálu jsme přejali slovo ,dimenze‘, které jsme v první kapitole předložené práce 

interpretovali (inspirováni Petrem Vopěnkou) jako ,volnost rozprostírání‘.  

115
 KrV, A 34, B 51. „Die Zeit ist eine notwendige Vorstellung, die allen Anschauunen zum Grunde liegt. Man 

kann in Ansehung der Erscheinungen überhaupt die Zeit selbst nicht aufheben, ob man zwar ganz wohl die 

Erscheinungen aus der Zeit wegnehmen kann. Die Zeit is also a priori gegeben. In ihr allein ist alle Wirklichkeit 

der Erscheinungen möglich.“ KrV, A 31, B 46.  

116
 K tomuto zavádějícímu pojetí může svádět následující formulace: „[…] protože všechny představy bez 

ohledu na to, zda mají, či nemají za předmět vnější věci, náležejí přece samy o sobě jako určení mysli 

k vnitřnímu stavu, ale tento vnitřní stav podléhá formální podmínce vnitřního názoru, a tedy času, je čas apriorní 
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apriorní formální podmínkou výskytu všech možných předmětů proto, že tkví v samotné 

struktuře předmětnosti ,jít subjektu vstříc‘ čili ,stát mu naproti‘ a že představa o absolutním, 

na subjektivním „pólu poznání“ nezávislém předmětu je nesmyslná. 

Receptivitu neboli tu vrstvu lidského poznání – jakožto svébytně pojatého 

,předmětného vztahu‘ –, ve kterém je nám předmět dán (něm. gegeben ist), interpretujeme 

přes rozpoznanou niternou strukturu předmětnosti, konkrétně přes ten rys bytí předmětu, že je 

to proti-stojnost, že je to tedy bytí na jedné straně subjektu protikladné a jako takové 

zakoušené jako nejáské; na straně druhé je ovšem k subjektu vstřícné jako k tomu, komu se 

dává. Ačkoli se tedy čistý smyslový názor vnitřně artikuluje na ,vnější a vnitřní smysl‘, 

nedochází tu k žádnému ostrému rozhraničení na „vnitřek“ a „vnějšek“, a už vůbec ne 

k principiálnímu vzájemnému vymezení subjektu s příslušnými „niternými obsahy“ vůči 

objektivnímu bytí. Prostor je pouhou uzpůsobeností subjektu korelovat počitek k něčemu 

mimo něj, kdežto čas zase uschopňuje konečný lidský subjekt uspořádávat danou rozmanitost 

počitků ,jeden po druhém‘. Navíc musíme mít stále na paměti, že čas a prostor jsou apriorní 

formální podmínky názoru, takže je nelze odvodit z fakticky zakoušených vztahů mezi 

jednotlivými empirickými předměty.
117

 Čas a prostor představují naopak subjektivní 

schopnost vůbec se s nějakým nejáským jsoucnem potkat, tedy, slovy Kantovými, představují 

„jeho formální způsobilost být afikován objekty, a tím získávat bezprostřední představu o 

nich“.  

Zároveň je třeba upozornit na to, že Kantovo pojetí receptivity, neboli způsobilosti 

konečného lidského subjektu vůbec se potkávat se jsoucnem, interpretujeme přes ono ,proti‘ 

předmětu a výlučně jen přes něj. Vlastní ,stání‘ předmětu totiž zajišťují příslušné funkce 

rozvažování, poněvadž v případě toho ,stání‘ máme na mysli významovou ustálenost něčeho 

jako předmětu možné zkušenosti, tj. ,předmět‘ ve smyslu jednoty onoho transcendentálního X, 

s ohledem na které můžeme legitimním způsobem zjednat syntézu intuitivní rozmanitosti 

s logickým určením. To znamená, že prostor ani čas, tyto pouhé formální podmínky možnosti 

názoru, nemohou konstituovat obsahově věcné určení daného, poněvadž je naopak konstituuje 

                                                                                                                                                                                     
formální podmínkou všech jevů vůbec, a sice bezprostřední podmínkou vnitřních jevů (našich duší), a právě tím 

zprostředkovaně i vnějších jevů.“ KrV, A 34, B 51.  

117
 „Die Zeit ist 1) kein empirischer Begriff, der irgend von einer Erfahrung abgezogen worden.“ KrV, A 31, B 

46. 
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myšlení.
118

 Jestliže se však na rovině receptivity ustavuje pouze ono ,proti‘ daného předmětu, 

spolupodílejí se čas a prostor na konstituci způsobu zjevnosti možných jednotlivých 

empirických předmětů, stručně řečeno, konstituují prostor a čas pouhý ,jev‘ předmětu (něm. 

Erscheinung). Za označením ,jev‘ se neskrývá jednotlivý smyslový objekt, vymezený oproti 

objektu logickému, ať už by takové rozlišení mělo znamenat cokoli; nýbrž se domníváme, že 

jím Kant opisuje fakt, že se nám předměty nějakým, a sice velice konkrétním, způsobem jeví. 

V případě jevu tudíž kráčí o samu zjevnost, a nikoli o to, co se jeví, neboť ono ,co‘ 

představuje obsahově věcné určení konstituované spontaneitou lidského rozvažování.  

Abychom však ani navzdory tomuto upozornění pojem ,jevu‘ nepřecenili, upozorněme 

na to, že jevení spočívá čistě v oněch relačních souvislostech inherentních času a prostoru, že 

jsou to pouhá ,mimo‘, ,vedle sebe‘ a ,po sobě‘, tedy to, co bychom mohli označit jako 

,nutnosti z prostoru a času‘. Tvrdí-li Kant o jevu, že je to „neurčený předmět empirického 

názoru“,
119

 znamená to, že není určený prostřednictvím spontaneity myšlení jako předmět 

možné zkušenosti, totiž že v čistém názoru sice elementárně uspořádaná počitková 

rozmanitost přece jen není významově ustálená a začleněná do celkové souvislosti 

předmětnosti neboli ,přírody‘ (něm. Natur). Podobně Heidegger ve své dnes již klasické 

interpretaci Kantovy Kritiky čistého rozumu tvrdí, že „,[n]eurčený tedy neznamená, že v jevu 

ještě nejsou přítomna žádná určení pocházející z myšlení. Taková určení v jevech již jsou, jen 

ještě nejsou určena v souvislosti s přírodou jako oborem jsoucna,“ ale dodává, že „jsou to 

zprvu každodenně nás potkávající věci, to, co je v nejširším smyslu vnímáno“.
120

 S tímto 

závěrem se ovšem neztotožňujeme, aniž bychom ho tím označovali za nesprávný či 

nepřiměřený. Domníváme se naopak, že i receptivitu, pro kterou může být volba označení 

(českého slova) ,vnímání‘
121

 v mnoha případech zavádějící, Kant interpretuje vstřícně 
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 „[…] rozvažování, a sice pomocí týchž jednání [něm. Handlungen], v nichž prostřednictvím analytické 

jednoty uskutečnilo logickou formu soudu v pojmech, vnáší také prostřednictvím syntetické jednoty rozmanitosti 

v názoru vůbec transcendentální obsah [něm. transzendentalen Inhalt] do svých představ, a proto se nazývají 

čistými rozvažovacími pojmy [něm. reine Verstandesbegriffe], které se a priori vztahují k objektům […]“ KvR, 

A 79, B 105.   

119
 „Der unbestimmte Gegenstand einer empirischen Anschauung, heiβt Erscheinung.“ KrV, A 20, B 34.  

120
 Heidegger, M., Fenomenologická interpretace Kantovy Kritiky čistého rozumu, přel. J. Kuneš, Praha, 

OIKOYMENH 2004, s. 91. 

121
 Německý ekvivalent českého slova ,vnímání‘, tedy ,Wahrnehmung‘, je naopak v rámci Kantova pojetí 

poznání případný, uvědomíme-li si, že vnímání ve smysu ,pravdivého pojímání‘ daného je odkázané na 

,objektivní platnost‘ jakožto interpretační termín Kantem zvolený k ozřejmení toho, do jaké podoby se 
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k matematicko-fyzikálnímu způsobu poznání, to je k matematicko-fyzikální redukci „světa“ 

na ,předmětnou skutečnost‘, poněvadž si neumíme představit, že by se bezprostředně 

zakoušená rozmanitost vnímaného jsoucna dala převést na relativně k ní chudé vztahy 

,mimo‘, ,vedle sebe‘ a ,po sobě‘. Ačkoli může být pravda, že Kant ztotožnil „reálný svět“ 

s jeho matematicko-fyzikální resp. mechanickou interpretací a že se pro něj mechanistický 

obraz světa stal „skutečností“, přesto si podobné interpretační závěry odpustíme, už jenom 

proto, že bychom za účelem jejich doložení museli zohlednit příslušný historický kontext 

apod.
122

 Vycházíme i z toho, že čistými prostorem a časem Kant podmiňuje možnost čisté 

matematiky, nikoli vnímání „každodenně nás potkávajících věcí“.
123

 Ačkoli bychom mohli 

říct, že se nám na rovině prostého vnímání ukazují věci, jak je denně potkáváme a s nimi 

manipulujeme, a že jejich myšlenkové určení relativně k celku matematicko-fyzikálně pojaté 

přírody představuje jakousi „teoretickou nadstavbu“ „přirozeně zakoušeného světa“, 

domníváme se naopak, že čeho analýzu Kant provádí, je teoretický subjekt anebo ,teoretická 

stránka‘ konečného lidského subjektu, což má své důsledky právě pro konkrétní způsob 

vypracování receptivity jako bazální podmíněnosti ,eukleidovského prostoru‘
124

 a posobností 

určeného času, které ani jeden ani druhý naší představě o ,každodennosti‘ neodpovídají. 

                                                                                                                                                                                     
v souvislosti s (vědeckým) poznáním konstituuje pravda. Tím se, jak se domníváme, ospravedlňuje i naše 

kritická výtka vůči Heideggerově tvrzení, že na rovině receptivity se setkáváme s každodenně nás potkávajícími 

věcmi. K těm se přece každodenně nevztahujeme výlučně jako k ,pravdivým, nebo nepravdivým‘, jak to ostatně 

doložil Berkeley při své pragmatické interpretaci poznání.   

122
 Srovnej s úvahami Petra Vopěnky in Vopěnka, P., Úhelný kámen evropské vzdělanosti a moci, Souborné 

vydání rozprav s geometrií, Geometrizace reálného světa, 2/ Prolnutí reálného světa světem geometrickým, 

Praha, Práh 2000, s. 699 – 826.  

123
 „Čas a prostor jsou tudíž dva prameny poznání [něm. Erkenntnisquellen], z nichž mohou být apriorně čerpány 

různé syntetické poznatky. Pokud jde o poznatky o prostoru a jeho vztazích, poskytuje o tom skvělý příklad 

především čistá matematika.“ KrV, A 39, B 56. „Na této apriorní nutnosti se zakládá apodiktická jistota všech 

základních geometrických vět a možnost jejich konstrukce a priori.“ KrV A 25. A dále § 7. Kantových 

Prolegomen: „Shledáváme však, že veškeré matematické poznání má tu zvláštnost, že musí zachytit svůj 

předmět předem, a to v apriorním názoru, v takovém, který není názorem empirickým, nýbrž čistým, a bez 

tohoto prostředku nemůže udělat jediný krok; proto jsou matematické soudy vždy intuitivní, zatímco filozofie se 

musí spokojit s diskurzívními soudy z pouhých pojmů a může své apodiktické nauky pomocí názoru snad 

objasnit, nikdy však z názoru vyvodit.“ Kant, I., Prolegomena ke každé příští metafyzice, jež se bude moci stát 

vědou, přel. J. Kohout, J. Navrátil, Praha, Svoboda 1992, s. 48.   

124
 „[…] z Kantova vyzdvižení klasického geometrického prostoru si cosi přece jen zachovalo platnost až do 

dnešní doby. Eukleidovský geometrický svět zůstal totiž i nadále zdrojem jistot, i když v poněkud jiném smyslu, 

než to mínil Kant. Zůstal zdrojem jistot pro to, co je možné, neboť matematiky byl uznán za možný jen takový 
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Rozeznáváme tedy dvě konstituční vrstvy předmětu: ono ,proti‘, jemuž jsou 

konstitutivní komplementární ,proti-kladenost‘ a ,vstřícnost‘, a ,stání‘ neboli významové 

ustálení relativně k celku ,předmětné skutečnosti‘ (= přírody). Oběma těm vrstvám odpovídají 

konstituční vrstvy poznání, a sice receptivita, zakládající svého druhu zjevnost možných 

předmětů zkušenosti, a spontaneita myšlení, jehož úloha spočívá ve významovém ustalování 

čisté intuitivní rozmanitosti pod jednotou pojmu ,předmětu vůbec‘. Je-li ovšem řeč o ,čisté 

rozmanitosti‘, dané na úrovni smyslovosti, je to, k čemu se myšlení ve svojí syntetizující 

činnosti vztahuje, nikoli rozmanitost počitků, které nám mohou podle Kanta být dané pouze 

empiricky, ale je to čistá rozmanitost ,formálních nutností z prostoru a času‘. Poněvadž ale 

představuje ,apriorní formální podmínku všech jevů vůbec‘ vnitřní smysl, je syntéza 

rozvažování zacílená na čistou posobnost, totiž na čistý čas. Receptivita dojmů a spontaneita 

myšlení ovšem neutvářejí dvě soběstačné „oblasti poznání“, z nichž jedna by měla z nějakých 

důvodů přednost před tou druhou a jejichž spojení bychom mohli rozpoznat jako pouhý 

vnější, nahodilý dotyk, ale receptivita, jak se pokusíme naznačit, je prosycená spontaneitou, 

jakož i spontaneita předpokládá bazální receptivní otevřenost konečného lidského subjektu ke 

jsoucnu vůbec. Čas a prostor totiž konstituují ,nastraženost‘ konečného lidského subjektu na 

afekt, činí ho ,pohotovým‘ k začlenění fakticky daných počitků do souvislosti jevení, která je 

určená rozpoznanými ,nutnostmi z času a prostoru‘, tedy vztahy ,po sobě‘, ,mimo‘ a ,vedle 

sebe‘. Je proto jasné, že receptivita dojmů nemá postavení a nesehrává úlohu pouhého trpného 

přijímání afektivně se dávajících empirických obsahů, nýbrž je v ní při díle spontaneita 

myšlení, jehož prostřednictvím určujeme čisté názorné danosti jako předmět poznání. Pod 

označením ,předmět poznání‘ se neskrývá jednotlivý empirický předmět, ani souhrn všech 

takových předmětů, realizovaný s ohledem na partikulární předmětnou oblast anebo region, 

nýbrž zastupuje pojem ,předmětu vůbec‘. Jestliže totiž spontaneita rozvažování určuje 

obsahově věcnou stránku jevu, znamená to, že je konstitutivní tomu, jako co se nám ukazující 

ukazuje, tedy způsobu bytí jsoucna, s nímž se konečný teoretický lidský subjekt potkává.  

2.5 ,Předmět vůbec‘ a hranice poznání 

 

Poznání tudíž představuje syntetickou jednotu receptivity a spontaneity, přičemž jejich 

spojení se zjednává s ohledem na jednotu ,předmětu vůbec‘, jejž Kant rovněž nazývá 

,transcendentální předmět X‘, neboť se jedná o nejzazší apriorní podmínku možnosti 

                                                                                                                                                                                     
geometrický svět, jehož model se podařilo vytvořit v eukleidovském matematickém světě.“ Vopěnka, P., cit. d., 

s. 882.  
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zkušenosti. ,Apriorní‘ znamená sice ,před veškerou možnou zkušeností‘, neutváří ovšem 

„oblast“ na zkušenosti nezávislou nebo k ní jen povrchově přilnutou, nýbrž zkušenost vůbec 

zakládá, resp. je již implicitně působné při každém faktickém zkušenostním výkonu. Termíny 

jako ,před‘ anebo ,již‘ nás rovněž nesmějí mást, nejedná se v jejich případě totiž o 

předchůdnost podle pořádku času, ale o předchůdnost co do řádu konstituce neboli o 

strukturálně-konstituční přednost. Otázkou zůstává, „kam“ do celkové souvislosti poznání 

,transcendentální předmět X‘ začlenit, pakliže utváří jednotu, s ohledem na kterou probíhá a 

se legitimizuje soudová syntéza, a pakliže ho musíme moci vykázat jako komponentu 

,struktury danosti‘, totiž ne jako nějaký zjistitelný faktický „obsah vědomí“, nebo naopak 

v podobě ,hmotného nositele‘, transcendentního vůči tělesně-smyslovým danostem, které 

zakládá a ,nese‘. Ve shora podaném komentáři ke zkušenostním syntetickým soudům jsme 

poznamenali, že jejich syntéza se utváří a zdůvodňuje poukazem na aktuálně nerozbornou 

jednotu zkušenosti, a že apriorní syntetické soudy si tudíž sice rovněž vynucují nějakou 

jednotu, ne však jednotu zkušenosti, která nás informuje výlučně jen o faktickém výskytu 

empirických předmětů, nikoli již o jejich výskytu nutném, a proto objektivně platném. 

,Předmět vůbec‘ není žádným faktickým bytím, nýbrž a priori stanoveným ,regionem 

jsoucna‘, jehož konstitučními rysy jsou na jedné straně ,předmetenost‘, na straně druhé 

významová ustálenost, účastí na které dochází ke konstituci obsahově věcného určení 

jednotlivých vyskytujících se „věcí“ jako zkušenostních předmětů.  

Plastičtější představu o ,předmětu vůbec‘ si utvoříme tehdy, když rozvineme ve 

výkladu prozatím jen implicitně se vyskytující ekvivalenci mezi ním a pojmem ,objektu‘. Ani 

ten totiž není nějakým jen od subjektu jakostně různým bytím, o kterém bychom měli 

zjišťovat, zda může existovat nezávisle na představě, nebo ne. Pojem ,objektu‘ je u Kanta 

srozumitelný ve smyslu ,objektivní platnosti‘ (něm. objektive Gültigkeit), kterou jsme poznali 

jako vnitřně rozvrstvenou na ,nutnost‘ a ,obecnost‘, jež si mohou podle Kanta nárokovat jen 

čisté, na zkušenosti nezávislé poznatky. ,Být objektem‘ proto znamená ,být objektivně 

platný‘, to je ovšem ,být pravdivý‘. Vztah ke jsoucnu jako k objektu poznání se tudíž ustavuje 

jako ,vztah ke jsoucnu s ohledem na pravdu (nebo nepravdu)‘, takže se tu do hry dostává téma 

možné vzájemné korespondence představy s předmětem, utvářejícím její objektivní korelát. 

Poněvadž ovšem Kant provedl radikální reinterpretaci metafysiky jako vědy propátrávající 

umožňující podmínky ,předmětného vztahu‘, nelze otázku na možnou shodu představy 

s předmětem formulovat tak, jako by se jednalo o dvě navzájem cizorodé entity, mezi nimiž 

zjednat korespondenci je podnik předem odsouzený k nezdaru. ,Předmět představy‘, má-li s ní 
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souhlasit a tím zaručit vznik pravdivého, to je objektivně platného poznatku, je proto pravidlo 

(něm. Regel), kterého když se při formulaci poznatků držíme, umožňuje nám o nich 

rozhodnout, zda jsou, nebo nejsou pravdivé. Ačkoli tedy Kant přijímá jako dané to pojetí 

pravdy, které je vymezené vzájemným souhlasem představy s předmětem,
125

 přece jen je 

reinterpretuje relativně k novátorsky pojaté metafysice, a je mu proto třeba porozumět 

v intencích transcendentální analýzy možného předmětného vztahu. ,Být pravdivý‘ 

neznamená „reálnou“ shodu dvou ontologicky různých představy a předmětu, nýbrž znamená 

naopak „pouhé“ řízení se pravidlem stanoveným pro formulaci poznatků, mají-li si nárokovat 

objektivní platnost. Pakliže tedy do ekvivalence stavíme pojmy ,předmětu vůbec‘ a ,objektu‘ 

(= ,objektivní platnosti‘), pak za tím účelem, abychom identifikovali ,předmět vůbec‘ jako 

implicitní pravidlo předepsané průběhu soudové syntézy, která je přece konstitutivní jak 

samotnému poznání, tak jeho předmětu.
126

 

Přestože jsme pojem ,předmětu vůbec‘ identifikovali jako pravidlo
127

 předepsané 

průběhu soudové syntézy, otázku na lokalizaci toho předmětu do celkové souvislosti 

transcendentálních podmínek poznání jsme tím ještě nerozhodli. Jedná se tedy o pravidlo 

stanovené na základě všeobecné úmluvy, ať už výslovně, nebo mlčky za pomoci 

ustanovených sociálních a normativních mechanismů? To zajisté ne, poněvadž ,objektivní 

                                                           
125

 „Stará a proslulá otázka, o níž se soudilo, že s její pomocí lze logiky přivézt do úzkých, a takové pokusy byly 

činěny, takže ti se museli buď nechat dopadnout při ubohé dialele, nebo přiznat svoji nevědomost, a tedy 

marnost celého svého počínání, zní takto: Co je pravda? [něm. was ist Wahrheit] Vysvětlení pojmu pravda, totiž 

že je to shoda poznání s jeho předmětem [něm. Übereinstimmung der Erkenntnis mit ihrem Gegenstande], zde 

předpokládáme jako daný; chceme však vědět, jaké je obecné a jisté kritérium [allgemeine und sichere 

Kriterium] pravdy každého jednoho poznatku.“ KrV, A 57, B 82. Překlad mírně upraven.  

126
 „Zjišťujeme ale, že naše myšlenka o vztahu veškerého poznání k jeho předmětu obsahuje určitou nutnost 

[něm. Notwendigkeit], neboť předmět je považován za něco, co nedovoluje, aby naše poznatky byly nahodilé 

nebo libovolné, nýbrž co vyžaduje, aby byly určitým způsobem a priori určeny. Mají-li se totiž vztahovat 

k nějakému předmětu, musí se ve vztahu k němu mezi sebou navzájem nutně shodovat, tj. musí tvořit tu jednotu, 

kterou vzniká pojem předmětu.“ KrV, A 105.  

