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B II De nobis ipsis silemus: De re autem, quae agitur, petimus: ut homines
eam non opinionem, sed opus esse cogitent; ac pro certo habeant, non 
sectae nos alicuius, aut placiti, sed utilitatis et amplitudinis humanae 
fundamenta moliri. Deinde ut suis commodis aequi ... in commune 
consulant... et ipsi in partem veniant. Praeterea ut bene sperent, neque 
instaurationem nostram ut quiddam infinitum et ultra mortale fingant, 
et animo concipiant; quum revera sit infiniti erroris finis et terminus 
legitimus.1

Baco de Verulamio, Instauratio magna. Praefatio

1 „Ne pro sebe, ale ve prospěch věci, o niž zde běží, žádám, aby to všechno 
lidé nepovažovali jenom za nějakou spekulaci, nýbrž za skutečnou práci, a aby 
jim bylo jasné, že nehodlám vytvořit nějakou sektu nebo soustavu názorů 
a tvrzení, nýbrž že se snažím vybudovat základy toho, co by bylo člověku 
k užitku a co by posílilo jeho důstojnost. Dále, aby pamětlivi jsouce svého 
prospěchu,... starali se o to, co je obecné... a zúčastnili se práce, jež je před ná
mi. Kromě toho, ať mají důvěru, že se všechno podaří, a nepředstavují si a ne
chápou mé obnovení věd tak, jako by to bylo něco, co se povleče až doneko
nečna a co přesahuje lidské síly, protože je to ve skutečnosti jen konec neko
nečného omylu a jeho zákonitá mez.“ -  Francis Bacon, Veliké obnovení věd, 
in: Nové organon, Praha 19902, str. 51-52 (Předmluva). Ve vydání A motto 
není. (Pozn. vyd.)
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Jeho Excelenci, 
královskému státnímu ministrovi, 
svobodnému pánovi von Zedlitz

Milostivý pane! B V 
A IV

Podporovat podle svých možností růst věd, znamená pracovat ve vlast
ním zájmu Vaší Excelence; neboť tento zájem o ně nevyplývá jen ze 
vznešeného postavení ochránce, nýbrž z mnohem důvěrnějšího vztahu 
milovníka a osvíceného znalce. Proto používám jediný prostředek, 
který je do určité míry v mé moci, k vyjádření své vděčnosti za milos
tivou důvěru, jíž mne Vaše Excelence poctila, abych mohl k tomuto A V 
záměru něčím přispět.2

Téže milostivé pozornosti, kterou Vaše Excelence poctila první B VI 
vydání tohoto díla, věnuji nyní i toto druhé vydání a s ním zároveň3
i všechny ostatní plody svého literárního poslání a zůstávám s výrazem A VI 
nejhlubší úcty

oddaný a nejposlušnější služebník 
Vaší Excelence

Immanuel Kant
V Královci dne 23. dubna 17874

2 Ve vydání A následuje další odstavec: „Komu působí potěšení spekula
tivní život, tomu je -  při jeho skromných přáních -  pochvala osvíceného, 
dobrotivého soudce mocným povzbuzením ve snahách, jejichž užitek je velký, 
avšak vzdálený, a proto v očích prostých lidí naprosto zneuznávaný.“ (Pozn. 
vyd.)

3 Začátek odstavce ve vydání A zní: „Takovému muži a jeho milostivé 
pozornosti věnuji tedy tento spis a v jeho ochranu svěřuji...“ (Pozn. vyd.)

4 Vydání A: „dne 29. března 1781“. (Pozn. vyd.)
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Předmluva k druhému vydání

Zda se zpracování poznatků, které patří k činnosti rozumu, ubírá po B VII 
spolehlivé cestě vědy či nikoli, lze vždy brzy posoudit podle výsledku. 
Jestliže toto zpracování po mnohých přípravách a provedených opatře
ních uvázne, jen co se přiblíží k svému účelu a cíli, a jestliže se pro 
dosažení tohoto cíle musí častěji vracet a vydávat se jinou cestou 
právě tak, jestliže není možné, aby se různí spolupracovníci shodli na 
způsobu, jakým by mělo být společného cíle dosaženo -, pak si může
me být jisti, že takové studium ještě ani zdaleka nenastoupilo spoleh
livou cestu vědy, nýbrž že je pouhým tápáním. Službou rozumu je už 
to, že se tato cesta pokud možno vypátrá, i kdybychom se přitom mu
seli vzdát jako marného čehokoli, co bylo předtím obsaženo v cíli, 
který byl přijat bez promyšlení.

v

Ze se logika po této spolehlivé cestě ubírala již od nej starších dob, B VIII 
lze vyvodit z toho, že od Aristotela nemohla udělat jediný krok zpátky, 
nechceme-li ovšem vydávat za její zlepšení například odstranění ně
kterých postradatelných subtilností nebo zřetelnější vymezení před
nášené látky, což je spíš věcí elegance než spolehlivosti vědy. Na 
logice je pozoruhodné ještě to, že až do nynějška nebyla s to učinit ani 
krok vpřed, a že se tedy podle všeho zdá být uzavřená a završená.
Když seji totiž někteří myslitelé v novější době pokoušeli rozšířit, a to 
tím, že do ní zařadili jednak psychologické kapitoly o rozdílných po
znávacích schopnostech (o obrazotvornosti, důvtipu), jednak meta-

5 Autor do vydání B „Předmluvu“ (A VII-XXII) ani „Obsah“ (A XXIII 
XXIV) z vydání A nepřejal. Uvádíme je jako přílohu I (str. 510-517) a II (str. 
518). (Pozn. vyd.)
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Předmluva k druhému vydání

fyzické kapitoly o původu poznání nebo o původu různých druhů jisto
ty vzhledem k různosti objektů (o idealismu, skepticismu atd.), jednak 
antropologické kapitoly o předsudcích (o jejich příčinách a o prostřed
cích proti nim), pak tak činili z neznalosti zvláštní povahy této vědy. 
Dopustíme-li, aby hranice věd splývaly, není to rozšíření věd, nýbrž 
jejich znetvoření. Hranice logiky jsou však zcela přesně určeny tím, že 

B IX je vědou, která podrobně vykládá a přísně dokazuje pouze formální
pravidla veškerého myšlení (ať je toto myšlení apriorní nebo empiric
ké, ať má jakýkoli původ nebo objekt, ať naráží v našem vědomí na 
nahodilé či na přirozené překážky), a nic jiného.

Logika může děkovat za přednost, že se jí tak dobře dařilo, pouze 
své omezenosti, díky níž je oprávněna, ba povinna abstrahovat od 
všech objektů poznání a rozdílů mezi nimi, v níž tedy rozvažování 
nemá co dělat s ničím jiným než se sebou samým a svou formou. Při
rozeně, pro rozum muselo být mnohem těžší dát se spolehlivou cestou 
vědy, má-li mít co dělat nejen sám se sebou, nýbrž i s objekty; proto ta
ké logika jako propedeutika představuje jen jakousi předsíň věd, a je-li 
řeč o poznatcích, předpokládá se sice pro jejich posuzování, ale získá
vat je musíme ve vědách, kterým jedině toto pojmenování přísně vzato 
a objektivně náleží.

Pokud se má v těchto vědách uplatnit rozum, musí v nich být něco 
poznáno a priori. Rozumové poznání se pak může ke svému předmětu 
vztahovat dvojím způsobem: buď že tento předmět a jeho pojem (který 

B X musí být dán odjinud) pouze určuje, nebo že ho také uskutečňuje.
První způsob je teoretickým rozumovým poznáním, druhý rozumovým 
poznáním praktickým. U obou musí být nejprve přednesena sama čistá 
část, jakkoli hodně nebo málo toho obsahuje, totiž ta část, v níž rozum 
svůj objekt určuje zcela a priori, a to, co pochází z jiných zdrojů, s ní 
nesmí být smíšeno. Nehospodaříme totiž dobře, když bez rozmyslu 
vydáváme to, co jsme přijali, aniž bychom poté, co se dostaneme do 
úzkých, byli s to rozlišit, jaká část příjmu by unesla náklady a o jakou 
je musíme zkrátit.

Matematika a fyzika j sou dva druhy teoretického, rozumového po
znání, které mají své objekty určovat a priori, první nauka zcela čistě, 
druhá alespoň zčásti čistě, dále však i na základě jiných pramenů po
znání než rozumových.

Matematika se od nejstarších dob, kam až sahají dějiny lidského 
rozumu, ubírala po spolehlivé cestě vědy v obdivuhodném národě
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Řeků. Nesmíme se však domnívat, že pro ni podobně jako pro logiku 
bylo stejně snadné nalézt onu královskou cestu, anebo si ji spíše sobě B XI 
samé otevřít, v níž má rozum co dělat pouze sám se sebou. Naopak se 
domnívám, že matematika dlouho tápala (zejména ještě u Egypťanů) 
a že tuto změnu je třeba přičíst revoluci, kterou vyvolal šťastný nápad 
jednoho jediného muže při pokusu, po němž již nebylo možné minout 
cestu, kterou bylo třeba se dát, a tak byl nastoupen a předznamenán 
spolehlivý postup vědy pro všechny časy a do nekonečných dálek. 
Dějiny této revoluce ve způsobu myšlení, která byla mnohem důleži
tější než objev cesty kolem pověstného mysu,6 a příběh onoho šťast
livce, který ji způsobil, se nám nedochovaly. Avšak pověst, dochovaná 
nám Diogenem Laertským, zmiňuje údajného objevitele nejmenších 
složek geometrických demonstrací, které podle obecného mínění už 
samy vůbec žádný důkaz nevyžadují, a dosvědčuje, že vzpomínka na 
změnu, která byla vyvolána první stopou objevu této nové cesty, se 
musela zdát matematikům nanejvýš důležitou, a tím se stala nezapome
nutelnou.7 Tomu prvnímu, kdo sestrojil rovnoramenný trojúhelník (ať 
už se jmenoval Thalés nebo jakkoli jinak), svitlo:8 zjistil totiž, že nesmí B XII 
pátrat po tom, co viděl v obrazci nebo jen v pouhém pojmu trojúhel
níka, a z toho jakoby odečítat jeho vlastnosti, nýbrž že musí vlastnosti 
trojúhelníka vytvářet z toho, co do něj prostřednictvím apriorních 
pojmů sám vložil a (pomocí konstrukce) v něm znázornil, a že, aby 
mohl něco vědět apriorně jistě, nesmí věci připisovat nic jiného, než co 
nutně plyne z toho, co do ní na základě svého pojmu sám vložil.

Přírodovědě trvalo mnohem déle, než se vydala po dálnici vědy, 
neboť je to jen asi půldruhého století, co návrh geniálního Bacona 
Verulamského zčásti tento objev podnítil, zčásti též proto, že lidé mu 
již byli na stopě, jej spíše oživil, což lze též vysvětlit rychle probě
hnuvší revolucí ve způsobu myšlení. Chci zde zmínit pouze přírodo
vědu, je-li založena na empirických principech.
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6 Tj. kolem mysu Dobré naděje. (Pozn. vyd.)
■

■t*

7 Srv. Díogenés Laertios, Životy, názory a výroky proslulých filosofu, 1,24- 
27, přel. A. Kolář, Pelhřimov 19952. (Pozn. vyd.)

8 V dopise Christianu Gottfriedu Schutzovi z 25.6. 1787 autor píše, že míní 
důkaz z Eukleidova spisu Stoicheia> I, 5. -  viz Ak. X, 466. (Pozn. vyd.)
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Když Galilei nechal valit po nakloněné rovině koule s tíží, kterou 
sám zvolil, právě tak jako když Torricelli nechal vzduchu nést určitou 
hmotnost, jejíž velikost pokládal za rovnou předem známé hmotnosti 
vodního sloupce, a právě tak když ještě později Stáhl proměňoval kovy 

B XIII ve vápenec a ten opět v kovy tím, že jim něco odnímal a opět vracel,9
svitlo všem přírodovědcům. Pochopili, že rozum nahlíží jen to, co sám 
podle svého plánu vytváří, že musí s principy svých soudů postupovat 
vpřed podle neměnných zákonů a nutit přírodu, aby odpovídala na jeho

%

otázky, a nesmí se jí jenom nechat vodit jako na vodítku. Náhodná 
pozorování, učiněná bez jakéhokoli předem daného plánu, spolu totiž 
jinak nesouvisejí v žádném nutném zákoně, který ovšem rozum hledá 
a vyžaduje. Rozum musí přistupovat k přírodě v jedné ruce se svými 
principy a jen tehdy, když se jevy s nimi shodují, mohou platit za 
zákony, a v druhé ruce s experimentem, který na základě těchto zákonů 
vymyslel. Činí tak sice proto, aby se mu od přírody dostalo poučení, 
avšak nikoli v roli žáka, který si nechá namluvit vše, co učitel chce, 
nýbrž v roli povolaného soudce, který nutí svědky, aby odpovídali na 
otázky, které jim předkládá. A tak dokonce i fyzika vděčí za onu tak 

B XIV prospěšnou revoluci ve způsobu svého myšlení pouze nápadu, že ro
zum má hledat v přírodě (nikoli ji přibásňovat) to, co se od ní musí učit 
a o čem by sám o sobě nic nevěděl, pouze v souladu s tím, co do ní sám 
vkládá. Teprve tím byla přírodověda uvedena na spolehlivou cestu 
vědy, když předtím po tolik staletí nebyla ničím víc než pouhým tá
páním .

Metafyzice -  jakožto zcela izolovanému spekulativnímu rozumové
mu poznání, jež se nad poučení zkušeností zcela pozvedá, a to pouhými 
pojmy (nikoli jako matematika, která je aplikuje na názor), a v němž 
tedy má být rozum sám svým vlastním žákem -  nebyl zatím osud 
příznivě nakloněn tak, aby byla s to nastoupit spolehlivou cestu vědy; 
přestože je metafyzika starší než všechny ostatní vědy, udržela by se,
i kdyby všechny ostatní měly zmizet v jícnu nějakého všehubícího bar- 
barství. Rozum se v ní totiž dostává neustále do úzkých, hlavně když 
chce (jak se holedbá) apriorně nahlížet zákony, které potvrzuje nej- 
běžnější zkušenost. V metafyzice se musíme nesčetněkrát vracet zpět, 
neboť zjišťujeme, že nastoupená cesta nevede tam, kam se chceme
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9 Nesleduji zde přesně postup dějin experimentální metody, jejíž první 
počátky nejsou ani dost dobře známy.
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dostat. A pokud jde o shodu v názorech jejích přívrženců, je jí metafy- B XV 
zika tak vzdálená, že je spíše bojištěm, které se zdá být určeno přede
vším k tomu, aby na něm člověk cvičil své síly v bojové hře, ale na 
kterém si ještě nikdy žádný šermíř nedokázal vybojovat sebemenší

f

místo a založit na tomto svém vítězství trvalé vlastnictví. Nelze tedy 
pochybovat o tom, že postup metafyziky byl až dosud pouhým tápáním, 
a co je nejhorší, tápáním mezi pouhými pojmy.

Čím to však je, že se zde dosud nepodařilo nalézt spolehlivou cestu 
vědy? Není snad taková cesta nemožná? Jak potom mohla příroda 
potrestat náš rozum neúnavným pátráním po ní jako jedním z jeho 
nejdůležitějších úkolů? Ba co víc, máme jen velmi málo příčin důvěřo
vat svému rozumu, když nás v jednom z nejdůležitějších bodů naší 
touhy po vědění nejen opouští, nýbrž pomocí klamů zdržuje, a dokon
ce podvádí! Anebo jsme tuto cestu dosud jen míjeli? Jakého ukazatele 
můžeme při opětovném hledání použít, abychom měli naději, že bu
deme šťastnější, než byli jiní před námi?

Mohli bychom se domnívat, že matematika a přírodověda, které se 
náhle provedenou revolucí staly tím, čím nyní jsou, byly dost pozoru- B XVI 
hodnými příklady na to, abychom pátrali po podstatných rysech změny 
způsobu myšlení, která jim byla tak prospěšná, a abychom je zde, 
pokud to analogie mezi nimi jako rozumovým poznáním a metafyzi
kou dovolí, přinejmenším zkusmo napodobili. Až dosud se mělo za to, 
že veškeré naše poznání se musí řídit předměty; ale všechny pokusy 
a priori o nich zjistit pomocí pojmů něco, čím by se naše poznání 
rozšířilo, nevedly za tohoto předpokladu nikam. Proto se konečně 
jednou pokusme, zda bychom v úkolech metafyziky neuspěli lépe, 
kdybychom předpokládali, že se předměty musí řídit naším poznáním, 
což přece jen lépe souhlasí s požadovanou možností jejich poznání 
a priori, jež má o předmětech stanovit něco dříve, než jsou nám dány.
Má se to s tím právě tak, jako s prvními myšlenkami Koperníkovými, 
který -  když nemohl s vysvětlením pohybu nebeských těles postoupit 
kupředu za předpokladu, že se celá hvězdná obloha otáčí kolem po
zorovatele -  zkusil, zda-li by nedosáhl úspěchu, kdyby otáčel divákem, 
a hvězdy naopak ponechal v klidu. Nyní se můžeme o něco podobného 
pokusit v metafyzice, a to pokud jde o názor předmětů. Kdyby se B XVII 
musel názor řídit uzpůsobeností předmětu, nechápu, jak bychom o ní 
mohli vědět něco a priori; řídí-li se ale předmět (jako objekt smyslů) 
uzpůsobeností naší nazírací mohutnosti, umím si tuto možnost docela
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dobře představit. Mají-li se však tyto názory stát poznatky, nemohu 
u nich zůstat stát, nýbrž je musím jako představy vztahovat k něčemu 
jako předmětu, a ten pomocí nich určovat, a tak mohu buď předpoklá
dat, že pojmy, pomocí nichž toto určení provádím, se také řídí předmě
tem, a pak jsem znovu ve stejných rozpacích s ohledem na způsob, jak 
o něm mohu něco vědět a priori; nebo mám za to, že předměty či zku
šenost, což je totéž, v níž jsou jedině poznávány (jako dané předměty), 
se řídí těmito pojmy, a pak okamžitě vidím snazší vysvětlení, protože 
zkušenost sama je druhem poznání, které vyžaduje rozvažování, jehož 
pravidlo musím v sobě předpokládat ještě dříve, než jsou mi dány 
předměty, a tedy a priori. Toto pravidlo je vyjádřeno v apriorních 

B XVIII pojmech, jimiž se všechny předměty zkušenosti musí nutně řídit a být
s nimi ve shodě. Pokud jde o předměty, které jsou myšleny pouze ro
zumem, totiž nutně, ale vůbec nemohou být dány ve zkušenosti (při
nejmenším ne tak, jak je rozum myslí), pak nám pokusy myslet je 
(neboť myslet se přece dát musejí) poskytnou nádherný zkušební ká
men toho, co pokládáme za změněnou metodu způsobu myšlení, totiž 
že o věcech poznáváme a priori jen to, co do nich sami vkládáme.10

Tento pokus se podaří podle přání a metafyzice slibuje spolehlivou 
cestu vědy v její první části, v níž totiž pojednává o pojmech a priori, 

B XIX jimiž mohou být odpovídající předměty ve zkušenosti dány jako oněm
přiměřené. Díky této změně způsobu myšlení totiž dokážeme docela 
dobře vysvětlit možnost poznání a priori, a co více, vybavit zákony, 
které jsou a priori základem přírody jako úhrnu předmětů zkušenosti,

10 Tato metoda napodobující metodu přírodovědců spočívá v následujícím: 
hledat prvky čistého rozumu v tom, co se dá potvrdit nebo vyvrátit pomocí 
experimentu. Chceme-li podrobit zkoušce věty čistého rozumu, zejména když 
se s nimi odvažujeme za veškeré hranice možné zkušenosti, nelze s jejich 
objekty (jako v přírodovědě) provádět žádné experimenty. S pojmy a zása
dami, které předpokládáme a priori, to tedy bude možné jen tehdy, když je 
upravíme tak, aby tytéž předměty mohly být zkoumány ze dvou odlišných 
hledisek: jednak jako předměty smyslů a rozvažování dané ve zkušenosti, 
jednak ale přece jen jako předměty, které jsou pouze myšlené, a tedy vždy 
přístupné izolovanému rozumu pronikajícímu za hranice zkušenosti. Ukáže-li 
se, že při zkoumání věcí z tohoto dvojího hlediska dochází ke shodě s prin
cipem čistého rozumu, ale při jediném hledisku vzniká nevyhnutelný rozpor 
rozumu se sebou samým, pak tento experiment rozhodne ve prospěch onoho 
rozlišení.