127
 Jak významnou úlohu sehrává pojem pravidla pro Kantovu filosofii, dokládá následující pasáž z jeho Logiky: 

„Alles in der Natur, sowohl in der leblosen als auch in der belebten Welt, geschieht nach Regeln, ob wir gleich 

diese Regeln nicht immer kennen. — Das Wasser fällt nach Gesetzen der Schwere, und bei den Tieren geschieht 

die Bewegung des Gehens auch nach Regeln. Der Fisch im Wasser, der Vogel in der Luft bewegt sich nach 

Regeln. Die ganze Natur überhaupt ist eigentlich nichts anders als ein Zusammenhang von Erscheinungen nach 

Regeln; und es gibt überall keine Regellosigkeit. Wenn wir eine solche zu finden meinen, so können wir in 

diesem Falle nur sagen: daß uns die Regeln unbekannt sind.“ Kant, I., Logik, Ein Handbuch zu Vorlesungen, 

Einleitung, I. Begriff der Logik, Friedrich Nicolovius, Könnigsberg 1800, s. 1. 
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platnost‘, byť o ní rozhoduje „pouhé“ pravidlo, si mohou nárokovat jen poznatky čisté. Navíc 

je třeba to pravidlo zakomponovat do ,struktury danosti‘, to je do ,předmětného vztahu‘, jejž 

kdybychom chtěli interpretovat jako sociálně konstituovaný fakt, zpronevěřili bychom se 

metodě ,transcendentální analýzy poznání‘ a upadli do spárů falešné metafysiky, která 

převlečená do kabátu „sociologie“ postuluje supranaturální jsoucno (= „společnost“) a 

relativně k němu (od)vysvětluje konkrétní fenomény. Protože to pravidlo má utvářet jednotu, 

s ohledem na kterou se utváří a se legitimizuje soudová syntéza, musí se Kant při kladení 

otázky na začlenění ,předmětu vůbec‘ do celkové souvislosti apriorních podmínek poznání 

obrátit k evidenci, která nám tu jednotu bezprostředním způsobem zpřístupňuje. Tou evidencí 

je, že zkušenost, spolu se kterou se konstituuje i zkušenostní předmět,
128

 je mou zkušeností, 

aniž by to mělo znamenat, že zkušenost je relativní k jednotlivému empirickému subjektu, 

poněvadž pak by byl nárok vznesený na objektivitu (= nutnost a obecnost) našich poznatků 

zcela bezpředmětný. Že zkušenost je nutně mou zkušeností, znamená, že konstitučním rysem 

veškeré možné zkušenosti je tato přináležitost konečnému lidskému subjektu, jak se ostatně 

může přesvědčit každý, komu tvrzení, že má jinou než svou zkušenost, přijde přinejmenším 

problematické.  

Ačkoli se tedy ,struktura danosti‘ artikuluje na ,subjekt‘ a ,předmět‘ jako pouhé 

umožňující podmínky poznání, přece jen se zdá, že vztah mezi nimi je asymetrický a že 

subjekt zaujímá v té struktuře výsadní postavení. To zaprvé proto, že ,transcendentální 

předmět X‘, stanovený jako nejzazší podmínka možnosti poznání, je pouhým pravidlem 

předepisujícím legitimní průběh soudové syntézy a jako takový ho lze lokalizovat do 

představy jako toho, který reguluje syntézu v tom smyslu, aby jejím produktem byl buď 

objektivně platný poznatek, nebo jen individuálně-subjektivní fantazijní představa. Zadruhé 

proto, že jsme ,předmět vůbec‘ ztotožnili s ,já‘ konečného lidského subjektu, poněvadž utváří-

li jednotu, s ohledem na kterou dochází k regulaci soudové syntézy, je zapotřebí tu jednotu 

vykázat z nějaké bezprostřední evidence, a nikoli ji postulovat jako nějaký nepodmíněný a 

nezdůvodnitelný fakt, situovaný příslovečně „za“ (řec. meta) ,strukturu danosti‘, jejíž 

existenci má ospravedlnit.
129

 Podle Kanta je evidentní, že zkušenost je vlastně (něm. 

                                                           
128

 „Apriorní podmínky možné zkušenosti vůbec jsou zároveň podmínkami možnosti předmětů zkušenosti [něm. 

die Bedingungen a priori einer möglichen Erfahrung überhaupt sind zugleich Bedingungen der Möglichkeit der 

Gegenstände der Erfahrung].“ KrV, A 111.  

129
 „Co se tedy rozumí tím, když se mluví o nějakém předmětu, které odpovídá [něm. korrespondieren] našemu 

poznání, a je proto od něj odlišný [něm. unterschiedenen]? Snadno lze nahlédnout, že tento předmět je třeba 
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eigentlich) mou zkušeností, aniž by tím samozřejmě docházelo k „privatizaci“ zkušenosti a 

tím ke znemožnění vzájemného, dnes bychom řekli: intersubjektivního; sdílení poznatků. Na 

druhou stranu se při stanovení principiální „egocentričnosti“ zkušenosti vystavujeme 

nebezpečí, že „osobu“ předmětného vztahu, neboli ,já‘ teoretického subjektu, pojmeme jako 

svého druhu věc a tu opatříme predikáty „substance“, „jednoduchosti“ a „personality“. Právě 

uvedené ovšem Kant označuje jako ,paralogismy rozumu‘,
130

 neboť se jedná o chybná 

vyvození vlastností ,osoby‘ teoretického subjektu, založená na evidenci o „egocentričnosti“ 

zkušenosti, ale vůči té evidenci nepřiměřená. V jakém smyslu nepřiměřená, to pochopíme, 

uvědomíme-li si podle Kanta, že tvrdit o ,osobě‘ teoretického subjektu (lat. persona 

transcendentalis), že je ,jednoduchou substancí, numericky identickou duší čili osobou‘ 

neznamená o té ,osobě‘ predikovat vlastnosti, které jí o sobě náleží, a prostřednictvím toho 

rozšiřovat své (sebe)poznání, poněvadž jak „substance“, „simplicita“, tak „personalita“ mají 

svůj smysl pouze v tom případě, užíváme-li je transcendentálně, tehdy totiž, hovoříme-li o 

,osobě‘ teoretického subjektu jako o pouhé nejzazší umožňující podmínce poznání. Tím, že 

jsme ,transcendentální předmět X‘ ztotožnili s ,osobou‘ teoretického subjektu, jsme zároveň 

oběma těm výrazům vymezili oblast jejich smysluplnosti – jsou to sice nejzazší, a přece 

pouhé umožňující podmínky zkušenosti, zatímco tvrzení, že se jedná o nějaké věci, byť 

s výlučným ontologickým postavením, nás svádí k nedorozumění, ba přímo ke sporu, 

poněvadž tím z pouhých apriorních podmínek poznání činíme svébytné předměty, jimž je 

ovšem ,osoba‘ teoretického subjektu konstitutivní. Ačkoli jsme tudíž pohotoví v bezprostřední 

evidenci zpřístupněné ,já‘ opatřit zmíněnými predikáty „substanciality“, „jednoduchosti“ a 
                                                                                                                                                                                     
myslet jen jako něco vůbec = X [něm. etwas überhaupt = X], protože kromě poznání nemáme nic, co bychom 

proti němu mohli klást jako něco, co mu odpovídá.“ KrV, A 104. „Jelikož však máme co dělat pouze 

s rozmanitostí našich představ a ono X, jež jim odpovídá (předmět), protože má být něčím odlišným od všech 

našich představ, není pro nás ničím, je jasné, že jednota [něm. Einheit], kterou předmět činí nutnou, nemůže být 

ničím jiným než formální jednotou vědomí v syntéze rozmanitosti představ [něm. formale Einheit des 

Bewußtseins in der Synthesis des Mannigfaltigen der Vorstellungen].“ KrV, A 105. K funkci vědomí jako 

pravidla předepsaného pro legitimní průběh soudové syntézy viz následující: „Tato jednota [= v rozmanitosti 

názoru utvořená syntetická jednota; V. Z.] však není možná, pokud názor nemohl být vytvořen prostřednictvím 

takové funkce syntézy podle nějakého pravidla [něm. nach einer Regel], které činí reprodukci rozmanitosti 

apriorně nutnou a umožňuje pojem, v němž se rozmanitost sjednocuje [něm. vereignt].“ KrV, A 105.   

130
 Při naší interpretaci se opíráme o ty ,paralogismy čistého rozumu‘, které Kant pojednal v prvním vydání své 

Kritiky čistého rozumu a které nebyly do druhého vydání zahrnuté. My se soustředíme především na 

,paralogismus substanciality‘ (KrV, A 349 – 351), ,paralogismus simplicity‘ (KrV, A 351 – 361) a ,paralogismus 

personality‘ (KrV, A 362 – 366), zatímco ,paralogismus ideality (vnějšího vztahu)‘ (KrV 367 – 381) ve svém 

výkladu nezohledňujeme.  
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„personality“, nesmíme se na tom základě domnívat, že tím to ,já‘ poznáváme, nebo že své 

(sebe)poznání o něm dokonce rozšiřujeme.
131

  

Rozpoznaná asymetrie mezi subjektem a předmětem (v jeho dílčím významovém rysu 

toho předmeteného neboli ,přírody‘) se tudíž ustavuje sice ve prospěch subjektu, to však 

neznamená, že bychom ten subjekt měli zvěcňovat a činit z něj „ontologicky plnohodnotnější“ 

jsoucno, jednoduchou, numericky totožnou substanci či „osobu“, která sehrává úlohu nositele 

jednotlivých kontingentních, anebo přirozených určení. Způsobem bytí ,osoby‘ teoretického 

subjektu je ,být nejzazší podmínkou možnosti poznání‘, o které jsme si ovšem pověděli, že je 

implicitním pravidlem předepsaným pro legitimní průběh soudové syntézy. Z toho Kant 

ovšem vyvozuje, že ,já‘ má charakter a plní funkci onoho „já myslím, které musí moci 

doprovázet všechny mé představy“,
132

 a jeho způsob bytí proto stanovuje v podobě vědomí 

(něm. Bewuβtsein), doprovázejícího ne snad zvlášť každou jednotlivou představu, nýbrž 

samotnou soudovou syntézu, která se naopak o existenci každé jednotlivé představy 

zasluhuje.
133

 O ,osobě‘ tak nemůžeme smysluplně tvrdit nic jiného, než že je regulativním 

doprovázením (něm. Begleitung) soudové syntézy, spolupodílející se na konstituci představy 

a jejího předmětu. Kant o té ,osobě‘ ostatně hovoří jako o ,něčem vůbec‘ (něm. etwas 

überhaupt), čímž dává najevo, že je relativně k nějakému předmětnému jsoucnu jakoby ničím, 

to je žádnou věcí, kterou bychom mohli poznat anebo poznání o které bychom mohli rozšířit 

                                                           
131

 „Stejně jako lze podržet pojem substance a jednoduchého [něm. Begriff der Substanz und das Einfachen], lze 

podržet i pojem personality [něm. Persönlichkeit], pokud je pouze transcendentální, tj. pokud je jednotou 

subjektu, který je nám jinak neznámý [něm. unbekannt], ale v jehož určeních je průběžné spojení 

prostřednictvím apercepce, a potud je tento pojem nutný a dostatečný také pro praktické užívání. Rozhodně se 

jím však nemůžeme vychloubat jako rozšířením svého sebepoznání [něm. Erweiterung unserer Selbsterkenntnis] 

prostřednictvím čistého rozumu, které nám předstírá nepřetržité trvání subjektu na základě pouhého pojmu 

identického Já, poněvadž tento pojem se neustále točí kolem sebe samého a nepomáhá nám postoupit dále ani 

v jediné otázce založené na syntetickém poznání.“ KrV, A 366.    

132
 „Ono: Já myslím, musí moci doprovázet všechny mé představy [něm. Das: Ich denke, muβ alle meine 

Vorstellungen begleiten können], neboť jinak by ve mně byla představa, která by vůbec nemohla být myšlena, 

což je totéž, jako kdyby představa byla buď nemožná, nebo by alespoň pro mne byla ničím.“ KrV, B 132.  

133
 „Tato průběžná identita apercepce [něm. durchgängige Identität der Apperzeption] rozmanitosti dané 

v názoru obsahuje totiž syntézu představ a je možná jen díky vědomí této syntézy. Empirické vědomí, které 

doprovází různé představy, je totiž o sobě rozptýlené [něm. zerstreut] a bez vztahu k identitě subjektu. Tento 

vztah se tedy nevytváří tím, že každou představu doprovázím vědomím, nýbrž tím, že přidávám jednu ke druhé 

[něm. ich eine zu der andern hinzusetze] a že jsem si vědom této jejich syntézy.“ KrV, B 133.   
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prostřednictvím predikátů „substance“, „jednoduchosti“ a „personality“.
134

 Slovy 

Wittgensteinovými, představuje ,já‘ ,hranici světa‘,
135

 v Kantově případě hranici ,zkušenostní 

skutečnosti‘ neboli ,přírody‘. 

O ,osobě‘ teoretického subjektu proto můžeme zformulovat ten dílčí závěr, že se jedná 

o nepoznatelnou nejzazší umožňující podmínku poznání. Avšak tvrdit o ,já‘ teoretického 

subjektu, že je nepoznatelné, neznamená nic jiného, než že se nemůže stát objektem 

zpředmětňující vědy, resp. jednotlivých speciálně-vědních disciplín, které aby mohly 

efektivním způsobem přispívat k našemu poznání, redukují „svět“ na ,předmětnou 

skutečnost‘. Nepoznatelnost ,transcendentální osoby‘ se zdůvodňuje tím, že jakmile se ,já‘ 

stává předmětem příslušné speciálně-vědní disciplíny, přestává být nejzazší umožňující 

podmínkou poznání, nýbrž je jeho předmětem, jehož existence ovšem součinnost 

jednotlivých, výkladově izolovaných čistých podmínek možnosti zkušenosti předpokládá.
136

 

                                                           
134

 „[...] Já doprovázející myšlenku označuje subjekt inherence jen transcendentálně, aniž by zaznamenalo 

jakoukoli jeho vlastnost, a vůbec jej nepoznává a ani o něm nic neví. Znamená jen nějaké něco vůbec [něm. 

Etwas überhaupt] (transcendentální subjekt), jehož představa musí být samozřejmě jednoduchá právě proto, že 

na něm vůbec nic neurčujeme, jako si zcela určitě nelze představit ani nic jednoduššího než pomocí pojmu 

nějaké pouhé něco. Avšak jednoduchost představy subjektu ještě není poznáním jednoduchosti subjektu samého, 

neboť od jeho vlastností se zcela abstrahuje, je-li označován pouze obsahově úplně prázdným výrazem Já [něm. 

an Inhalt gänzlich leeren Ausdruck Ich] (který mohu aplikovat na každý myslící subjekt).“ KrV, A 355.  

135
 „5.632: Subjekt nepatří ke světu, nýbrž je hranicí světa. [...] 5.641: V jistém smyslu skutečně může být ve 

filosofii nepsychologicky řeč o Já. Já vstupuje do filosofie tím, že ,svět je můj svět‘. Filosofické Já není člověk, 

lidské tělo, nebo lidská duše, o níž pojednává psychologie, nýbrž metafysický subjekt, hranice – nikoli část 

světa.“ Wittgenstein, L., Tractatus logico-philosophicus, přel. P. Glombíček, Praha, OIKOYMENH 2007, s. 66, 

67.    

136
 „Protože však nemám, když chci pozorovat [něm. beobachten] pouhé Já při střídání všech představ, žádný 

jiný korelát svých srovnání než opět jen sebe samého s obecnými podmínkami svého vědomí, nemohu dát na 

všechny otázky jiné odpovědi než tautologické. Podsouvám totiž vlastnostem, které příslušejí mně samému jako 

objektu [něm. Eigenschaften, die mir selbst als Objekt zukommen], svůj pojem a jeho jednotu a předpokládám 

tak to, co jsme se chtěli dozvědět.“ KrV, A 366. Srovnej s Bohrovým ,pojmem komplementarity‘: „Z našeho 

hlediska musí být totiž pocit svobodné vůle uvažován jako charakteristický rys vlastní vědomému životu, jako 

materiální paralela, která musí být hledána v organických funkcích a která nepřipouští nějakou kauzální 

mechanickou deskripci ani fyzikální zkoumání, jež by bylo dostatečně důkladné pro přesně stanovené použití 

statistických zákonů atomové mechaniky. Aniž bych vstupoval do metafyzických spekulací, mohu snad dodat, 

že každá analýza samotného konceptu vysvětlení by přirozeně začínala a končila zřeknutím se vysvětlení naší 

vlastní vědomé aktivity.“ Bohr, N., „Světlo a život“, Teorie vědy, roč. 34, 2012, č. 2, s. 389. Šíře pojaté je toto 

téma in Grygar, F., Komplementární myšlení Nielse Bohra v kontextu fyziky, filosofie a biologie, Praha, Pavel 

Mervart 2014. K tomu dále např.: „Veškeré poznání předpokládá subjekt, který nemůže být vyčerpávajícím 
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Principiální nemožnost poznat transcendentální osobu si nevynucuje zaujetí takového postoje 

k té osobě, že je snad něčím tajemným, něčím z povahy věci nepřístupným, ale že by si věda, 

resp. věda zpředmětňující, jejíž „oblast působnosti“ ohraničuje právě transcendentální osoba, 

neměla klást nárok na její poznání.  

Berkeley při své pragmatické interpretaci lidského poznání dospěl k závěru, že při 

rozumovém dohledu nad součinností imaginativních a habituálních „syntéz“ a při důvěře 

v dobrotivost Tvůrce je naše přírodovědné poznání, sloužící především k relativně účinné 

predikci konkrétních kombinací impresí, kontinuální s ohledem na empirickou skutečnost, 

která se stává iluzí pouze v tom případě, že při čtení ,knihy přírody‘ zvěcňujeme a tím 

„ontologicky přeceňujeme“ ty fenomény, jež pouze přispívají k navýšení explanační síly 

mechanických vysvětlení. Kant na druhé straně interpretuje poznání s ohledem na ,pravdu, 

nebo nepravdu‘, to je s ohledem na možnou objektivní platnost našich poznatků, vnitřně 

rozvrstvenou na nutnost a obecnost. To ovšem neznamená, že by se Kant pokoušel založit 

resp. ospravedlnit nárok vědy na vyčerpávající poznání toho, ,co to je‘ poznávaný předmět a 

jaké vlastnosti o něm můžeme legitimně predikovat proto, že přirozeně vyplývají z jeho 

podstaty. Jak jsme ve shora podaném výkladu naznačili, ,být pravdivý, nebo nepravdivý‘ 

neznamená ,shodovat, nebo neshodovat se‘ s objektivním bytím, jakostně různým od 

představy, ale znamená to ,řídit se implicitním pravidlem předepsaným pro legitimní průběh 

soudové syntézy‘. Teprve ten poznatek můžeme označit jako ,pravdivý‘, který byl utvořený 

s ohledem na regulativní funkci vědomí, a protože „egocentrické“ založení zkušenosti utváří 

její všeobecný, pro zkušenost jako zkušenost konstituční rys, vyplývá z toho, že pouze ten 

poznatek je pravdivý, o němž může panovat všeobecné srozumění a shoda. Nejedná se však o 

kontingentní srozumění a shodu, založené na aktuálním společenském konsenzu a na aktuální, 

byť třeba implicitní normativní ustavenosti dané společnosti, nýbrž tu kráčí o vnitřní ustrojení 

konečného lidského subjektu, jenž přece utváří konkrétní realizační podobu tzv. ,rozumné 

bytosti‘, nezávislé na faktickém sociálním uspořádání.  

                                                                                                                                                                                     
způsobem charakterizován, neboť je sám nejzazším předpokladem pro jakoukoli analýzu.“ Favrholdt, V., 

„Introduction.“ In: Niels BOHR, Collected Works. Volume 10: Complementarity beyond Physics (1928–1962). 

Eds. Aaserud, F. – Favrholdt, D. Amsterdam: Elsevier 1999, s. 7. Citováno in Grygar, F., „Bohrovo pojetí 

biologie: K 50. výročí úmrtí Nielse Bohra“, Teorie vědy, roč. 34, 2012, č. 2, s. 365. Bezohlednost ve věci 

postavení a úlohy ,metafysického subjektu‘ vede k takovým reduktivním pojetím lidských bytostí, již jsou 

pouhými „nástroji přežití – robotickými vehikly slepě naprogramovanými k uchování sobeckých molekul 

známých jako geny“. Dawkins, R., Sobecký gen, přel. V. Kopský, Praha, Mladá fronta 1998, s. 5,6.   
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Protože nejzazší umožňující podmínku lidského poznání utváří implicitní pravidlo 

předepsané pro legitimní průběh soudové syntézy a protože je Kant identifikuje jako vědomí, 

jehož funkce spočívá v regulativním doprovázení té syntézy, můžeme o teoretickém subjektu 

zformulovat další dílčí závěr, a sice že způsobem jeho bytí je ,sebevědomí‘ (něm. 

Selbstbewuβtsein). To se realizuje v podobě vědomého doprovázení syntézy názoru a pojmu, 

musíme si ovšem připomenout, že onu syntézu Kant identifikuje jako jednání (něm. 

Handlung). Poznání jako takové jsme s ohledem na vytyčený cíl Kritiky čistého rozumu pojali 

na způsob ,předmětného vztahu‘, a pakliže stojí v základu poznání sebevědomý konečný 

lidský subjekt, můžeme o něm zformulovat ten závěr, že poznání je ,nepředmětným vztahem 

k sobě zjednávat si vztah k předmětu‘.
137

 To má ten důsledek, že ačkoli je na poznání 

vznesený nárok objektivní platnosti, což by v nás mohlo vyvolat mylnou představu o 

individuálně-subjektivně neangažovaném a v tomto smyslu „čistém“ poznání, přesto si 

subjekt ,předmět poznání‘ zjednává resp. vynucuje. Na druhou stranu nesmíme tento dílčí 

závěr přecenit a poznání interpretovat vágně silově anebo prvoplánově mocensky. 

Uvědomíme-li si totiž, že charakteristickým společným rysem veškeré možné zkušenosti je 

její „egocentričnost“, tedy to, že je nutně mou zkušeností, vynucuje si konečný lidský subjekt 

,předmět zkušenosti‘ v tom smyslu, že jakmile již poznává „svět“, spočívá v jeho ,přirozeném 

ustrojení‘ (něm. Naturanlage), že ho „klade“ (= ,předmetá‘) na způsob ,předmetenosti vůbec‘ 

neboli ,přírody‘.  

2.6 Apofantická věta (logos apofantikos) 

 

Co to tedy pro Kanta znamená ,poznávat‘? Vztahovat se ke jsoucnu s ohledem na pravdu, 

nebo nepravdu. Rozvažování bychom na tom základě mohli interpretovat jako funkci 

takovou, která v názoru dané čisté rozmanitosti ,nutností z času a prostoru‘ přiřazuje 

„hodnoty“ ,pravda a nepravda‘, tedy je určuje s ohledem na jednotu ,předmětu vůbec‘, pro 

jehož dílčí konstituční rys ,předmetenosti‘ se vžil název ,příroda‘. Je-li nějaký poznatek, to je 

ovšem ,představa s vědomím vztažená k předmětu‘, pravdivý, nebo naopak nepravdivý, o tom 

rozhoduje implicitní pravidlo předepsané pro legitimní průběh soudové syntézy. Kantova 

                                                           
137

 „Můžeme proto říci o myslícím Já (o duši), které sebe myslí jako substanci – jako něco jednoduchého, jako 

něco numericky identického po všechen čas a jako korelát veškeré existence [něm. Dasein], z níž musí být 

vysouzena každá jiná existence –, že nepoznává sebe samo prostřednictvím kategorií [= čistých pojmů 

rozvažování; V. Z.], nýbrž že poznává kategorie a prostřednictvím nich všechny předměty v absolutní jednotě 

apercepce, tudíž že poznává prostřednictvím sebe samého [něm. durch sich selbst erkennt].“ KrV, A 402.  
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transcendentální logika se tak nápadně podobá Aristotelově ,hermeneutice‘, poněvadž podle 

Aristotela máme co do činění s pravdou (řec. alétheia) a nepravdou (řec. pseudos) pouze 

v případě těch vět (řec. logos), pro které je typické spojení (řec. synthesis) a rozloučení (řec. 

diairesis) jmen (řec. onoma) a sloves (řec. rhema) čili spojení a rozluka toho, co známe pod 

výrazy ,subjekt‘ a ,predikát‘.
138

 Celkový ontologický rozvrh, z něhož vyrostla Aristotelova 

,hermeneutika‘, se od toho, ve kterém se zakládá Kantova transcendentální logika, 

bezpochyby liší, to nám však nezabraňuje v tom, uvidět transcendentální logiku jako 

svébytnou reinterpretaci ,hermeneutiky‘.  