20



Předmluva k druhému vydání

jejich dostatečnými důkazy, což obojí nebylo na základě dosavadního 
postupu možné. Avšak z této dedukce naší poznávací mohutnosti 
a priori v první části metafyziky plyne překvapující závěr, který je 
jak se zdá -  pro celý účel metafyziky, o němž pojednává její druhá 
část, velmi škodlivý, totiž že s touto mohutností nemůžeme nikdy vyjít 
za hranice možné zkušenosti, což je přece právě nej vlastnějším úkolem 
této vědy. Avšak v tom právě spočívá experiment opačné zkoušky B XX 
pravdivosti výsledku onoho prvního hodnocení našeho rozumového 
poznání a priori, totiž že se týká pouze jevů, ale že věc samu o sobě 
nechává naopak stranou, a to jako pro sebe samu sice skutečnou, ale 
námi nepoznanou. To, co nás totiž nutí vyjít za hranice zkušenosti 
a všech jevů, je nepodmíněné, jež si rozum nutně a vším právem žádá 
ke všemu podmíněnému ve věcech samých o sobě, aby tak byla ukon
čena řada podmínek. Ukazuje se tedy -  když připustíme, že naše zku
šenostní poznání se řídí předměty jakožto věcmi samými o sobě - , že 
nepodmíněné nelze bez rozporu vůbec myslet. Naproti tomu, když 
připustíme, že naše představa věcí, jak jsou nám dány, se neřídí před- 
měty jakožto věcmi samými o sobě, nýbrž že tyto předměty jakožto 
jevy se naopak řídí naším způsobem představování, pak se rozpor 
Ztrácí. Nepodmíněné je proto třeba hledat nikoli na věcech, nakolik je 
známe (jak jsou nám dány), nýbrž spíše na věcech, nakolik je neznáme, 
jakožto věcech samých o sobě. Tak se ukazuje, že to, co jsme zpočátku 
přijali jen zkusmo, je opodstatněné.11 Poté, co byl spekulativnímu B XXI 
rozumu upřen jakýkoli úspěch na tomto poli nadsmyslového, ještě 
stále nám zbývá vyzkoušet, zda se v jeho praktickém poznání nena
cházejí data, která by určovala onen transcendentní rozumový pojem 
nepodmíněného, a tak by v souladu s přáním metafyziky nedosahovala 
s naším apriorním poznáním, které je ale možné pouze v praktickém 
ohledu, za hranice veškeré možné zkušenosti. Spekulativní rozum nám 
přece vždy při tomto postupu poskytoval k takovému rozšíření přinej-

11 Tento experiment čistého rozumu vykazuje mnoho podobností s poku
sem chemiku, který je někdy nazýván pokusnou redukcí, obecně ale synte
tickou metodou. Metafyzikova analýza rozložila čisté poznání a priori ve dva 
velmi nestejnorodé prvky, totiž v poznání věcí jako jevů a v poznání věcí 
samých o sobě. Dialektika dává obojí opět do souladu s nutnou rozumovou 
ideou nepodmíněného a shledává, že tento soulad se neprojevuje nikdy jinak 
než skrze ono rozlišení, které je tedy pravdivé.
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menším prostor, přestože jej zároveň musel nechat prázdný, a pro nás 
tedy zůstává tento prostor stále volný, ba jsme dokonce rozumem vy- 

B XXII zýváni, abychom jej vyplnili -  pokud to dokážeme -  praktickými daty
tohoto rozumu.12

Úkol této kritiky čistého spekulativního rozumu pak spočívá v onom 
pokusu změnit dosavadní metodu metafyziky, a to tím, že v ní po vzoru 
geometrů a přírodovědců provedeme úplnou revoluci. Je to traktát o me
todě, nikoli systém vědy samé; načrtává však zároveň celý její obrys, jak 

B XXIII se zřetelem na její hranice, tak pokud jde o celou její vnitřní strukturu.
Na čistém spekulativním rozumu je totiž zvláštní to, že může a má 
vymezovat svou vlastní mohutnost podle různosti způsobů, jimiž si 
vybírá objekty k myšlení, a dokonce také úplně vypočítat rozmanité 
způsoby, jimiž si ukládá úkoly, a tak načrtávat celý předběžný plán 
systému metafyziky. Pokud jde totiž o její hranice, nemůže být ob
jektům v poznání a priori přisuzováno nic, než co myslící subjekt 
vytváří sám ze sebe; a pokud jde o jejich vnitřní výstavbu, je rozum 
vzhledem k poznávacím principům zcela oddělenou, pro sebe existující 
jednotou, v níž je každý článek jako v nějakém organizovaném těle 
kvůli všem ostatním a všechny kvůli jednomu, a žádný princip nelze 
brát s jistotou v jednom ohledu, aniž bychom ho zároveň nezkoumali 
v zevrubném ohledu k celému čistému používání rozumu. Naproti tomu 
má metafyzika to vzácné štěstí, jehož se nemůže dostat žádné jiné vědě, 
která má co dělat s objekty (neboť logika se zabývá jen formou myšlení 
vůbec), že se může, když byla touto kritikou uvedena na spolehlivou 

B XXIV cestu vědy, plně chopit celého pole do ní náležejících poznatků, dokon
čit tak své dílo a dát je k používání potomstvu j ako dále nerozmnožitelné 
jmění. Má totiž co dělat pouze s principy a s omezeními jejich použí-

12 Tak poskytly centrální zákony pohybu nebeských těles tomu, co Koper- 
ník zprvu přijal jen jako hypotézu, naprostou jistotu a zároveň dokázaly exis
tenci neviditelné, stavbu světa svazující síly (Newtonovy přitažlivosti), která 
by zůstala navždy neobjevena, kdyby se Koperník neodvážil -  způsobem 
protismyslným, a přece pravdivým -  hledat pozorované pohyby nikoli v ne
beských předmětech, nýbrž v jejich pozorovateli. V této předmluvě předklá
dám změnu způsobu myšlení, přednesenou v Kritice a analogickou oné hypo
téze, také jen jako hypotézu, jen abych upozornil na první pokusy o takovou 
změnu, které jsou vždy hypotetické, přestože v pojednání samém není změna 
dokazována hypoteticky, nýbrž apodikticky z uzpůsobeností našich představ 
o prostoru a čase a z elementárních pojmů rozvažování.
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vání, které jsou určovány jimi samými. K této úplnosti je proto jakožto 
základní věda zavázána a musí být možné o ní říci: nil actum reputans, 
si quid superesset agendum.13

Avšak, zeptá se někdo, co je to za poklad, který máme v úmyslu 
odkázat potomstvu v takové metafyzice, jež je sice vytříbena kritikou, 
ale uvedena do strnulého stavu? Při letmé prohlídce tohoto díla nabude 
čtenář dojmu, že užitek z něho je vlastně jen negativní, abychom se 
totiž spekulativním rozumem již nikdy neodvážili za hranice zku
šenosti -  a to je také skutečně jeho první užitek. Ten se však brzy stane 
pozitivním , když si uvědomíme, že zásady, s nimiž se spekulativní 
rozum odvažuje vyjít za své hranice, mají ve skutečnosti nevyhnutelně 
za následek nikoli rozšíření, nýbrž, podíváme-li se na ně blíže, zúžení 
používání našeho rozumu. Skutečně totiž hrozí, že se hranice smyslo- 
vosti, k níž vlastně náležejí, rozšíří na všechno, a tak zcela potlačí čisté B XXV 
(praktické) používání rozumu. Proto je kritika, která omezuje speku
lativní rozum, v daném případě sice negativní, jelikož ale zároveň 
odstraňuje překážku, která omezuje praktické používání rozumu, nebo 
dokonce hrozí jeho zrušením, přináší ve skutečnosti pozitivní a velmi 
důležitý užitek, j akmile pochopíme, že existuje naprosto nutné praktic
ké používání čistého rozumu (morální používání), při němž se rozum 
nevyhnutelně rozšiřuje za hranice smyslovosti. Nepotřebuje k tomu 
sice žádnou pomoc od spekulativního rozumu, ale přesto musí být 
zajištěn proti jeho opačnému působení, aby neupadl do rozporu se 
sebou samým. Upírat této službě kritiky pozitivní hodnotu by bylo 
totéž jako říkat, že policie nepřináší nic pozitivního, protože jejím 
hlavním zaměstnáním je přece zabraňovat násilí, kterého se musí obča
né jeden od druhého obávat, aby se mohl každý v klidu a bezpečí 
zabývat svými záležitostmi. V analytické části kritiky se dokazuje, že

m

prostor a čas jsou jen formami smyslového názoru, a tedy jen podmín
kami existence věcí jakožto jevů, dále, že nemáme žádné rozvažovací 
pojmy, a tedy ani žádné elementy k poznání věcí dříve, než může být B XXVI 
těmto pojmům dán odpovídající názor, a nemůžeme tedy poznávat 
žádný předmět jako věc samu o sobě, nýbrž jen pokud je objektem 
smyslového názoru, tj. že jej poznáváme pouze jako jev. Z toho pak 
ovšem plyne omezení veškerého vůbec možného spekulativního po-

13 Pokud by ještě zbývalo něco vykonat, nepovažuje za vykonané nic.a

Lucanus, Farsalská pole, II, 657. (Pozn. vyd.)
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znání rozumu na pouhé předměty zkušenosti. Nicméně nám přitom 
zůstává stále vyhrazeno, což je ovšem třeba si pamatovat, že tytéž 
předměty musíme být s to, ne-li rovnou poznávat, tedy alespoň myslet 
jako věci samy o sobě.14 Jinak by z toho totiž plynula nesmyslná věta, 

B XXVII že jev existuje bez něčeho, co se jeví. Kdybychom pak předpokládali,
že rozlišování věcí jakožto předmětů zkušenosti od týchž věcí jako 
samých o sobě, které učinila nutným naše kritika, nebylo vůbec uči- 
něno, musel by princip kauzality, a tedy přírodní mechanismus při 
určování kauzality, platit naprosto o všech věcech vůbec jakožto o pů
sobících příčinách. Tedy o témže jsoucnu, například o lidské duši, 
bych nemohl říci, že její vůle je svobodná, a zároveň, že je podrobena 
přírodní nutnosti, tj. nesvobodná, aniž bych se dostal do zjevného 
rozporu, neboť v obou větách jsem duši pojímal v témže významuy totiž 
jako věc vůbec (jakožto věc samu o sobě), a bez předchozí kritiky jsem 
ani nemohl činit jinak. Pokud se však kritika nemýlí, když nás učí 
chápat objekt ve dvojím významu, totiž jako jev, nebo jako věc samu
o sobě; jestliže je dále dedukce jejích rozvažovacích pojmů správná, 
a tedy i princip kauzality se týká jen věcí uvažovaných v prvním vý
znamu, totiž pokud jsou to předměty zkušenosti, avšak tytéž věci 

B XXVIII v druhém významu mu podrobeny nejsou; pak je tatáž vůle v jevu (ve
viditelných jednáních) myšlena jako nutně odpovídající přírodnímu 
zákonu a potud nesvobodná, a přece na druhé straně jako náležející 
věci samé o sobě a onomu zákonu nepodrobená, a potud svobodná, 
aniž by v tom byl rozpor. I když svou duši právě v tomto druhém 
ohledu nemohu poznat spekulativním rozumem (ještě méně pak empi
rickým pozorováním), a proto nemohu poznat ani svobodu jako vlast
nost bytosti, které připisuji působení ve smyslovém světě -  protože 
bych takovou bytost musel poznávat jako určenou co do její existence, 
a přece nikoli v čase (což není možné, neboť svému pojmu nemohu

14 K tomu, abych poznal nějaký předmět, je nutné, abych byl s to dokázat 
jeho možnost (ať už z jeho skutečnosti na základě svědectví zkušenosti, nebo 
apriorně pomocí rozumu). Avšak myslet mohu, co chci, jen když sám sobě 
neprotiřečím, tj. jen když je můj pojem možnou myšlenkou, třebaže nemohu 
ručit za to, zda jí v úhrnu všech možností také odpovídá nějaký objekt, či 
nikoli. Abychom však takovému pojmu přiřkli i objektivní platnost (reálnou 
možnost, neboť první možnost byla pouze logická), k tomu je třeba něco více. 
Toto „více“ však není třeba hledat jen v teoretických zdrojích poznání, nýbrž
i ve zdrojích praktických.
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podložit žádný názor) přesto si mohu svobodu myslet, tzn. že její 
představa v sobě přinejmenším neobsahuje žádný rozpor (mezi před
stavami smyslovými a intelektuálními), platí-li naše kritické rozlišo
vání obou druhů představ, a odtud pocházející omezení čistých rozva
žovacích pojmů, a tedy také z nich vyplývajících zásad. Přijmeme-li, 
že morálka nutně předpokládá svobodu (v nejpřísnějším smyslu) ja
kožto vlastnost naší vůle (když praktické, v našem rozumu ležící pů
vodní zásady, které by bez předpokladu svobody nebyly vůbec možné, B XXIX 
uvádí jakožto jeho data a priori) a že by spekulativní rozum dokázal, 
že se tato svoboda nedá vůbec myslet, pak by musel onen morální 
předpoklad nutně ustoupit tomu, jehož opak obsahuje zjevný rozpor, 
a v důsledku toho by musela svoboda a s ní mravnost (neboť bez před
pokladu svobody neobsahuje její opak žádný rozpor) uvolnit místo 
přírodnímu mechanismu. Takto však, protože k morálce nepotřebuji 
nic víc než to, aby si svoboda sama neprotiřečila, a aby se tedy dala 
alespoň myslet, takže by přírodnímu mechanismu u téhož jednání (z ji
ného hlediska) nekladla do cesty vůbec žádnou překážku, aniž bych 
měl dále zapotřebí ji chápat: tak obhajuje nauka o mravnosti své místo 
a nauka o přírodě zase své, k čemuž by však nedošlo, kdyby nás kritika 
předem nepoučila o naší nevyhnutelné nevědomosti, pokud jde o věci 
samy o sobě, a neomezila vše, co můžeme teoreticky poznat, na pouhé 
jevy. Právě tento výklad o pozitivním užitku kritických zásad čistého 
rozumu lze ukázat na pojmu Boha a jednoduché přirozenosti naší duše, 
což ale pro stručnost přecházím. Boha, svobodu a nesmrtelnost tedy B XXX 
nemohu předpokládat za účelem nutného praktického používání svého 
rozumu, pokud zároveň nezbavím spekulativní rozum jeho vychloubá
ní se mimořádnými poznatky. Na to, aby k nim dospěl, musí totiž po
užít takové principy, které, jelikož ve skutečnosti sahají pouze k před
mětům možné zkušenosti, jsou-li přesto aplikovány na to, co nemůže 
být předmětem zkušenosti, proměňují to ve skutečnosti vždy v jev, 
a tak prohlašují veškeré praktické rozšíření čistého rozumu za ne
možné. Musel jsem tedy zrušit vědění, abych získal místo pro víru, 
přičemž dogmatismus metafyziky, tj. předsudek, že v ní postoupíme 
vpřed bez kritiky čistého rozumu, je pravým zdrojem nevíry, která 
odporuje veškeré moralitě, nevíry, která je vždy velmi dogmatická. -  
Není-li tedy obtížné zanechat v systematické metafyzice, zpracované 
podle kritiky čistého rozumu, určitý odkaz potomstvu, přesto nejde 
o dar, který by měl být podceňován. Stačí se jen podívat na kulturu
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rozumu pomocí spolehlivého postupu vědy jako takové a srovnat jej 
B XXXI s bezzásadovým tápáním a lehkomyslným bloumáním téhož rozumu

bez kritiky, nebo také na to, jak by mohla lépe využít času vědychtivá 
mládež, jíž se při obvyklém dogmatickém způsobu výuky dostává tak 
záhy a v tak velké míře povzbuzení v tom, aby pohodlně mudrovala 
o věcech, o kterých vůbec nic neví a o nichž také, jako nikdo na světě, 
nikdy ničemu neporozumí, nebo aby se dokonce pouštěla do vynalézá
ní nových myšlenek, a tak propásla studium důkladných věd. Přede
vším to ale vyjde najevo tehdy, když uvážíme neocenitelnou přednost 
kritiky, díky níž můžeme pro všechny příští časy skoncovat sokra
tovským způsobem, totiž pomocí nejjasnějšího důkazu nevědomosti 
protivníků, s veškerými námitkami proti mravnosti a náboženství. 
Nějaká metafyzika totiž byla na světě vždy a bude se na něm jistě 
vyskytovat i nadále, s ní ale také dialektika čistého rozumu, neboť je 
pro něj přirozená. První a nej důležitější věcí filosofie tedy je, aby byla 
metafyzika jednou provždy zbavena veškerého škodlivého vlivu tím, 
že se odstraní zdroj omylů.

Při této důležité změně na poli věd a při ztrátě, s níž se musí spekula
tivní rozum ve svém domnělém vlastnictví vyrovnat, zůstává přesto vše, 

B XXXII na čem lidem obecně záleží, i prospěch, který svět dosud měl z nauk
čistého rozumu, v témže prospěšném stavu, v jakém to bylo dříve, a ona 
ztráta postihuje jen monopol škol, v žádném případě však zájem lidí. 
Táži se toho nejtvrdošíjnějšího dogmatika, zda může důkaz o trvání naší 
duše po smrti, odvozovaný z jednoduchosti substance, nebo důkaz 
o svobodě vůle, namířený proti důkazu obecného mechanismu, založe
ný na subtilním, i když bezmocném rozlišování mezi subjektivní a ob
jektivní praktickou nutností, nebo dokonce důkaz Boží existence, odvo
zovaný z pojmu nejreálnější bytosti (nebo z nahodilosti všeho proměnli
vého a z nutnosti prvního hybatele), opustit školy a proniknout někdy až 
k veřejnosti a mít sebemenší vliv na její přesvědčení? Nestalo-li se tak 
a nelze-li to ani kvůli nezpůsobilosti prostého lidského rozvažování pro 
tak subtilní spekulaci nikdy očekávat, nemusela naopak, co se toho 
prvního týče, každému člověku patrná vloha jeho přirozenosti, že totiž 
nemůže být nikdy uspokojen v tomto životě (jelikož je nedostatečný 
vzhledem ke vlohám veškerého jeho poslání), vyvolat naději na život 

B XXXIII budoucí} A pokud jde o to druhé, nemusel pouhý jasný výklad povin
ností v protikladu k nárokům našich sklonů probudit vědomí svobodyl 
A konečně, co se toho třetího týče, nemusel onen nádherný řád, krása
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a prozřetelnost, který v přírodě všude prosvítá, sám probudit víru 
v moudrého a velkého stvořitele světa -  toto ve veřejnosti rozšířené 
přesvědčení, spočívající na rozumových důvodech? Pak ovšem toto 
vlastnictví zůstává nejen nenarušeno, nýbrž naopak ještě získává na 
vážnosti tím, že se jeho prostřednictvím dostává školám poučení, aby si 
v tom, co se dotýká obecných lidských záležitostí, neosobovaly žádný 
hlubší a obsáhlejší náhled, než je ten, k němuž je s to dospět právě tak 
snadno velké množství lidí (které je pro nás nejúctyhodnější), a aby se 
tedy omezily pouze na kultivování těchto obecně srozumitelných 
a v morálním ohledu dostatečných důkazů. Změna se tedy týká jen 
arogantních nároků škol, které by zde byly rády považovány (jako jsou 
ostatně právem v mnoha jiných záležitostech) za jediné znalce a držitele 
takových pravd, z nichž veřejnosti sdělí jen použití, ale klíč od nich si 
nechají pro sebe (quod mecum nescit, solus vult scire videri).15 Přesto je 
tu postaráno i o oprávněnější nárok spekulativního filosofa. Ten i nadále B XXXIV 
zůstává výlučným opatrovníkem vědy, totiž kritiky rozumu, z níž má 
veřejnost, už i tak, aniž by o tom věděla, užitek. Tato věda se totiž nikdy 
nemůže stát populární, nemá to však ani zapotřebí, neboť právě tak málo 
jako si chce lid plnit hlavy argumenty jemně spřádanými ve prospěch 
užitečných pravd, tak málo mu také přijdou na mysl stejně subtilní 
námitky proti nim. Naproti tomu, jelikož se škola, stejně jako každý, 
kdo se povznáší k spekulaci, nevyhnutelně ocitá v obojím, je povinností 
kritiky rozumu, aby důkladným prozkoumáním práv spekulativního 
rozumu jednou provždy zabránila skandálu, který musí dříve nebo 
později postřehnout i lid z rozepří, do nichž se bez kritiky nutně zaplétají 
metafyzikové (a jako takoví konečně jistě i duchovní) a které nakonec 
znehodnocují jejich nauky. Jedině touto kritikou lze podetnout samotné 
kořeny materialismu, fatalismu, atheismu, volnomyšlenkářskému hez- 
věrectví, blouznilství a pověře, které mohou být všeobecně škodlivé, 
nakonec ale také idealismu a skepticismu, které jsou nebezpečné spíše 
pro školy a jen obtížně mohou proniknout na veřejnost. Jestliže vlády B XXXV 
uznávají za vhodné zabývat se záležitostmi vědců, odpovídalo by mno
hem více jejich moudré péči o vědu jakož i o lid, kdyby upřednostňovaly 
svobodu takové kritiky, pomocí níž jedině mohou být díla rozumu 
postavena na pevný základ, než aby podporovaly směšný despotismus

15 Chce budit zdání, že zná, co podobně jako já nezná.“ -  Horatius, Epistu-
lae, II, 1, 87. (Pozn. vyd.)
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škol, které spouštějí hlučný pokřik o nebezpečí pro veřejnost, když 
někdo roztrhne j ej ich pavučiny, které přece veřejnost nikdy nevzala na 
vědomí a jejichž ztrátu proto nemůže také nikdy pocítit.