To zaprvé proto, že podle Aristotela soudit „není možné tam, kde jedno je obsaženo 

v druhém. Proto se bílé nemůže opětovně nazývat bílým, ani neplatí, že »člověk je člověk-

živočich« nebo »dvounohý člověk«, poněvadž »živočich« i »dvounohé« jsou obsaženy 

v pojmu »člověk«“.
139

 Ty věty, které se týkají pravdy anebo nepravdy, nazývá Aristotelés 

,soudy‘ (řec. logos apofantikos) a očividně je odlišuje od tautologických výpovědí, u nichž lze 

o jejich pravdivostní hodnotě rozhodnout a priori. Zadruhé proto, že apofantické věty (= 

soudy) jsou určené spojením a rozlukou, přičemž prvotním druhem soudu je klad (řec. 

katafasis), prostřednictvím kterého vypovídáme něco o něčem, a teprve pak zápor (řec. 

apofasis), to je soud, v němž se něco něčemu odepírá.
140

 Podobně v Kritice čistého rozumu 

Kant tvrdí, že „kde rozvažování předem nic nespojilo, nemůže také nic rozkládat“.
141

 

Jistou implicitní strukturálně-funkční podobnost mezi apofantickými větami a 

transcendentálně-predikativními syntetickými soudy spatřujeme i v tom, že řecké apofainó 

znamená ,zjevuji‘, takže predikovat o nějakém jsoucnu pravdu anebo nepravdu neznamená 

jen to, že je opatříme zvenčí „přilípnutou“ pravdivostní hodnotou, nýbrž to jsoucno 

prostřednictvím soudu konstituujeme jako pravdivé či nepravdivé. Není tomu tak ale proto, že 

by soudy, ať už v podobě apofantických vět nebo apriorních syntetických soudů, byly 

„ontotvorné“ v tom smyslu, že originárním způsobem vyhotovují způsob bytí daného, v soudu 

                                                           
138

 „Jako pak v duši jsou někdy myšlenky, aniž jsou pravdivé nebo nepravdivé, a někdy již takové, kterým nutně 

náleží jedno nebo druhé, tak je tomu i v mluvě: neboť nepravda a pravda se týká spojení a rozloučení. Jména a 

slovesa sama o sobě se podobají myšlence bez spojení a rozloučení [...]“ Aristotelés, O vyjadřování, 1. kapitola, 

přel. A. Kříž, Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1959, s. 25.  

139
 Aristotelés, cit. d., 11. kap., s. 37.  

140
 „Kladný soud je soud, v němž se něco něčemu přičítá, záporný je soud, v němž se něco něčemu odepírá.“ 

Aristotelés, tamtéž, 6. kapitola, s. 28.  

141
 KrV, B 131.  
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osloveného jsoucna. Jak naznačuje Aristotelovo označení kladných apofantických vět (řec. 

katafasis), vypovídá se v nich něco o něčem podle (řec. kata) něčeho jiného, u Aristotela snad 

podle věci, o které soudíme a kterou označují (řec. sémeion) příslušné ,duševní prožitky‘ (řec. 

pathémata).
142

 Tak i u Kanta legitimizuje soudovou syntézu jednota onoho X, které musíme 

vést v patrnosti, chceme-li vystoupit za pojem subjektu za účelem spojit ho s predikátem, jenž 

je vůči němu sice cizí, ve spojení s ním ale musí moci utvářet syntetickou jednotu poznatku. 

Abychom vyznačili další styčný bod mezi apofantickými větami a syntetickými soudy, 

provedeme následující krátkou úvahu: ,Být pravdivý‘ znamená podle Kanta ,být objektivně 

platný‘, tedy nutný a obecný v tom smyslu, že pravdivý je každý poznatek takový, který je 

utvořený podle implicitního pravidla předepsaného pro legitimní průběh soudové syntézy. 

Pravdivost poznatku tudíž sice záleží na shodě, ne však na shodě mezi představou a vůči ní 

jakostně různým a transcendentním objektivním bytím, nýbrž na shodě s pravidlem, 

implicitním vztahu konečného lidského subjektu ke jsoucnu. Pravda či nepravda se z toho 

důvodu netýkají ,věcně‘ pojatých předmětů, jejich ,podstaty‘, ale ,předmětného vztahu‘ neboli 

možnosti konečného lidského subjektu ustanovit jsoucno jako ,předmět poznání‘, o němž lze 

formulovat nutné a obecné, to je především každé ,rozumné bytosti‘ srozumitelné poznatky. 

Klást otázku na vnitřní ustrojení ,věcně‘ pojatého předmětu je proto nejen nemožné, ale 

v rámci metafysiky, kterou Kant ustanovil do podoby ,analytiky předmětného vztahu‘, nedává 

taková otázka dokonce smysl.  

Řecké apo-fainó můžeme interpretovat rovněž jako ,pouštím jaksi z ruky‘,
143

 tzn. že 

to, co prostřednictvím soudu ,zjevuji‘, zároveň skýtám ke vzájemnému sdílení, jinými slovy, 

z něho činím předmět ,všeobecné promluvy‘.
144

 Tato schopnost sdílet spočívá u Kanta na 

„egocentričnosti“ zkušenosti, totiž na tom, že veškeré možné zkušenosti je konstitutivní, že je 

to má zkušenost, zatímco u Aristotela je to fakt, že člověku je jako člověku vlastní ,mít řeč‘ 

(řec. zoon logon echon), přičemž řeč (řec. logos) ve své ,hermeneutice‘ Aristotelés stanovuje 

jako „hlas mající význam [řec. fóné sémantiké] podle dohody [řec. kata synthékén] a z jehož 
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 „Mluvená slova jsou jistě znakem duševních prožitků a napsaná slova jsou znakem slov mluvených. A jako 

všichni nemají totéž písmo, tak ani jejich mluva není táž; avšak to, co mluva a písmo v prvé řadě označují, je již 

všem společné, totiž duševní prožitky a to, co prožitky zpodobují, totiž věci.“ Aristotelés, cit. d., 1. kapitola, s. 

25.  

143
 K této interpretaci mě přivedl kolega Filip Horáček.  

144
 To je posíleno Aristotelovým stanovením řeči (řec. logos) jako „hlasu majícího význam podle dohody [řec. 

kata synthékén]“. Tamtéž, 4. kapitola, s. 27.   
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částí některé mají [samostatný sémantický; doplnil V. Z.] význam“. Pravdivost našich 

poznatků tedy záleží předně na možnosti jejich ,intersubjektivní‘ sdělnosti, ne na jejich shodě 

s vnitřním, principiálně nám odepřeným ustrojením jednotlivých faktických předmětů. 

Skutečnost, že klást otázku na domnělou shodu představy s objektivním bytím nedává 

vposledku žádný rozumný smysl, dokládá podle nás i Aristotelovo rozlišení mezi tzv. 

,dialektickou‘ otázkou a takovou, která zní: „Co je to?“ Předpokladem srozumitelné odpovědi 

na ,dialektickou‘ otázku je „možnost volby, kterou část rozporu chce odpovídající tvrdit“,
145

 

zatímco na otázku po ,podstatě‘ odpovídáme udáním pojmu dané věci.
146

 K apofantickým 

větám, které o věcech buď něco vypovídají, nebo jim něco odepírají, a proto zakládají 

„možnost volby, kterou část rozporu chce odpovídající tvrdit“, se tak vztahují ,dialektické‘ 

otázky, jejichž předmětem není ,podstata‘. 

Rozpoznaná ekvivalence mezi apofantickými větami a syntetickými soudy neslouží 

k odhalení historické souvislosti mezi Aristotelovou ,hermeneutikou‘ a Kantovou 

transcendentální logikou, nýbrž nám pomáhá ozřejmit některé konstituční rysy syntetických 

soudů. Těm je konstitutivní syntetické spojení (řec. synthesis) a rozluka (řec. diairesis) – 

v tomto strukturním pořadí –, poněvadž „pravda a nepravda se týkají spojení a rozloučení“, 

přičemž jako ,syntetické‘ jsme soudové spojení označili proto, že vzájemný ,sou-klad‘ (řec. 

syn-thesis) předpokládá jednotu, s ohledem na kterou se kladené ,klade pospolu‘.
147

 Víme již, 

že pro Kanta představuje tu jednotu implicitní pravidlo předepsané pro soudovou syntézu, 

které interpretuje jako vědomí, o němž lze smysluplně tvrdit jen to, že je regulativním 

doprovázením činnosti syntézy. Poněvadž je ale syntéza subjektivním jednáním, stojí 

v základu poznání sebevědomí ve smyslu ,nepředmětným vztahem k sobě zjednávat si vztah k 

předmětu‘. O pravdě nebo nepravdě proto nehovoříme ve vztahu k možné korespondenci 

představy s objektivním bytím, ale ve vztahu ke schopnosti konečného lidského subjektu řídit 
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 Tamtéž, 11. kapitola, s. 36.  

146
 Srov. s poznámkou 96 od K. Berky a A. Kříže: „Otázka »Co je to?« se vztahuje na vymezení podstaty ve 

smyslu ontologickém [...] Rozdíl mezi dialektickou otázkou a otázkou »Co je to?« lze interpretovat i jako rozdíl 

mezi otázkou zjišťovací, na niž odpovídáme »ano« nebo »ne«, a otázkou doplňovací, na kterou odpovídáme 

udáním pojmu dané věci.“ S. 58 uvedeného vydání.   

147
 „[...] pojem spojení [něm. Begriff der Verbindung] v sobě obsahuje kromě pojmu rozmanitosti a její syntézy 

ještě i pojem jednoty [něm. Einheit] rozmanitosti. Spojení je představou syntetické jednoty rozmanitosti [něm. 

Verbindung ist Vorstellung der synthetischen Einheit des Mannigfaltigen]. Představa této jednoty nemůže tedy 

vzniknout ze spojení, neboť jednota tím, že přistupuje k představě rozmanitosti, pojem spojení teprve 

umožňuje.“ KrV, B 131.  
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se pravidlem, implicitním veškeré možné zkušenosti, a proto zakládajícím pravdivost jako 

svého druhu ,intersubjektivní‘ sdělnost a vzájemnou srozumitelnost. Ta ovšem nezáleží na 

nějakém historicky nahodilém společném souhlasu, ať už všeobecném, nebo jen omezeném 

na příslušníky „vědecké obce“, ale spočívá ve vnitřním ustrojení zkušenosti, na její 

principiální „egocentričnosti“, o které si evidenci může zjednat každý, komu nepřijde 

rozumné tvrdit, že může mít jinou než svou zkušenost. Pravda a nepravda nejsou vázané na 

faktický výskyt empirických předmětů, nýbrž si je transcendentální osoba zjednává před 

veškerou možnou zkušeností, a protože ta ,osoba‘ představuje implicitní pravidlo předepsané 

pro legitimní průběh soudové syntézy, můžeme subjektivní předzjednané poznání pravdivého 

a nepravdivého interpretovat tím způsobem, že na jedné straně limituje poznání na možné 

předměty zkušenosti, na straně druhé ovšem rozvrhuje a strukturuje celkový ontologický 

region předmetenosti resp. přírody, ve kterém se faktické poznání může realizovat. V tomto 

smyslu se domníváme, že apriorní syntetické soudy mají charakter a plní funkci 

apofantických vět, pakliže ty, s důrazem kladeným na význam řeckého apofainó, ,zjevuji‘, 

spolurozhodují o ontologické ustavenosti jsoucího jako ,předmeteného s ohledem na pravdu 

nebo nepravdu‘. Spolurozhodují o ní ovšem proto, že není výlučně v jejich moci konstituovat 

jsoucno jako buď pravdivé, nebo nepravdivé, neboť jako pouhé funkce, přivádějící 

rozmanitost názoru pod jednotu transcendentálního věcně obsažného určení, předpokládají 

jednotu (resp. „jednotu“) vědomí, doprovázejícího soudovou syntézu. Slovy Martina 

Heideggera, nejsou apofantické věty či soudy ,místem pravdy‘.
148

 

2.7 Syntéza, obrazotvornost, čas 

 

Formálně vyjádřeno, je poznání syntetickou jednotou receptivity a spontaneity, utvářenou pod 

neustálým dohledem vědomí. Regulativní funkce vědomí slouží k tomu, aby produktem 

syntézy byly objektivně platné poznatky, zatímco syntéza, která zůstává bez doprovodu 

vědomí, tj. která se neutváří podle pravidla, spojuje jednotlivé představy nahodile a platnost 

takto vzniklých poznatků může být jen subjektivní. Nutno však podotknout, že syntézu 

nereglementovanou podle předpisu vědomí nelze v podstatě ani jako ,syntézu‘ s dobrým 

svědomím označit, poněvadž ,sou-klad‘ je neuskutečnitelný bez jednoty, s ohledem na kterou 
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 „Satz ist nicht der Ort der Wahrheit, sondern Wahrheit der Ort des Satzes.“ Heidegger, M., Logik. Die Frage 

nach der Wahrheit, B. Erstes Hauptstück. Das Wahrheitsproblem im entscheidenden Anfang der 

philosophierenden Logik und die Wurzeln der traditionellen Logik, Frankfurt am Mainf, Klostermann 1995, s. 

135.  
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je kladené ,kladené pospolu‘. Syntéza podle Kanta v nejobecnějším významu představuje 

činnost takovou, jejímž prostřednictvím k sobě přidávám různé představy a pojímám (něm. 

begreifen) jejich rozmanitost v jeden poznatek.
149

 Čistá je ovšem teprve ta syntéza, jejíž 

činnost je zacílená na rozmanitost danou a priori – a čistě danou intuitivní rozmanitost 

představují v hořejším výkladu odhalené ,nutnosti z času‘ resp. časem určený vnitřní smysl.
150

 

Dalším charakteristickým rysem syntézy je, že se jedná o pouhý účinek obrazotvornosti (něm. 

Wirkung der Einbildungskraft), „slepé, i když nepostradatelné funkce duše (něm. blinden, 

obgleich unentbehrlichen Funktion der Seele)“.
151

 To ovšem znamená, že vztah rozvažování 

k názoru není nikterak neproblematický a že syntéza se vnitřně rozvrstvuje na tři dílčí funkční 

ohledy, a sice na 1) apriorní synopsi rozmanitosti pomocí smyslu, na 2) vlastní syntézu této 

rozmanitosti pomocí obrazotvornosti a konečně na 3) jednotu této syntézy pomocí původní 

apercepce.
152

 Syntéza, spočívající v základu apofantických vět, se tudíž rozvrstvuje relativně 

ke třem rozpoznaným „původním pramenům (schopnostem či mohutnostem) duše“: k čistému 

názoru, čisté obrazotvornosti a k čistému vědomí.  

Ve vztahu k čistému časem určenému názoru plní syntéza funkci synopse 

rozmanitosti, o které Kant pojednává v Dedukci čistých rozvažovacích pojmů pod titulem 

,syntézy aprehenze v názoru‘.
153

 Jak výraz ,synopse‘ napovídá, zasluhuje se syntéza na rovině 

čistého smyslu o konstituci ,sou-hledu‘, potažmo ke ,shrnutí‘, jehož produktem je jednota 

názoru. Jednota, o které je tu nyní řeč, představuje jednotu čistého časového určení, tedy 

jednotu ,posobnosti‘, neboť podle Kanta není v žádném případě neproblematické, že 

představy následují ,jedna po druhé‘. „Představa jakožto obsažená v jednom okamžiku nemůže 
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 „Syntézou v nejobecnějším významu rozumím jednání [něm. Handlung], jejímž prostřednictvím k sobě 

přidávám různé představy [něm. verschiedene Vorstellungen zu einander hinzuzutun] a pojímám [něm. 

begreifen] jejich rozmanitost v jeden poznatek.“ KrV, B 103. Překlad mírně upraven.  

150
 „Eine solche Synthesis ist rein, wenn das Mannigfaltige nicht empirisch, sondern a priori gegeben ist (wie das 

im Raum und der Zeit).“ Tamtéž.  

151
 KrV, B 104. 

152
 „Es sind aber drei ursprüngliche Quellen, (Fähigkeiten oder Vermögen der Seele) die die Bedingungen der 

Möglichkeit aller Erfahrung enthalten, und selbst aus keinen andern Vermögen des Gemüts abgeleitet werden 

können, nämlich, Sinn, Einbildungskraft und Apperzeption. Darauf gründet sich 1) die Synopsis des 

Mannigfaltigen a priori durch den Sinn; 2) die Synthesis dieses Mannigfaltigen durch die Einbildungskraft; 

endlich 3) die Einheit dieser Synthesis durch ursprüngliche Apperzeption.“ KrV, A 95.  

153
 Srovnej s 1. O syntéze aprehenze v nazírání, KrV, A 99, A 100.  
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být ničím jiným než absolutní jednotou,“ tvrdí Kant
154

 a míní tím, že bez předpokladu čisté 

následnosti bychom neměli po ruce nic takového, co by nám umožňovalo následnost mezi 

jednotlivými singulárními jevy konstruovat ex post. Jinými slovy, protože je čistý čas, čisté 

,po sobě‘ jevů, apriorní formální podmínkou možnosti danosti jevů vůbec, nepřipadá v úvahu 

jeho konstituce prostřednictvím zkušenosti, tedy jeho utváření na základě registrované 

faktické pravidelnosti výskytu jednotlivých zkušenostních objektů. Pakliže Berkeley pojal 

pravidelný výskyt některých kombinací impresí či idejí za empirickou podmínku možnosti 

relativně úspěšné predikce, Kant tento předpoklad radikálním způsobem zpochybnil, neboť 

bychom podle něj nebyli schopní fakticky registrovat časovou posloupnost jevů, aniž by čas 

představoval apriorní určení našeho vnitřního smyslu. Stojí nicméně za pozornost, že i 

Berkeley podmínil možnost časového uspořádání singulárních impresí součinností zvyku a 

fiktivnosti, přestože jejich vazbu na čas nijak nezohlednil a nevyvodil z toho příslušné závěry.  

Čistá syntéza aprehenze se tudíž zasluhuje o konstituci čistého ,po sobě‘ času neboli o 

konstituci sukcese vůbec. Avšak pouhé kladení ,jednoho po druhém‘ k ustavení jednoty 

čistého názoru nestačí. Přestože je tudíž syntéza aprehenze nutnou podmínkou ke konstituci 

posobnosti, není podmínkou postačující, neboť aby mohlo být skutečně ,jedno po druhém‘, 

musí být uchopování představ ,jednu po druhé‘ doprovázeno jejich reprodukcí v postupu 

k částem následujícím.
155

 Tím se dostáváme k tomu, co Kant nazval ,syntézou reprodukce v 

obrazotvornosti‘,
156

 která utváří vůbec apriorní pravidlo doprovázení či následnosti (něm. 

Begleitung oder Folge).
157

 Čistá reprodukce představ uchopovaných ,jedna po druhé‘ teprve 

umožňuje přechod mysli (něm. Übergang des Gemüts) mezi jednotlivými představami podle 

předpisu obrazotvornosti, tedy umožňuje jí rozeznávat aprehenzivně utvářený vztah mezi 

představami jako následnost. Bez schopnosti reprodukovat aktuálně uchopenou představu při 

přechodu k představě následující bychom měli co činit pouze se singulárními představami, 
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 „[...] als in einem Augenblick enthalten, kann jede Vorstellung niemals etwas anderes, als absolute Einheit 

sein.“ KrV, A 99.  

155
 „[...] jestliže vedu myšlenou přímku či chci myslet čas od jednoho poledne k druhému nebo si jen představit 

nějaké číslo, pak musím v myšlenkách nejprve nutně uchopovat tyto rozmanité představy jednu po druhé 

[mannigfaltigen Vorstellungen nach der andern in Gedanken fassen müsse]. Kdybych však předcházející části 

[...] vždy zapomínal a nereprodukoval je při postupu k částem následujícím, nemohla by nikdy vzniknout celá 

představa, ani žádná z uvedených myšlenek, ba dokonce ani ty nejčistší a prvotní základní představy prostoru a 

času [něm. die reineste und erste Grundvorstellungen von Raum und Zeit].“ KrV, A 102.  

156
 Srov. 2. O syntéze reprodukce v obrazotvornosti, KrV, A 100 – A 102. 

157
 KrV, A 101. 
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jinými slovy bychom byli odkázáni na jejich aktuální přítomnost. Čas, kdybychom v tom 

případě vůbec o něčem takovém mohli hovořit, by se „rozdrolil“ na singulární, výlučně 

aktuálně daná absolutní teď, mezi nimiž by nepanoval žádný vztah, natož vztah posobnosti. Je 

to obrazotvornost a k ní příslušná syntetická funkce (= reprodukce), která nás uschopňuje 

k tomu ,mít nějakou představu i bez její aktuální přítomnosti‘, resp. tu reproduktivně 

podrženou představu vztahovat k aktuálnímu ,nyní‘ jako předcházející. Jestliže tedy syntéza 

aprehenze je uchopováním ,jednoho po druhém‘, konstituuje syntéza obrazotvornosti ono 

čisté ,po‘ v podobě předpisu doprovázení či následnosti, to je předpisu, jímž se mysl řídí při 

přechodu od ,jedné k druhé‘.Tento přechod je umožněný a zajištěný reproduktivní funkcí 

obrazotvornosti, na rovině empirie nás uschopňující k tomu, mít předmět i bez jeho aktuální 

danosti smyslům. 

Aprehenze, která aktuálně uchopuje ,jednu představu po druhé‘, předpokládá 

reproduktivní činnost obrazotvornosti, utvářející předpis následnosti pomocí konstituce onoho 

,po‘, podle kterého dochází k řazení jednotlivých představ.
158

 Čas tak sice je „pouhá“ 

,posobnost‘, to však Kanta nezmýlilo a nemělo k tomu považovat posobnost za nepodmíněně 

danou, neboť jednota následnosti jednotlivých ,teď‘ naopak předpokládá součinnost 

aktuálního uchopování a reproduktivního podržování. Kant si totiž uvědomil, že něco tak na 

první pohled neproblematického, kterým je ,nyní‘, potažmo k prosté následnosti mnoha 

takových ,nyní‘, v sobě ve skutečnosti skrývá souhru nejméně dvou časových ohledů: aktuální 

přítomnosti a minulosti, ve které jsou reproduktivně podržované již uchopené a projité 

představy. Všimněme si, že bez syntézy reprodukce v obrazotvornosti bychom uchopovali 

pokaždé nějaké ,nyní‘, neměli bychom ale možnost mezi jednotlivými ,nyní‘ rozlišovat, 

všechna by pro nás byla aktuálně přítomná, a proto navzájem nerozlišitelná. Zkušenost 

postrádající schopnost imaginativní reprodukce by tak byla zahlcená nediferencovanou 

vtíravostí aktuálně daných smyslových obsahů, a proto by znemožňovala empirickou anebo 

habituální konstrukci časových určení svých předmětů.  

Přestože ale syntéza reprodukce spoluzakládá ,minulostní rozměr‘ zkušenosti, 

bezpodmínečně nutný pro schopnost mysli přecházet od jedné představy k druhé podle 

předpisu následnosti, jednota názoru se jejím působením ještě nezavršuje. Reproduktivní 

podržování již uchopených a projitých představ totiž předpokládá vědomí, že to, co myslíme, 
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 „Die Synthesis der Apprehension ist also mit der Synthesis der Reproduktion unzertrennlich verbunden.“ 

KrV, A 102. 
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je totéž, co jsme mysleli před chvílí.
159

 Jinými slovy, je to ,syntéza rekognice v pojmu‘,
160

 

která konstituuje totožnost každé jednotlivé představy a bez které by byl přechod mysli 

znemožněný proto, že při jejím přechodu ,od jedné představy k druhé‘ by se ocitala pokaždé u 

nové představy. ,Pojem‘ podle Kanta „označuje jedno vědomí, které sjednocuje postupně 

nazíranou a pak také reprodukovanou rozmanitost do jedné představy“.
161

 Je to tudíž vědomí, 

„jednota“ transcendentální osoby, které se zasluhuje o možnost při přechodu mysli se vracet 

k představě jako ustavičně téže představě. Bez syntézy rekognice v pojmu by zůstaly syntéza 

aprehenze, jako i syntéza reprodukce slepé a v konečném důsledku neschopné konstituovat 

jednotu rozmanitosti názoru, to je ovšem jednotu čistého časového určení neboli posobnosti. 

Identita jednotlivých představ se konstituuje tím, že vědomí ustavičně doprovází soudovou 

syntézu, vnitřně rozlišenou na aprehenzi a reprodukci. To pak znamená, že identitu představ, 

k nimž se v přechodu mysli vracíme jako k týmž představám, zajišťuje (něm. verschafft) ta 

skutečnost, že jsou to všechno v principiálním smyslu slova mé představy. 

Kantova analýza syntézy, spočívající v základu apofantické věty, nám tudíž skýtá 

plastičtější představu o vzájemném spojení receptivity a spontaneity, to je o jednotě poznání. 

Navzdory tomu, že se syntéza vnitřně rozvrstvuje na dílčí funkce relativní k dílčím 

poznávacím mohutnostem, tedy k názoru, obrazotvornosti a vědomí, nejedná se o funkce 

souběžné a víceméně soběstačné, neboť se navzájem podmiňují a teprve jejich součinnost, 

zajišťovaná „jednotou“ vědomé transcendentální osoby, završuje jednolitý celek zkušenosti. 

Stejně jako zkušenost, tak i předmět zkušenosti předpokládá činnost transcendentální syntézy, 

přičemž se ukazuje, že určený, to je do celku přírody začleněný předmět je takový, který je 

určený časem jakožto bezprostředním produktem součinnosti čisté aprehenze a reprodukce. 

Významovou stabilitu předmeteného pak samozřejmě zajišťuje „jednota“ vědomí a jí 

příslušná transcendentální syntéza rekognice v pojmu. Ukazuje se tedy, že bezprostředním 

produktem syntézy je čas, neboť ačkoli ten vystupuje v podobě „pouhé“ posobnosti, 

předpokládá niternou sepjatost aktuální přítomnosti a minulosti, konstituovaných součinností 

aprehenze a reprodukce. Kantova analýza dílčích nesamostatných rysů syntézy nás tudíž 

přivádí k nahlédnutí do vnitřního ustrojení času, této reproduktivně podržované uplývavosti 
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 „Bez vědomí, že to, co myslíme, je totéž, co jsme mysleli před chvílí, by byla veškerá reprodukce v řadě 

představ marná.“ KrV, A 103.   
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 Srov. 3. O syntéze rekognice v pojmu, KrV, A 103 – A 110.  

161
 „Das Wort Begriff könnte uns schon von selbst zu dieser Bemerkung Anleitung geben. Denn dieses eine 

Bewuβtsein ist es, was das Mannigfaltige, nach und nach Angeschaute, und denn auch Reproduzierte, in eine 

Vorstellung vereingt.“ KrV, A 104.  
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jednotlivého aktuálního ,teď‘, kterou stabilizuje a do podoby ,následnosti‘ dohotovuje 

vědomí, doprovázející součinnost aprehenzivních a reproduktivních syntéz. Ačkoli 

představuje čas derivát činnosti syntézy, přece jen plní tu významnou úlohu, že utváří schéma, 

podle kterého se čisté pojmy mohou vztahovat k čisté intuitivní rozmanitosti a toho 

prostřednictvím ji odpovídajícím způsobem určovat.
162

 Je-li ovšem jev neurčený předmět 

smyslového názoru, to je předmět neurčený relativně k celku přírody jakožto ,předmětu 

poznání‘, znamená určit předmět relativně k oboru ,příroda‘ tolik, jako vynalézt pro něj 

odpovídající časové určení. 

Imaginativní syntéza reprodukce tudíž nezaujímá centrální postavení mezi aprehenzí a 

rekognicí z pouhých formálních důvodů, neboť je to ona, jejímž produktem je čas v podobě 

čisté posobnosti, to je v podobě reproduktivně podržované uplývavosti aktuálních ,nyní‘. 

Obrazotvornost podle Kanta utváří implicitní předpis pro přechod mysli od jedné představy 

k druhé, tedy je konstitutivní onomu ,po‘ jakožto charakteristickému určení vztahu mezi 

představami, postupně nazíranými v činnosti aprehenze. Bez reproduktivní syntézy 

obrazotvornosti bychom byli vystavení ustavičnému náporu aktuality, již bychom tak nebyli 

s to žádným způsobem rozlišit, takže přechod mysli od jedné představy k představě druhé by 

tím byl znemožněn. To ovšem znamená, že ani prostřednictvím habituálních syntéz bychom 

se nedokázali uschopnit k rekonstrukci příslušných časových relací mezi jednotlivými 

impresemi, jež by naopak byly nediferencovaným ustavičně aktuálním ,nyní‘, resp. něčím 

takovým, co bychom se jako ,nyní‘ zdráhali označit proto, že se jedná o časové určení a jako 

takové předpokládá ,posobnost‘, následnost ,jednoho po druhém‘. 

2.8 Závěr 

 

Berkeleyho filosofické pojednání lidského poznání vycházelo z analýzy nepredikativních 

soudů, lokalizovaných do základu vnímání. Součinnost empirických, to je habituálních či 

zvykových, a imaginativních „syntéz“ byla proto pojata analogicky k jazyku, takže utváří 

vposledku implicitní jazykové pravidlo, podle kterého když se řídíme, víme, jakým způsobem 

se zařídit vůči vnějším fyzickým objektům a jak relativně k nim rozvrhovat možnosti své 

,duchovní přirozenosti‘. S tím ruku v ruce jde Berkeleyho interpretace esse jako percipi, z níž 

vyplývá, že poznání slouží k predikci výskytu konkrétních kombinací impresí či idejí a že je 

kontinuální s ,empirickou skutečností‘ za toho předpokladu, že „ontologicky nepřeceňujeme“ 
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 Srov. s O schematismu čistých rozvažovacích pojmů, KrV, A137/B176 – A 147/B187.  
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text zanesený do ,knihy přírody‘ a že důvěřujeme moudrosti a dobrotivosti jejího Autora. 

Pojmy jako ,hmota‘, ,hmotná substance‘, ,síla‘ či ,impetus‘ interpretuje Berkeley pragmaticky, 

jejich význam extrahuje buď ze souvislosti s běžnou komunikací, nebo ze souvislosti 

s mechanistickým výkladem světa, jemuž slouží pouze k navýšení explanační působnosti, ne 

k popisu ,vnitřních‘ resp. ,skrytých‘ kvalit přírodních fenoménů. Je-li člověk obdařený 

rozumem, znamená to jen, že sehrává úlohu korektora ve vztahu k možným čtením z ,knihy 

přírody‘, která koriguje v tom smyslu, že vykazuje „metafysická“ zvěcňující vysvětlení do 

patřičných mezí a snaží se čtenáře naučit respektu k jazykovému ustrojení smyslové 

zkušenosti, tedy uvědomuje ho o pragmatickém významu ,věcí‘, zatímco jejich význam 

ontologický zpochybňuje.  

 Kant při své interpretaci poznání naopak vychází z analýzy predikativních výpovědí, 

čímž se dostává k rozlišení na analytické a syntetické soudy a prostřednictvím toho k otázce 

položené na možnou jednotu syntetických apriorních soudů. Nejedná se mu však pouze o to, 

aby ukázal, co utváří a zajišťuje jednotu rozmanitosti konkrétních jazykových výrazů, 

nepohybuje se tedy na půdě obecné logiky, ale pro účely své analýzy vypracovává logiku 

transcendentální, pojednávající čistý vztah soudů k předmětům. Převratné je na Kantově 

analýze poznání to, že se zdržuje interpretace ,podstaty‘, tedy toho, co podle Aristotela činí 

jsoucno jsoucím, ale zaměřuje se na rozbor poznání jako ,struktury danosti‘, v jejímž rámci se 

„tradičně metafysicky zatížené a temné“ pojmy ,subjektu a objektu‘ stávají pouhými 

strukturními momenty poznání. Ačkoli jsou subjekt a předmět (s ohledem na jeho 

předmetenost) navzájem asymetrické, nerozevírá se mezi nimi žádná „ontologická propast“, 

nýbrž jsou spolu zahrnuté do jediné souvislosti poznání, což Kantovi umožňuje jejich 

pojednání bez ohledu na možné zmatky, které s sebou přinášejí sklony je zvěcňovat a klást 

otázku na jejich ,vnitřní přirozenost‘, potažmo k otázkám na jejich různorodost a možnosti 

jejího překlenutí. O ,ontologický status‘ ,přírody‘ (= ,předmětu vůbec‘) Kantovi nakonec 

nejde, neboť příroda je jsoucno takové, ke kterému se vztahujeme s ohledem na pravdu nebo 

nepravdu, a poněvadž Kant reinterpretoval pravdivost jako možnou shodu s implicitním 

pravidlem předepsaným pro legitimní průběh soudové syntézy, má v jeho novátorském pojetí 

pravda význam ,obecné platnosti‘, vnitřně rozvrstvené na nutnost a obecnost. ,Být pravdivý‘ 

tak na jedné straně znamená ,řídit se pravidlem‘, na straně druhé a ruku v ruce s tím rovněž 

,být srozumitelný každé rozumné bytosti‘, ne snad ,shodovat se s cizorodým objektivním 

bytím‘. ,Předmět poznání‘, pro který se vžil název ,příroda‘, tak vposledku utváří pravidlo 
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nesmazatelně vepsané do představy, ze které se stává objektivně platný poznatek, je-li 

,předmětně vztažená‘ a přitom reglementovaná podle předpisu pro soudovou syntézu.  

Z toho všeho vyplývá, že Kantova analýza poznání nepředstavuje významový rozbor 

dílčí lidské činnosti, nýbrž je to naopak šetření o možnostech ,předmětného vztahu‘, tedy 

vztahu konečné lidské bytosti ke jsoucnu, pakliže ho poznává. Vztahovat se ke jsoucnu buď 

jako k pravdivému, nebo nepravdivému znamená a priori konstituovat způsob bytí jsoucna, to 

je být nastražený na faktickou dotčenost jsoucnem (= počitek) a na tom základě se k němu 

moci vztahovat takovým způsobem, abychom ho mohli začlenit do celku ,přírody‘, nebo ho 

naopak jako možný předmět poznání odmítnout a vykázat za hranice přírodních věd (něm. 

Naturwissenschaften). Významná je rovněž ta skutečnost, že vlastní hranici ,přírody‘ a tím i 

hranici působnosti přírodních věd stanovuje Kant v podobě agnostického subjektu, 

transcendentální osoby, která utváří nejzazší podmínku možnosti poznání a relativně 

k předmětům zkušenosti je ničím, nepoznatelnou ne-věcí, anebo podle Kanta: ,něčím vůbec‘. 

Jediné, co o té ,osobě‘ můžeme smysluplně tvrdit, je, že v podobě vědomí doprovází 

soudovou syntézu a zajišťuje legitimnost poznatků jejím prostřednictvím utvářených. 

Poněvadž je ovšem syntéza subjektivním jednáním, je to vědomí v podstatě vědomím sebe a 

poznání má charakter ,nepředmětným vztahem k sobě zjednávat si vztah k předmětu‘. 

Konečný lidský subjekt si vztah k předmětu zjednává tak, že si ho dává prostřednictvím 

,nutností z času a prostoru‘, které zakládají zjevnost možných objektů poznání, zatímco 

myšlení se zasluhuje o konstituci transcendentálního věcně obsažného určení, což jsme 

interpretovali jako významovou stabilizaci intuitivní rozmanitosti. Je proto možné Kantovo 

pojetí poznání vyložit vstřícně k významu pojmu ,předmětu‘, smyslovost na tom základě 

pojmout jako konstitutivní předmetenosti předmětu, vnitřně rozvrstvené na ,protikladnost‘ a 

,vstřícnost‘, a spontaneitu rozvažování jako konstitutivní významovému ,stání‘ předmětu, tedy 

jeho ,objektivitě‘. Tím zároveň dochází k oslabení neadekvátních „metafysických“ implikací 

o pojmu ,předmětu‘, které zůstaly stát u jeho protikladnosti a tu navíc opatřily významem 

transcendence, propastné odlišnosti od vnímajícího nebo si představujícího subjektu. Jakmile 

však pojmy ,subjektivního a objektivního bytí‘ očistíme od podobných předsudků a po vzoru 

Kantově je začleníme do ,struktury danosti‘ jako její konstituční rysy, zbavíme se nutnosti 

vykazovat možnou shodu mezi dvěma jakostně různými druhy bytí. 

Kantovo výslovné zaměření se na predikativní výpovědi mu umožnilo soustředit se na 

možnosti zjednávání syntetického spojení mezi subjektem a predikátem. Víme již, že mu 

nešlo v první řadě o zajištění jednoty těch výpovědí jako pouhých jazykových útvarů, to je na 
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jednotu slovní rozmanitosti, nýbrž je pojal jako transcendentálně-určující soudy, jejichž 

funkce spočívá v předběžné čili apriorní konstituci bytí jsoucna jako buď pravdivého, nebo 

nepravdivého. Na tom základě se dopátral významné konstituční úlohy obrazotvornosti, jíž 

vyčlenil (nejen formální) centrální postavení v celku poznání, poněvadž je to ona, která je 

konstitutivní čistému času, tedy čisté posobnosti, jež není něčím nepodmíněně daným, ale 

předpokládá součinnost aprehenzivních a reproduktivních syntéz, utvářejících pod dohledem 

„jednoty“ vědomí čas jako reproduktivně podržovanou uplývavost aktuálních nyní. Příroda, 

představující pro Kanta „[ř]ád a pravidelnost v jevech (něm. die Ordnung und Regelmäβigkeit 

an den Erscheinungen)“,
163

 je tak časově určená, resp. začlenit neurčený předmět smyslového 

názoru do celku přírody znamená vynalézt pro něj odpovídající „časové umístění“ . Byl to 

proto Kant, kdo odhalil významnou úlohu času, kterou sehrává při konstituci zkušenostního 

předmětu, ačkoli pravdou je, že čas zůstává stále derivátem činnosti příslušných intuitivních a 

imaginativních syntéz. Nejzazším konstitučním určením soudu je syntéza a ruku v ruce s ní 

rozluka, které se realizují při konstituci času jako sice spojitého, a přece díky reprodukci 

v obrazotvornosti vnitřně rozlišitelného na jednotlivá nyní, která tak nesplývají 

v nediferencovanou aktuální vtíravost, ani to nejsou singulární či absolutní „okamžiky“, nýbrž 

následují ,jedno po druhém‘. Pro Kantovu interpretaci poznání je proto rozhodující volba 

predikativních výpovědí, rozpoznaných jako svébytně pojaté apofantické věty, jejichž vnitřní 

strukturu ve své transcendentální logice zároveň osvětluje a jejich prostřednictvím odhaluje 

dílčí, a přesto nesamostatné prameny poznání: názor, obrazotvornost a vědomí.  
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 KrV, A 125.  



99 
 

3. Rozumění 
Poznání pro Kanta nepředstavuje „prodlouženou každodennost“, určenou pragmatickými 

vztahy, nýbrž vazbu konečné lidské bytosti na jsoucno takovou, při které jde o pravdu nebo 

nepravdu, to je při které se o bytí jsoucna rozhoduje s ohledem na možnost ,být pravdivé 

anebo nepravdivé‘. Tomu odpovídá i Kantovo rozhodnutí pro analýzu predikativních 

výpovědí neboli syntetických soudů, jejichž prostřednictvím určujeme názorné danosti 

relativně k celku ,předmětné skutečnosti‘ či ,přírody‘. ,Být pravdivé nebo nepravdivé‘ proto 

znamená ,být začlenitelné do regionu přírody vůbec‘, o kterém víme, že je v podstatě ,bytím 

v souhlasu s implicitním pravidlem předepsaným pro legitimní průběh soudové syntézy‘. 

Pojem ,pravdy‘ je pro Kanta ekvivalentní výrazu ,objektivní platnosti‘, to je nekontingentní 

shodě mezi jednotlivými lidskými subjekty, která spočívá v jejich přirozeném nadání 

poznávat, tedy zjednávat si jsoucno s ohledem na možnost ,být pravdivé anebo nepravdivé‘. 

Rozpoznaná souvislost mezi Kantovou transcendentální logikou a Aristotelovou 

,hermeneutikou‘ nám umožnila identifikovat jako nejzazší konstituční rysy výpovědi (něm. 

Aussage, řec. logos) spojení (něm. Verbindung, řec. synthesis) a rozluku (řec. diairesis), a 

sice v tomto strukturním pořadí, neboť „kde rozvažování předem nic nespojilo, nemůže také 

nic rozkládat“. Vnitřní komplikovanost fenoménů spojení a rozluky se projevila při 

interpretaci rozvrstvení syntézy na 1) aprehenzi v názoru, 2) reprodukci v obrazotvornosti a 3) 

rekognici v pojmu, poněvadž jejich součinností se konstituuje apriorní časové určení, které, 

ačkoli je derivátem činnosti imaginativních syntéz, sehrává rozhodující úlohu při předmetání 

a významové stabilizaci zkušenostního předmětu.  

Při své pragmatické interpretaci poznání a v souvislosti s ní při zaměření na 

nepredikativní (např. prostorové) odhady se jsoucno podle Berkeleyho zohledňuje jako buď 

užitečné, nebo neužitečné; ne snad ve vágním „utilitaristickém“ smyslu, ale v důvodném 

vymezení se vůči zvěcňujícím „metafysickým“ vysvětlením a s ohledem na primární význam 

a úlohu těla jako toho, které ,člověku‘ zpřístupňuje „svět“ v podobě rozmanitých rezistentních 

impresí. Navzdory tomu, že Berkeley odmítnul představu o ,hmotném nositeli‘, přece jen 

zůstal „zajatcem“ „metafysiky“, kterou sám kritizoval, poněvadž existenci ,podstaty‘ přece 

jen legitimizoval, a to v podobě ,duchovní substance‘, o které jediné si dokážeme zjednat 

bezprostřední evidenci a kterou nemůžeme rozumně odmítnout proto, že při vnímání, chtění 

anebo představování si nějaké ideje „klademe“ nutně sami sebe (ang. myself) jako ty, již 

vnímají, chtějí anebo si představují. Kantova radikální reinterpretace metafysiky jako „pouhé“ 

,analytiky čistého rozumu‘ spočívá naopak v tom, že pojmy ,subjektivního a objektivního 
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bytí‘ chápe jako „pouhé“ konstituční rysy jediné ,struktury danosti jsoucna konečnému 

lidskému subjektu‘ a tím se otázce po ,ontologickém statusu‘ subjektivního i objektivního bytí 

vyhýbá. Tím ovšem nechceme tvrdit, že Berkeleyho filosofický rozvrh by za tím Kantovým 

„pokulhával“, chceme jen upozornit na to, že odlišná volba východisek – nepredikativních 

odhadů na jedné a predikativních výpovědí na druhé straně – rozhoduje zároveň i o odlišném 

pojetí ,danosti jsoucna člověku‘ a horizontů, ve kterých se to jsoucno ,člověku‘ podává. Mohli 

bychom nyní svůj výklad uzavřít tím, že v případě Berkeleyho a Kanta se jedná o dva různé 

filosofické přístupy, které spolu jsou sice neslučitelné, a přece nelze rozhodnout ve prospěch 

žádného z nich. To samozřejmě je pravda, neboť Berkeley se orientuje na běžnou komunikaci 

a zařizování se v ,záležitostech všedního dne‘, zatímco Kant se soustředí na analýzu 

predikativních výpovědí a prozkoumává na jedné straně možnost syntézy subjektu a 

predikátu, na straně druhé možnost jejího zdůvodnění stran implicitní „jednoty“ vědomí. Co 

však mají Berkeley, jako i Kant společné, je důraz kladený na ,proměny způsobů danosti 

jsoucna člověku‘, to je na to, co Martin Heidegger nazval ,jako-struktura‘ (něm. Als-Struktur). 

U Berkeleyho je tato tendence patrná na samotné volbě východisek jeho filosofických úvah, 

kterými jsou běžná komunikace a mezi objekty se ,zařizující lidský život‘, kdežto v případě 

Kanta se tato skutečnost ozřejmuje na jedné straně při jeho novátorské reinterpretaci 

metafysiky, na straně druhé když tvrdí, že „je nutné učinit naše pojmy smyslovými (tj. připojit 

k nim předmět v názoru), jako udělat naše názory srozumitelnými [něm. verständlich zu 

machen] (tj. přivést je pod pojmy)“.
164

 Rozvažování (něm. Verstand), o němž jsme tvrdili, že 

představuje funkci opatřující intuitivní danost „hodnotami“ ,pravda nebo nepravda‘, můžeme 

nyní interpretovat jako ,rozumění‘ (něm. Verstehen) svého druhu. Syntetická jednota 

receptivity a spontaneity se totiž zasluhuje o to, že je poznávajícímu lidskému subjektu 

jsoucno dané jako předmět zkušenosti. Protože v základu poznání stojí syntetické soudy 

neboli apofantické věty, jedná se – slovy Heideggerovými – o ,apofantickou jako-strukturu‘, 

která však fenomén ,rozumění‘ nevyčerpává. To jsme se pokusili doložit výše provedeným 

srovnáním Berkeleyho a Kantova filosofického přístupu, jež vedly k rozdílně pojatým 

,způsobům danosti‘ neboli oba jiným způsobem přispěly ke konstituci onoho ,jako‘. Pravdou 

ale zůstává, že nepredikativní běžné odhady, jako i predikativní výpovědi každé po svém 

vykazují (něm. aufzeigen) jsoucno do nějakého způsobu bytí, že každé z nich je svým 

způsobem konstitutivní tomu, ,jako co‘ jsoucno potkáváme.  