Kritika se nestaví proti dogmatické metodě rozumu v jeho čistém 
poznání jako vědě (neboť věda musí být vždy dogmatická, tj. dokazují
cí přísně a priori z jistých principů), nýbrž proti dogmatismu, tj. proti 
troufalému nároku, že bude postupovat vpřed pouze s čistým pozná
ním z pojmů (tj. s filosofickým poznáním), podle principů, které rozum 
již dávno užívá, bez zkoumání způsobu a oprávnění, jimiž k nim do
spěla. Dogmatismus je tedy dogmatický postup čistého rozumu bez 
předchozí kritiky jeho vlastní mohutnosti. Tato námitka nechce být 

B XXXVI obhajobou mnohomluvné plytkosti, a to pod honosným názvem popu
larity anebo dokonce skepticismu, který dělá s celou metafyzikou krát
ký proces. Kritika je spíše nutným předběžným opatřením na podporu 
důkladné metafyziky jako vědy, která musí být nutně zpracována dog
maticky a podle nejpřísnějších požadavků systematičnosti, a tedy 
v souladu s nároky školy (nikoli populárně); tento požadavek na ni 
totiž nelze oslabovat, neboť se zavazuje provést svůj úkol zcela a prio
ri, a tudíž k úplné spokojenosti spekulativního rozumu. Při uskutečňo
vání plánu, který předepisuje kritika, tj. v budoucím systému metafy
ziky, se tedy musíme napříště řídit přísnou metodou slavného Wolffa, 
nej většího ze všech dogmatických filosofů, který jako první dal příklad 
(a díky tomu se stal v Německu původcem dosud nevyhaslého ducha 
důkladnosti), jak je třeba důsledným stanovením principů, zřetelným 
definováním pojmů, vyzkoušenou přísností důkazů a vystříháním se 
odvážných skoků v usuzování zachovávat spolehlivou cestu vědy. 
Wolff by se právě proto také výborně hodil k tomu, aby takovou vědu, 
jako je metafyzika, uvedl do tohoto stavu, kdyby ho bylo napadlo, aby 
si pro to předem připravil půdu kritikou orgánu, totiž čistého rozumu 

B XXXVII samého; tento nedostatek je třeba přičítat k tíži spíše dogmatickému
způsobu myšlení jeho doby než jemu, a proto si filosofové jak jeho 
doby, tak všech dob dřívějších nemají navzájem co vyčítat. Ti, kdo 
zavrhují jeho způsob výuky a zároveň i metodu kritiky čistého rozumu, 
nemohou pomýšlet na nic jiného, než jak vůbec odvrhnout pouta vědy 
a proměnit práci ve hru, jistotu v mínění a filosofii ve filodoxii.

Pokud jde o toto druhé vydání, nechtěl jsem si nechat ujít příležitost, 
abych, jak se slušelo, pokud možno odstranil těžkosti a nejasnosti, 
z nichž asi mohla vzejít některá nedorozumění, která se přihodila při
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posuzování této knihy -  asi ne bez mé viny -  i bystrým mužům. Ve 
větách samých a v důvodech jejich důkazů, rovněž ve formě a v úpl
nosti plánu jsem nenašel nic, co by bylo nutno změnit; to je třeba při
psat k dobru zčásti dlouhé zkoušce, které jsem je podrobil, než jsem je 
předložil publiku, zčásti charakteru věci samé, totiž povaze čistého 
spekulativního rozumu, který obsahuje pravou strukturu, v níž vše je 
orgánem, totiž vše je kvůli jednomu a každá jednotlivost je kvůli všem, B XXXVIII 
a proto se musí při použití každá, i sebemenší závada, ať jde o chybu 
(omyl) nebo o nedostatek, nevyhnutelně projevit. V této neměnnosti se 
tento systém, jak doufám, i nadále udrží. K této důvěře mne opravňuje 
nikoli domýšlivost, nýbrž pouze jistota, kterou způsobuje zkouška 
rovnosti výsledku při postupu od nejmenších prvků až k celku čistého 
rozumu a při opačném postupu od celku (neboť i ten je pro sebe dán 
skrze konečný účel rozumu v praktické oblasti) ke každé části, kdy 
pokus změnit i jen tu nejmenší část vyvolává ihned rozpory nejen v sy
stému, nýbrž i v obecném lidském rozumu. Pokud jde ale o výklad, je 
třeba ještě mnoho vykonat a v tomto ohledu jsem se pokusil v tomto 
vydání o zlepšení, která mají odstranit za prvé neporozumění estetice, 
zejména v pojmu času, za druhé nejasnosti v dedukci rozvažovacích 
pojmů, za třetí údajný nedostatek patřičné evidence v důkazech zásad 
čistého rozvažování, a konečně nesprávný výklad paralogismů, jež 
jsou vytýkány racionální psychologii. Až potud (totiž až do konce 
první části transcendentálni dialektiky), a nikoli dále, sahají mé změny B XXXIX 
ve způsobu výkladu,16 neboť čas byl příliš krátký a podle mne se ve B XL
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16 Pokud jde o dodatky, avšak jen ve způsobu dokazování, mohl bych 
nazvat skutečným rozšířením pouze nové vyvrácení psychologického idea
lismu a přísný (a jak jsem přesvědčen, také jediný možný) důkaz objektivní 
reality vnějšího názoru na str. [B] 273. Ať už je idealismus považován z hle
diska podstatných účelů metafyziky za sebenevinnější (což ve skutečnosti ne
ní), zůstává stále skandálem filosofie a obecného lidského rozumu, že musíme 
přijímat existenci věcí mimo nás (od nichž přece máme veškerou látku k po
znatkům i pro náš vnitřní smysl) pouze na základě víry, a když někoho napadne 
o ní pochybovat, že nejsme s to postavit proti němu uspokojivý důkaz. Protože 
se ve výrazech tohoto důkazu od třetí až k šesté řádce5* vyskytuje určitá nejas
nost, prosím obměnit tuto větu takto: „Toto trvalé však nemůže být názorem ve 
mně. Všechny určující důvody mé existence, které lze ve mně nalézt, jsou totiž 
představami a jako takové vyžadují samy něco trvalého, co je od nich odlišné 
a ve vztahu k čemu by mohlo být určeno jejich střídání, toto trvalé vyžaduje 
tedy i má existence v čase, v němž se střídají.“ Proti tomuto důkazu prav-
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zbývající části nevyskytlo žádné nepochopení ze strany věci znalých 
B LI a nestranných zkoumatelů, kteří, přestože je nemohu s pochvalou jim

děpodobně někdo namítne: jsem si přece bezprostředně vědom pouze toho, co 
je ve mně, tj. své představy vnějších věcí; zůstává tudíž stále ještě nejisté, zda 
jí něco mimo mne odpovídá, či nikoli. Své existence v čase si ale jsem vědom 
(tudíž i její určitelnosti v něm) díky vnitřní zkušenosti, a to je víc, než si být 
vědom své představy, a přece je to totéž co empirické vědomí mé existence, 
kterou lze určit pouze na základě vztahu k něčemu, co -  spjato s mou existencí 

je mimo mne. Toto vědomí mé existence v čase je tedy identicky spojeno 
s vědomím vztahu k něčemu mimo mne, a je to tedy zkušenost, a nikoli smyš
lenka, smysl, a nikoli obrazotvornost, co nerozlučně spojuje to vnější s mým 
vnitřním smyslem; neboť vnější smysl je již o sobě vztahem názoru k něčemu 
skutečnému mimo mne a jeho realita spočívá na rozdíl od výmyslu pouze 
v tom, že je nerozlučně spojen s vnitřní zkušeností samou jako podmínka její 
možnosti, což se zde děje. Kdybych mohl s intelektuálním vědomím své exis- 
tence, v představě Já jsem, která doprovází všechny mé soudy a rozvažovací 
úkony, zároveň spojit určení své existence pomocí intelektuálního názoru, 
nepatřilo by k němu nutně vědomí vztahu k něčemu mimo mne. Takto však 
ono intelektuální vědomí sice předchází, ale vnitřní názor, v němž může být má 
existence jedině určena, je smyslový a je vázán na podmínku času; ale toto 
určení, a tedy vnitřní zkušenost sama, závisí na něčem trvalém, jež ve mě není, 
tudíž je v něčem mimo mne, ve vztahu k čemu musím sám sebe chápat. Tak je 

kvůli možnosti zkušenosti vůbec -  nutně spojena realita vnějšího smyslu 
s realitou vnitřního smyslu, tzn. jsem si právě tak jistě vědom toho, že existují 
věci mimo mne, které se vztahují k mým smyslům, jako jsem si vědom toho, 
že já sám existuji určen v čase. Kterým daným názorům pak ale objekty mimo 
mne skutečně odpovídají, a které tedy patří k vnějšímu smyslu -  jemuž, a nikoli 
obrazotvornosti je třeba je připisovat -  musí být rozhodnuto v každém jednot
livém případě podle pravidel, podle nichž se rozlišuje zkušenost vůbec (dokon
ce i vnitřní zkušenost) od obrazotvornosti, přičemž základem je vždy věta, že 
vnější zkušenost skutečně existuje. K tomu lze připojit ještě poznámku: před
stava něčeho trvalého v existenci není totožná s trvalou představou; neboť 
trvalá představa může být velmi proměnlivá a nestálá jako všechny naše před
stavy, dokonce i představa hmoty, a přece se vztahuje k něčemu trvalému, což 
tedy musí být nějaká od mých představ odlišná a vnější věc, jejíž existence je 
nutně obsažena v určení mé vlastní existence a tvoří spolu s ní pouze jednu 
jedinou zkušenost, která by se nevyskytovala ani vnitřně, kdyby nebyla (zčás
ti) zároveň vnější. Ovšem „jak“ tuto zkušenost tvoří, se zde dá dále vysvětlit 
právě tak málo, jako to, jak myslíme vůbec něco, co trvá v čase, jehož součas
nost s tím, co se mění, tvoří pojem změny.

a Míněna je věta: „Toto trvalé ale nemůže být něčím ve mně, protože má 
existence v čase může být určena teprve tímto trvalým.“ (Pozn. vyd.)
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náležející jmenovat, sami již na příslušných místech zjistí, že jsem vzal B XLII 
ohled na jejich připomínky. S tímto zlepšením je však spojena jistá 
malá ztráta pro čtenáře, jíž se nedalo zabránit, aniž by se kniha stala 
příliš objemnou, že totiž leccos, co sice v jádře nepatří k úplnosti celku, 
co však mnohý čtenář přesto bude postrádat, protože to může být uži
tečné i v jiném ohledu, muselo být vypuštěno nebo předneseno zkrá
ceně, aby to udělalo místo mému nyní, jak doufám, pochopitelnějšímu 
výkladu, který, pokud jde o věty, a dokonce i o důvody jejich důkazů, 
vlastně vůbec nic nemění, v metodě přednesu se však přece tu a tam 
natolik odchyluje od toho předešlého, že se nedal uskutečnit jen po
mocí vsuvek. Tato malá ztráta, kterou lze ostatně nahradit dle libosti 
každého čtenáře porovnáním s prvním vydáním, bude, jak doufám, 
vyvážena především větší srozumitelností. V souvislosti s různými 
publikacemi (zčásti při příležitosti recenzování některých knih, zčásti 
ve zvláštních pojednáních) jsem s vděčným zadostiučiněním konstato
val, že duch důkladnosti v Německu nevymřel, nýbrž že byl jen na 
krátký čas překřičen módním tónem svobody myšlení, která je pře- B XLIII 
svědčena o své genialitě, a že trnité stezky kritiky, které vedou k vědě 
čistého rozumu, jež odpovídá nárokům školy a jen jako taková je tr
valá, a tudíž nejvýš nutná, neodradily odvážné a jasné hlavy od toho, 
aby si ji osvojily. Těmto zasloužilým mužům, kteří tak šťastně spojují 
s hloubkou poznání také talent jasného výkladu (jehož si u sebe nejsem 
právě vědom), ponechávám, aby dokončili toto mé v posledním ohledu 
snad tu a tam ještě nedostatečné zpracování. V tomto případě totiž není 
nebezpečí, že budu vyvrácen, ale jistě je tu nebezpečí, že nebudu po
chopen. Pokud jde o mne, nemohu se od této chvíle pouštět do sporů, 
přestože budu pečlivě dbát všech rad, ať už od přátel, nebo od pro
tivníků, abych je v souladu s touto propedeutikou použil při budoucím 
vypracování systému. Protože jsem při těchto pracích již dost pokročil 
ve věku (tento měsíc dovrším šedesátý čtvrtý rok života), musím 
chci-li uskutečnit svůj plán a metafyziku přírody a mravů předložit 
jako potvrzení správnosti kritiky spekulativního a praktického rozumu 

šetrně nakládat s časem a od zasloužilých mužů, kteří si to předse
vzali, očekávat jak objasnění nejasností, kterých se bylo možno v tom
to díle zpočátku sotva vyvarovat, tak i obhajobu celku. S každým B XLIV 
filosofickým výkladem lze v určitých bodech polemizovat (neboť ne
může být tak opancéřovaný jako výklad matematický), a přesto přitom 
nehrozí stavbě systému, pojaté jakožto celek, nej menší nebezpečí.
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Je-li systém nový, má jen málo lidí potřebnou obratnost ducha, aby si 
o něm získali přehled, a ještě méně z nich má chuť si jej osvojit. Zdán
livé rozpory se ovšem dají nalézt, srovnáváme-li navzájem jednotlivá 
místa vytržená ze souvislosti, v každém spise, především pak v tako
vém, který postupuje jako volná řeč. Tyto rozpory vrhají na daný spis 
v očích člověka, jenž se spoléhá na cizí úsudek, nepříznivé světlo, ale 
pro toho, kdo se zmocnil ideje celku, jsou velmi snadno řešitelné. 
Přesto ale, pokud má nějaká teorie skutečně obstát, pak princip akce 
a reakce, který pro ni zprvu znamenal velké nebezpečí, slouží postu
pem času jen k tomu, aby uhladil její nerovnosti, a když se jí zabývají 
mužové známí svou nestranností, moudrostí a skutečnou popularitou, 
může sloužit k tomu, aby jí v krátké době zjednal i náležitou eleganci.

Královec v měsíci dubnu 1787
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I. O rozdílu mezi čistým a empirickým poznáním

O tom, že veškeré naše poznání začíná zkušeností, není vůbec pochyb; 
neboť čím by jinak měla být probouzena k činnosti poznávací mohut
nost, kdyby se tak nedělo díky předmětům, které podněcují naše smys
ly a samy částečně vyvolávají představy, částečně uvádějí do pohybu 
činnost našeho rozvažování, aby tyto představy srovnávalo, spojovalo 
nebo rozdělovalo, a tak zpracovávalo hrubou látku smyslových dojmů 
v poznání předmětů, které nazýváme zkušeností? Tedy co do času 
v nás žádné poznání zkušenost nepředchází, a všechno poznání zku
šeností začíná.

17

17 Kapitoly I a II „Úvodu“ ve vydání B (B 1-6) nahrazují následující text 
vydání A (A 1-2):

„I.a Idea transcendentálni filosofie 
Zkušenost je bezpochyby první produkt, který vytváří naše rozvažování, když 
zpracovává hrubou látku smyslových počitků. Právě proto je zkušenost prv
ním poučením a ve svém průběhu se ukazuje natolik nevyčerpatelná co do 
nového poznání, že ani spojený život všech budoucích pokolení nebude mít 
nikdy nedostatek nových poznatků, které lze nasbírat na této půdě. Nicméně to 
není ani zdaleka jediné pole, na něž se dá naše rozvažování omezit. Zkušenost 
nám sice říká, co zde je, nikoli však, že to nutně musí být tak, a nikoli jinak.b 
Právě proto nám také neposkytuje opravdovou obecnost a rozum, který je tak 
žádostivý poznatků tohoto druhu, je jí více drážděn než uspokojován. Takové A 2 
všeobecné poznatky, které mají zároveň charakter vnitřní nutnosti, musí být 
potom samy pro sebe jasné a jisté, a to nezávisle na zkušenosti; proto je nazý
váme poznatky a priori. Naopak to, co je vypůjčeno pouze ze zkušenosti, je 
poznáváno, jak říkáme, jen a posteriori neboli empiricky.

Nyní se ukazuje, což je neobyčejně pozoruhodné, Že se i mezi naše zku
šenosti míchají poznatky, které musí mít svůj původ a priori a které slouží
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Přestože veškeré naše poznání začíná se zkušeností, nepochází proto 
ještě všechno právě ze zkušenosti. Jistě by tomu totiž mohlo být tak, že 
by dokonce i naše zkušenostní poznání bylo složeninou z toho, co při
jímáme pomocí dojmů, a z toho, co naše vlastní poznávací mohutnost 
(smyslovými dojmy pouze podnícená) přidává sama ze sebe, kterýžto

dlouhý cvik na něj neupozornil a neuschopnil k jeho oddělování.
Vzniká tedy otázka, která vyžaduje přinejmenším bližšího zkoumání

a kterou nelze jen taje odmítnout: Existuje nějaký takový poznatek ne
závislý na zkušenosti, a dokonce na všech smyslových dojmech? Ta
kové poznatky nazýváme poznatky a priori a odlišujeme je od empiric
kých poznatků, které mají své zdroje a posteriori, totiž ve zkušenosti.

Onen výraz není však ještě dost určitý na to, aby přiměřeně postihl 
celý smysl předložené otázky. O mnohém poznatku odvozeném ze 
zdrojů zkušenosti totiž říkáme, že jsme schopni k němu dospět anebo 
že je nám dán a priori, protože ho neodvozujeme bezprostředně ze 
zkušenosti, nýbrž z nějakého obecného pravidla, které jsme nicméně

a

snad jen k tomu, aby zjednávaly souvislost představám našich smyslů. I když 
totiž ze zkušenosti odstraníme vše, co náleží smyslům, zbudou tu přesto určité 
původní pojmy a z nich utvořené soudy, které musely vzniknout zcela a priori, 
nezávisle na zkušenosti, protože způsobují to, že můžeme o předmětech, které 
se jeví smyslům, říci víc, nebo se alespoň domníváme, že můžeme říci víc, než 
by nás naučila pouhá zkušenost, a že tato tvrzení obsahují opravdovou obec
nost a přísnou nutnost, jaké nám pouhé empirické poznání nemůže poskyt
nout.“ (Pozn. vyd.)

1. O možnosti kritiky 'čistého rozumu.
2. O její nutnosti (nepocházející z jiných věd).
3. O jejím rozvržení.
4.0  jejím účelu, totiž být vědou o všech principech čistého rozumu. Prak
tický účel...“ (Poznámka není dokončena.) -  El, Ak. XXIII, 20.
O tom, že rozum má apriorní hranice s ohledem na své principy, jak co 

do stupně, tak co do rozsahu. Rozdělení metafyziky na metafyziku příro
dy a mravů.“ -  E II, Ak. XXIII, 20. (Pozn. vyd.)
Nemůžeme usuzovat na žádnou nutnost a posteriori, pokud již nemáme 

pravidlo a priori. Například pravidlo: Jestliže se mnoho případů děje 
souhlasným způsobem, pak musí existovat něco, díky čemu je tento 
souhlas nutný,* předpokládá apriorní větu ,VŠe, co je nahodilé, má příči
nu, která apriorně určuje jeho pojem/“ -  E IV, Ak. XXIII, 21. (Pozn.
vyd.)

jy

b
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sami rovněž převzali ze zkušenosti. Tak říkáme o člověku, který pod
kopal základy svého domu: to mohl vědět a priori, že se zřítí, tzn. 
neměl čekat na to, až se skutečně zřítil. Nicméně úplně a priori to přece 
jen vědět nemohl. Neboť poznatek, že tělesa jsou těžká, a proto padají, 
když se jim odejme podpěra, musel mu být přece znám předem na 
základě zkušenosti.

V následujícím výkladu budeme tedy apriorními poznatky rozumět 
nikoli ty, které se naskýtají nezávisle na té či oné zkušenosti, nýbrž ty, B 3 
které jsou nezávislé na naprosto každé zkušenosti. Jejich opakem jsou 
empirické poznatky, neboli poznatky, které jsou možné jen a poste
riori, tj. na základě zkušenosti. Z apriorních poznatků se ale nazývají 
čistými ty, k nimž není přimíšeno vůbec nic empirického. Tak napří
klad věta: „Každá změna má svou příčinu“, je větou a priori, nicméně 
není větou čistou, neboť pojem změny je pojmem, který může být 
odvozen jen ze zkušenosti.

II. Máme určité apriorní poznatky 
a samo obyčejné rozvažování nikdy bez takových poznatků není

Jde tu o znak, podle něhož můžeme bezpečně rozlišit čistý poznatek od 
empirického. Zkušenost nás sice učí, že něco je takové či onaké, ale 
neučí nás, že by to nemohlo být jiné. Vyskytne-li se tedy, za prvé, věta, 
která je myšlena zároveň jako nutná, pak jde o soud a priori; není-li 
navíc odvozena z nějaké jiné věty než z té, která je sama opět platná 
jako nutná věta, pak je naprosto apriorní. Za druhé, zkušenost nedává 
svým soudům nikdy opravdovou neboli přísnou obecnost, nýbrž jen 
obecnost hypotetickou a komparativní (cestou indukce), takže se vlast
ně musí říci: jak jsme až dosud pozorovali, neexistuje z toho nebo B 4 
onoho pravidla žádná výjimka. Je-li tedy nějaký soud myšlen v přísné 
obecnosti, tj. tak, že nepřipouští jako možnou vůbec žádnou výjimku, 
pak není odvozen ze zkušenosti, nýbrž je platný zcela a priori. Empi
rická obecnost je tedy jen libovolné stupňování platnosti od té, která

klad ve větě: „Všechna tělesa jsou těžká“; naproti tomu tam, kde k ně
jakému soudu podstatně náleží přísná obecnost, poukazuje tato obec
nost na zvláštní pramen poznání, totiž na mohutnost poznání a priori. 
Nutnost a přísná obecnost jsou tedy bezpečnými a od sebe navzájem
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neoddělitelnými znaky apriorního poznání. Protože je ale při jejich 
používání někdy snazší poukázat na empirickou omezenost soudu než 
na jeho nahodilost nebo je někdy také přesvědčivější poukázat na 
neomezenou obecnost, kterou nějakému soudu připisujeme, než na 
jeho nutnost, je radno zmíněná dvě kritéria, z nichž je každé pro sebe 
neomylné, používat odděleně.

Lze snadno ukázat, že v lidském poznání skutečně existují takové 
nutné, v přísném smyslu obecné, a tedy čisté soudy a priori. Chceme-li 
příklad z věd, stačí se jen podívat na všechny věty matematiky; chce- 

B 5 me-li takový příklad z nejběžnějšího používání rozvažování, poslouží
nám k tomu věta, že každá změna musí mít nějakou příčinu; v této větě 
obsahuje dokonce pojem příčiny tak zjevně pojem nutného spojení 
s nějakým účinkem a přísnou obecnost tohoto pravidla, že by se zcela 
ztratil, kdybychom ho chtěli odvozovat, jako to dělal Hume, z častěj
šího sdružování toho, co se děje, s tím, co předcházelo, a z odtud 
pocházejícího zvyku (a tedy pouze ze subjektivní nutnosti) spojovat 
představy.18 Aniž bychom museli uvádět podobné příklady, které po
tvrzují existenci čistých apriorních zásad v našem poznání, můžeme 
dokázat jejich nepostradatelnost pro možnost zkušenosti, a doložit je 
tedy a priori. Odkud by totiž měla zkušenost sama brát svou jistotu, 
kdyby všechna pravidla, podle nichž postupuje, byla vždy opět empi
rická, a tedy nahodilá? Empirická pravidla lze tedy stěží považovat za 
první zásady. Zde se můžeme nicméně spokojit s tím, že jsme čisté 
používání své poznávací mohutnosti včetně jejích znaků doložili jako 
skutečnost. Avšak nejen některé soudy, nýbrž dokonce i některé pojmy 
mají, jak se ukazuje, původ a priori. Vypusťte postupně ze svého zku
šenostního pojmu tělesa vše, co je v něm empirické: barvu, tvrdost 
nebo měkkost, tíhu, dokonce i neprostupnost, a přece vám pak zůstane 

B 6 prostor, který těleso (jež nyní zcela zmizelo) zaujímalo, a ten vypustit
*

nemůžete. Podobně, když vypustíte ze svého empirického pojmu jaké
hokoli objektu, ať tělesného, nebo netělesného, všechny vlastnosti,
o nichž vás poučuje zkušenost, přece jen mu nemůžete odejmout ty, 
pomocí nichž ho myslíte jako substanci nebo jako něco k nějaké sub
stanci přináležejícího (ačkoli tento pojem obsahuje více určení než 
pojem objektu vůbec). Musíte tedy přiznat, přesvědčeni nutností, s níž

18 Srv. D. Hume, Zkoumání o lidském rozumu, VII. oddíl, přel. J. Moural, 
Praha 1996, str. 93 nn. (Pozn. vyd.)
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se vám tento pojem vnucuje, že má své apriorní sídlo ve vaší pozná
vací mohutnosti.

III. Filosofie vyžaduje vědu, která určuje možnost, 
principy a rozsah všech apriorních poznatků19

Ještě mnohem významnější než všechno předcházející je to, že určité 
poznatky opouštějí dokonce i pole veškeré možné zkušenosti a budí A 3 
dojem, že pomocí pojmů, jimž nemůže být ve zkušenosti nikdy dán 
odpovídající předmět, rozšiřují rozsah našich soudů za všechny hra
nice zkušenosti.

A právě v těchto posledních poznatcích, které překračují hranice 
smyslového světa, kde nám zkušenost nemůže poskytnout vůbec žádné 
vodítko ani ospravedlnění, se soustřeďují pátrání našeho rozumu, která 
považujeme za daleko významnější, pokud jde o důležitost, a jejich B 7 
konečný účel za mnohem vznešenější než vše, co se může rozvažování 
naučit na poli jevů. Přitom se zde spíše odvážíme všeho, dokonce
i kdyby nám hrozilo nebezpečí, že se zmýlíme, než bychom se tak zá
važných zkoumání z nějakého choulostivého důvodu nebo z podceňo
vání a lhostejnosti vzdali.20 Tyto nevyhnutelné úkoly čistého rozumu 
samého jsou Bůh, svoboda a nesmrtelnost. Věda, jejíž konečný účel, 
včetně všech jejích příprav, je vlastně zaměřen pouze na jejich roz
řešení, se nazývá metafyzika a její metoda je zpočátku dogmatická, tj. 
poduj ímající se důvěřivě tak velkého podniku bez předchozí zkoušky 
způsobilosti či nezpůsobilosti rozumu pro jeho provedení.

Zdá se sice přirozené, že jakmile jsme opustili půdu zkušenosti, 
nebudeme hned z poznatků, které máme, přestože nevíme odkud, dů
věřujíce zásadám, jejichž původ neznáme, stavět budovu, aniž bychom 
si napřed pečlivým zkoumáním zajistili její základy. Zdá se tedy, že 
jsme si již dávno položili otázku, jak vlastně mohlo rozvažování ke 
všem těmto apriorním poznatkům dospět a jaký rozsah, platnost a hod
notu mohou mít. Skutečně také není nic přirozenějšího, rozumíme-li A 4 
slovem přirozený to, co by se mělo po právu a rozumně stát; rozumí- B 8 
me-li jím ale to, co se obvykle stává, není opět nic přirozenějšího a po-

19 Ve vydání A není nadpis ani číslo kapitoly. (Pozn. vyd.)
*

20 Ve vydání A není zbývající část odstavce. (Pozn. vyd.)
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chopitelněj šího než to, že toto zkoumání na sebe muselo dát tak dlouho 
čekat. Jedna část těchto poznatků, jako jsou matematické poznatky, se 
totiž odedávna vyznačuje spolehlivostí, a vyvolává tak příznivé očeká
vání i u jiných, přestože mohou být třeba zcela odlišné povahy. Navíc, 
když jsme vykročili z okruhu zkušenosti, jsme si jisti, že nebudeme 
zkušeností vyvráceni. Kouzlo rozšiřování našich poznatků je tak velké, 
že ve svém postupu můžeme být zastaveni jen jasným rozporem, na 
který narazíme. Osnujeme-li však své myšlenky pěkně opatrně, lze se 
toho ovšem vyvarovat, aniž by se proto naše myšlenky stávaly méně 
smyšlenkami. Skvělý příklad toho, jak daleko můžeme v apriorním 
poznání, tj. nezávisle na zkušenosti, dospět, nám poskytuje matema
tika. Zabývá se ovšem předměty a poznatky jen potud, pokud se dají 
předvést v názoru. Tato okolnost bývá snadno přehlédnuta, protože 
myšlený názor sám může být dán a priori, a není tedy od pouhého 

A 5 čistého pojmu téměř rozlišitelný. Uchvácen takovým důkazem moci
rozumu, nevidí pud k rozšiřování žádné hranice. Lehká holubice by 
mohla, když ve svobodném letu rozráží vzduch, jehož odpor cítí, po

li 9 jmout představu, že by se jí ještě mnohem lépe dařilo v prostoru vzdu-
choprázdném. Podobně opustil Platón smyslový svět, protože našemu 
rozvažování vytyčuje tak těsné meze, a odvážil se na křídlech idejí tyto 
meze překročit do prázného prostoru čistého rozvažování. Nevšiml si, 
že svými snahami nenajde žádnou cestu, neboť neměl žádnou oporu, 
jakoby podklad, o který by se mohl opřít a na který by mohl použít své 
síly, aby rozvažováním pohnul z místa. To je však obvyklý osud lid
ského rozumu při spekulaci, že svou budovu dokončí tak brzy, jak jen 
možno, a pak teprve zkoumá, byly-li k ní také dobře položeny základy. 
Potom se však hledají všelijaké výmluvy, abychom se upokojili, pokud 
jde o důkladnost té budovy, anebo abychom od ní takovou pozdní a ne
bezpečnou zkoušku raději úplně odvrátili. Co nás ale během stavění 
zbavuje vší starosti a podezření a co nám lichotí zdánlivou důkladností, 
je toto: velká, a možná ta nej větší část činnosti našeho rozumu spočívá 
v rozborech pojmů, které již o předmětech máme. Tato činnost nám 
poskytuje množství poznatku, které, ačkoli nejsou ničím jiným než ob- 

A 6 jasněním nebo vysvětlením toho, co jíz bylo v našich pojmech (i když
ještě konfúzním způsobem) myšleno, jsou přesto hodnoceny, alespoň 
co do formy, jako by byly novými náhledy, přestože pojmy, které 
máme, co do materie čili obsahu nerozšiřují, nýbrž je jen rozebírají.

BIO Jelikož nám tato metoda dává skutečné apriorní poznání, které postu-
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puje bezpečně a prospěšně, osobuje si rozum, aniž by to sám pozo
roval, pod touto záminkou právo tvrdit věci zcela jiného druhu, kdy 
rozum k daným pojmům přidává pojmy zcela cizí, a to apriorně, aniž 
by se vědělo, jak k nim přichází, a aniž by si někdo takovou otázku 
vůbec připustil. Hned na začátku proto pojednám o rozdílu mezi těmito 
dvěma druhy poznání.21

22IV. O rozdílu mezi analytickými a syntetickými soudy

Ve všech soudech, v nichž je myšlen vztah nějakého subjektu k predi
kátu (když uvažuji jen kladné soudy, neboť na záporné je pak aplikace 
snadná), je tento vztah možný dvojím způsobem. Buď predikát B ná
leží k subjektu A jako něco, co je v tomto pojmu A (skrytě) obsaženo; 
nebo B leží zcela mimo pojem A , přestože se s tímto pojmem spojuje.
V prvním případě nazývám soud analytickým, ve druhém syntetickým. 
Analytické (kladné) soudy jsou tedy ty, v nichž je spojení predikátu se A 7 
subjektem myšleno prostřednictvím identity, ty pak, v nichž je toto 
spojení myšleno bez identity, nazývejme soudy syntetickými. První B 11 
soudy bychom také mohli nazývat soudy vysvětlujícími, druhé rozši
řujícími, neboť vysvětlující soudy k pojmu subjektu nic nepřidávají, 
nýbrž jej rozborem rozčleňují na jeho dílčí pojmy, které v něm již byly 
(i když konfúzně) myšleny. Naproti tomu rozšiřující soudy přidávají 
k pojmu subjektu predikát, který v něm vůbec myšlen nebyl a žádným 
jeho rozborem by z něj nemohl být vyvozen. Když například řeknu: 
„Všechna tělesa jsou rozprostraněná“, je to analytický soud. Nemusím 
totiž překračovat pojem,23 který spojuji s tělesem, abych našel rozpro- 
straněnost jako s ním spojenou, nýbrž stačí, když onen pojem rozčle
ním, tj. jen si uvědomím rozmanitost, kterou v něm vždy myslím, 
abych v něm našel tento predikát; je to tedy analytický soud. Když na
proti tomu řeknu: „Všechna tělesa jsou těžká“, pak je predikát něco do-

IV. O rozdílu mezi analytickými a syntetickými soudy

21 „O synteticko-hypotetických a disjunktivních soudech, právě tak jako
o kategorických, negativních soudech.“ -  EV, Ak. XXIII, 21. (Pozn. vyd.)

22 Ve vydání A není číslo kapitoly. (Pozn. vyd.)
23 „,Já existuji“ je analytický soud: .Těleso existuje* je syntetický soud.“ -

E VI, Ak. XXIII, 21. (Pozn. vyd.)
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cela jiného než to, co myslím v pouhém pojmu tělesa vůbec. Připojení 
takového predikátu tudíž dává soud syntetický.24

Zkušenostní soudy jako takové jsou všechny syntetické. Byla by 
v tom totiž nesrovnalost, chtít zakládat na zkušenosti soud analytický,
protože k tomu, abych onen soud vytvořil, vůbec nesmím vyjít za hra
nice svého pojmu, takže k němu vůbec nepotřebuji žádné zkušenostní 
svědectví. Věta: „Těleso je rozprostraněné“ je a priori jistá a není to 

B 12 zkušenostní soud. Dříve než se totiž uchýlím ke zkušenosti, mám již
všechny podmínky k svému soudu obsaženy v pojmu, z něhož mi stačí 
jen vyvodit predikát podle zásady sporu, a tím si zároveň uvědomit 
nutnost tohoto soudu, o níž by mi zkušenost neřekla zhola nic. Naproti 
tomu, přestože do pojmu tělesa rozhodně nezahrnuji predikát tíže, 
přece onen pojem označuje předmět zkušenosti pomocí jedné její části,

k té první. Pojem tělesa mohu nejprve poznat analyticky pomocí znaků 
rozprostraněnosti, neprostupnosti, tvaru atd., které jsou všechny myš
leny v tomto pojmu. Nyní však rozšiřuji své poznání, a tím, že při-

24 Následující odstavec ve vydání B nahrazuje tento text vydání A: „Z toho 
je tedy jasné: 1) analytickými soudy není naše poznání vůbec rozšiřováno, 

A 8 nýbrž pojem, který již mám, je jimi rozkládán a mně samému činěn srozu
mitelným; 2) 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.9

V případě empirických neboli zkušenostních soudů s tím nejsou žádné 
problémy.b Ono X je totiž úplná zkušenost o předmětu, který myslím pomocí 
pojmu A a který představuje pouze část této zkušenosti. Přestože totiž do 
pojmu tělesa vůbec nezahrnuji predikát tíže, označuje tento pojem úplnou 
zkušenost pomocí jedné její části, k níž mohu připojovat ještě jiné části téže 
zkušenosti jako náležející k té první části. Pojem tělesa mohu předem poznat 
analyticky pomocí znaků rozprostraněnosti, neprostupnosti, tvaru atd., které 
jsou všechny v tomto pojmu myšleny. Nyní však rozšiřuji své poznání, a když 
se podívám zpět na zkušenost, z níž jsem vy abstrahoval tento pojem tělesa, 
shledávám, že s výše uvedenými znaky je vždy spojena také tíže. Zkušenost je 
tedy ono X> jež leží mimo pojem A a na němž se zakládá možnost syntézy 
predikátu tíže B s pojmem A “ (Pozn. vyd.)

»

a „Analytické soudy by tudíž mohly být nazývány pouhými vysvětlujícími 
soudy, syntetické soudy však soudy rozšiřujícími.“ -  E VII, Ak. XXIII, 
21. (Pozn. vyd.)

b „U empirických neboli zkušenostních soudů není žádná obtíž s tím, jak 
mohou být synteticky dokázány.“ -  E VIII, Ak. XXIII, 21. (Pozn. vyd.)
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IV. O rozdílu mezi analytickými a syntetickými soudy

hlédnu ke zkušenosti, z níž jsem pojem tělesa abstrahoval, shledávám, 
že s výše uvedenými znaky je vždy spjata i tíže, a připojuji ji tedy 
k onomu pojmu jako predikát synteticky. Možnost syntézy predikátu 
tíže s pojmem tělesa se tedy zakládá na zkušenosti, protože oba pojmy, 
třebaže jeden není obsažen ve druhém, k sobě přesto patří, i když jen 
nahodile, jako části jednoho celku, totiž zkušenosti, která je sama 
syntetickým spojováním názorů.