  

                                                           
164

 KrV, A 52, B 76. Proložil V. Z. 
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3.1 Tři rysy výpovědi 

 

Avšak na rozdíl od nepredikativních běžných odhadů zakládají apofantické věty vztah 

k pravdě nebo nepravdě, ačkoli i navzdory tomu mají oba druhy těch soudů (ang. Judgement, 

něm. Urteil) ten společný rys, že konstituují vzájemnou sdělnost, která je pravdě konstitutivní. 

Poněvadž ale apofantické věty zakládají vztah konečného lidského subjektu k pravdě nebo 

nepravdě explicitně, jsou to ony, které se staly předmětem Heideggerovy fenomenologické 

interpretace, zaměřené na vnitřní strukturu logu, resp. na to, že jeho prostřednictvím se 1) 

vztahujeme ke jsoucnu s ohledem na pravdu nebo nepravdu, 2) o jsoucnu predikujeme 

vlastnosti, které mu o sobě buď náleží, nebo ne, a konečně se jeho prostřednictvím můžeme 

navzájem 3) sdělovat. V souvislosti s tím fixuje Heidegger tři ,strukturální momenty‘ 

apofantické věty: ad 1) výkaz (něm. Aufzeigung), ad 2) určení (něm. Bestimmung), ad 3) 

sdělení (něm. Mitteilung); představující pro něj „věcné pokyny [něm. Anweisungen] pro 

zkoumání fenoménu samého“.
165

 Implicitní souvislost mezi výkazem, určením a sdělením 

můžeme sledovat i při Kantově interpretaci poznání: Konečný lidský subjekt si totiž 1) a 

priori zjednává vztah ke jsoucnu s ohledem na ,pravdu nebo nepravdu‘, takže je 

prostřednictvím rozvažování může 2) opatřit odpovídajícím logickým určením resp. pojmem, 

a protože je soudová syntéza legitimizovaná „jednotou“ vědomí, jsou jednotlivé poznatky 3) 

srozumitelné každému konečnému subjektu.  

Ohledně prvního strukturálního momentu apofantické věty, který očividně zbývající 

dva umožňuje a nese, aniž by to hned mělo znamenat, že je od nich oddělitelný a 

osamostatnitelný, můžeme říci, že vykazování spočívá ve stanovení způsobu toho, jakým 

způsobem je nám jsoucno přístupné. V předešlé kapitole jsme se pokusili ukázat, že jsoucno 

je nám dané jako ,pravdivé nebo nepravdivé‘ proto, že se jeho konstituce jako předmětu 

zkušenosti řídí implicitním pravidlem předepsaným pro legitimní průběh soudové syntézy. To 

pravidlo je do představy nesmazatelně vepsané jako ,předmět vůbec‘, ,transcendentální X‘ 

neboli ,něco vůbec‘, v podobě kterého vědomí doprovází aprehenzivní a reproduktivní 

syntézy. Rozpoznaná strukturální a funkční ekvivalence syntetických soudů a apofantických 

                                                           
165

 Heidegger, M., cit. d., s. 134. „Im lebendigen Reden ist eine apofansis Aussage in den drei Bedeutungen 

zumal; d. h. diese drei Bedeutungen sind nicht ausgedachte und leer unterschiedene Wortbedeutungen des Titels 

»Aussage«, sondern meinen je ein bestimmtes Strukturmoment des logos. Die unterscheidenden Fixierungen von 

Aussage 1. als Aufzeigung, 2. als Bestimmung, 3. als Mitteilung sind daher sachliche Anweisungen für die 

Untersuchung des Phänomens selbst.“  
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vět nám umožňuje interpretovat konstituci zkušenostního předmětu jako ,zjevování‘ (řec. 

apofainesthai) jsoucna jako ,pravdivého nebo nepravdivého‘. V souvislosti s tím, že výpověď 

(něm. Aussage) je logos apofantikos, Heidegger stanovuje vykazování jako ,vykazující 

nechání vidět‘,
166

 kterému rozumíme přibližně ve smyslu ,zpřístupnit si a zohlednit jsoucno 

jako pravdivé nebo nepravdivé‘. Víme již, že pravdivost či nepravdivost nevypovídáme o 

jsoucnu nahodile, nýbrž že ,pravda a nepravda‘ představují konečným lidským subjektem a 

priori zjednaný způsob bytí jsoucna, aniž bychom tím však chtěli naznačit, že ,pravda a 

nepravda‘ představují ,podstatu‘ skrytou příslovečně ,za‘ (řec. meta) faktickou rozmanitostí 

daného. Z toho Heidegger vyvozuje, že výpovědi je jako výpovědi konstitutivní její 

přináležitost ,pravdě či nepravdě‘,
167

 což není v žádném rozporu s Kantovým pojetím soudu, 

v jehož moci rovněž není ,pravdu a nepravdu‘ utvářet, nýbrž jimi „pouze“ opatřovat intuitivní 

danosti. Kdyby soudová syntéza nebyla reglementovaná podle předpisu vědomí, nebyly by 

poznatky jejím prostřednictvím utvořené objektivně platné, nýbrž by šlo o pouhé „fantazijní 

představy“, „platné“ jen relativně k jednotlivým empirickým subjektům. 

Další krok při interpretaci vnitřní struktury apofantických vět proto pro Heideggera 

představuje odhalení souvislosti mezi výpověďmi a pravdou a nepravdou, neboť podle 

Aristotela je apofantická jen ta řeč, která se týká pravdy (řec. alétheia) a nepravdy (řec. 

pseudos). V Aristotelově pojetí, resp. v jeho heideggerovské interpretaci, však neznamená 

pravda ,objektivní platnost‘, kterýžto význam pravdy Kant rezervuje pro metafysiku 

konstituovanou jako přírodní věda, nýbrž tolik jako ,odkrýt‘ (něm. entdecken), ,odhalit‘ (něm. 

enthüllen) či ,odebrat něčemu skrytost‘ (něm. Verborgenheit von etwas wegnehmen).
168

 

                                                           
166

 Heidegger, M, tamtéž, s. 133. „Demnach müssen wir übersetzen: »aufweisend sehen lassend (Aussage) ist nur 

das Reden, darin das Entdecken oder Verdecken die eigentliche Redeabsicht trägt und bestimmt« [...] Das Wesen 

des Satzes ist apofainesthai – sehen lassen ein Seindes, apo: von ihm selbst her. Der Redesinn der Aussage ist 

dieses Sehenlassen (delún). Der logos ist apofantikos, dessen auszeichnende Möglichkeit des Redens im 

Sehenlassen liegt, der seiner Redenwendung nach etwas zum Sehen bringen kann; oder kurz: apofansis – 

Aussage, angemessener: Aufzeigung.“   

167
 Tamtéž, s. 135. „Der logos ist nicht von Hause aus wahr, d. h. entdeckend, sondern er kann entdecken als 

etwas, das auch verdecken kann. Extrem formuliert: Die Aussage kann nur überhaupt wahr sein, entdecken, weil 

sie auch verdecken kann, d. h. weil sie qua Aussage a priori im »als« sich bewegt. Das Entdecken der Aussage 

ist ein nichtverdeckens Entdecken, d. h. die Struktur der Aussagewahrheit ist grundsätzlich die der Falschheit.“ 

168
 Tamtéž, s. 131. „Recht verstanden und im strengen Sinne wörtlich heiβt der Ausdruck, der im Griechischen 

für Wahrsein steht – alétheuein – soviel wie ent-decken, im Sinne von enthüllen, die Verborgenheit von etwas 

wegnehmen; der angemessene Terminus ist ent-decken, und zwar nicht in dem betonten Sinn, etwas zum 
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Pakliže bychom pro pojem ,pravdy‘ podrželi kantovskou ,objektivní platnost‘, mohli bychom 

přesto sice ještě z něho interpretačně uvolnit moment ,odkrývání‘, ale omezený rozhodnutím 

fixovat ,pravdivost‘ na „jednotu“ vědomí a tím ,pravdě‘ ponechat rys ,zjednávání‘ či 

,vynucování‘. 

Apofantické jsou ovšem ty věty, které se nějak týkají pravdy i nepravdy, kterou 

Heidegger v prvním kroku své interpretace označuje německým slovem ,Falschsein‘, jehož 

význam ovšem zpřesňuje vstřícně k řeckému pseudos a tvrdí, že ,mýlící řeč‘ (něm. täuschende 

Rede) staví před to, co je míněné anebo očekávané (něm. Gemeinte oder Erwartete), něco 

jiného.
169

 Tento výklad pojmu ,nepravdy‘ mu umožňuje zahlédnout ten její strukturní 

moment, který má společný s pojmem ,pravdy‘ (řec. alétheia), a sice že je to svého druhu 

,zakrývání‘ (něm. Verdecken). Heideggerem utvořený pouhý „slovníkový“ protiklad mezi 

odkrýváním a zakrýváním (něm. Entdecken und Verdecken) slouží k vyznačení vnitřního 

strukturního prolnutí ,pravdy a nepravdy‘ a na tom základě nabádá k interpretaci apofantické 

věty jako ,způsobilé jak k pravdě, tak k nepravdě‘, aniž by mezi ,pravdou‘ a ,nepravdou‘ měla 

existovat nějaká asymetrie.
170

  

Aristotelovo vymezení apofantické věty jako toho způsobu řeči, „v které je skutečně 

pravda nebo nepravda“, Heidegger interpretuje jako: „vykazujícím necháním vidět (výpovědí) 

je jen ta řeč, ve které je [něm. vorkommt, řec. hýparchein] odkrývání či zakrývání“. Ono ,je‘ 

neoznačuje však pouhý ,výskyt‘ (něm. Vorkommensein) pravdy a nepravdy v možné 

apofantické větě, nýbrž podle Heideggera říká ,být předchůdně při ruce (něm. vorhinein 

Vorhandensein)‘ anebo ,ležet v základu něčeho tak, že touto předchůdnou příručností je vše 

ostatní neseno‘.
171

 Tím se znovu ke slovu dostává ta skutečnost, že není v moci apofantických 

                                                                                                                                                                                     
erstenmal ans Licht bringen, sondern überhaupt etwas, das noch verhüllt ist oder wieder verhüllt wurde, 

enthüllen, wieder enthüllen, so, was verdeckt war bislang oder wieder verdeckt wurde, entdecken.“ 

169
 Tamtéž, s. 131, 132. „Der Gegenbegriff pseudesthai heiβt dann auch nicht Falschsein; so übersetzt, kommt 

der Sinn des Satzes gar nicht an den Tag, sondern er besagt: täuschen, z. B. einen anderen täuschen; ihm vor das, 

was er meint zu sehen zu bekommen, etwas anderes stellen, was so aussieht wie... Täuschende Rede also stellt 

im Reden vor das Gemeinte etwas anderes, das etwas anderes ist als das Erwartete und Gemeinte.“  

170
 Tamtéž, s. 132. „Reden kann also ebenso wie entdecken, so verstellen, nämlich das, worüber die Rede ist. Um 

auch im sprachlichen Ausdruck den Gegenbegriff zu »entdecken« zu markieren, übersetzen wir pseudesthai mit 

»verdecken«, – das mit um so Recht, als nicht jede Rede, die falsch ist, von einem falschen Menschen, d. h. 

einem unwahrhaftigen, der es auf Täuchung abgesehen hat, gesprochen sein muβ.“    

171
 Tamtéž. „An der Stelle unseres Ausdruckes vorkommen steht griechisch: hýparchein – vorhanden sein. Es 

bedeutet aber hier nicht, was es öfters bedeuten kann, »vorkommen« im weitesten Sinne des »es gibt etwas« [...] 
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vět utvářet pravdu a nepravdu, ale že jsou to naopak pravda a nepravda, které fenomén 

apofantických vět či výpovědí vůbec umožňují.  

3.2 Synthesis kai diairesis 

 

Jestliže chce tudíž Heidegger proniknout do vnitřního ustrojení výpovědi (něm. Aussage), 

musí se zaměřit na možnost strukturální jednoty ,odkrývání a zakrývání‘, která výpověď 

v podobě apofantické věty podmiňuje. V závěru druhé kapitoly předložené práce jsme 

konstatovali, že nejzazším strukturním ohledem soudů jsou spojení (řec. synthesis) a rozluka 

(řec. diairesis), a sice v tomto konstitučním pořadí. Z toho vyplývá, že fenomén, který 

umožňuje výpověď jako buď pravdivou, nebo nepravdivou, je synthesis kai diairesis, jak to 

ostatně vyplývá z Aristotelova tvrzení, že „nepravda a pravda se týká spojení a rozloučení“. 

Na rozdíl od Kanta však Heidegger ruší asymetrii mezi spojením a rozlukou, aby si tím 

připravil půdu pro interpretaci strukturální jednoty, ze které lze dílčí, avšak nesamostatné 

fenomény synthesis kai diairesis adekvátním způsobem vyložit. Zrušení asymetrie mezi 

spojením a rozlukou opírá Heidegger o to, že v základu formulace možných pravdivých i 

nepravdivých soudů rovnomocně spočívají rozloučení i spojení, poněvadž by nedávalo dobrý 

smysl přiřknout pravdivost pouze kladným výpovědím (řec. katafasis), zatímco nepravdu 

pouze výpovědím záporným (řec. apofasis), které, na rozdíl od těch kladných, subjektu 

výpovědi něco odepírají (a zdají se proto spočívat výlučně na rozluce). Nechceme tu pozorně 

sledovat Heideggerovu argumentaci,
172

 zmiňme jen to, že kdybychom jako ,pravdivé‘ označili 

výlučně jen kladné soudy (zdánlivě spočívající pouze na spojení),
173

 znemožnili bychom si 

tím formulaci pravdivých negativních výpovědí, což by nebylo rozumné. Důležitý je pro nás 

pokyn nalézt strukturní jednotu spočívající v základu apofantických vět, to je strukturní 

jednotu, která podmiňuje a nese schopnost výpovědi ,být jak pravdivá, tak nepravdivá‘.
174

 Při 

                                                                                                                                                                                     
hýparchein besagt »das im vorhinein Vorhandensein«, »das zum Grunde liegen für etwas, so daβ durch dieses 

im vorhinein Vorhandene alles andere getragen wird«.“ 

172
 Ta probíhá tamtéž, ss. 136 – 139.  

173
 Srov.: „Kladný soud je soud, v němž se něco něčemu přičítá, záporný je soud, v němž se něco něčemu 

odepírá.“ Aristotelés, Aristotelés, O vyjadřování, 6. kapitola, přel. A. Kříž, Praha, Nakladatelství 

Československé akademie věd 1959, s. 28. 

174
 Heidegger, M., cit. d., s. 141. „Kurz: Ein Phänomen gilt es zu fassen, das an ihm selbst Verbinden und 

Trennen ist und vor sprachlichen Ausdrucksbeziehungen und deren Zusprechen [řec. katafasis; V. Z.] und 

Absprechen [řec. apofasis; V. Z.] liegt, und andereseits das ist, was möglich mach, daβ der logos wahr oder 

falsch, entdeckend oder verdeckend sein kann.“ 
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interpretaci Aristotelovy ,hermeneutiky‘ dochází Heidegger k tomu dílčímu závěru, že 

nejzazšími konstitučními momenty soudu jsou sice rovnomocné, ale přece jen pouhé formální 

ohledy spojení a rozluky, které nám toho o hledaném fenoménu samy o sobě moc nepoví. 

Otázkou totiž zůstává, jak mohou tyto jen formální konstituční ohledy uschopňovat výpověď 

k ,odkrývání, jako i zakrývání‘ a jaká skutečně je ona jednotná struktura, ze které rovnomocné 

spojení a rozluka vyrůstají.
175

  

Pakliže se však při interpretaci výpovědí zastavíme u pouhých spojení a rozluky a 

uznáme je za jediný fundament soudu, poutá to náš výlučný zájem na rozbor možných vztahů 

subjektu a predikátu, čehož dokladem je Kantův rozbor analytických a syntetických soudů. 

Tím nechceme (a ani zajisté Heidegger nechtěl) konstatovat Kantovu neschopnost proniknout 

k fenoménu jednoty, ze které rovnomocné spojení a rozluka vyrůstají, a tvrdit, že otázka 

položená na možnost syntetických soudů a priori je povrchní. Je ostatně pravda, že to byl 

právě Kant, kdo odhalil vnitřní rozvrstvení fenoménu syntézy a kdo se usilovně pídil po 

jediném kořenu poznání, z něhož vyrážejí receptivita dojmů na jedné a spontaneita 

rozvažování na druhé straně.
176

 Odtud je pochopitelná i „kontroverznost“ jeho pojetí 

,obrazotvornosti‘, která – alespoň v prvním vydání jeho Kritiky čistého rozumu – představuje 

vlastně nejzazší umožňující podmínku zkušenosti, a to proto, že imaginativní syntéza 

reprodukce se zásadním způsobem spolupodílí na konstituci času tak, že člověka „vyvléká“ 

z nediferencované vtíravosti singulárních „okamžiků“. Navíc je třeba si uvědomit, že čeho 

analýzu Kant provedl, je poznání, tedy vztah konečného lidského subjektu ke jsoucnu 

s ohledem na pravdu nebo nepravdu, které jsou v jeho pojetí ovšem srozumitelné v rámci 

,objektivní platnosti‘. Kant totiž explikuje filosofické předpoklady ,novověké přírodní vědy‘, 

zatímco Heideggerova fenomenologická kritika apofantických vět slouží k odhalení bazálních 

způsobů ,lidského rozumění světu jako majícího význam‘, a nikoli primárně jako ,pravdivého 

anebo nepravdivého‘.  

Vrátíme-li se ovšem k Heideggerově fenomenologické kritice apofantických vět, 

můžeme ze zastavení se u spojení a rozluky jako nejzazších formálních určení soudu odvodit 

                                                           
175

 Tamtéž, s. 141, 142. „Verbinden und Trennen sind die Strukturen, mit denen als einen Letzten die Aussage, 

das Urteil geklärt wird, und mit dieser Interpretation hat sich dann in unseliger Weise die von analytischen und 

synthetischen Urteilen verschlungen, so daβ die Konfusion groβ ist – und in der scheinbar fertigen und sicheren 

Wissenschaft Logik im Grunde nichts ins reine gebracht ist.“ 

176
 „Existují dva kmeny lidského poznání, které snad pocházejí z jednoho společného, nám však neznámého 

kořene, totiž smyslovost a rozvažování. Prvním jsou nám předměty dány, druhým je myslíme.“ KrV, A 16, B 30.  
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ten strukturální moment výpovědi, který jsme ve výkladu podaném výše zafixovali na 

označení ,určení‘. Jakmile jsou v našem zorném poli pouhé synthesis kai diairesis, které nám 

pro své domněle určující postavení brání zahlédnout jednotu, z níž jsou naopak odvozené, 

dochází podle Heideggera k nivelizaci ,vykazujícího nechání vidět‘ výpovědi na pouhou 

„predikaci“, jíž v základu sice jako umožňující podmínka stále leží ,výkaz‘, ale docela 

nepostřehnutý.
177

 To samozřejmě není příklad Kantův, poněvadž to byl on, kdo otázku na 

možnou jednotu syntézy predikativního soudu položil nad rámec obecné čisté logiky a pokusil 

se ji zodpovědět v rámci logiky transcendentální. Heidegger spíše varuje před tím, aby se 

otázka na možnou jednotu legitimizující soudovou syntézu nestala otázkou položenou na 

možnost jednoty pouhé následnosti slov (něm. Wortfolge) resp. na možnost realizovat spojení 

slovní rozmanitosti v jediný celek větného útvaru (něm. Gestalt des Satzes).
178

 Určení, 

„predikace“, je tak odvozeným modem původně vykazující apofantické věty, která nechává 

vidět jsoucno v tom, ,jako co‘ se nám podává. Teprve zastavení se u fenoménů spojení a 

rozluky jako domnělých fundamentů výpovědi nás nutí tázat se na možnosti spojení větných 

subjektu a predikátu a vést vyčerpávající diskuse o tom, zda je jejich spojení nutné, nahodilé 

anebo přirozené. Že je pouhé určování nějakým způsobem odvozené z původnějších 

zakládajících předpokladů výpovědi, to zajisté tušili jak Berkeley, tak i Kant, již se s tímto 

problémem vypořádali každý po svém. Berkeley si povšimnul toho, že povrchová struktura 

výrokových vět velice snadno svádí k „metafysickým“ spekulacím o tom, zda vlastnosti, které 

predikujeme o nějakém věcně pojatém subjektu, z něho vyplývají přirozeným způsobem, 

nebo ne, a proto se rozhodl interpretovat je pragmaticky. Kant na druhé straně povrchové 

struktuře výrokových vět ponechal jejich syntetický obsah, ovšem reinterpretoval ho v rámci 

poznání jako jednotné ,struktury danosti jsoucna konečnému lidskému subjektu‘, čímž oslabil 

„metafysické“ zvěcňující implikace o pojmech ,subjektivního a objektivního bytí‘, zdánlivě 

paradoxně proto, aby odhalil jejich skutečný význam a úlohu, již při poznávání sehrávají. 

                                                           
177

 Heidegger, M., cit. d., s. 153, 154. „In dem Aussagevollzug in der Form der Prädikation, und zwar im Sinne 

der kategorischen Aussage, nivelliert sich das primär verstehende »als« zugleich in der reinen einfachen 

Dingbestimmung. Die Aufweisung hat den Sinn des Sehenlassens des Vorhandenseins von etwas mit und bei 

etwas, etwas – und als an ihm mitvorhanden ein anderes. Diese Nivellierung gilt es an dem Phänomen 

auszuweisen und damit den Zusammenhang des primär entdecken »als« mit dem nivellierten des Bestimmens 

sichtbar zu machen.“ 

178
 Tamtéž, s. 140. „Wir sagten, die Zusammensetzung zeige sich schon an der sprachlichen Gestalt des Satzes 

als einer einheitlichen Wortfolge und an deren wahrem Vollzug. Wörter werden nicht nur aufgereiht, sondern 

verbunden zum Ganzen einer Wortmannigfaltigkeit [...] Aber bei schärferem Zusehen drängt sich schon hier auf, 

daβ selbst an der Sprachgestalt das Schema Synthesis – Diairesis sich nicht durchführen läβt.“ 
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3.3 ,Ohledně čeho je o něčem řeč‘ 

 

Je tedy „třeba zohlednit fenomén, který je sám o sobě spojováním a rozdělováním a spočívá 

před jazykovými vyjadřovacími vztahy a jejich afirmací a negací a který na druhé straně je 

tím, jenž umožňuje, aby logos mohl být pravdivý nebo nepravdivý, odkrývající nebo 

zakrývající“.
179

 Vodítko k nalezení jednotné základové struktury výpovědi nachází Heidegger 

v Platónově Sofistu, v němž je rozmanitost po sobě následujících slov konstituována jako 

souvislost (řec. koinónia, něm. Zusammen) a na ní vybudovaná vzájemnost (něm. 

Miteinander) díky tomu, že logos je logos tinos, tedy že řeč je řečí ,ohledně‘ něčeho a ,o‘ 

něčem (něm. Rede ist Rede über und von etwas).
180

 Tím se na jedné straně oslabují možné 

implikace našeho pojetí výpovědi, že je nějakým způsobem „ontotvorná“, totiž že jsoucno, 

které jejím prostřednictvím oslovujeme, nejen odkrývá (něm. entdeckt), ale zároveň utváří 

tak, že je nám přístupné, jak ono je ,samo o sobě‘ (něm. an sich selbst). Prostřednictvím 

výpovědi se naopak odkrývá to, o čem je řeč, jak je to patrné na tom, že jedním 

z nesamostatných strukturálních momentů výpovědi je sdělení (něm. Mitteilung). Avšak to, ,o 

čem‘ je řeč, Heidegger vymezuje vůči tomu, ,ohledně čeho‘ se řeč vede.
181

 Toto vymezení je 

víceméně latentně přítomné i v Kantově pojetí soudu: Ten je totiž určený intencionalitou 

neboli vztahem k jednotlivému zkušenostnímu předmětu, jenž představuje jeho význam (něm. 

Bedeutung), utvářený ale podle implicitního pravidla předepsaného pro legitimní průběh 

soudové syntézy. To pravidlo je do představy nesmazatelně vepsané v podobě vědomí anebo 

,předmětu vůbec‘, který tak představuje ,způsob danosti‘ jednotlivého zkušenostního 

předmětu, tedy jeho ,smysl‘.
182

 Tím se sice legitimizuje naše interpretace rozvažování jako 

,rozumění‘ svého druhu, je však třeba upozornit na tu skutečnost, že ,rozumění‘ jsoucnu jako 

zkušenostnímu předmětu si konečný lidský subjekt ,zjednává‘, že si je ,vynucuje‘ stran svého 

,přirozeného nadání poznávat‘. Poznávající subjekt je totiž prostřednictvím čistých času a 

                                                           
179

 Tamtéž, s. 141. 

180
 Tamtéž, s. 142. „Plato fragt im »Sophistes«: Was macht es, daβ die Mannigfaltigkeit von Wörtern, die 

aufeinanderfolgen, eine koinónia bildet – ein Zusammen als Miteinander? Das liegt, sagt er, daran, daβ der logos 

logos tinos ist – die Rede ist Rede über und von etwas. Die Einheit konstituiert sich aus dem Beredeten selbst her 

und wird von da verständlich.“ 

181
 Tamtéž, s. 143.  

182
 Srov.: „Je tedy nasnadě spojit s nějakým znakem (jménem, slovním spojením, písmenem) nejen to, co 

označuje, a co bych nazval významem (Bedeutung), ale i to, co bych chtěl nazvat smyslem (Sinn) tohoto znaku, 

v němž je obsažen způsob udání.“ Frege, G., „O smyslu a významu“, přel. J. Fiala, in Scientia – Philosophia 

(SciPhi) 4, červen 1992, Praha.  
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prostoru nastražený na faktickou dotčenost nejáským jsoucnem, které si předmetá a v jeho 

předmetenosti je významově stabilizuje relativně k ,přírodě‘. ,Rozumění‘, interpretačně 

vydobyté z několika více nebo méně implicitních náznaků rozesetých po Kritice čistého 

rozumu, je tak odvozené, jak jsme se o tom pokusili přesvědčit při konstatování neujasněného 

statusu počitku. Jinými slovy řečeno, znamená interpretovat poznání jako ,rozumění‘ ukázat, 

že i ono spočívá na latentně přítomné ,jako-struktuře‘, na druhé straně je ale jejím odvozeným 

modem. 

To nás může vést k otázce: Proč je ona ,jako-struktura‘ sice přítomná v Berkeleyho i 

Kantově filosofickém rozvrhu, ale jen latentně? Říci, že je to kvůli neschopnosti obou ji ve 

vnitřním ustrojení vnímání a poznání odhalit, by bylo jednak arogantní a bezohledné 

k záměrům, které sledovali, jednak bychom se tím připravili o možnost zahlédnout a vykázat 

významný konstituční rys ,jako-struktury‘ samotné. Jakmile se totiž nevymlouváme na 

neschopnost druhých, jsme povinováni položit otázku na „unikavost“ ,jako-struktury‘ se vší 

vážností a pokusit se ji odvodit z těch předpokladů, které se nám prozatím podařilo odhalit. 

Heidegger se, vedený pokynem Platónova Sofisty, dobral k jednotné základové struktuře 

výpovědi jako výpovědi v podobě vnitřně provázaných ,ohledně čeho‘ a ,o čem‘ je řeč. Ty 

jsou nějakým způsobem konstitutivní spojení a rozluce, které jak pro Berkeleyho, tak pro 

Kanta představují nejzazší formální určení soudů, navzdory tomu, že je oba interpretovali po 

svém. 

Jak si ukážeme, byl v tomto směru jaksi „odpovědi“ blíže Berkeley, poněvadž svou 

pragmatickou interpretaci soudů, spočívajících v základu vnímání, extrahoval z běžné 

komunikace a z obvyklého lidského zařizování se v záležitostech všedního dne. Poněvadž 

ovšem značnou část svého úsilí věnoval vymýcení představy o reálné existenci ,hmotného 

substrátu‘, což ho vedlo k legitimizaci ,duchovní substance‘, zůstal přece jen „zajatcem“ 

„metafysiky“, ačkoli pravdou zůstává, že oslabil i „zvěcňující implikace“ o pojmu ,ducha‘, 

který tak lze interpretovat jako výklad alternativní k mechanickým vysvětlením přírodních 

jevů, to je jako způsob, jakým obvykle hovoříme o zjevně ,oduševnělých tělech‘ a jakým 

označujeme bezprostřední evidenci o ,své-volně vykonávaných pohybech‘. Tím však, že 

,věci‘ redukoval na „pouhé“ ideje, znemožnil si Berkeley učinit rozhodující krok, vedoucí 

k zahlédnutí ,jako-struktury‘ implicitní vnímání. Jinými slovy řečeno, kritickým rozhodnutím, 

které mu znemožnilo proniknout k jednotné základové struktuře soudů či běžných (např. 

prostorových) odhadů, bylo stanovení vnímání jako elementárního a bezprostředního způsobu 

poznání. Od tohoto kritického rozhodnutí zbývá již jen krok k tomu, abychom za elementární 
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konstituční rysy poznání uznali imprese (u Kanta počitky), jejichž postavení v celku poznání a 

vnitřní struktura zůstávají tajemné proto, že nás sice nějakým způsobem informují o existenci 

,nejáského jsoucna‘, korelovat ho k němu s dobrým svědomím ovšem jen tak nemůžeme, jak 

to názorně, byť podle nás zavádějícím způsobem, demonstroval Schopenhauer. Kdybychom 

chtěli Berkeleyho interpretovat vstřícně ke sledovanému Heideggerovu textu, mohli bychom 

konstatovat, že se jaksi zastavil u dílčího ,o čem je řeč‘, zatímco ono ,ohledně čeho‘ 

nezohlednil, ačkoli k tomu měl díky volbě východisek svého filosofického pojednání 

připravené nejlepší předpoklady. Pověděli jsme si totiž, že význam jazykového výrazu 

představuje pro Berkeleyho implicitní jazykový předpis, podle kterého když se řídíme, víme, 

o čem je při běžné komunikaci řeč. Samotný tento jazykový předpis se však konstituuje 

prostřednictvím součinnosti fiktivních a habituálních syntéz, je tudíž podmíněný jak 

imaginativně, tak diachronicky. Problém spočívá na jedné straně v tom, že Berkeley 

neprovedl ani vyčerpávající analýzu fenoménu imaginace, potažmo k fiktivnosti, ani 

nezpochybnil pro něj v podstatě nepodmíněnou časovou následnost impresí. Na straně druhé 

v tom, že ten implicitní jazykový předpis neurčil v jeho úloze onoho ,ohledně čeho o něčem 

mluvím‘, a sice s důrazem kladeným na jeho ,zavinutí‘ ve vnímání, to je na jeho 

,upozaděnost‘, která teprve umožňuje hladký průběh běžné komunikace anebo relativně 

bezproblémovou orientaci ve „světě“, v němž se každodenně zařizujeme. A jsou to právě 

,běžná komunikace‘, ,každodennost‘ resp. ,zařizování se v záležitostech všedního dne‘, které 

představují fenomény, na nichž je „unikavost“ ,jako-struktury‘ vykazatelná nejsnáze.  

3.4 Prostota a každodennost 

 

Byl to Heidegger, kdo si ,každodennost‘ (něm. Alltäglichkeit) postavil před oči a rozpoznal ji 

jako fenomén, v němž se zakládá ,prostota‘ (něm. Schlichtheit) ,jako-struktury‘ v tom smyslu, 

že je výpovědím implicitní a konstitutivní jako nepredikativní ,mít co do činění s něčím‘ 

(něm. Damit-zu-tun-habens).
183

 V každodenním životě máme podle Heideggera obvykle co 

činit s příručními užitnými věcmi (něm. vorhandene Gebrachsding). ,Příručnost‘ či ,užitnost‘ 

ovšem nepředstavují určení jsoucna taková, která jsou alternativní k Berkeleyho redukci 
                                                           
183

 Tamtéž, s. 145. „Die Prädikation hat die Als-Struktur, aber abgeleiteter Weise, und hat sie nur, weil si 

Prädikation in einem Erfahren ist. Aber wie soll in einem schlichten Zu-tun-haben-mit schon diese Als-Struktur 

liegen? Das Nächste ist doch gerade, daβ wir Dinge einfach sehen und nehmen wie sie sind: Tisch – Bank – 

Haus – Polizist. Gewiβ – aber dieses Nehmen ist immer ein Nehmen in einem Zu-tun-haben-mit und so 

ursprünglich ein Nehmen-als, daβ der Als-Charakter dabei gar nicht ausdrücklich wird. Die Unausdrücklichkeit 

dieses Charakters macht eben die gennante Schlichtheit aus.“ 
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,věcí‘ na ideje, nebo ke Kantovu zkušenostnímu předmětu. Obě ta věcná určení totiž 

předpokládají existenci impresí či počitků, o sobě samých neurčených ,něco‘, která buď po 

vzoru Berkeleyho musíme začlenit do implicitních jazykových souvislostí, nebo si je po vzoru 

Kantově spontánně zjednat jako zkušenostní předměty „po tom“, co jsme si je předmetli za 

pomoci čistých času a prostoru. Heidegger naproti tomu tvrdí, že zohledňování ,věcí‘ zbavené 

onoho ,jako‘ (něm. als-freie Erfassen), to znamená jejich zohledňování jako čistých počitků, 

které jsou následně – ať už ve smyslu chronologickém, nebo co do pořádku konstituce, tedy 

strukturálně – opatřené nějakým určením, „je realizovatelné jen reduktivně ze zakoušení, 

jemuž je ,jako‘ vlastní [něm. als-hafte Erfahren], a je něčím elementárním tak málo, že tento 

způsob zakoušení musí být označen za něco uměle preparovaného [...], za něco, co je v sobě 

samém možné jen jako privace uchopování, jemuž je ,jako‘ vlastní“.
184

 Pakliže zohledníme 

ono ,ohledně čeho je při mluvení řeč‘ v souvislosti s každodenním (něm. alltägliche) užíváním 

(něm. Gebrauch) resp. obstaráváním (něm. Besorgen), ukáže se nám ten fenomén jako 

předběžná ,přístupnost‘ (něm. Aufschluβ) prostých věcí, ve které vždy již (něm. immer schon) 

žijeme a se zařizujeme. Tak např. židli jako „určenou“ k sezení nezohledňujeme tím 

způsobem, že bychom čistou rozmanitost počitků tak a tak uspořádali a opatřili ji významem 

něčeho takového, co před námi stojí tak, že umožňuje sezení, nýbrž její ,význam‘ (něm. 

Bedeutung) „realizujeme“ prostým posazením se. Prostota tohoto úkonu se zakládá 

na nevyjádřenosti (něm. Unausdrücklichkeit) charakteru ,mít co do činění s něčím‘, která 

ovšem nepředstavuje nějaký jeho privativní rys anebo nedostatečně zostřenou pozornost při 

vykonávání všednodenních úkonů, nýbrž je naopak těm úkonům konstitutivní.
185

 To dává 

smysl, uvědomíme-li si, jakým způsobem by se fenomén každodennosti proměnil, 

kdybychom si při každém jednotlivém úkonu museli moci předmést rozmanitost počitků a 

opatřit ji významem relativním k nějakému předem rozvrženému horizontu smyslu. Na druhé 

straně je třeba upozornit na tu skutečnost, že zjednávání poznatků, jak je vypracoval Kant, na 

kterého pojetí poznání tu zrovna narážíme, není uvědomělým vynucováním si způsobu bytí o 

sobě neurčených singulárních počitků. Taková interpretace by nás svedla na scestí vágně 
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 Tamtéž, s. 145. 

185
 Tamtéž, s. 146. „In disem als-haften Verhalten, dem Bedeuten ist, wenn wir analysieren, je schon immer 

etwas verstanden, nämlich verstanden ist das, als was ich einen begegnenden Gegenstand, ein Ding, diese Tür, 

verstehe. Dieses Als-Was also ist im vorhinein verstanden, aus ihm her wird das Begegnende, mit dem ich zu tun 

habe, als solches ers verständlich. 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 erfaβt, ich lebe im 

Verständnis von Schreiben, Beleuchten, Aus- und Eingehen und dergleichen.“ 
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mocenských anebo silových pojetí poznání a vyvolala v nás představu o konečném 

poznávajícím subjektu jako o někom, který si na přírodě bezohledně vydobývá poznání, které 

do ní tak jako tak sám vložil. Ten rys přírodovědného poznání, jejž jsme označili jako 

,zjednávání‘, je třeba uchopit se zřetelem na niterné ustrojení konečného lidského subjektu, 

„nadaného“ „jednotou“ vědomí, podle kterého se reglementuje soudová syntéza. Poznání je 

neadekvátní k prostému každodennímu obstarávání věcí (něm. Dinge) z docela jiných, 

principiálních důvodů.  

Základová struktura umožňující výpověď jako výkaz, potažmo k určení jako jeho 

odvozenému modu, má charakter ,mít co do činění s něčím‘, v podobě kterého se „realizuje“ 

ono ,ohledně čeho‘, ve kterém prostě žijeme a se zařizujeme. V ,určujícím nechání vidět‘ je 

proto více nebo méně implicitně přítomné (něm. anwesend) ono ,ohledně čeho‘, ze kterého je 

,o čem je řeč‘ vzneseno (něm. anhebt).
186

 V Kantově případě je však ono ,ohledně čeho‘ ve 

výpovědi přítomné tematicky. Intuitivní rozmanitost totiž můžeme opatřit určením 

(,významem‘) ,předmět‘ z toho důvodu, že máme jaksi před očima pravidlo předepsané pro 

legitimní průběh soudové syntézy, tj. ,předmět vůbec‘ neboli ,předmetenost‘ jako konstituční 

rys ,přírody‘. To ovšem znamená, že takto tematicky zohledněné ,ohledně čeho‘ ztrácí svůj 

fundamentální charakter ,prostoty‘ neboli ,nevyjádřenosti‘, který je fenoménu každodenního 

obstarávání věcí konstitutivní, stručně vyjádřeno: To on prvotně utváří a umožňuje prosté 

všednodenní zacházení s prostými věcmi. Jakmile se ,ohledně čeho‘ výpovědi stane tématem, 

dochází podle Heideggera k jeho nivelizaci, poněvadž prosté věci našeho bezprostředního 

okolí přicházejí o rozmanitost možných významů, jichž nabývají relativně k nejrůznějším 

všednodenním úkonům, a jsou redukované či „zestejněné“ výlučným vztahem k rozvrženému 

jedinému horizontu smyslu, jímž je v případě Kantově ,předmetená příroda‘.  

Kantovo pojetí poznání jsme jako ,rozumění‘ svého druhu interpretovali proto, že je 

odvozené ze základové struktury prostého ,mít co do činění s něčím‘, ze které vyrůstá. Fakt, 

že jako nejzazší konstituční rysy soudu Kant určil pouhé formální spojení a rozluku, nás 

ovšem nesmí vést k přesvědčení, že je jeho filosofický rozvrh v nějakém směru nedostatečný. 

Oč v této práci mimo jiné usilujeme, je ukázat, že poznání je relativně svébytný typ vztahu 
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 Tamtéž, s. 143. „Im Vollzug des bestimmenden Sehenlassens wird das Worüber der Rede festgehalten; 

genauer: es ist schon anwesend und aus ihm als Anwesendem wird die Aussage selbst – das Schwarzsein der 

Tafel – gleichsam gehoben, aber nicht etwa las neuer Gegenstand, sondern einzig zunächst in der Tendenz, daβ 

die Hebung in dem, was es ist, zugänglicher macht. Damit aber so etwas wie die prädikative Hebung und 

Bestimmung möglich sei, muβ das Worüber selbst schon zugänglich geworden sein.“ 
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člověka ke „světu“, v případě Kanta je to ,předmětný vztah‘, založený na ,nepředmětném 

sebevědomí‘, jehož prostřednictvím si vazbu na jednotlivá předmetená jsoucna zjednáváme. 

Protože se ovšem poznání konstituuje jako vztah k ,předmětné skutečnosti‘, není a nemá být 

,vztahem k prostým věcem‘, jak je každý den obstaráváme, ačkoli mu prosté ,mít co do činění 

s něčím‘ leží v základu. Kant totiž explikoval filosofické předpoklady matematicko-fyzikální 

přírodní vědy,
187

 takže by sotva dávalo smysl obviňovat ho z pochybení při explikaci 

bazálních lidských vazeb na svět všedního života. Ostatně i z toho důvodu jsme slovo „svět“ 

kladli do uvozovek, abychom v čtenáři nevyvolali mylné přesvědčení, že poznání pro Kanta 

snad představovalo vyčerpávající pojetí rozmanitých způsobů, jakými člověk může ,být ke 

světu‘. Kdyby tomu tak bylo, sotva bychom mohli ospravedlnit Kantovu snahu vypracovat 

vedle kritiky čistého spekulativního rozumu i kritiku rozumu praktického a konečně kritiku 

soudnosti. I v tom případě, že bychom přistoupili na to, že Kant měl za dané ztotožnění 

„reálného světa“ s jeho „eukleidovskou rekonstrukcí“, bychom byli při formulaci závěru, že 

poznání je jediný legitimní vztah ke světu, velice opatrní. Dokladem toho, že tomu tak není, 

pro nás zůstává Kantova snaha založit metafysiku jako vědu a jeho pojetí smyslovosti jako 

pole (něm. Feld)
188

 rozestírajícího čisté možnosti matematiky, nikoli čisté možnosti prostého 

zohledňování a uchopování užitných věcí. Nakonec si dovolíme tvrdit, že kdybychom 

Kantovi přes to všechno vnutili přesvědčení o výlučnosti poznání, zpochybnili bychom jeho 

postavení filosofa a učinili z něj pouhého teoretika poznání, zaslepeného exaktností metod 

přírodní vědy a její efektivností při predikci budoucích jevů. 

Otázka položená na možnou jednotu pouhých formálních spojení a rozluky přivedla 

Heideggera k fenoménu ,ohledně čeho je o něčem řeč‘, kterou jsme se pokusili vyextrahovat 

z Berkeleyho pojetí vnímání a Kantovy metafysické interpretace poznání, jimž je jako jejich 

jednotná základová struktura implicitní a je nese. A jsou to znovu Berkeley a Kant, již nám 

umožní zahlédnout ten fenomén v jeho plasticitě a pokročit ve výkladu dál k předpokladovým 

souvislostem každodenního obstarávání prostých věcí.  

Berkeley, budeme-li ho interpretovat vstřícně k našemu tématu, vypracoval fenomén 

,ohledně čeho je o něčem řeč‘ do podoby významu jako implicitního jazykového předpisu, 

                                                           
187

 „Z toho pohledu se nám kantovská filosofie může jevit jako explicitně vysvětlující filosofický obsah klasické 

vědy.“ Prigogine, I., Stenghersová, I., Řád z chaosu. Nový dialog člověka s přírodou, přel. J. Píchal, Praha, 

Mladá fronta 2001, s. 33.  
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 KrV, A 95. „[...] názory vůbec, jimiž nám mohou být předměty dány, tvoří pole nebo celý předmět možné 

zkušenosti [něm. das Feld, oder den gesamten Gegenstand möglicher Erfahrung ausmachen].“ 
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podle kterého když se reglementuje naše běžná komunikace, víme obvykle, ,o čem‘ je řeč. 

Pakliže ten implicitní jazykový předpis ztotožníme s dílčím nesamostatným rysem onoho 

,ohledně čeho‘, vyvstane před námi především jeho ,zavinutí‘ anebo „upozadění“ ve prospěch 

hladkého průběhu běžné komunikace, popř. ve prospěch relativně bezproblémového 

zařizování se ,vtěleného ducha‘ mezi vnějšími fyzickými těly. Poznamenali jsme již, že 

Berkeley poznal ten implicitní jazykový předpis jako odvozený z fiktivních a habituálních 

syntéz, takže namísto aby se zaměřil na něj samotný, upřel svoji pozornost na fenomén zvyku, 

aniž by však vyčerpávajícím způsobem pojednal jeho dílčí konstituční rysy, a sice bazální 

imaginativní „syntézy“, utvářející představu času a prostoru, a pravidelnou časovou 

následnost jevů. Zvyk sice je intuitivně snadno osvojitelný explanační nástroj, to však 

v žádném případě neznamená, že je proto i bezproblémový, jak to jasnozřivě rozpoznal Kant. 

Je to totiž zvyk, který „na dně zkušenosti“ „sedimentuje“ neustálou činnost imaginativních a 

habituálních „syntéz“, takže je zapotřebí rozumu, aby ho korigoval a na tom základě 

vykazoval „metafysická zvěcňující čtení“ do patřičných mezí a oslaboval neadekvátní 

implikace o ,hmotném nositeli‘ a ,skrytých kvalitách‘. Navzdory tomu, že je to právě zvyk, 

který představuje explanační nástroj na jedné straně intuitivně snadno osvojitelný a na straně 

druhé i vhodný k zachycení fenoménu prostoty věcí, s nimiž máme obvykle něco do činění, 

„utekl se“ Berkeley k jeho chronologickému resp. diachronickému vysvětlení, jednoduše 

řečeno: vysvětlil ho jako utvářený na základě pravidelného výskytu určitých kombinací idejí. 

Tím se připravil o možnost propátrat umístění a úlohu fiktivnosti, kterou při utváření zvyku 

sehrává, a na tom základě o zproblematizování časové následnosti jednotlivých impresí. 

Navzdory tomu zůstává jeho zásluhou, byť asi nezamýšlenou, že vnímání vystavěl na 

implicitním jazykovém předpisu, aniž by ho však v jeho ,prostotě‘ či ,nevyjádřenosti‘ 

vyzdvihnul a ukázal, že jsou to oba ty fenomény, jež jsou mu konstitutivní. Poněvadž ,člověk‘ 

je podle Berkeleyho bytost „nadaná“ rozumem, tedy vstřícně k anglickému slovnímu 

ekvivalentu „nadaná“ schopností ,zdůvodňování‘ (ang. reasoning), a protože Berkeley 

interpretoval ,rozum‘ jako korektora habituálních a fiktivních „syntéz“, nabývá čtenář jeho 

filosofického díla dojmu, že ,nevyjádřenost‘ vnitřních zvykových struktur je nějakým spíše 

privativním fenoménem, jak tomu ostatně v případě poznání, které si není vědomé svojí 

zvykově-jazykové podmíněnosti, i je.  