Avšak u syntetických soudů a priori tato pomůcka zcela a naprosto A 9 
chybí. Mám-li překračovat pojem Ay abych poznal nějaký jiný s ním B 13 
spojený pojem B, co je to, oč se opírám a co onu syntézu umožňuje, 
když zde nemám onu výhodu, že bych se po něčem ohlédl na poli zku
šenosti? Vezměme si větu: „Vše, co se děje, má svou příčinu.“ V po
jmu něčeho, co se děje, myslím nějakou existenci, které předchází 
určitý čas atd. Z toho lze odvozovat analytické soudy. Pojem příčiny 
ale leží zcela mimo onen pojem a25 označuje něco odlišného od toho, 
co se děje, není tudíž v této poslední představě vůbec obsažen. Jak tedy 
dospívám k tomu, abych o tom, co se vůbec děje, řekl něco od toho 
zcela odlišného, a abych pojem příčiny přesto poznával jako k němu 
náležející, a to dokonce nutně,26 ačkoli v onom pojmu není obsažen?
Co je zde to neznámé X, o něž se rozvažování opírá, když se domnívá, 
že mimo poj em A nalézá predikát B, který j e tomuto poj mu cizí, který 
nicméně považuje za predikát s ním spojený? Zkušenost to být ne
může, protože uvedená zásada připojuje tuto druhou představu k té 
první nejen s větší obecností, než jakou může opatřit zkušenost, nýbrž
i s výrazem nutnosti, a tedy zcela a priori a z pouhých pojmů. Nuže na 
takovýchto syntetických, tj. rozšiřujících zásadách spočívá celý koneč
ný účel našeho spekulativního poznání a priori; neboť analytické soudy A 10 
jsou sice nanejvýš důležité a nutné, ale jen k tomu, abychom dospěli 
k takové zřetelnosti pojmů, jež je potřebná k bezpečné a rozšířené syn- B 14 
téze jakožto skutečnému novému zisku.27,28

25 Ve vydání A nejsou obsažena slova: „leží zcela mimo onen pojem a“.
(Pozn. vyd.)

26 Ve vydání A nejsou obsažena slova: „a to dokonce nutně“. (Pozn. vyd.)
27 „Syntetické soudy a priori jsou obsaženy jako principy ve všech teore

tických vědách čistého rozumu.“ -  E CLXXXIV, Ak. XXIII, 21. (Pozn. vyd.)
28 Ve vydání A následuje další odstavec, který ve vydání B není: „Zde se 

tedy skrývá určité tajemství,8 jehož objasnění je nám jedině s to zajistit bez-
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29V. Syntetické soudy a priori jsou obsaženy jako principy 
ve všech teoretických vědách rozumu

1. Matematické soudy jsou všechny syntetické. Zdá se, že tato věta do
sud unikala pozornosti analytiků lidského rozumu, ba že je přímo pro
tikladná všem jejich domněnkám, třebaže je nepopiratelně jistá a ve 
svých důsledcích velmi závažná. Když totiž tito analytikové shledali, 
že matematikové vyvozují všechny své úsudky podle zásady sporu 
(jak to vyžaduje povaha každé apodiktické jistoty), namlouvali si rov
něž, že by se ze zásady sporu daly poznat i jiné zásady. V tom se ale 
mýlili, neboť syntetická věta se sice dá pochopit na základě zásady 
sporu, ale nikdy sama o sobě, nýbrž jen tak, že se předpokládá jiná 
syntetická věta, z níž může být odvozena.

Především je nutno poznamenat, že vlastní matematické věty jsou 
vždy apriorní, a nikoli empirické soudy, protože se vyznačují nutností, 

B 15 která nemůže být získána ze zkušenosti. Nechce-li se nám to však
připustit, budiž, pak omezím svou tezi na čistou matematiku, jejíž 
pojem sám již napovídá, že v ní není obsaženo poznání empirické, ale 
pouze čisté poznání a priori.

Zpočátku bychom si sice mohli myslet, že věta 7 + 5 = 12 je čistě 
analytická a že vyplývá z pojmu součtu sedmi a pěti podle zásady 
sporu. Když si však věci povšimneme blíže, zjistíme, že pojem součtu 
7 a 5 neobsahuje nic víc než spojení obou čísel v číslo jediné, přičemž

pečný a spolehlivý postup v neomezeném poli čistého rozvažovacího poznání: 
totiž odhalit s náležitou obecností základ možnosti syntetických soudů a prio
ri, nahlédnout podmínky, které činí možným kterýkoli jejich druh, a celé toto 
poznání (jež tvoří samostatný rod) nejen letmo načrtnout v nějakém systému 
podle jeho původních zdrojů, oddílů, rozsahu a hranic, nýbrž úplně a dosta
tečně je pro každé používání určit. Tolik předběžně o zvláštnosti, jíž se vyzna
čují syntetické soudy.

a Kdyby někoho ze starých myslitelů napadlo tuto otázku i jen vznést, pak 
by tato otázka sama mocně vzdorovala všem systémům čistého rozumu 
až po naše dny a byla by nám ušetřila mnoho marných pokusů, které jsou 
slepě podnikány, aniž bychom věděli, s čím máme vlastně co činit.“

29

(Pozn. vyd.)
Ve vydání A nejsou obsaženy kapitoly V a VI. (Pozn. vyd.)
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V. Syntetické soudy a priori...

se ještě vůbec neuvažuje o tom, jaké je toto jediné číslo, které obě čísla 
zahrnuje. Pojem dvanácti není v žádném případě myšlen už tím, že si 
pouze myslím ono spojení sedmi a pěti; a ať svůj pojem takového 
možného součtu rozebírám sebedéle, číslo dvanáct v něm přesto neob
jevím. Je třeba vykročit za tyto pojmy a vzít si na pomoc názor odpo
vídající jednomu z nich, například svých pět prstů nebo (jak dopo
ručuje Segner ve své Aritmetice)30 pět bodů, a pak k pojmu sedmi 
postupně přidávat jednotky takto názorně daného čísla pět. Nejprve 
totiž vezmu číslo 7, a když si pro pojem čísla 5 vezmu jako názor na 
pomoc prsty své ruky, přidávám nyní jednotky -  které jsem předtím 
shrnul do jednoty, abych získal číslo 5 -  na základě onoho svého ob- B 16 
razu postupně k číslu 7, a vidím tak vznikat číslo 12. V pojmu součtu
7 + 5 jsem sice myslel, že 5 má být přidáno k 7, nikoli však, že se tento 
součet rovná číslu 12.'Aritmetické věty jsou tedy vždy syntetické, což 
si uvědomíme zřetelněji, pracujeme-li s čísly poněkud většími; neboť 
pak se jasně ukáže, že ať bychom převraceli své pojmy jakkoli, nemo
hli bychom nikdy najít součet prostřednictvím pouhého rozboru svých 
pojmů, dokud bychom si nepřibrali na pomoc názor.

Právě tak není analytická ani žádná zásada čisté geometrie. Věta:
Přímka je nejkratší spojnicí mezi dvěma body“ je syntetická. Můj 

pojem přímočarosti totiž neobsahuje nic kvantitativního, nýbrž jen 
určitou kvalitu. Pojem nejkratší délky je tedy k němu přidán zcela 
navíc a nemůže být žádným rozborem vyvozen z pojmu přímky. Musí 
zde tedy být přibrán ku pomoci názor, jehož prostřednictvím je syntéza 
jedině možná.

Několik málo zásad, které geometři předpokládají, je sice skutečně 
analytických a spočívajících na zásadě sporu, ty však, jako identické 
věty, slouží jen jako články vytvářející řetěz metodického postupu, 
a nikoli jako principy, například a = a, celek se rovná sám sobě, nebo B 17 
(a + b) > a, tj. celek je větší než jeho část. A přece i tyto zásady, přesto
že se jejich platnost zákládá jen na pojmech, jsou v matematice připuš
těny jen proto, že je lze znázornit. To jen dvojznačnost vyjadřování nás 
zde obvykle vede k domněnce, že predikát takových apodiktických 
soudů mohl být obsažen už v našem pojmu, a že je tudíž takový soud 
analytický. K danému pojmu si máme přimyslet jistý predikát, a tato

30 Srv. J. W. von Segner, Anfangsgriinde der Arithmetik, Geometrie und
der geometrischen Berechnung, Halle 17732, str. 27 a 79. (Pozn. vyd.)
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nutnost tkví již v samotných pojmech. Otázkou ale není, co máme 
k danému pojmu myšlením přidat, nýbrž co v něm skutečně myslíme, 
třebaže nejasně; a tu se ukazuje, že predikát patří k takovému pojmu 
sice nutně, ale ne jako myšlený v pojmu samém, nýbrž prostřednictvím 
názoru, který musí k pojmu přistoupit.

2. Přírodověda (physica) v sobě obsahuje syntetické soudy a priori 
jako principy. Jako příklad uvedu jen několik vět, třeba větu: „Ve všech 
změnách tělesného světa zůstává množství hmoty neměnné“, nebo: 
„Při veškerém předávání pohybu si musí být akce a reakce navzájem 
vždy rovny.“ V obou případech je zřejmá nejen nutnost, a tedy jejich

B 18 apriorní původ, nýbrž také to, že jsou to syntetické věty. V pojmu
hmoty si totiž nemyslím trvalost, nýbrž pouze její přítomnost v prostoru 
v tom smyslu, že jej vyplňuje. Skutečně tedy překračuji pojem hmoty, 
abych k němu apriorně přimyslel něco, co jsem v něm nemyslel. Tato 
věta tudíž není analytická, nýbrž syntetická, a přesto je myšlena 
a priori, a tak je tomu i v ostatních větách čisté části přírodovědy.

3. V metafyzice -  i když se na ni díváme jako na vědu, o niž se lidé 
až dosud pouze pokoušeli, která je však přesto s ohledem na povahu 
lidského rozumu nepostradatelná -  mají být obsaženy syntetické po
znatky a priori. Vůbec nám v ní nejde o to, abychom pojmy, které si 
a priori o věcech děláme, pouze rozebírali, a tak je analyticky vysvětlo
vali, nýbrž v ní chceme své poznání apriorně rozšiřovat, k čemuž musí
me používat takové zásady, které k danému pojmu přidávají něco, co 
v něm nebylo obsaženo, a pomocí syntetických soudů a priori jdou 
dokonce tak daleko, že nás zkušenost sama není s to tak daleko ná
sledovat, jako napříklád ve větě: „Svět musí mít nějaký první počátek“, 
a v řadě dalších. A tak metafyzika přinejmenším co do svého cíle sestá
vá ze samých syntetických vět a priori.

VI. Obecná úloha čistého rozumu

B 19 Velmi mnoho získáme již tím, když dokážeme formulovat více zkou
mání jako jednu jedinou úlohu. Tím totiž, že ji přesně vymezíme, 
neusnadňujeme jen sami sobě práci, nýbrž usnadňujeme i komukoli 
jinému soud, kdyby chtěl zkoumat, zda jsme svému záměru učinili 
zadost, či nikoli. Vlastní úloha čistého rozumu je pak obsažena v otáz
ce: Jak jsou možné syntetické soudy a priori?
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VI. Obecná úloha čistého rozumu

To, že metafyzika zůstala až dosud v takovém stavu nejistoty a spo
rú, je třeba připsat pouze té příčině, že jsme tuto úlohu, a dokonce snad 
ani rozdíl mezi analytickými a syntetickými soudy, nenechali do svých 
myšlenek proniknout dříve. Na rozřešení této úlohy nebo na uspoko
jivém důkazu, že možnost, jejíhož vysvětlení se dožadujeme, ve sku
tečnosti neexistuje, závisí nyní vzestup či pád metafyziky. David Hu
me, který se ze všech filosofů nejvíce přiblížil této úloze, ale který ji 
ani zdaleka nemyslil v dostatečné určitosti a obecnosti, nýbrž zůstal 
stát pouze u syntetické věty o spojení účinku s jeho příčinami (princi- 
pium causalitatis), byl přesvědčen, že dokázal, že taková věta vůbec B 20 
není a priori možná, a podle jeho soudu by vše, co nazýváme metafyzi
kou, spočívalo v pouhém bludu o domnělém rozumovém nahlédnutí 
toho, co si člověk ve skutečnosti vypůjčil ze zkušenosti a co nabylo 
díky zvyku zdání nutnosti. Na toto tvrzení, ničící veškerou čistou filo
sofii, by nebyl nikdy připadl, kdyby měl před očima naši úlohu v její 
obecnosti. Pak by totiž nahlédl, že podle jeho argumentů by nemohla -  
protože nepochybně obsahuje syntetické apriorní věty -  existovat ani 
žádná čistá matematika, před kterýmžto tvrzením by ho nepochybně 
ochránil jeho zdravý rozum.

V rozřešení výše uvedené úlohy je zároveň zahrnuta možnost čisté
ho používání rozumu při zakládání a budování všech věd, které obsa
hují apriorní teoretické poznání o předmětech, tj. zodpovězení otázek:

Jak je  možná čistá matematika ?
Jak je  možná čistá přírodověda ?

U těchto věd, jelikož jsou skutečně dány, se lze jistě právem ptát, jak  
jsou možné; neboť že musí být možné, je dokázáno jejich skutečností.31 
Co se však metafyziky týče, musí její dosavadní špatný vývoj -  a pro- B 21 
tože ani o jedné jediné dosud přednesené metafyzice nelze říci, pokud 
jde o její podstatný účel, že skutečně existuje -  vyvolávat u každého 
odůvodněnou pochybnost o její možnosti.

31 Pokud jde o čistou přírodovědu, leckdo by mohl o tomto posledním 
tvrzení pochybovat. Stačí se však podívat na různé věty, které se vyskytují na 
začátku vlastní (empirické) fyziky, například na větu o zachování hmoty, větu
o setrvačnosti, větu o rovnosti akce a reakce atd., a brzy se přesvědčíme, že to, 
co představují, je physica pura (nebo rationale), která si jistě zaslouží, aby byla 
ve svém úzkém či širokém, jistě však celém rozsahu odděleně zpracována jako 
zvláštní věda.
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I na tento druh poznání je však třeba v jistém smyslu přece jen 
pohlížet jako na daný, a metafyzika je skutečná, ne-li jako věda, tedy 
alespoň jako přirozená vloha (metaphysica naturalis). Lidský rozum 
totiž nezadržitelně postupuje, ne proto, že by ho při tom poháněla 
pouhá ješitnost mnohovědnosti, nýbrž z vnitřní potřeby, až k takovým 
otázkám, které nemohou být zodpovězeny zkušenostním používáním 
rozumu a odtud získanými principy. Skutečně u všech lidí tak byla, 
jakmile se v nich rozum rozvinul až k spekulaci, za všech dob nějaká 
metafyzika a také u nich vždy bude. Proto musí být i ona vystavena 

B 22 otázce: Jak je  možná metafyzika jako přirozená vloha?, tj. jak vznikají
z přirozené povahy obecného lidského rozumu otázky, které si klade 
čistý rozum a které musí sám kvůli sobě zodpovědět, jak nejlépe umí?

Protože se však při všech dosavadních pokusech zodpovědět tyto 
přirozené otázky, například zda má svět nějaký počátek, nebo zda je 
zde od věčnosti atd., vždy objevily nevyhnutelné rozpory, nelze se 
spokojit s pouhou přirozenou vlohou k metafyzice, tj. s čistou rozu
movou mohutností samou, z níž jistě vždy nějaká metafyzika (ať již 
jakákoli) vznikne, nýbrž musí být možné získat v ní jistotu, pokud jde 
o její schopnost poznávat či nepoznávat předměty, tj. získat jistotu 
o tom, zda může rozhodovat o předmětech svých otázek nebo zda 
rozum je či není schopný o nich něco soudit, musí tedy náš čistý rozum 
buď spolehlivě rozšiřovat, nebo mu stanovit přesné a pevné meze. Tato 
poslední otázka, která vyplývá z výše zmíněné obecné úlohy, by prá
vem zněla takto: Jak je možná metafyzika jako věda?

Kritika rozumu tedy nakonec vede nutně k vědě; dogmatické použí
vání rozumu bez kritiky vede naopak k neodůvodněným tvrzením, 

B 23 proti nimž lze postavit stejně pravděpodobná tvrzení, a tudíž vede ke
skepticismu.

Tato věda se také nemůže vyznačovat velkou, odstrašující rozvláč
ností, protože nemá co činit s objekty rozumu, jejichž rozmanitost je 
nekonečná, nýbrž pouze s ním samým, s úlohami, které pocházejí 
výhradně z něho samého a nej sou mu předkládány přirozeností věcí od 
něho odlišných, nýbrž jeho vlastní přirozeností; když tedy rozum dříve 
poznal svou vlastní schopnost, pokud jde o předměty, které se mu 
mohou naskytnout ve zkušenosti, musí být pro něj snadné zcela a bez
pečně určit rozsah a meze svého používání za hranicemi veškeré zku
šenosti, o které se pokouší.
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Na všechny dosud učiněné pokusy vytvořit metafyziku dogmaticky 
se tedy můžeme a musíme dívat jako na neuskutečněné; neboť co je 
v jednom nebo ve druhém pokusu analytické, totiž pouhý rozbor po
jmů, které jsou v našem rozumu dány a priori, to není ještě vůbec úče
lem samým, nýbrž pouze přípravným opatřením k vlastní metafyzice, 
totiž snahou rozšířit své apriorní poznání synteticky. K tomu je rozbor 
pojmů nezpůsobilý, protože pouze ukazuje, co je v nich obsaženo, 
nikoli však, jak k nim a priori dospíváme, abychom pak mohli určit 
také jejich uplatnění na všechny předměty veškerého poznání vůbec. B 24 
Není také potřeba mnoho sebezapření, abychom se všech těchto náro
ků vzdali, protože nepopiratelné a při dogmatickém postupu také nevy- 
hnutelné rozpory rozumu se sebou samým připravily veškerou dosa
vadní metafyziku již dávno o její vážnost. Větší vytrvalosti bude třeba 
k tomu, abychom se vnitřními potížemi a vnějším odporem nenechali 
odradit od toho, abychom vědu pro lidský rozum nepostradatelnou, 
u níž můžeme sice odetnout každý vyrazivší kmen, nikoli ale vymýtit 
kořeny, dovedli použitím jiného, dosavadním zcela protikladného pří
stupu, konečně k úspěšnému a plodnému růstu.

VII. Idea a rozvržení zvláštní vědy...

VII. Idea a rozvržení zvláštní vědy, 
která je  nazvána kritikou čistého rozumu32,33

Z uvedeného vyplývá idea zvláštní vědy, kterou lze nazvat kritikou čis
tého rozumu. Rozum je totiž mohutnost, která nám poskytuje principy 
apriorního poznání. Proto je čistým rozumem ten rozum, který obsa
huje principy, na jejichž základě lze poznat něco zcela a priori. Orga
non čistého rozumu by pak byl souborem principů, na základě kterých 
by se daly získat a skutečně vytvořit všechny čisté poznatky a priori. B 25 
Podrobná aplikace takového organonu by nám poskytla systém čistého

33

Ve vydání A není obsažen ani nadpis ani číslo kapitoly. (Pozn. vyd.) 
Začátek odstavce ve vydání A zní: „Z uvedeného vyplývá idea zvláštní

vědy, která by mohla sloužit jako kritika čistého rozumu. Čisté se však nazývá A 11 
každé poznání, které není smíšeno s ničím cizorodým. Zcela čistým se však 
nazývá zejména poznání, do něhož se nepřimíchala vůbec žádná zkušenost 
nebo počitek, a které je tudíž možné zcela a priori. Rozum je pak mohutnost, 
která nám poskytuje principy apriorního poznání.“ (Pozn. vyd.)
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rozumu. Protože se tím ale žádá příliš mnoho a protože je navíc nejisté, 
zda lze vůbec naše poznání rozšiřovat a v jakých případech je to mož
né, můžeme pokládat vědu věnovanou pouhému posuzování čistého 
rozumu, jeho zdrojů a hranic, za propedeutiku k systému čistého rozu
mu. Taková propedeutika by se mohla nazývat pouze kritikou čistého 
rozumu a nikoli naukou, a její užitek by byl, s ohledem na spekulaci,34 
skutečně jen negativní a sloužil by nikoli k rozšiřování našeho rozumu,
nýbrž jen k jeho tříbení, a chránil by ho před omyly, čímž by se už

* ^ .

získalo velmi mnoho. Transcendentálním nazývám veškeré poznání, 
A 12 které se zabývá nikoli předměty, nýbrž naším způsobem poznání před

mětů vůbec, pokud má být toto poznání možné a priori.35 Systém ta
kových pojmů by se nazýval transcendentálnifilosofie. Ale i to je pro 
začátek ještě příliš mnoho. Taková věda by totiž musela v úplnosti 
obsahovat jak analytické, tak syntetické poznání a priori, a měla by 
proto, pokud se našeho účelu týče, příliš velký rozsah, jelikož my 
můžeme jít v analýze jen tak daleko, jak je nezbytně nutné k tomu, 

B 26 abychom v celém rozsahu nahlédli principy syntézy a priori. Toto
zkoumání, které vlastně nemůžeme nazývat naukou, nýbrž jen tran
scendentálni kritikou -  protože si neklade za cíl samo rozšiřování 
našich poznatků, nýbrž jen jejich opravu, a má nám poskytnout pru
bířský kámen na určování hodnoty či bezcennosti všech apriorních 
poznatků -  je tím, čím se nyní budeme zabývat. Taková kritika je 
tudíž, nakolik je to možné, přípravou k organonu rozumu a v případě 
neúspěchu alespoň k jeho kánonu, podle něhož by jednou určitě mohl 
být -  jak analyticky, tak synteticky -  vyložen úplný systém filosofie 
čistého rozumu, ať už by spočíval v rozšiřování rozumu, nebo v pou
hém vymezení jeho poznání. Na fakt, že je to možné, ba že takový 
systém nemusí být příliš velkého rozsahu a je možno doufat v jeho 
dokončení, lze totiž předem usuzovat již z toho, že zde není před- 

A 13 mětem přirozenost věcí, která je nevyčerpatelná, nýbrž rozvažování,
které o přirozenosti věcí soudí. Rozvažování, máme-li na zřeteli pouze 
jeho poznání a priori, je pak předmětem, jehož obsah -  protože jej pře
ce nesmíme hledat vně -  nám nemůže zůstat skryt, a podle všeho do-

34 Ve vydání A nejsou slova: „s ohledem na spekulaci“. (Pozn. vyd.)
35 Vydání A: „Transcendentálním nazývám veškeré poznání, které se zabý

vá nikoli předměty, nýbrž našimi apriorními pojmy předmětů vůbec.“ (Pozn. 
vyd.)
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mnění je dosti malý na to, aby mohl být v úplnosti podchycen, a s ohle
dem na svou cenu či bezcennost posouzen a podroben správnému 
ohodnocení.36’37 Nesmíme zde očekávat kritiku knih a systémů čistého 
rozumu, nýbrž pouze kritiku čisté rozumové mohutnosti samé. Pouze 
je-li základem tato kritika, máme bezpečný prubířský kámen pro oce
nění filosofického obsahu starých a nových děl tohoto oboru; v opač
ném případě posuzuje nepovolaný dějepisec a soudce neopodstatněná 
tvrzení j iných na základě svých vlastních tvrzení, která jsou zrovna tak 
neopodstatněná.