Avšak bez ohledu na to, jak Berkeley s fenoménem implicitního jazykového předpisu 

naložil, tím pozitivním na jeho přístupu je, že se jedná právě o fenomén ,zavinutý‘ (= 

implicitní) ve vnímání, a že na něm proto lze vykázat jeho ,nevyjádřenost‘, která tak či onak 
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je konstitutivní běžné komunikaci a obvyklému zařizování se v záležitostech ,všedního dne‘ a 

zajišťuje jejich relativně hladký průběh. Berkeley se tak přiblížil fenoménu ,ohledně čeho je o 

něčem řeč‘, neboť ono dílčí nesamostatné ,ohledně čeho‘ je ve výpovědích implicite přítomné 

tak, že se z něj ,o čem je při běžné komunikaci řeč‘ pozvedá a tím na sebe poutá výlučnou 

pozornost. To má ovšem zásadní význam pro jeho pojetí jazyka, jak jsme je interpretovali 

v první kapitole předložené práce, resp. má to zásadní význam pro volbu východiska jeho 

filosofických úvah. Pokusíme se ukázat proč.  

Ačkoli mají naše běžné prostorové odhady, na jejichž interpretaci Berkeley založil své 

pojetí vnímání, povrchovou strukturu ekvivalentní té predikativních výpovědí, jejich obsah je 

zcela odlišný, jak jsme to v průběhu výkladu na několika místech demonstrovali. 

,Nevyjádřenost‘ jazykového předpisu spočívá v tom, že dílčí nesamostatné ,ohledně čeho‘ 

zůstává kvůli součinnosti habituálních a fiktivních „syntéz“ skryté, zatímco v případě 

predikativních výpovědí, které interpretoval Kant v podobě syntetických apriorních soudů, 

dochází k jeho výslovné tematizaci. Ukázali jsme v této kapitole, že výpověď je jako 

výpověď, právě proto, že její základovou strukturu utváří fenomén ,ohledně čeho je o něčem 

řeč‘, tedy že výpověď je jako výpověď nějak – a my prozatím nevíme jak – odvozená od 

bazálního způsobu bytí ,lidského jsoucna‘, jejž Heidegger nazval ,obstarávání‘ (něm. 

Besorgen). Ve vztahu k Berkeleyho pojetí jazyka lze tudíž říct, že co je při běžné komunikaci 

anebo při formulaci obvyklých (např. prostorových) odhadů ,obstaráváno‘, je ono ,o čem je 

řeč‘, na které je poutána výlučná pozornost. Naproti tomu při formulaci predikativních 

výpovědí je svým způsobem ,obstaráván‘ celkový fenomén ,ohledně čeho je o něčem řeč‘. 

Svým způsobem proto, že jakmile dochází k tematizaci dílčího nesamostatného ,ohledně 

čeho‘, je ono nivelizováno, v případě Kantově „zestejněno“ relativně k rozvrženému 

horizontu smyslu, jejž utváří ,předmetená příroda‘. Nivelizace onoho ,ohledně čeho‘ vede 

podle Heideggera nakonec k tomu, že predikativní výpověď vedle sebe staví a spolu spojuje 

dvě dispoziční jsoucna a stává se bezohlednou k vlastním vnitřním ustavujícím strukturám. 

Nebezpečí této nivelizace výpovědi jako by si byl Berkeley vědom, vždyť jeho kritika 

predikativních soudů spočívá v tom, že jejich povrchová či gramatická struktura vede ke 

zvěcňování jen větných ,subjektu‘ a ,predikátu‘ a jejich přetvoření v ,substanci‘ přirozeně, 

nebo nahodile obdařenou příslušnými ,vlastnostmi‘. Pragmatická interpretace soudů, 

spočívajících v základu vnímání, pro něj proto představovala zbraň účinnou proti nivelizaci 

výpovědí jako takových. 
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Kantova zásluha v této věci spočívá naproti tomu v tom, že pečlivě ,obstaral‘ celkový 

fenomén ,ohledně čeho je o něčem řeč‘, když navzájem diverzifikoval ,význam‘ (něm. 

Bedeutung) a ,smysl‘ (něm. Sinn), aniž zavřel oči před jejich komplikovanou vnitřní 

souvislostí. Zaměřil se totiž na možnost syntézy větných ,subjektu‘ a ,predikátu‘, kterou však 

interpretoval v rámci novátorsky pojaté metafysiky jako ,analytiky předmětného vztahu‘, a 

rozpoznal jejich transcendentální charakter a úlohu, již sehrávají při konstituci ,poznání‘. 

Rovněž u Kanta má dílčí nesamostatný fenomén ,ohledně čeho‘ postavení implicitního, 

protože jako předmět poznání nerealizovatelného, pravidla předepsaného pro legitimní průběh 

soudové syntézy, takže navzdory tomu, že ten fenomén tematicky ,obstarává‘, neslevuje tím 

z jeho ,zavinutosti‘ či ,nevyjádřenosti‘, on ji naopak posiluje tím, že to pravidlo ztotožňuje 

s agnostickým subjektem, z něhož činit objekt poznání je z povahy věci nesmyslné. Kant 

tudíž setrvává u pojetí výpovědi jako ,výkazu‘, tedy podle Heideggera jako: ,vykazujícího 

nechání vidět‘, resp. podržuje apofantický charakter a funkci syntetických soudů. Spíše než 

Berkeley se Kant zasloužil o to, že vypovídání je ,zjevování‘, a ačkoli určil vztah mezi 

spojením a rozlukou jako asymetrický, přece jen díky své pečlivé analýze vnitřního 

rozvrstvení syntézy významně přispěl ke zproblematizování ,pravdy‘, vágně pojaté ve smyslu 

shody (něm. Übereinstimmung) „představy“ s jejím „předmětem“, a vykázal jí příslušné místo 

v souvislosti předmetání a významové stabilizace zkušenostního předmětu. 

Z provedeného srovnání Berkeleyho a Kantova filosofických pozic tedy vychází 

najevo, že každý po svém způsobu přispěl k ozřejmení celkové struktury výpovědi (něm. 

Aussage, řec. logos apofantikos), navzdory tomu, že jsou jejich východiska a učiněné závěry 

na první pohled velice odlišné. Je sice pravda, že jejich „filosofie“ – aniž bychom tím chtěli 

byť jen naznačit, že dává dobrý smysl uvádět slovo ,filosofie‘ v plurálu – jsou navzájem 

neslučitelné a jedna na druhou nepřevoditelné, zároveň by ale bylo nerozumné jednu před 

druhou upřednostňovat. Heidegger rozpoznal tři dílčí, nesamostatné rysy výpovědi: výkaz, 

určení a sdělení. Kant i Berkeley přispěli k ozřejmení zvlášť každého z uvedených rysů, 

ukázali jejich vzájemnou souvislost a vykázali je na příslušné místo v celkovém fenoménu 

výpovědi. Při analýze vnitřního rozvrstvení syntézy dospěl Kant k nejzazším, byť pouhým 

formálním konstitučním rysům soudu, a sice k rozluce a spojení, které v součinnosti 

konstituují čas jako určení inherentní zkušenostnímu předmětu. Heidegger se v průběhu své 

fenomenologické interpretace apofantické věty naproti tomu táže, jaká je jednotná základová 

struktura, ze které souvislost synthesis kai diairesis vyrůstá, a podle pokynu Platónova Sofisty 

dospívá k závěru, že je to fenomén ,ohledně čeho je o něčem řeč‘. Při vypovídání, ať už se 
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jedná o ,vykazující nechání vidět‘, anebo z něj odvozené ,určování‘, je více nebo méně 

přítomné (něm. anwesend) ono ,ohledně čeho‘, ze kterého je ,o čem je řeč‘ vyzvednuté, 

obvykle tak, že na sebe poutá výlučnou pozornost, takže fenomén ,ohledně čeho‘ zůstává 

nevyjádřený. ,Nevyjádřenost‘ však nepředstavuje nějakou privaci a Heidegger z ní 

neodvozuje naši neschopnost zaostřit pozornost na latentní strukturální momenty výpovědi, 

nýbrž ji chápe jako vodítko, které mu má sloužit k zachycení fenoménu, z něhož podvojnost 

,ohledně čeho je o něčem řeč‘ původně vyrůstá. Aniž bychom chtěli tvrdit, že se Heidegger 

nějakým způsobem inspiroval u Berkeleyho, my jsme si utvořili předpoklady pro to, abychom 

fenomén, k němuž chceme nyní proniknout, vyextrahovali právě z jistých východisek 

Berkeleyho filosofického pojednání poznání.  

3.5 Čas jako horizont smyslu 

 

Tvrdili jsme totiž, že ,nevyjádřenost‘ jazykového předpisu, podle kterého se reglementuje 

vnímání, spočívá mimo jiné v Berkeleyho rozhodnutí pro východiska jeho filosofie, kterými 

jsou běžná komunikace a obstarávání záležitostí všedního dne. ,Nevyjádřenost‘ jazykového 

předpisu je ovšem u Berkeleyho na jedné straně omezená jeho pojetím rozumu, které 

implikuje privativní charakter toho fenoménu, na straně druhé redukcí prostých věcí (něm. 

schlichte Dinge) na objekty, které Berkeley interpretoval jako rezistentní ideje. Zůstal totiž 

zajatcem „metafysického“ rozlišení na ,subjekt‘ a ,objekt‘, přestože je s velikým úspěchem 

převedl na „jazykové útvary“ a odhalil je jako způsoby, jakými se obvykle vztahujeme ke 

„skutečnosti“ a poznáváme ji. Jeho stanovení ,ducha‘ jako jediné legitimní substance sice má 

ve skutečnosti ten pozitivní rys, že nedává žádný smysl, hovoříme-li o ,věcech‘ mimo 

souvislost s kognitivními a volními aktivismy ,mysli‘, tohle jeho rozhodnutí ho ovšem mělo 

k tomu, že domnělé objektivní koreláty idejí ztotožnil s impresemi, které interpretoval jako 

bezprostředně zakoušený ,odpor‘ (lat. obiectum). To mu ovšem znemožnilo pojmout ,věci‘ 

skutečně přiměřeně jím zvoleným východiskům, protože postavil-li by si fenomén 

,každodennosti‘ (něm. Alltäglichkeit) – neboli to, co jsme zafixovali na označení ,záležitosti 

všedního dne‘ (řec. ta pragmata) – před oči, přišel by na to, že v průběhu všedního dne 

nemáme s něčím jako s impresemi, potažmo k jejich kombinacím, utvářejícím ideje ,věcí‘, nic 

do činění. ,Nevyjádřenost‘, které se Berkeley přiblížil svým pojetím implicitního jazykového 

předpisu, by pak pojal jako pozitivní rys našeho každodenního ,obstarávání‘ ,prostých věcí‘. 

Ty totiž nejsou něčím mimotně skrytým před naším nepozorným, protože v povinnostech 

všedního dne rozptýleným, pohledem, nýbrž jsou ,záležitostem všedního dne‘ konstitutivní.  
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Tedy to, čím se Berkeley z výše uvedených důvodů minul, pojal Heidegger pozitivně 

jako ,prostotu‘ věcí a učinil z ní předmět své fenomenologické analýzy výpovědi, neboť 

rozpoznal souvislost toho fenoménu s nesamostatným dílčím ,ohledně čeho‘ je ,o něčem řeč‘. 

Stejně jako je ono ,ohledně čeho‘ latentně přítomné při vynášení toho, ,o čem‘ je řeč, žijeme 

při prostém uchopujícím zohledňování (něm. Erfassen) užitných věcí (něm. Gebrauchdinge) 

v přístupnosti (něm. Aufschluβ) jejich ,k čemu‘ (něm. Wozu) slouží.
189

 Protože se Heidegger 

pohybuje v oblasti umožňujících předpokladů výpovědi, tzn. jak ,vykazujícího nechání vidět‘, 

tak i ,určení‘, nepředstavuje ,užitná věc‘ pouhou alternativu k ,ideji‘ anebo ,zkušenostnímu 

předmětu‘. Je-li např. židle pouze vnímána, to je vyvázaná ze souvislosti bezprostředního 

užití, a my si ji ,klademe před oči‘ tak, že ,určujeme‘, z jakého materiálu je zhotovená apod., 

abychom na tom základě konstatovali, že „slouží k sezení“, nejedná se o užitnou věc, ale o 

předmět výpovědi, kterou o ní formulujeme. Obvykle však konstatujeme, „k čemu tato zde 

před nás postavená židle slouží“, za toho předpokladu, že již (něm. schon) žijeme 

v přístupnosti jejího ,k čemu‘, poněvadž ať už bychom dokázali ocenit výběr materiálu a 

řemeslnou zručnost, s jakou byla vyhotovená, nebyli bychom pouze na tom základě schopní 

identifikovat její ,k čemu‘ a tento význam židle odpovídajícím způsobem „realizovat“. Jinými 

slovy řečeno, i ze sebelépe identifikovaných skladebných částí židle nevysoudíme její ,k čemu 

slouží‘, totiž k ,prostému sezení‘. I kdybychom se s něčím jako židle setkali poprvé v životě, 

že „k něčemu slouží“, můžeme po počátečních rozpacích konstatovat jen proto, že žijeme 

v přístupnosti ,k čemu‘ prostých věcí. Z toho Heidegger vyvozuje ten závěr, že „[u]žití je jen 

nejbližší [něm. naheliegender] modus základního smyslu [něm. Grundsinnes] jakožto bytí ke 

světu, modus obstarávání [Besorgens]“.
190

  

Tento základní smysl, Heideggerem interpretovaný jako obstarávání, má tu povahu, že 

se při prostém obstarávání jsoucna našeho nejbližšího okolí (něm. Umwelt) vyznáme v tom, 

,jak to s ním stojí‘, ,jak se to s ním má‘, poněvadž, jak bylo řečeno, žijeme a zařizujeme se 

způsobem ,mít co do činění s něčím‘. V něm Heidegger objevuje původně zakořeněnou ,jako-

strukturu‘, která však zůstává nevyjádřená proto, že se „realizuje“ v bezprostředním 

obstarávání prostých věcí v tom smyslu, že netematicky dbáme jejich ,k čemu‘ slouží. 

Vrátíme-li se k našemu příkladu s židlí, lze její ,jako‘ vydestilovat (= výkladově si před oči 

postavit a tím pro potřeby výkladu nutně nivelizovat) v podobě ,prostého k sezení‘, neboť 
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 Heidegger, M., cit. d., s. 144. „Jedes Vorsichhaben und Vernehmen von Dingen hält sich in diesem Aufschluβ 

über sie, den si einem primären Bedeuten aus dem Wozu verdanken.“ 
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k židli se původně nevztahujeme jako k nějaké danosti, kterou bychom opatřili odpovídajícím 

významem a teprve vůči němu se zařídili adekvátně zvoleným typem jednání. Pojmy jako 

,teorie‘ a ,praxe‘ nemají v oblasti základního smyslu, obstarávání, žádné místo. Co se tu 

naopak jako vůdčí fenomén objevuje, je ,rozumění‘, ne však v podobě spontánně zjednaného 

určení intuitivních daností, anebo v podobě schopnosti začlenit imprese do inherentních 

jazykových souvislostí, nýbrž rozumění ve smyslu prostého obstarávání, prostého ,mít co do 

činění s něčím‘, jemuž je vlastní (něm. eigentlich) nevyjádřená ,jako-struktura‘, implicitní 

onomu ,k čemu‘ prostých věcí, ve kterém vždy již žijeme a se zařizujeme. „Protějškem“ 

fenoménu rozumění (něm. Verstehen) je ,význam‘ (Bedeutung), jemuž nesmíme rozumět jako 

subjektivnímu příspěvku k dané významuprosté rozmanitosti počitků,
191

 nýbrž tak, že jakmile 

se již vztahujeme (něm. verhalten) ke světu (= ,celku významnosti‘), rozumíme mu na rovině 

základního smyslu, obstarávání, při němž ,máme co do činění s něčím‘ a který nám proto 

zůstává zastřený, že ho bytostně charakterizuje nevyjádřenost ,jako-struktury‘.
192

 

Nechceme tu předestírat celkový fenomén ,rozumění‘, jehož ustavující rysy jsou 

ostatně implikované shora podaným výkladem výpovědi, přinejmenším alespoň negativně 

v tom smyslu, čím rozumění není, a zaměříme se namísto toho na úlohu, jakou rozumění 

sehrává při konstituci apofantické věty. Dílčí souvislost s výpovědí jsme odhalili tu, že 

fenomén ,ohledně čeho je o něčem řeč‘ souvisí s obstaráváním skrze ,nevyjádřenost‘ ,jako-

struktury‘, která na jedné straně je implicitní každodennímu ,mít co do činění s něčím‘, na 

straně druhé „proniká“ prostřednictvím obvykle netematizovaného ,ohledně čeho‘ do 

výpovědi, v jejímž rámci dochází k její rekonstituci do podoby odvozené ,apofantické jako-

struktury‘. Otázka Heideggerem položená na fenomén jednotné základové struktury, ze které 

vyrůstá souvislost pouhých formálních synthesis kai diairesis, nás přivedla až k ,rozumění‘ a 

,významu‘, které spolu utvářejí bazální ,hermeneutickou jako-strukturu‘, inherentní našemu 

každodennímu obstarávání věcí našeho okolí (něm. Umweltdinge) a výkladově pozitivně 

určené nevyjádřeností neboli prostotou. Tu lze rovněž interpretovat tím způsobem, že vždy již 

(něm. immer schon) netematicky žijeme v přístupnosti (něm. Aufschluβ) onoho ,k čemu‘ 

(něm. Wozu), ze které se vyzvedá (něm. anhebt) bezprostřední „danost“ jednotlivé užitné 
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 Tamtéž, s. 146. „Die Als-Struktur gehört – roh gesprochen – zu unserem »Verhalten«, was freilich nicht 

besagt, sie sei etwas Subjektives. Also es ist im Auge zu behalten, daβ wir diese Struktur des Als zwar einem 

Verhalten des Daseins zusprechen, dabeis aber nicht sagen, daβ dieses als-mäβige Verhalten als Bedeuten ein 

irgendwie subjektives Gestalten und Auffassen eines Vorhandenen wäre.“ 
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 Tamtéž. „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.“ 
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věci, jejíž ,k čemu slouží‘ právě obstaráváme. Při prostém uchopujícím zohledňování věcí 

nemáme jemu implicitní ,k čemu‘ tematicky před očima, a to ani v tom smyslu, že při 

obstarávání toho, ,k čemu ta jednotlivá užitná věc slouží‘, explicitně dbáme „výsledku“ své 

„praktické činnosti“, jejž bychom tak pojali na způsob „účelu“ a z něj udávali význam svému 

„aktuálnímu konání“. To na druhou stranu neznamená, že ,obstarávání‘ je do věci ponořené 

bezduché zacházení s tím, co je zrovna ,při ruce‘, neboť je při něm ,obstarávána‘ jako téma 

(„předmět konstatování“, „účel“ apod.) nevyjádřená ,jako-struktura‘, takže ačkoli hovoříme o 

,prostém‘ uchopujícím zohledňování věcí, je mu implicitní souvislost ,mít co do činění 

s něčím jako s něčím‘. Na tom základě Heidegger tvrdí, že ve zdánlivě pouhém uchopujícím 

zohledňování bezprostředních okolních věcí (něm. Umweltdinge) jsme vždy již dále oproti 

tomu, co „aktuálně“ obstaráváme.
193

 ,Být dále oproti tomu, co zrovna obstarávám‘ 

nechápejme ani prostorově, ani obrazně ve smyslu „neustále se přibližovat cíli obstarávání“, 

které by do sledovaného fenoménu vneslo neadekvátní implikace o ,prostředcích a účelech‘. 

To ,dále‘ je naopak ukotveno v nevyjádřeném ,k čemu‘, utvářejícím ,přístupnost‘ prostých 

užitných věcí, ve které faktem našeho rozumějícího pobývání vždycky již (něm. immer schon) 

žijeme a se zařizujeme. Význam, kterým tudíž můžeme odpovídajícím způsobem opatřit ono 

,být dále oproti tomu, co je v extrémním smyslu slova dáno‘, je ,čas‘ (něm. Zeit).  

S fenoménem času jsme se již setkali při sledování Kantovy analýzy vnitřního 

rozvrstvení soudové syntézy, kde jsme ho poznali v podobě čisté ,posobnosti‘, při ustavičném 

dohledu vědomí konstituované součinností aprehenzivních a reproduktivních syntéz. 

Poznamenali jsme, že čas, ačkoli utváří určení zkušenostního předmětu a pro Kanta 

představuje čisté imaginativní schéma, jehož prostřednictvím se pojmy vztahují k názorným 

danostem, přece jen zůstává derivátem nejzazších pouhých formálních spojení a rozluky. 

Nyní se ovšem pohybujeme v oblasti umožňujících předpokladů výpovědi, a tak je třeba 

upozornit na to, že ,posobnost‘ je pouhé derivované, a proto k ,času‘ v pojetí Heideggerově 

neadekvátní určení. Chceme se tím vyhnout těm implikacím, že ,být dále oproti tomu, co je 

v extrémním smyslu slova dáno‘ představuje nějaké ještě „neuskutečněné“ a v tomto smyslu 

„budoucí“ něco, které ,ještě není‘.
194
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 K následující interpretaci vizte tamtéž, ss. 147 – 148.  
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 Srov.: „Je nám ukázáno »nyní«, toto nyní. Nyní; přestalo již býti, když je ukazováno; nyní, které jest, je jiné 

než ono ukázané nyní, a vidíme, že »nyní« jest právě toto: nebýti již, když jest. Nyní, jak je nám ukázáno, je 

minulé, a to je jeho pravda;…“ Hegel, F.W., Fenomenologie ducha, I. Věda fenomenologie ducha, 1. Díl Věda o 

zkušenosti vědomí, A. Vědomí, I. Smyslová jistota čili „toto“ a mínění, přel. J. Patočka, Brno ÚV KSČ, s. 109. 
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Ono ,k čemu‘, které když obstaráváme, jsme ,dále oproti tomu, co je v extrémním 

smyslu slova dáno‘, lze nyní interpretovat jako ,odkud‘, ze kterého se děje ,neustálé zacházení 

zpět‘ (něm. Zurückkommen), ze kterého podle Heideggera získáváme to, s čím se v prostém 

obstarávání setkáváme. Celkovou imanentní strukturu obstarávajícího zohledňování prostých 

užitných věcí, naším výkladem rozvrstvenou na momenty ,vždy již pobývání v otevřenosti k 

čemu‘ a ,bytí dále oproti tomu, co zrovna obstarávám‘, tudíž Heidegger stanovuje jako 

radikálně pojatý čas.
195

 Tím pro náš výklad získáváme další vodítko k tomu, abychom odhalili 

souvislost mezi ,prostým obstaráváním užitných věcí‘ a výpovědí, určenou nejzazšími 

pouhými formálními spojením a rozlukou, a to nejen proto, že je v moci soudové syntézy 

konstituovat čistou časovou ,posobnost‘, přestože není bez zajímavosti, že se tu spolu 

střetávají dvě na první pohled diametrálně odlišná pojetí času. ,Zacházení zpět‘ z toho, 

,odkud‘ prostým věcem rozumím, které jsme poznali v podobě jim imanentního ,k čemu‘, 

v němž na druhé straně vždycky již žijeme a se zařizujeme, má tedy podle Heideggera 

specifickou ,zpřístupňující funkci‘ (něm. Aufschlieβungsfunktion), tedy jím se „realizuje“ 

,prosté sezení‘, ,psaní‘, ,mluvení‘, ,chození‘, jimiž bezprostředně žijeme a relativně k nim se 

konstituují pokaždé různé ,vhodnostní významy‘ jednotlivých užitných věcí. Čas proto utváří 

,horizont smyslu‘, ke kterému relativně se udávají významy rozmanitým lidským 

„činnostem“, jimiž sice bezprostředně žijeme, do kterých se přesto ,lidský pobyt‘ 

nerozptyluje, neboť ho v jeho ,prostém rozumějícím obstarávání‘ „nese“ jednoduchá 

souvislost času, interpretačně rozvrstvená na dílčí, nesamostatné momenty ,vždy již pobývání 

v přístupnosti k čemu‘, ,bytí dále oproti tomu, co je v extrémním smyslu slova dáno‘ a 

,neustálého zacházení zpět‘.  