Transcendentálni filosofie je ideou vědy,38 k níž má kritika čistého 
rozumu rozvrhnout celý plán architektonicky, tj. na základě principů, 
a to s plnou zárukou úplnosti a jistoty všech částí, které tuto budovu 
tvoří. Transcendentálni filosofie je systémem všech principů čistého 
rozumu.39 Fakt, že se tato kritika sama ještě nenazývá transcendentálni 
filosofií, tkví jedině v tom, že na to, aby byla úplným systémem, by 
musela obsahovat také podrobnou analýzu veškerého lidského poznání 
a priori. Naše kritika musí samozřejmě také předložit úplný výčet 
všech kmenových pojmů, které tvoří ono zmíněné čisté poznání. Nic
méně podrobné analýzy těchto pojmů samých, jakož i úplného posou
zení pojmů z nich odvozených, se právem zdržujeme, jednak proto, že 
by tento rozbor nebyl účelný, jelikož se nevyznačuje problematičností, 
na jakou narážíme u syntézy, kvůli níž se vlastně celá kritika provádí, 
jednak proto, že by bylo v rozporu s jednotou plánu zabývat se zajiš
ťováním úplnosti takové analýzy a odvozování, jichž jsme přece mohli 
být s ohledem na náš záměr zproštěni. Tuto úplnost rozboru a odvození 
z apriorních pojmů, jež mají být v budoucnu dodány, lze ostatně snad
no provést, jestliže jsou podrobně vyloženy především jakožto prin
cipy syntézy a jestliže z hlediska tohoto podstatného účelu nic nechybí.

36 Ve vydání A zde odstavec končí a následuje nový nadpis: „II. Rozvržení 
transcendentálni filosofie“. (Pozn. vyd.)

37 „Nesmíme zde očekávat kritiku knih a systémů čistého rozumu, nýbrž 
pouze kritiku čisté rozumové mohutnosti samé. Bez ní totiž musí být i ona 
kritika bez jakéhokoli prubířského kamene, a tedy zcela neodůvodněná.“ -  E 
IX, Ak. XXIII, 44. (Pozn. vyd.)

38 Vydání A: „je zde jen ideou“. (Pozn. vyd.)
39 Ve vydání A věta není. (Pozn. vyd.)

B 27

B 28 
A 14

49



Ke kritice čistého rozumu patří proto vše, co tvoří transcendentálni 
filosofii, a kritika čistého rozumu je úplnou ideou transcendentálni 
filosofie, ale ještě ne touto vědou samou, protože ve své analýze jde 
jen tak daleko, jak je nezbytné pro úplné posouzení syntetického po
znání a priori.

Prvořadou starostí při rozvržení takové vědy je, aby do ní neproni
kaly žádné pojmy, které v sobě mají něco empirického, neboli aby 
apriorní poznání bylo naprosto čisté. Ačkoli nej vyšší zásady morality 
a její základní pojmy představují apriorní poznatky, nepatří do tran- 

5-y| scendentální filosofie, nebof i když za základ svých předpisů nekladou
pojmy libosti a nelibosti, žádostí a sklonů atd., které jsou všechny 
empirického původu, přesto je musí nutně zahrnout do zpracování 
systému čisté mravnosti v pojmu povinnosti, a to buď jako překážku, 
kterou je třeba překonat, nebo jako podnět, který se nemá stát pohnut
kou.40 Proto je transcendentálni filosofie filosofií čistého, pouze speku
lativního rozumu. Všechno praktické, poněvadž obsahuje pohnutky 
k jednání, se totiž vztahuje k citům, které patří k empirickým zdrojům 
poznání.

Jestliže tedy máme tuto vědu rozvrhnout z obecného hlediska sy
stému vůbec, musí obsahovat za prvé, nauku o elementech a za druhé, 
nauku o metodě čistého rozumu. Každý z těchto hlavních dílů by měl 
obsahovat pododdíly, ale důvody pro to tu ještě nelze vyložit. Pouze to 
se zdá být nutné uvést na úvod či jako předběžné připomenutí, že 
existují dva kmeny lidského poznání, které snad pocházejí z jednoho 
společného, nám však neznámého kořene, totiž smyslovost a rozva
zování. Prvním jsou nám předměty dány, druhým je myslíme. Kdyby 
smyslovost obsahovala představy a priori, které by tvořily podmínky, 

B 30 za nichž jsou nám předměty dány, pak by patřila k transcendentálni 
A 16 filosofii. Transcendentálni nauka o smyslovosti by pak musela patřit

k první části vědy o elementech, protože podmínky, za nichž jsou 
předměty lidskému poznání jedině dány, předcházejí těm, za nichž 
jsou myšleny.

Úvod

40 Ve vydání A věta zní: „Ačkoli nej vyšší zásady morality a její základní 
pojmy představují apriorní poznatky, přesto nepatří do transcendentálni filoso
fie, neboť by přitom musely být předpokládány pojmy libosti a nelibosti, žá
dostí a sklonů atd., které jsou všechny empirického původu.“ (Pozn. vyd.)
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Díl první 
Transcendentální estetika

§ r

Ať už jsou způsoby a prostředky, jimiž se nějaké poznání vztahuje 
k předmětům, jakékoli, přece jen způsob, jímž se k nim vztahuje bez
prostředně a jemuž veškeré myšlení slouží jako prostředek, je názor.42 
Ten se však uskutečňuje jen tehdy, když je nám dán předmět; to je však 
opět možné -  alespoň u nás lidí - 43 jen tak, že předmět nějakým způ
sobem afikuje naši mysl.44 Schopnost (receptivita) získávat představy 
tak, jak jsme afikováni předměty, se nazývá smyslovostí. Předměty jsou 
nám tedy dány prostřednictvím smyslovostí a jedině ona nám poskytuje 
názory; zatímco rozvažováním jsou předměty myšleny a z něj pocházejí 
pojmy. Veškeré myšlení se však musí, ať přímo (directe), či nepřímo 
(indirecte) prostřednictvím určitých znaků45 vztahovat nakonec k ná
zorům, a u nás tedy ke smyslovostí, neboť jinak nám nemůže být žádný 
předmět dán.

41 Ve vydání A se „Transcendentálni nauka o elementech“ nedělí na para
grafy. (Pozn. vyd.)

42 „Názor je kladen proti pojmu, který je pouze znakem názoru. Obecné 
musí být dáno v jednotlivém. Tím se mu dostává významu.“ -  E X, Ak. XXIII,
21. (Pozn. vyd.)

43 Ve vydání A nejsou obsažena slova: alespoň u nás lidí (Pozn. 
vyd.)

44 V PE doplněno: „Není-li představa sama o sobě příčinou objektu.“ -  E 
XI, Ak. XXIII, 44. (Pozn. vyd.)

45 Ve vydání A nejsou obsažena slova: „prostřednictvím určitých znaků“. 
(Pozn. vyd.)

B 33 
A 19
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B 34 Účinkem předmětu na představivost, pokud jsme jím afikováni, je 
A 20 počitek.46 Názor, který se prostřednictvím počitku vztahuje k před

mětu, se nazývá empirický. Neurčený předmět empirického názoru se
nazývá jev .

To, co v jevu odpovídá počitku, nazývám jeho materií, zatímco to, 
co způsobuje, že rozmanitost jevu může být uspořádána v určitých 
vztazích,47 nazývám formou jevu. To, v čem se mohou počitky jedině 
pořádat a v čem mohou získat určitou formu, nemůže být samo opět 
počitkem, a proto je nám sice materie všech jevů dána jen a posteriori, 
ale jejich forma musí být připravena v mysli a priori a musí ji být 
možno zkoumat odděleně od všech počitků.

Čistými (v transcendentálním smyslu) nazývám všechny představy, 
v nichž se nenachází nic, co patří k počitku. Čistá forma smyslových 
názorů vůbec se proto bude nacházet apriorně v mysli, v níž je veškerá 
rozmanitost daná v jevech nazírána v určitých vztazích. Tato čistá 

B 35 forma smyslovostí sama se nazývá čistým názorem. Když například
z představy tělesa vyloučím to, co v ní myslí rozvažování, jako je sub
stance, síla, dělitelnost atd., a právě tak i to, co v ní patří k počitku, jako 

A 21 je neprostupnost, tvrdost, barva atd., ještě mi z tohoto empirického
názoru cosi zůstane, totiž rozprostraněnost a tvar. Ty patří k čistému 
názoru, který se nachází apriorně v mysli i bez skutečného předmětu 
smyslů nebo počitku, totiž jako pouhá forma smyslovosti.

Vědu o všech apriorních principech smyslovosti nazývám transcen
dentálni estetikou . 4 8  Taková věda proto musí existovat a tvořit první 
část transcendentálni nauky o elementech, v protikladu k vědě, která 

B 36 obsahuje principy čistého myšlení a která se nazývá transcendentálni
logikou.

Elementy, L Estetika

46 „Názor se vztahuje k objektu, počitek pouze k subjektu.“ -  E XII, Ak. 
XXIII, 21. (Pozn. vyd.)

47 Text: „rozmanitost jevu může být uspořádána v určitých vztazích“, ve 
vydání A zní: „rozmanitost jevu je nazírána jako uspořádaná v určitých vzta
zích“. (Pozn. vyd.)

48 Němci jsou dnes jediní, kdo používají slovo estetika k označení toho, co 
jiní nazývají kritikou vkusu. Důvodem je přitom scestná naděje, kterou pojal 
vynikající analytik Baumgarten, že totiž kritické posuzování krásna se podřídí 
rozumovým principům a že se jeho pravidla povýší na vědu. Toto úsilí je 
nicméně marné. Zmíněná pravidla či kritéria jsou totiž co do svých hlavních
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L kap. O prostom

V transcendentálni estetice tedy nejprve izolujeme smyslovost, a to A 22 
tak, že oddělíme vše, co přitom rozvažování myslí pomocí svých po
jmů, aby nezbylo nic jiného než empirický názor. Za druhé, od tohoto 
názoru ještě oddělíme vše, co patří k počitku, aby nezbylo nic jiného 
než čistý názor a pouhá forma jevů, což je to jediné, co nám může 
smyslovost apriorně poskytnout. Při tomto zkoumání se ukáže, že 
existují dvě čisté formy smyslového názoru jakožto principy aprior
ního poznání, totiž prostor a čas, jejichž zkoumáním se nyní budeme 
zabývat.

Kapitola první 
O prostoru

§ 2. Metafyzický výklad pojmu prostoru49

Prostřednictvím vnějšího smyslu (který je vlastností naší mysli) si B 37 
představujeme všechny předměty jako existující mimo nás a v pro
storu. V něm je určen nebo určitelný jejich tvar, velikost a vzájemný 
vztah. I když vnitřním smyslem, jehož prostřednictvím mysl nazírá 
sebe samu nebo svůj vnitřní stav, nenazíráme duši samu jako nějaký 
objekt, je tento smysl přece jen určitou formou umožňující nazírání A 23 
vnitřního stavu duše, takže si vše, co patří k vnitřním určením, předsta
vujeme v časových vztazích. Není možné nazírat čas jako něco mimo

zdrojů pouze empirická, a nemohou proto nikdy sloužit jako apriorní zákony, 
podle nichž bychom se museli řídit, jakmile vyslovujeme soud vkusu. Tento 
soud je naopak vlastním prubířským kamenem správnosti zmíněných pravidel. 
Proto je radno buď nechat toto pojmenování opět zaniknout a vyhradit je 
nauce, která je opravdovou vědou (čímž bychom se zároveň přiblížili jazyku 
a myšlení starých myslitelů, u nichž bylo dělení poznání na al<r&i)Tá xai 
votjTá* velmi slavné),b nebo se o toto pojmenování podělit se spekulativní 
filosofii a chápat estetiku zčásti v transcendentálním, zčásti v psychologickém 
významu.

a „věci vnímané a myšlené“ (Pozn. vyd.)
b Ve vydání A není uzávorkování textu a zbylá část věty. (Pozn. vyd.)
49 Ve vydání A není označení „§ 2.“ ani nadpis. (Pozn. vyd.)
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nás, právě tak jako je nemožné nazírat prostor jako něco v nás. Co je 
tedy prostor a čas? Jsou to skutečná jsoucna? Jsou to sice pouhá urče
ní, nebo i vztahy mezi věcmi, ale přece jen takové, které by jim nále
žely i o sobě, kdyby nebyly nazírány? Nebo jsou takovými vztahy, 

B 38 které jsou spjaty jen s formou samotného názoru, a tudíž se subjektivní
uzpůsobeností naší mysli, bez níž nemohou být tyto predikáty připiso
vány vůbec žádné věci? Abychom se o tom poučili, vyložíme nejprve 
pojem prostoru.50,51 Výkladem (expositio) rozumím zřetelnou (i když 
ne podrobnou) představu o tom, co náleží k nějakému pojmu; meta
fyzický je pak tento výklad tehdy, když obsahuje to, co představuje 
pojem jako daný a priori.52

1. Prostor není empirický pojem, který by byl odvozen z vnějších 
zkušeností. Aby totiž mohly být určité počitky vztahovány k něčemu 
mimo mne (tj. k něčemu, co se nachází v prostoru na jiném místě, než 
jsem já), rovněž abych si mohl předměty představovat jako existující 
mimo sebe navzájem a vedle sebe,53 a tedy nejen jako různé, nýbrž i na 
různých místech, musí tu už být základem představa prostoru. Proto si 
nelze představu prostoru vypůjčit ze vztahů mezi vnějšími jevy pro
střednictvím zkušenosti, nýbrž sama tato vnější zkušenost je možná 
teprve díky zmíněné představě.

A 24 2.54 Prostor je nutnou představou a priori, která je základem všech
vnějších názorů. Nikdy si nedokážeme utvořit představu, že prostor 
není, přestože si docela dobře můžeme myslet, že se v něm nenacházejí 

B 39 žádné předměty. Prostor je tedy považován za podmínku možnosti

50 Vydání A: „vyložíme nejprve prostor“. (Pozn. vyd.)
51 „1. Prostor není pojmem, nýbrž názorem. 2. Prostor není empirickým 

názorem, protože vše empirické můžeme... 3. Je názorem a priori... 4. Prostor 
je subjektivní formou...“ (Poznámka není dokončena.) -  E XIII, Ak. XXIII,
22. (Pozn. vyd.)

52 Ve vydání A není věta obsažena. (Pozn. vyd.)
53 Ve vydání A nejsou obsažena slova: „a vedle sebe“. (Pozn. vyd.)
54 „Prostor není pojmem vnějších vztahů, jak se domníval Leibniz, nýbrž 

spočívá v základu možnosti vnějších vztahů. Nutnost vztahu našich vět k ně
čemu vnějšímu je důkazem skutečného spojení, v němž jsme s vnějšími věcmi, 
proti idealismu.“ -  E XIV, Ak. XXIII, 22. (Pozn. vyd.)
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jevů, a nikoli za nějaké z nich odvozené určení, a je to představa a pri
ori, která je nutně vnějším jevům základem.55 56

3.57 Prostor není diskurzivním nebo, jak se říká, obecným pojmem 
vztahů mezi věcmi vůbec, nýbrž je to čistý názor. Za prvé, lze si totiž A 25 
představit ien jeden jednotný prostor, a když se mluví o mnoha prosto
rech, rozumí se tím jen části jednoho a téhož jednotného prostoru. Tyto 
části nemohou předcházet tomuto jednotnému všeobsáhlému prostoru 
jako jeho součásti (z nichž by bylo možno jej složit), nýbrž mohou být 
myšleny pouze v něm. Prostor je bytostně jednotný, zatímco rozmani
tost v něm, a tedy i obecný pojem prostorů vůbec, je založený pouze na 
jeho omezeních. Z toho vyplývá, že vzhledem k němu mají všechny 
pojmy prostoru za základ apriorní názor (který není empirický). Tak 
také nejsou základní geometrické věty, například že součet dvou stran
v trojúhelníku je větší než strana třetí, nikdy odvozovány z obecných 
pojmů úsečky a trojúhelníka, nýbrž jsou odvozovány z názoru, a to 
a priori a s apodiktickou jistotou.

4.58 Prostor si představujeme jako nekonečnou danou velikost. Kaž
dý pojem si sice musíme myslet jako představu, která je obsažena v ne- B 40 
konečném množství různých možných představ (jako jejich společný

1. kap. O prostom

55 „Prostor není pojmem odvozeným ze zkušenosti, nýbrž je základem 
možné vnější zkušenosti. Musím mít pojem prostoru, abych...“ (Věta není 
dokončena.) -  E XV, Ak. XXIII, 22. (Pozn. vyd.)

56 Ve vydání A následuje nový odstavec: „3. Na této apriorní nutnosti se 
zakládá apodiktická jistota všech základních geometrických vět a možnost 
jejich konstrukce a priori. Kdyby totiž byla tato představa prostoru pojmem 
získaným a posteriori, který by byl čerpán z obecné vnější zkušenosti, pak by 
první zásady matematického definování nebyly ničím jiným než vjemy. Vy
značovaly by se tedy veškerou nahodilostí vjemu a to, že mezi dvěma body je 
možná pouze jedna přímka, by nebylo nutné, nýbrž by tak učila pouze zku
šenost. Co je vzato ze zkušenosti, má jen komparativní obecnost, totiž obec
nost získanou indukcí. Dalo by se tedy jen říci, že pokud jsme až dosud zjistili, 
nebyl nalezen prostor, který by měl víc než tři rozměry.“ (Pozn. vyd.)

57 Vydání A: „4.“ (Pozn. vyd.)
58 Ve vydání A odstavec zní: „5. Prostor je představován jako nekonečná 

daná velikost. Obecný pojem prostoru (který je společný jak jedné stopě, tak 
jednomu lokti) nemůže, pokud jde o velikost, nic určovat. Kdyby názor ne
mohl postupovat neomezeně, žádný pojem vztahů by neobsahoval princip 
jejich nekonečnosti.“ (Pozn. vyd.)
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znak), a která je tudíž obsahuje pod sebou; ale žádný pojem si jako 
takový nemůžeme myslet tak, aby toto nekonečné množství představ 
obsahoval v sobě. Nicméně prostor je takto myšlen (neboť všechny 
části nekonečného prostoru existují zároveň). Původní představa pro
storu je tedy apriorní názor, a nikoli pojem.

§ 3. Transcendentálni výklad pojmu prostoru

Transcendentálním výkladem rozumím vysvětlení nějakého pojmu 
jako principu, z něhož lze pochopit možnost jiných syntetických po
znatků a priori. K tomuto účelu je třeba, aby 1. takové poznatky z da
ného pojmu skutečně vyplývaly a aby 2. tyto poznatky byly možné jen 
za předpokladu daného způsobu vysvětlení tohoto pojmu.

Geometrie je věda, která určuje vlastnosti prostoru synteticky, a pře
sto a priori. Jaká asi musí být představa prostoru, aby bylo možné jej 

B 41 takto poznávat? Prostor musí být původně názorem, neboť z pouhého
pojmu se nedají odvodit žádné věty, které jej překračují, a to se přece 
v geometrii děje (Úvod, V). Tento názor se v nás ale musí nacházet 
a priori, tj. před každým vnímáním nějakého předmětu, a musí to tedy 
být čistý, a nikoli empirický názor. Geometrické věty jsou totiž všech
ny apodiktické, tj. spojené s vědomím své nutnosti, jako například, že 
prostor má jen tři rozměry; takové věty však nemohou být empiric
kými neboli zkušenostními soudy, ani z nich nemohou být vyvozeny

Jak se pak může vyskytovat 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 sídlo pouze v subjektu, jako jeho 
formální způsobilost být afikován objekty, a tím získávat bezprostřed
ní představu o nich, tj. názor, tedy pouze jako forma vnějšího smyslu 
vůbec.

Jedině naše vysvětlení činí tedy pochopitelnou možnost geometrie 
jako syntetického poznání a priori. Každý jiný způsob vysvětlení, který 
toto neposkytuje, přestože by se mu zdánlivě mohl podobat, může být 
od něj na základě těchto znaků zcela bezpečně odlišen.

59 Ve vydání A není celý § 3 obsažen. (Pozn. vyd.)
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Závěry z výše uvedených pojmú

a) Prostor vůbec nepředstavuje vlastnost nějakých věcí o sobě, ani 
jejich vzájemný vztah, tj. není jejich určením vázaným na předměty, 
které by zůstalo, i kdybychom odhlédli od všech subjektivních pod
mínek názoru. Před existencí věcí, tedy a priori, není možné nazírat ani 
absolutní, ani relativní určení věcí.

b) Prostor není nic jiného než pouhá forma všech jevů vnějších 
smyslů, tj. subjektivní podmínka smyslovosti a jen za této podmínky se 
pro nás vnější názor stává možným. Protože pak receptivita subjektu, 
tj. způsobilost být afikován předměty, nutně předchází před veškerým 
nazíráním těchto objektů, lze pochopit, jak může být forma všech jevů 
dána v mysli před všemi skutečnými vjemy, a tedy a priori, a jak může 
jako čistý názor, v němž musí být všechny předměty určeny, obsahovat 
principy jejich vztahů před veškerou zkušeností.60

O prostoru, o rozprostraněných jsoucnech atd. můžeme tudíž mluvit 
jen z hlediska člověka. Nevezmeme-li v úvahu subjektivní podmínku, 
která jediná činí vnější názor možným, totiž že můžeme být předměty 
afikováni, neznamená představa prostoru vůbec nic.61 Tento predikát je 
věcem připisován, jen pokud se nám věci jeví,62 tj. pokud jsou předmě-

60 „Prostor a čas obsahují ve své představě zároveň pojem nutnosti. Ta pak 
není nutností nějakého pojmu. Lze totiž dokázat, že si jejich neexistence 
neodporuje. Nutnost také nemůže být obsažena v empirickém názoru. Ten 
totiž sice může obsahovat pojem existence, nikoli však nutné existence. Tedy 
tato nutnost není vůbec -  objektivně -  v objektu; tudíž je pouze nutnou pod
mínkou pro veškeré smyslové vjemy v subjektu.“ -  E XVII, Ak. XXIII, 22-
23. (Pozn. vyd.)

61 „Snad jsou na prostor vázány všechny stvořené bytosti, avšak kdo ví. 
Můžeme vědět pouze to, že prostor je pouhou smyslovou formou. Nejdů
ležitější je, že tato subjektivní podmínka poskytuje určitý pojem a priori a že 
bychom pouhým prostřednictvím vnitřního názoru neměli počitky, a tak by
chom neměli ani empirické představy. Neměli bychom také apriorní vědu 
o objektech.“ -  E XVIII, Ak. XXIII, 23. (Pozn. vyd.)

62 V PE doplněno:, Jak to mohl Mendelssohn tak apodikticky tvrdit, a přes
to přiznat prostoru objektivní realitu?“ -  E XX, Ak. XXIII, 44.

„Pole prostoru a času. 1. Prostor a čas se nemohou rozprostírat dále než na 
předměty smyslů, tedy nikoli na Boha; 2. O těchto předmětech platí pouze
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ty smyslovosti. Stálá forma této receptivity, kterou nazýváme smyslo
vostí, je nutnou podmínkou všech vztahů, v nichž jsou předměty nazí
rány jako existující vně nás, a když od těchto předmětů odhlédneme, je 
tato forma čistým názorem, který se nazývá prostor. Protože tyto 
zvláštní podmínky smyslovosti nemůžeme učinit podmínkami mož
nosti věcí, nýbrž pouze jejich jevů, můžeme sice říci, že prostor zahr
nuje všechny věci, které se nám mohou jevit jako vnější,63 ale nikoli 
všechny věci samy o sobě, ať už jsou nazírány, či nikoli, a ať už jsou 
nazírány jakýmkoli subjektem.64 O názorech jiných myslících bytostí 
totiž nemůžeme vůbec soudit, zda jsou vázány na tytéž podmínky, 
které omezují náš názor a které jsou pro nás obecně platné. Jestliže 
omezení nějakého soudu připojíme k pojmu subjektu, pak tento soud 
platí nepodmíněně. Věta: „Všechny věci jsou vedle sebe v prostoru“65 
platí pouze s tím omezením, že tyto věci jsou považovány za předměty 
našeho smyslového názoru. Připojím-li k pojmu podmínku a řeknu: 
„Všechny věci jakožto vnější jevy jsou vedle sebe v prostoru“, pak toto 
pravidlo platí obecně a bez omezení. Naše výklady tedy učí realitu (tj. 
objektivní platnost) prostoru vzhledem ke všemu tomu, co se nám 
zvnějšku může naskytnout jako předmět, ale zároveň idealitu prostoru, 
jsou-li věci rozumem uvažovány samy o sobě, tj. bez ohledu k uzpů- 
sobenosti naší smyslovosti. Zastáváme tedy empirickou realitu pro
storu (s ohledem na veškerou možnou zkušenost), i když zároveň i je
ho transcendentálni idealitu, tj. že prostor se stává ničím, odhlédneme- 
li od podmínky možnosti veškeré zkušenosti, a přijmeme ho jako něco, 
co mají za základ věci samy o sobě.
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jako o předmětech názoru...“ (Poznámka není dokončena.) -  E XIX, Ak. 
XXffl, 23. (Pozn. vyd.)

63 Autor slova „které se nám mohou jevit jako vnější“ v PE pozměňuje na 
„které se nám mohou vždy jevit jen jako vnější“. -  E XXI, Ak. XXIII, 44. 
(Pozn. vyd.)

64 Slova „ať už jsou nazírány, či nikoli, či ať už jsou nazírány jakýmkoli 
subjektem“ v PE zkracuje autor na „ať už jsou nazírány jakýmkoli subjektem“.
-  E XXII, Ak. XXin, 44. (Pozn. vyd.)

65 Větu „Všechny věci jsou vedle sebe v prostoru“ pozměňuje autor v PE na 
„Všechny věci jsou v prostoru vedle sebe nebo jsou někde...“ -  E XXIV, Ak. 
XXffl, 45. (Pozn. vyd.)
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Kromě prostom však neexistuje žádná jiná subjektivní a k něčemu 
vnějšímu vztažená představa, která by se mohla nazývat apriorně ob
jektivní.66 Z žádné z nich totiž nelze odvozovat syntetické věty a priori 
jako z názoru v prostoru (§ 3). Proto jim nepřísluší, přísně vzato, vůbec 
žádná idealita, i když se shodují s představou prostoru v tom, že nále
žejí pouze k subjektivní uzpůsobenosti příslušného druhu smyslů, 
například zraku, sluchu, citu, a to díky počitkům barev, tónů a tepla, 
které nám však, protože jsou to jen počitky, a nikoli názory, samy o so
bě nedávají poznat žádný objekt, a tím méně poznat ho a priori.

Cílem této poznámky je pouze zabránit tomu, aby někoho nena- B 45 
padlo vysvětlovat idealitu prostoru, kterou zastáváme, pomocí zcela 
nedostatečných příkladů, protože totiž například barvy, chutě atd. jsou 
právem pokládány jen za změny našeho subjektu, které dokonce mo
hou být u různých lidí různé, a nikoli za vlastnosti věcí.67 V tomto 
případě se totiž to, co bylo samo původně jen jevem, například růže, 
považuje v empirickém smyslu za věc samu o sobě, která se přesto

66 Zbylá část odstavce zní ve vydání A takto: „Proto nemůže být tato sub
jektivní podmínka všech vnějších jevů srovnávána s žádnou jinou. Příjemná 
chuť vína nepatří k objektivním určením vína, a tedy k objektu uvažovanému 
dokonce jako jev, nýbrž k zvláštní uzpůsobenosti smyslovosti subjektu, který 
je požívá. Barvy nejsou objektivními vlastnostmi těles, s jejichž názorem jsou 
spjaty, nýbrž jsou jen modifikacemi zrakového smyslu, který je určitým způ
sobem afikován světlem. Naproti tomu prostor patří jako podmínka vnějších 
objektů nutně k jejich jevu či názoru. Chuť a barvy nejsou vůbec nutnými 
podmínkami, za nichž se pro nás předměty jedině mohou stát objekty smyslů. A 29 
Jsou spojeny s jevem pouze jako náhodně přidané účinky naší zvláštní uzpů
sobenosti. Proto také nejsou žádnými představami a priori, nýbrž jsou zalo
ženy na počitku, dobrá chuť však dokonce jen na pocitu (libosti a nelibosti) 
jako účinku počitku. Nikdo také nemůže mít a priori ani představu barvy, ani 
představu chuti; prostor se ale týká jen čisté formy názoru, neobsahuje tedy 
vůbec žádný počitek (nic empirického) a všechny druhy a určení prostoru je 
možno, a dokonce musí být možno představit si a priori, mají-li vzniknout jak 
pojmy tvarů, tak pojmy vztahů. Jedině díky prostoru je možné, aby pro nás
věci byly vnějšími předměty.“ (Pozn. vyd.)

67 „Čistý idealismus se týká existence věcí mimo nás. Kritický idealismus 
ji ponechává nerozhodnutou a pouze tvrdí, že forma jejich názoru je jen
v nás.“ -  E XXVI, Ak. XXIII, 23.

„Idealismus, z něhož může být nahlédnuta možnost poznání a priori a mož
nost matematiky.“ -  E XXVII, Ak. XXIII, 23. (Pozn. vyd.)
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A 30 může jevit, pokud jde o barvu, každému oku jinak. Naproti tomu tran
scendentálni pojem jevů v prostoru je kritickou připomínkou, že vůbec 
nic, co je nazíráno v prostoru, není věcí o sobě, a že ani prostor není 
formou věcí, která by jim snad příslušela samým o sobě, nýbrž že 
předměty o sobě nám vůbec nejsou známy, a že to, co nazýváme vněj
šími předměty, není nic jiného než pouhé představy naší smyslovosti, 
jejichž formou je prostor, jejichž pravý korelát však, tj. věc sama o so
bě, není jejich prostřednictvím vůbec poznáván, ani nemůže být po
znán, na což se ale také ve zkušenosti nikdy neptáme.

Kapitola druhá 
O čase

§ 4. Metafyzický výklad pojmu času68

B 46 1. Čas není empirický pojem, který by byl odvozen z nějaké zkušenos
ti. Současnost nebo následnost by totiž samy nebyly vnímány, kdyby 
jim apriorně v základu neležela představa času. Jen za tohoto před
pokladu si lze představit, že je několik věcí v jednom a témže čase 
(současně) nebo v různých časech (po sobě).

A 31 2. Čas je nutnou představou, kterou mají za základ všechny názory.
Pokud jde o jevy vůbec, nelze čas sám zrušit, přestože můžeme určitě 
jevy z času vyjmout. Čas je tedy dán a priori. Veškerá skutečnost jevů 
je možná jedině v něm. Všechny tyto jevy mohou odpadnout, ale čas 
sám (jako obecná podmínka jejich možnosti) nemůže být zrušen.

B 47 3. Na této nutnosti a priori je založena také možnost apodiktických
zásad o časových vztazích neboli axiómů o čase vůbec. Čas má jen 
jeden rozměr: různé časy nejsou současně, nýbrž po sobě (právě tak 
jako různé prostory nejsou po sobě, nýbrž současně). Tyto zásady ne
mohou být odvozeny ze zkušenosti, neboť ta by jim nedala ani přísnou 
obecnost, ani apodiktickou jistotu. Mohli bychom pouze říci: tak tomu 
učí běžné vnímání; nikoli však: tak tomu musí být. Tyto zásady platí 
jako pravidla, za nichž je vůbec možná zkušenost, a poučují nás před 
ní, a nikoli jejím prostřednictvím.

68 Ve vydání A není obsaženo označení „§ 4.“ ani nadpis. (Pozn. vyd.)
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4. Čas není diskurzivní nebo, jak je nazýván, obecný pojem, nýbrž 
čistá forma smyslového názoru. Různé časy jsou jen částmi jednoho A 32 
a téhož času. Představa, která může být dána jen prostřednictvím jed
noho jediného předmětu, je ale názor. Věta, že různé časy nemohou být 
současně, by se také nedala odvodit z nějakého obecného pojmu. Tato 
věta je syntetická a nemůže vyplývat jen z pojmů. Je tudíž bezpro
středně obsažena v názoru a v představě času.

5. Nekonečnost času neznamená nic víc, než že každá určitá veli
kost času je možná jen prostřednictvím dílčích omezení jediného času, B 48 
který mají všechna tato omezení za základ. Původní představa času 
proto musí být dána jako neomezená. U čeho však si lze části samy
a jakoukoli velikost nějakého předmětu představit jakožto určené jen 
skrze omezení, u toho nemůže být celá představa dána pojmy (neboť 
pojmy dílčí představy obsahují),69 nýbrž musejí mít za základ bezpro
střední názor.

70§ 5. Transcendentálni vyklad pojmu času

V této věci se mohu odvolat na § 3, kde jsem to, co je vlastně transcen
dentálni, pro stručnost zařadil do odstavců metafyzického výkladu.
Tady pouze dodávám, že pojem změny a s ním i pojem pohybu (jako 
změny místa) je možný jen prostřednictvím představy času a v ní; 
kdyby tato představa nebyla apriorním (vnitřním) názorem, žádný 
pojem, ať už jakýkoli, by nedovoloval pochopit možnost změny, tj. 
možnost spojení kontradiktoricky protikladných predikátů (například 
bytí a nebytí téže věci na témže místě) v jednom a témže objektu. Obě 
kontradiktoricky protikladná určení se mohou na jedné věci vyskytovat B 49 
jen v čase, totiž po sobě. Náš pojem času tedy vysvětluje možnost 
tolika syntetických poznatků a priori, kolik jich podává obecná nauka 
o pohybu, která je neméně plodná.

69 Vydání A: „(neboť u pojmů dílčí představy předcházejí)“. (Pozn. vyd.)
70 Ve vydání A není obsažen celý § 5. (Pozn. vyd.)
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§ 6.71 Závěry z těchto pojmů

a) Čas není něco, co by existovalo samo pro sebe nebo co by příslušelo 
věcem jako objektivní určení, a tedy to, co by zůstalo, když bychom 
odhlédli od všech subjektivních podmínek jejich názoru; v prvním 
případě by totiž byl něčím skutečným, ale bez skutečného předmětu. 

A 33 Pokud jde ale o druhý případ, nemohl by čas jako určení nebo uspo
řádání nalézající se na věcech samých předcházet před předměty jako 
jejich podmínka a být poznáván a nazírán apriorně pomocí syntetic
kých vět. Tento druhý případ je však zcela nepochybně možný, pokud 
je čas jen subjektivní podmínkou, která jediná umožňuje všechny ná
zory. V tomto případě jsme totiž schopni představit si tuto formu vnitř
ního názoru před předměty, a tedy a priori.

b) Čas není ničím jiným než formou vnitřního smyslu, tj. formou 
nazírání nás samých a našeho vnitřního stavu. Čas totiž nemůže být 

B 50 určením vnějších jevů, nepatří ani k tvaru ani k poloze atd., naproti
tomu ale určuje vztah představ v našem vnitřním stavu. A právě proto, 
že tento vnitřní názor nemá žádný tvar, snažíme se tento nedostatek 
nahradit pomocí analogií a znázorňujeme časový sled přímkou, jež 
pokračuje do nekonečna a v níž rozmanitost tvoří řadu, která má pouze 
jeden rozměr, a z vlastností této přímky usuzujeme na všechny vlast
nosti času vyjma toho, že části přímky jsou současně, zatímco části 
času existují vždy jen po sobě. Z toho je také zřejmé, že sama před
stava času je názorem, protože všechny její vztahy se dají ukázat na 
nějakém vnějším názoru.

A 34 c) Čas je apriorní formální podmínkou všech jevů vůbec. Prostor
jako čistá forma všech vnějších názorů je jako apriorní podmínka ome
zen pouze na vnější jevy. Naproti tomu, 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 podmíncé vnitřního názoru, a tedy času, je čas 
apriorní podmínkou všech jevů vůbec, a sice bezprostřední podmínkou 
vnitřních jevu (našich duší), a právě tím zprostředkovaně i vnějších je- 

B 51 vů. Mohu-li a priori říci: všechny vnější jevy jsou v prostoru a a priori

71 Ve vydání A není obsaženo označení: „§ 6.“ (Pozn. vyd.)
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určeny podle prostorových vztahů, mohu vzhledem k principu vnitřní
ho smyslu zcela obecně říci: všechny jevy vůbec, tj. všechny předměty 
smyslů jsou v čase a nacházejí se nutně v časových vztazích.

Odhlédneme-li od způsobu, jak sami sebe vnitřně nazíráme a jak 
prostřednictvím tohoto názoru pojímáme v představivosti i všechny 
vnější názory, a bereme-li tudíž předměty takové, jaké by měly být 
samy o sobě, pak není čas ničím. Čas má objektivní platnost jen vzhle
dem k jevům, protože to už jsou věci, které předpokládáme jako před
měty svých smyslů; čas už ale není objektivní, odhlížíme-li od smys- A 35 
lovosti našeho názoru, a tedy od té představivosti, která je nám vlastní, 
a mluvíme-li o věcech vůbec. Čas je tedy pouze subjektivní podmínkou 
našeho (lidského) názoru (který je vždy smyslový, tj. pokud jsme 
afikováni předměty), a sám o sobě, mimo subjekt, není ničím. Přesto je 
vzhledem ke všem jevům, a tedy i ke všem věcem, které se mohou 
vyskytnout ve zkušenosti, nutně objektivní. Nemůžeme říci: „Všechny 
věci jsou v čase“, protože u pojmu věcí vůbec odhlížíme od každého B 52 
způsobu jejich názoru, i když je tento názor vlastní podmínkou, za níž 
čas patří do představy předmětů. Je-li pak tato podmínka připojena 
k pojmu a říká se: „Všechny věci jakožto jevy (předměty smyslového 
názoru) jsou v čase“, má tato zásada svou dobrou objektivní správnost 
a obecnost a priori.