Aby mi tedy mohla být nějaká prostá věc dána, musejí být podle Heideggera ony dílčí, 

nesamostatné časové významy sebrány dohromady, tedy složeny – synthesis –, neboť na 

bazální rovině ,hermeneutické jako-struktury‘ nemá žádný smysl hovořit o přímém 

zohledňování něčeho (něm. direktes Erfassen von etwas), o kterém představu si můžeme 

utvořit pouze takovou, že se jedná o svého druhu ,čisté vnímání‘, o němž však můžeme ihned 

konstatovat, že je pouhou abstraktní konstrukcí, předpokládající ,počitek‘ jako z ,rozumění‘ 

derivovanou bezprostřední perceptivní danost, která však fenomén bazální ,hermeneutické 

jako-struktury‘ spíše zatemňuje, než aby nám k němu zjednávala přístup. V syntéze dílčích, 

nesamostatných časových významů se samozřejmě ukotvuje i možnost jejich rozluky (řec. 
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 Heidegger, M., cit. d., s. 147. „Es zeigt sich hier schon eine immanente Struktur des schlichten Erfassens, des 

als-mäβigen Verhaltens, die nun bei genauerer Analyse sich herausstellt als die Zeit.“ 
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diairesis),
196

 již Heidegger realizoval fenomenologickou analýzou ,prostého obstarávání‘, 

neboť by sotva dávalo rozumný smysl tvrzení, že ten fenomén může být „skutečně“ rozložený 

do tří samostatných momentů a tyto ex post „slepeny“ dohromady. Avšak souvislost synthesis 

kai diairesis nepředstavuje nejzazší formální určení ,rozumění‘, poněvadž teprve faktem toho, 

že náš pobyt původně je rozumějící a schopný své rozumění modifikovat do podoby 

,vykazujícího nechání vidět‘, potažmo k ,určování‘, může ta souvislost vyrůst z bazální 

,hermeneutické jako-struktury‘, na které jsou pro ni „připravené“ odpovídající časové 

předpoklady.
197

 Otázka položená na možnou jednoduchou základovou strukturu, umožňující a 

nesoucí fenomén soudového synthesis kai diairesis, je tudíž Heideggerem rozhodnutá ve 

prospěch radikálně pojatého času, interpretačně vyextrahovaného z ,každodenního 

obstarávání prostých věcí‘.  

3.6 Závěr 

 

Fenomén, díky kterému jsme odhalili souvislost mezi výpovědí a rozuměním, je prostota 

(něm. Schlichtkeit) užitných věcí, jež do vnitřní struktury výpovědi „proniká“ v podobě 

obvykle netematického ,ohledně čeho‘ je ,o něčem řeč‘. Všimněme si, že jakmile se Berkeley 

minul fenoménu ,nevyjádřenosti‘ implicitního jazykového předpisu, totiž tak, že ho 

v souvislosti s poznáním určil jako privativní fenomén, jejž je zapotřebí neustále korigovat 

pod dohledem rozumu, byla prostota užitných věcí, ke které si Berkeley naopak zvolil ta 

nejlepší interpretační východiska, upozaděna ve prospěch impresí, tedy ,přímého vnímání‘, 

takže navzdory tomu, že Berkeley v základu vnímání odhalil implicitně činné jazykové 

struktury, byl přinucen redukovat funkci jazyka na pouhé pořádání a popis určitých kombinací 

singulárních vtisků a jejich predikci. Z toho na jedné straně vyplývá, že s čím na rovině 
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 Tamtéž, s. 148, 149. „Das, von wo aus gedeutet wird, muβ mit dem Was der Deutung zusammengebracht, 

zusammengesetzt werden – synthesis, in welcher Zusammenbringung und Zusammensetzung zugleich liegt, daβ 

beide, das Woher des Deutens und das zu Deutende selbst, auseinandergenommen sind und im Vollzug der 

Deutung auseindergehalten werden müssen.“ 
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 Tamtéž, s. 149. „So zeigt sich also, daβ in der Tat das Bedeuten vermöge seiner Als-Struktur mit Hilfe dieser 

formalen Bestimmungen der synthesis und diairesis gefaβt werden kann. Man sieht aber zugleich, daβ diese Als-

Struktur nur dann mit einem ausweisbaren Recht charakterisiert werden kann als die Einheit von synthesis und 

diairesis, wenn man zuvor Phänomen des Bedeutens schon als solches herausgestellt und gesehen hat, denn rein 

formal ist dieses Phänomen des Bedeutens durch die Strukturen eines zusammensetzenden Auseinanderhaltens 

und auseinanderhaltenden Zusammensetzens nicht zu konstituieren. Mit anderen Worten, diese formale Struktur 

der synthesis und diairesis trifft nicht den eigentlichen Sinn dieses Verhaltens selbst [...]“ 
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bazální ,hermeneutické jako-struktury‘ nemáme nic do činění, je vnímání, které představuje 

fenomén odvozený z rozumějícího pobývání ,lidského jsoucna‘ v přístupnosti prostých 

užitných věcí. Na druhé straně je tato souvislost významná i z toho důvodu, že vnímání, 

pojímáme-li je s důrazem kladeným na jeho německý slovní ekvivalent ,Wahrnehmung‘, je 

,pravdivé postřehování‘ čistých receptivních daností, takže se stalo zcela legitimním 

předmětem při Kantově metafysické interpretaci ,poznání‘ jakožto vztahu konečného lidského 

subjektu ke jsoucnu s ohledem na ,pravdu nebo nepravdu‘. Kantova Dedukce čistých 

rozvažovacích pojmů, ve které kromě analýzy vnitřního zvrstvení soudové syntézy provedl i 

ohledání umožňujících předpokladů tradičního pojetí ,pravdy‘ jako ,shody poznání s jeho 

předmětem‘, je tak mimo jiné dokladem toho, že tento pojem ,pravdy‘ je podstatně omezený 

na určitý typ lidské vztaženosti ke jsoucnu. Na to ostatně Kant implicite upozornil tím, když 

pravdu redukoval (= převedl) na ,objektivní platnost‘ (něm. objektive Gültigkeit), to je na 

nekontingentní shodu všech jednotlivých konečných lidských subjektů, kterou lze 

interpretovat i tím způsobem, že ,pravdivý‘ je určitý poznatek tehdy, je-li pravdivý pro 

libovolného poznávajícího člověka.
198

 

Berkeleyho jazykově-pragmatická interpretace soudů, spočívajících v základu 

vnímání, ruku v ruce s jeho reinterpretací ,podstaty‘ jako percipi vede k takovému pojetí 

poznání, které je „pouhým“ popisem kombinací singulárních impresí a jejich relativně 

účinnou predikcí, jež jsou kontinuální se ,zkušenostní skutečností‘, pakliže zůstávají pod 

dozorem rozumu a důvěřujeme-li v dobrotivost a moudrost Autora ,knihy přírody‘. Pověděli 

jsme si, že Berkeley „odvysvětlil“ ve vnímání zavinutý jazykový předpis existencí zvyku, což 

má ten další významný důsledek, že o fenoménu zvyku si utváříme představu jako o intuitivně 

snadno osvojitelném nástroji explanace, jak se to projevuje především při vysvětlení 

schopnosti predikce budoucích jevů jakožto vzniklé zaznamenáváním pravidelného výskytu 

určitých kombinací idejí. Byl to však Kant, kdo postřehl, že konstatovat časovou následnost 

mezi byť dvěma jednotlivými jevy je záležitost vysoce problematická, jak se to projevilo při 

jeho analýze vnitřního zvrstvení syntézy, kterou když jsme sledovali, poznali jsme čas jako 

komplikovaně utvářený součinností aprehenzivních a reproduktivních syntéz pod ustavičným 

dohledem „jednoduchého“ vědomí. V závěru první kapitoly jsme na druhé straně upozornili 

na to, že navzdory prvnímu dojmu, jejž v nás Berkeleyho filosofické pojednání lidského 

poznání mohlo vyvolat, i on do vnitřního ustrojení vnímání musel lokalizovat fiktivnost, která 
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k sobě přivádí a pod jednotou ideje „spojuje“ singulární, heterogenní imprese, a která se tak, i 

když u Berkeleyho implicitně, spolupodílí na konstituci časové následnosti a prostorové 

distance. Jakmile si tudíž oba filosofové postavili před oči soud, ať už v podobě 

nepredikativních běžných odhadů, anebo v podobě apriorních syntetických soudů, museli se 

oba nějakým způsobem vypořádat s fenoménem času, bez ohledu na to, že každý z nich před 

časem nakonec couvl, jeden k fenoménu zvyku, druhý k racionálnímu agnostickému subjektu. 

Přesto zůstává jejich zásluhou, že rozpoznali „časotvornou“ úlohu imaginace či 

obrazotvornosti, již sehrává při konstituci schopnosti ,mít předmět i bez jeho aktuální 

přítomnosti smyslům‘, která je tak významná proto, že nás vyvléká z nerozlišené aktuální 

vtíravosti ,absolutně jediných okamžiků‘, tedy nás vůbec uschopňuje k času. Kantova 

lokalizace „časotvorných“ syntéz, především té reproduktivní, která je produktem činnosti 

obrazotvornosti, do samotného ,centra‘ poznání na jedné straně umožnila uchopit zkušenostní 

předmět, to je ,přírodní objekt‘, jako určený časem a převést neadekvátně „ontologizující 

pojmy“ ,substance‘, ,kauzality‘ apod. na odpovídající časová určení, která tak představují 

jejich ,význam‘, avšak relativní k agnostickému subjektu, který, podle Jiřího Peška, je u Kanta 

reziduem racionalistické metafysiky té doby.
199

 Na straně druhé představuje centrální 

postavení reproduktivních imaginativních syntéz v souvislosti poznání vodítko pro Martina 

Heideggera, který představu času jako ,čisté posobnosti‘, to je času jako vědomím 

stabilizované reproduktivně podržované uplývavosti aktuálních ,nyní‘ (to je v konečném 

důsledku času jako ,neustálého pomíjení‘), rozpoznal jako odvozenou z radikálně pojatého 

času, k němuž si přístup zjednal prostřednictvím fenomenologické deskripce ,prostého 

obstarávání‘ a který ve svém stěžejním díle Bytí a čas stanovil jako ,horizont smyslu tázání se 

po bytí‘, jímž se jako specifickým ,chováním‘ vyznačuje ,pobytové lidské jsoucno‘.
200

 

Heideggerova fenomenologická analýza výpovědi (něm. Aussage), realizovaná 

v podobě kritiky Aristotelova pojetí apofantické řeči (řec. logos apofantikos), nám posloužila 

především k tomu, ukázat, jakým způsobem spolu rozvrhy Berkeleyho a Kantův principiálním 

způsobem souvisejí. Že rozlišení tří dílčích, nesamostatných strukturálních ohledů výpovědi: 

výkazu, určení a sdělení; není pouhým jednotlivcovým příspěvkem k nějakému 
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 „I když Kant ani výslovně a až dosud ani de facto nespojoval metafysické určení spontaneity povýtce 

s rozumem, nyní tak činí, vzdaluje se tak naznačeným možnostem pochopení spontaneity skrze temporalitu 

obraznosti a začleňuje se takovou bezděčnou nedůsledností do jistého kontextu metafysiky racionality, který pak 

v druhém vydání jeho spisu převládne.“ Pešek, J., Proměny času ve vztahu k bytí a jeho možnému smyslu, Praha, 

JEŽEK 1995, s. 83. 
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partikulárnímu „filosofématu“, jsme se v předložené práci pokusili doložit tím, jakým 

způsobem a v jaké podobě se ty strukturální ohledy projevily ve sledovaných filosofických 

pozicích, na první pohled velice odlišných. ,Výkaz‘, Heideggerem interpretovaný jako 

,vykazující nechání vidět‘, které je vnitřním smyslem řeckého apofainesthai, je u Kanta zcela 

explicitně přítomný, jestliže on tvrdí, že syntetické apriorní soudy se spolupodílejí na 

stabilizaci intuitivní danosti, to je čistých času a prostoru, do podoby ,zkušenostního 

předmětu‘, tzn. její významové ustálení relativně k celku ,přírody‘. To ovšem neznamená, že 

konečný lidský subjekt je v nějakém smyslu slova „ontotvorný“, což by ostatně bylo proti 

výslovnému Kantovu upozornění, že teoretické poznání svůj předmět neuskutečňuje, nýbrž ho 

pouze určuje, ale poněvadž nejsou ,subjekt‘ a ,předmět‘ dvěma jakostně různými, propastí 

vágně myšlené transcendence oddělenými druhy jsoucen, nýbrž „pouhými“ konstitučními 

rysy jediné ,struktury danosti‘, nabývají svého skutečného významu a postavení v celku 

,poznání‘ jakožto ryze ,transcendentální pojmy‘, nejzazší umožňující podmínky zkušenosti a 

naproti ní předmeteného zkušenostního předmětu. Rozvažování, Kantem pojaté jako 

mohutnost soudů, a proto jako mohutnost pravidel, jsme na jedné straně interpretovali jako 

funkci, která čisté názorné danosti opatřuje „hodnotami“ ,pravda a nepravda‘, a jelikož je tak 

opatřuje reglementovaná podle implicitního předpisu vědomí, utvářejícího nejzazší horizont, 

slovy Wittgensteinovými: ,hranici‘, ,zkušenostní skutečnosti‘, spolupodílí se na konstituci 

onoho ,jako‘, a na tom základě jsme rozvažování interpretovali jako ,rozumění‘ svého druhu. 

Tím jsme na jedné straně poukázali na fenomén ,jako-struktury‘, která je poznání imanentní, 

na druhé straně jsme tím chtěli poukázat na tu skutečnost, že jakmile již člověk (zde konečný 

poznávající subjekt) je na „světě“, ať už k tomu historicky došlo jakkoli a bez ohledu na 

rozmanité biologické a kulturní podmíněnosti, ,obstarávané‘ (!) jednotlivými speciálními 

vědami, tedy že jakmile již je člověk na „světě“, nějak mu rozumí. To ,rozumění‘ však není 

nějakou lidskou „schopností“, detekovanou mezi ostatními rozmanitými lidskými 

„schopnostmi a vlastnostmi“, nýbrž, jak to se vší jasnozřivostí demonstroval Heidegger, je 

vlastním (něm. eigentliche) způsobem bytí lidské bytosti, a my jsme se proto Kantův 

„apriorismus“ pokusili pojmout tak, aby na něm byl fenomén ,rozumění‘ co možná 

nejpatrnější a abychom skrze něj doložili oprávněnost Kantova ,a priori‘ jako 

neoddiskutovatelně plodného a významného filosofického příspěvku k diskusi o vztahu 

člověka ke světu, ať už je ten „apriorismus“ ze stanovisek nejrůznějších ,teorií poznání‘ a 

,filosofií vědy‘ jakkoli kritizován a „demaskován“ jako relikt dnes již přežité „metafysiky“.  



125 
 

Co se druhého z uvedených strukturálních momentů výpovědi, ,určení‘, týká, setkali 

jsme se s ním jak při Berkeleyho kritice vůbec predikativních výpovědí, tak při Kantově 

vybudování ,transcendentální logiky‘ vymezené jak vůči obecné čisté, tak vůči obecné 

aplikované logice. Podle Heideggera představuje „predikace“ odvozený modus výpovědi, 

které jedna z nosných základových souvislostí je ,ohledně čeho je o něčem řeč‘, a to proto, že 

se z ,ohledně čeho je o něčem řeč‘ stávají pouhá dispoziční jsoucna, o nichž se zkoumá, zda 

jsou spolu spojené synteticky, nutně, přirozeně, nebo libovolně. Při ohledávání Berkeleyho 

pojetí implicitních jazykových základů poznání jsme narazili na jeho – chtělo by se říci: 

„prorockou“ – kritiku toho přístupu k soudům (ang. Judgement), které jejich jen větnou, 

povrchovou strukturu zvěcňují a činí ze ,subjektu‘ věcně pojatou ,substanci‘ a z ,predikátu‘ 

,vlastnosti‘, které z ní přirozeným způsobem vyplývají, resp. jsou její ,přirozenou příčinou‘. 

Byl to Berkeley, jenž si uvědomil, jaké zásadní důsledky může mít pojetí soudu a k jakým 

nesnázím vede při formulaci mechanických vysvětlení, která podle Berkeleyho často selhávají 

proto, že pojmy, jež mají sloužit pouze k navýšení explanační síly popisů přírodních jevů, 

chápou ve smyslu ,vnitřních‘ či ,skrytých‘ kvalit, neadekvátně je „ontologizují“ a absolutizují, 

čímž se dostávají do sporů, které v konečném důsledku žádnými opravdovými spory nejsou. 

Kant na druhé straně podržel „syntetický obsah“ predikativních výpovědí, ale reinterpretoval 

ho v rámci své novátorsky pojaté ,metafysiky‘ a, jak bylo řečeno, vykázal pojmy ,subjektu a 

předmětu‘ do úlohy „pouhých“ transcendentálních pojmů, nejzazších podmínek možnosti 

zkušenosti. Heideggerem díky Platónově Sofistu odhalená vnitřní soudová souvislost ,ohledně 

čeho je o něčem řeč‘ se tak objevuje ve své původní, to je nijak neodvozené, podobě jak u 

Kanta, tak i u Berkeleyho, poněvadž ačkoli se u prvního zmíněného stává ono ,ohledně čeho‘ 

tématem, Kant přece jen zdůrazňuje jeho postavení jako implicitního, protože jako ,objekt 

poznání‘ či ,zkušenostní předmět‘ nerealizovatelného, a proto agnostického subjektu či 

vědomí, zatímco Berkeley je poznal jako implicitní jazykový předpis, podle kterého když se 

řídíme, víme, ,o čem‘ je řeč, ačkoli ,nevyjádřenost‘ toho předpisu pojal jako privativní 

fenomén a konstitutivum zvyku, a tím si zatarasil cestu k vlastním filosofickým 

předpokladům, z nichž při své pragmatické interpretaci poznání vyšel.  

Motiv ,sdělení‘ je u Kanta přítomný v jeho reinterpretaci ,pravdy‘, která pro něj sice 

stále představuje ,shodu poznání s jeho předmětem‘, ale je nyní vypracována na rovině 

,transcendentální kritiky‘ poznání jakožto shoda s implicitním pravidlem stanoveným pro 

legitimní průběh soudové syntézy. Z ,pravdy‘ se tudíž „stává“ ,objektivní platnost‘, Kantem 

pojatá jako nekontingentní možnost srozumění se mezi jednotlivými či libovolnými lidskými 
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subjekty, což ovšem zároveň znamená, že tento typ pravdivosti je závazný jen tomu způsobu 

lidského vztahu ke světu, který jsme nazvali ,poznání‘, a to i při vědomí toho, že čeho 

filosofické předpoklady Kant mimo jiné explikoval, byla newtonovská mechanika. U 

Berkeleyho se motiv ,sdělení‘ objevuje tam, kde hovoří o implicitním jazykovém předpisu, 

podle kterého když se řídíme, víme, o čem je řeč, a pokud ten předpis vztáhneme k vnímání, 

pak řídíme-li se jím, víme, jak se zařídit mezi vnějšími fyzickými těly a relativně k nim jakým 

způsobem rozvrhovat možnosti své ,duchovní přirozenosti‘.  

Byl to Heidegger, který pronikl až za domněle nejzazší pouhá formální určení 

synthesis kai diairesis, za nimiž objevil jejich základovou strukturu ,rozumění‘ neboli 

,hermeneutickou jako-strukturu‘, ze které je ta ,apofantická‘ odvozená, a demonstroval, že 

pobývání ,lidského pobytového jsoucna‘ na světě je ,obstaráváním‘, to je ovšem 

netematickým ,obstaráváním‘ bytostně nevyjádřené ,jako-struktury‘, jež náš pobyt zakládá a 

ve světě významově orientuje. Význam, který se tak stal předmětem Heideggerova 

filosofického tázání, proto není individuálně-subjektivním příspěvkem k významuprostým 

počitkovým obsahům, které by se v průběhu našich životů skládaly a sedimentovaly 

v jednotlivé odvozené „útvary významu“, nýbrž je podstatným ,mít význam‘ (něm. 

Bedeutung, jak to slovo věcně přiměřeně překládá Ladislav Benyovszky), v jehož netematické 

přístupnosti (něm. Aufschluβ) vždycky již žijeme a se zařizujeme. Jakmile si však Heidegger 

postavil fenomén ,prostého obstarávání‘ před oči, odhalil jemu imanentní časové struktury, 

utvářející v konečném důsledku ,horizont smyslu‘, ke kterému relativně se udávají rozmanité 

,vhodnostní významy‘.  

Heideggerův příklad nám slouží k tomu si uvědomit, že ,metafysika‘, slovo, které je 

často skloňované v souvislostech, jež jeho významu a postavení nejsou právy, a které je 

zanesené neadekvátními implikacemi, naopak má smysl a vůbec není nerozumné ji 

ztotožňovat s ,filosofií‘, která se tak díky ní neredukuje na pouhý komentář k metodám a 

výsledkům přírodních věd, které namísto aby po vzoru Kantově kritizovala, legitimizuje a 

utváří o nich tu scestnou představu, že ony jediné mají nárok na „pravdu“ a že ony jsou 

výlučným (exkluzivním) postojem ke světu. Pokusili jsme se ukázat, že filosofie (= 

metafysika) naopak je dobře „vybavená“ k ohledávání rozmanitých, jeden na druhý sice 

neredukovatelných, a přesto jeden před druhým neupřednostňovaných typů lidské vztaženosti 

ke světu. Má-li však filosofie zároveň ohledávat první počátky (řec. archai) a příčiny (řec. 

aitiai), je povinována nejen se rozptylovat mezi jednotlivé, dílčí lidské vztahy ke světu a 

,obstarávat‘ jejich umožňující předpoklady, ale zaměřit svou výlučnou pozornost na 
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schopnost konečné lidské bytosti sebe určovat jako mimo jiné ,vtěleného ducha‘ a ,teoretický 

subjekt‘, tj. být svobodná k podstatnému určení vlastní existence. 
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