Naše výklady tedy učí empirickou realitu času, tj. jeho objektivní 
platnost vzhledem ke všem předmětům, které kdy mohou být dány 
našim smyslům. A protože náš názor je vždy smyslový, nemůže nám 
být ve zkušenosti nikdy dán předmět, který by nepodléhal podmínce 
času. Naproti tomu upíráme času veškerý nárok na absolutní realitu, 
totiž na to, aby lpěl zcela na věcech jako jejich podmínka nebo vlast
nost, aniž bychom brali ohled na formu našeho smyslového názoru. A 36 
Takové vlastnosti, které náležejí věcem o sobě, nám také nikdy nemo
hou být dány prostřednictvím smyslů. V tom tedy spočívá transcen
dentálni idealita času, podle níž není čas -  když odhlédneme od sub
jektivních podmínek smyslového názoru -  vůbec ničím, a předmětům 
samým o sobě (bez jejich vztahu k našemu názoru) nemůže být při
čítán ani jako subsistující, ani jako inherující. Tuto idealitu však nelze, B 53 
právě tak jako idealitu prostoru, srovnávat se subrepcemi počitků, 
neboť zde přece o jevu samém, jemuž tyto predikáty inherují, před
pokládáme, že má objektivní realitu, která při subrepci počitků zcela 
odpadá, ovšem s výjimkou případu, kdy je pouze empirickou realitou,
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tj. kdy na předmět sám pohlížíme pouze jako na jev: v tomto bodě je 
třeba se podívat na poznámku k první kapitole, uvedenou výše.72

§ 7.73 Vysvětlení

Proti této teorii, která času přiznává empirickou realitu, ale upírá mu 
realitu absolutní a transcendentálni, jsem slyšel moudré muže vznášet 
určitou námitku tak jednomyslně, že z toho usuzuji, že musí přirozeně 
napadnout každého čtenáře, jemuž se zdají tyto úvahy nezvyklé. Tato 

A 37 námitka zní: Změny jsou skutečné (dokazuje to střídání našich vlast
ních představ, i kdybychom chtěli popírat všechny vnější jevy, včetně 
jejich proměn). Změny jsou ale možné jen v čase, tudíž je čas něco 
skutečného. Odpověď na tuto námitku nečiní žádné obtíže. Souhlasím 
s ní v plném znění. Ovšemže je čas něco skutečného,74 totiž je skuteč
nou formou vnitřního názoru. Čas tedy má subjektivní realitu vzhle- 

B 54 dem k vnitřní zkušenosti, tj. já mám skutečně představu času a svých
určení v něm. Nelze ho tedy považovat za skutečný objekt, nýbrž za 
způsob, jakým si představuji sebe sama jakožto objekt. Kdybych ale 
mohl nazírat sám sebe nebo kdyby mne mohla nějaká jiná bytost nazí
rat bez této podmínky smyslovosti, pak by nám tatáž určení, která si 
nyní představujeme jako změny, poskytovala poznání, v němž by se 
představa času, a tedy ani změny, vůbec nevyskytovala. Zbývá tedy 
empirická realita času jako podmínka všech našich zkušeností. Po tom, 
co bylo řečeno výše, nemůže být času přiznána pouze absolutní realita.

72 Viz A 28-30/B 44-45. V PE doplněno: „Prostor a čas nejsou jen logic
kými formami naší smyslovosti, tj. nespočívají v tom, že si představujeme 
skutečné vztahy konfúzně; neboť jak bychom z nich chtěli apriorně odvozovat 
syntetické a pravdivé věty? Prostor nenazíráme, a to ani konfúzním způsobem, 
nýbrž je formou našeho nazírání. Smyslovost není konfúzností představ, nýbrž 
subjektivní podmínkou vědomí.“ -  E XXVIII, Ak. XXIII, 23. (Pozn. vyd.)

73 Ve vydání A není obsaženo označení: „§ 7.“ (Pozn. vyd.)
74 „Podobně je něco skutečného prostor. To dokazuje, že je u prostoru dána 

skutečnost (tudíž i jednotlivý názor), která je přece vždy v základu věci jako 
skutečnosti. Prostor a čas nepatří ke skutečnosti věcí, nýbrž jen k našemu 
způsobu představování.“ -  E XXIX, Ak. XXIII, 24. (Pozn. vyd.)
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Čas není ničím jiným než formou našeho vnitřního názoru.75 Když mu
odejmeme tuto zvláštní podmínku naší smyslovosti, zmizí i pojem 
času, a ten nebude lpět na předmětech samých, nýbrž pouze na sub jek- A 38 
tu, který předměty nazírá.

A však příčinou toho, proč je tato námitka vznášena tak jednohlasně, 
a to těmi, kdo vlastně nejsou s to proti idealitě prostoru nic přesvědči- B 55 
vého uvést, je toto: nedoufají, že by mohli absolutní realitu prostoru 
prokázat apodikticky, protože proti nim stojí idealismus, podle něhož 
nemůže být pro skutečnost vnějších předmětů podán žádný přísný 
důkaz, zatímco skutečnost předmětu našich vnitřních smyslů (mne 
sama a mého stavu) je bezprostředně jasná prostřednictvím vědomí.
Ony předměty by mohly být pouhým zdáním, zatímco tento předmět 
podle jejich mínění -  je nepopiratelně něčím skutečným. Neuvážili 
však, že obojí předměty -  aniž bychom směli popírat jejich skutečnost 
jakožto představ -  patří nicméně pouze k jevu, který má vždy dvě 
stránky, jednu, kdy je objekt uvažován sám o sobě (bez ohledu na 
způsob, jak ho nazíráme, i když právě proto zůstává jeho povaha vždy 
problematická), a druhou, kdy se přihlíží k formě názoru tohoto před
mětu, která nesmí být hledána v předmětu samém o sobě, nýbrž v sub
jektu, jemuž se tento předmět jeví, přesto ale náleží jevu tohoto před
mětu skutečně a nutně.

Čas a prostor jsou tudíž dva prameny poznání, z nichž mohou být 
apriorně čerpány různé syntetické poznatky. Pokud jde o poznatky A 39 
o prostoru a jeho vztazích, poskytuje o tom skvělý příklad především 
čistá matematika. Čas a prostor jsou totiž čisté formy veškerého smys- B 56
lového názoru, a tak umožňují syntetické věty a priori. Avšak tyto 
prameny poznání a priori si právě tím (že jsou pouze podmínkami 
smyslovosti) určují své hranice, vztahují se totiž pouze k předmětům, 
pokud je uvažujeme jako jevy, a nepředstavují věci samy o sobě. Platí 
pouze na úrovni jevů, z čehož -  když toto pole opustíme -  neplyne dále 
žádné jejich objektivní používání. Tato realita prostoru a času nechává 
ostatně jistotu zkušenostního poznání nedotčenu, neboť tou jsme si 
stejně jisti, ať už tyto formy náležejí nutně věcem samým o sobě, nebo

75 Mohu sice říci: mé představy následují jedna za druhou; to však znamená 
jen tolik, že si jich jsme vědomi jako v časové posloupnosti, tj. podle formy 
vnitřního smyslu. Čas proto není něčím samým o sobě, ani nějakým určením, 
které věcem náleží objektivně.
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jen našemu názoru těchto věcí. Naproti tomu ti, kdo tvrdí absolutní 
realitu prostoru a času, ať už je považují za subsistující, nebo jen za 
inherující, se musí rozcházet s principy samotné zkušenosti. Rozhod- 
nou-li se totiž pro subsistenci (což je obyčejně strana matematických 
přírodovědců), musí přijmout dvě věčné a nekonečné pro sebe trvající 
ne-věci (prostor a čas), které existují (aniž by ale byly něčím sku
tečným) jen proto, aby do sebe pojaly vše skutečné. Přijmou-li stano- 

A 40 visko druhé strany (k níž patří někteří metafyzičtí přírodovědci), a pro
stor a čas jim platí za vztahy jevů (vedle sebe nebo po sobě) vyabstra- 

B 57 hované ze zkušenosti, i když v této abstrakci představované konfúzně,
pak musí popřít platnost, nebo přinejmenším apodiktickou jistotu ma
tematických nauk a priori s ohledem na skutečné věci (například v pro
storu), jelikož tato jistota se a posteriori vůbec nevyskytuje a apriorní 
pojmy prostoru a času jsou podle tohoto názoru jen výtvory obra
zotvornosti, jejichž zdroj musí být skutečně hledán ve zkušenosti, z je
jíchž vyabstrahovaných vztahů udělala obrazotvornost něco, co sice 
obsahuje jejich všeobecné rysy, ale co se bez restrikcí, které s nimi 
spojila příroda, nemůže projevit. První získávají to, že si otevírají pole 
jevů pro matematická tvrzení. Na druhé straně se právě kvůli těmto 
podmínkám velmi zaplétají, když se rozvažování pokouší vyjít mimo 
toto pole. Druzí sice v tomto posledním ohledu získávají, totiž v tom, 
že se jim představy prostoru a času nestavějí do cesty, když nechtějí 
soudit o předmětech jako o jevech, nýbrž pouze ve vztahu k rozvažo
vání; nejsou však s to ani udat důvod možnosti matematických po
znatků a priori (jelikož jim chybí pravdivý a objektivně platný názor 

A 41 a priori), ani uvést zkušenostní věty do nezbytného souladu s oněmi 
B 58 tvrzeními. V naší teorii o pravé povaze těchto dvou původních forem

76smyslovosti jsou obě tyto obtíže odstraněny.
Že transcendentálni estetika nemůže obsahovat více než tyto dva 

elementy, totiž prostor a čas, je konečně zřejmé z toho, že všechny 
ostatní pojmy, jež patří ke smyslovosti, a to dokonce i pojem pohybu, 
který obě hlediska spojuje, předpokládají něco empirického. Pohyb 
totiž předpokládá vjem něčeho pohyblivého. V prostoru, pokud jej 
uvažujeme o sobě, však nic pohyblivého není. Proto musí být tímto

76
99Leibnizův systém proměnil prostor a čas v intelektuální, ale konfúzní 

pojmy. Z nich se však nedá pochopit možnost poznání a priori, neboť v tomto 
případě musí oba předcházet.“ -  E XXX, Ak. XXIII, 24. (Pozn. vyd.)
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pohyblivým něco, co lze nalézt v prostoru jen pomoci zkušenosti, musí 
to tedy být empirické datum. Podobně nemůže transcendentálni este
tika počítat pojem změny mezi svá data a priori, neboť čas sám se 
nemění, nýbrž mění se něco, co je v čase. Je k tomu tedy nezbytný 
vjem nějaké existence a posloupnost jejích určení, tudíž zkušenost.77

§ 8. Obecné poznámky k transcendentálni estetice

,79 Nejprve bude nutné co možná nejjasněji vysvětlit, jaké je naše B 59 
mínění o základním charakteru smyslového poznání vůbec, abychom A 42
tak předešli každému nesprávnému výkladu.

Chtěli jsme tedy říci, že veškerý náš názor není ničím jiným než 
představou jevu; že věci, které nazíráme, nejsou samy o sobě tím, jako 
co je nazíráme, ani jejich vztahy nejsou samy o sobě takové, jak se 
nám jeví, a že by, kdybychom odstranili náš vlastní subjekt, nebo i jen 
subjektivní povahu smyslů vůbec, zmizely všechny vlastnosti, všechny 
vztahy objektů v prostoru a čase, ba zmizel by i samotný prostor a čas, 
a že věci jakožto jevy nemohou existovat samy o sobě, nýbrž jen v nás.
Jak se to má s předměty o sobě a odděleně od veškeré této receptivity 
naší smyslovosti, nám zůstává zcela skryto. Neznáme nic jiného než 
svůj způsob, jak věci vnímáme, způsob, který je nám vlastní a jehož se 
musí nutně dostat nikoli každé bytosti, nýbrž každé lidské bytosti. 
Máme co dělat pouze s tímto názorem. Prostor a čas jsou jeho čistými B 60 
formami, počitek vůbec je jeho látkou. Protože jedině formy můžeme 
poznat a priori, tj. před veškerým skutečným vjemem, nazývá se tako
vý názor čistým; látka je v našem poznání tím, co způsobuje, že se ná
zor nazývá poznáním a posteriori, tj. názorem empirickým. Formy lpějí

smyslovosti naprosto nutně, ať jsou naše počitky jakéhokoli
druhu; počitky pak mohou být velmi různé. I kdybychom byli s to A 43 
přivést tento svůj názor k nejvyššímu stupni zřetelnosti, nedostali

77 „Závěr: Prostor a čas mají objektivní realitu, ale nikoli vzhledem k tomu, 
co věcem náleží mimo jejich vztah k naší poznávací schopnosti, nýbrž jen ve 
vztahu k ní, a sice k formě smyslovosti, tudíž pouze k věcem jako jevům.“ -  E 
XXXI, Ak. XXIII, 24. (Pozn. vyd.)

78 Ve vydání A není obsaženo označení: „§ 8.“ (Pozn. vyd.)
79 Ve vydání A není obsaženo označení: „I.“ (Pozn. vyd.)
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bychom se k povaze předmětů samých o sobě blíže. V každém případě 
bychom totiž úplně poznali jen náš vlastní způsob nazírání, tj. naši 
vlastní smyslovost, a tu vždy jen na základě podmínek původně lpě- 
jících na subjektu, tj. podmínek prostoru a času. To, co jsou předměty 
samy o sobě, bychom se přesto nikdy nedověděli, a to ani pomocí 
nejjasnějšího poznání jejich jevu, který je nám jedině dán.

To, že celá naše smyslovost není ničím jiným než konfúzní před
stavou věcí, a že vposled obsahuje to, co náleží věcem samým o sobě, 
avšak jen jako nahromadění znaků a dílčích představ, které od sebe ve 
vědomí nemůžeme nikdy odlišit, je zfalšováním pojmu smyslovosti 
a jevu, které činí celou jejich teorii zbytečnou a prázdnou. Rozdíl mezi 

B 61 zřetelnou a nezřetelnou představou je pouze logický a netýká se ob
sahu. Pojem práva, jehož používá zdravý rozum, bezpochyby obsahuje 
totéž, co je z něj s to odvodit ta nej subtilnější spekulace. Ale při jeho 
běžném a praktickém používání si těchto rozmanitých představ v myš
lence práva nejsme vědomi. Proto nemůžeme říci, že obyčejný pojem 

A 44 je smyslový a že obsahuje pouhý jev, neboť právo se vůbec nemůže
jevit, nýbrž jeho pojem leží v rozvažování a představuje (morální) 
vlastnost právních úkonů, která náleží jim samým o sobě. Naproti 
tomu představa tělesa v názoru neobsahuje vůbec nic, co by mohlo 
náležet nějakému předmětu samému o sobě, nýbrž je pouze jevem 
něčeho a způsobem, jak jsme tímto něčím afikováni. Tato receptivita 
naší poznávací schopnosti se nazývá smyslovost a zůstává naprosto 
odlišná od poznání předmětu samého o sobě, i kdybychom byli s to 
onen (jev) prohlédnout až do základu.

Leibnizovsko-wolffovská filosofie proto přiřkla veškerému zkou
mání povahy a původu našich poznatků zcela nesprávné hledisko, 
když považovala rozdíl mezi smyslovostí a intelektuálním poznáním 
pouze za logický, zatímco je zjevně transcendentálni a netýká se jen 

B 62 formy zřetelnosti či nezřetelnosti, nýbrž i původu a obsahu těchto
poznatků, kdy smyslovostí nepoznáváme povahu věcí samých o sobě 
pouze nezřetelně, nýbrž nepoznáváme ji vůbec. Jakmile si odmyslíme 
své subjektivní založení, nenacházíme ani nemůžeme nikde nalézt 
představovaný objekt s vlastnostmi, které mu připisuje smyslový ná
zor, jelikož právě tato subjektivní uzpůsobenost je tím, co určuje formu 
objektu jakožto jevu.
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U jevů ovšem obvykle odlišujeme to, co bytostne patří k jejich A 45 
názoru a co platí pro každý lidský smysl vůbec, od toho, čeho se tomu
to názoru dostává jenom nahodile, jelikož to neplatí o vztahu smyslo
vosti vůbec, nýbrž jen o zvláštním postavení nebo organizaci toho či 
onoho smyslu. V tomto případě nazýváme prvním poznáním takové 
poznání, které představuje předmět sám o sobě, kdežto druhé poznání 
představuje jen jeho jev. Tento rozdíl je ale pouze empirický. Skon- 
číme-li u něj (jak se to obvykle stává) a nedíváme-li se na onen em
pirický názor opět (jak bychom měli) jako na pouhý jev, takže v něm 
nelze nalézt vůbec nic, co by se týkalo nějaké věci samé o sobě, pak je 
náš transcendentálni rozdíl ztracen, a my jsme i přesto dále přesvěd
čeni, že poznáváme věci o sobě, ačkoli nikde (ve smyslovém světě) 
nemáme co dělat s ničím jiným než s jevy, dokonce i při nejhlubším B 63 
zkoumání jeho předmětů. Tak sice duhu při dešti za svitu slunce na
zveme pouhým jevem, tento déšť však věcí samou o sobě, což je také 
správné, chápeme-li pojem deště jen fyzikálně, jako to, co je ve vše
obecné zkušenosti, za všech různých poměrů ke smyslům, přesto v ná
zoru určeno tak a ne jinak. Vezmeme-li však tento empirický předmět 
vůbec a ptáme se, aniž bychom se ohlíželi na jeho souhlas s každým A 46 
lidským smyslem, zda i on (nikoli dešťové kapky, neboť ty jsou už 
přece jako jevy empirickými objekty) představuje nějaký předmět sám
o sobě, pak je otázka po vztahu představy k předmětu transcendentálni, 
a pouhými jevy jsou nejen tyto kapky, nýbrž i samy jejich kulaté tvary, 
ba dokonce i prostor, v němž padají. Samy o sobě nejsou ničím, či jsou 
spíše pouhými modifikacemi nebo podklady našeho smyslového názo
ru, zatímco transcendentálni objekt nám zůstává neznámý.

Druhou důležitou zvláštností naší transcendentálni estetiky je okol
nost, že si jako pravděpodobná hypotéza nejen získává určitou přízeň, 
nýbrž že je tak jistá a nepochybná, jak jen to lze požadovat od teorie, 
která má sloužit jako organon. Abychom tuto jistotu plně ozřejmili, zvo
líme takový příklad, na němž se její platnost může stát očividnou a který B 64
může posloužit k většímu objasnění toho, co bylo uvedeno v § 3.80

Předpokládejte tedy, že prostor a čas jsou samy o sobě objektivní 
a že představují podmínky možnosti věcí samých o sobě. Pak se nej
prve ukazuje, že se u obou vyskytují a priori ve velkém počtu apo-

80

vyd.)
Ve vydání A nejsou obsažena slova: „...a který může... v § 3.“ (Pozn.
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diktické a syntetické věty. Platí to zejména o prostom, kterým se zde 
budeme zabývat jako vzorovým příkladem. Protože věty geometrie 

A 47 jsou poznávány jako syntetické a priori a s apodiktickou jistotou, ptám
se: Odkud máte takové věty a oč se opírá naše rozvažování, aby do
spělo k takovým naprosto nutným a obecně platným pravdám? Není 
jiné cesty než prostřednictvím pojmů nebo prostřednictvím názorů; 
obojí však jsou dány jako takové buď a priori, nebo a posteriori. Em
pirické pojmy, a právě tak i to, na čem se zakládají, totiž empirický 
názor, nám nemohou dát žádnou syntetickou větu, až na případ, kdy je 
také jen empirickou, tj. zkušenostní větou, a ta proto nikdy nemůže 
obsahovat nutnost a absolutní obecnost, což je charakteristické právě 
pro všechny věty geometrie. Avšak co se týče prvního a jediného pro 
středku, totiž jak dospět k takovým poznatkům prostřednictvím pou
hých pojmů nebo prostřednictvím názorů a priori, je jasné, že z pou
hých pojmů nemůže být získán vůbec žádný syntetický, nýbrž jen 

B 65 analytický poznatek. Uvažte jen větu, že pomocí dvou přímek nelze
uzavřít žádný prostor, a tedy ani vytvořit žádný obrazec, a pokuste se 
ji odvodit z pojmu přímek a čísla dvě; nebo také větu, že ze tří přímek 
je možný obrazec, a pokuste se to podobně odvodit pouze z těchto 
pojmů. Veškeré vaše snažení je marné a budete se muset uchýlit k ná
zoru, jak to geometrie také vždy činí. Dostanete tedy nějaký předmět 

A 48 v názoru; jakého druhu ale tento názor je, je to čistý názor a priori,
nebo názor empirický? Kdyby to byl názor empirický, nemohla by 
z něj vzejít obecně platná věta, ještě méně pak věta apodiktická, neboť 
takovou větu nám zkušenost nemůže nikdy poskytnout. Musíte si tedy 
dát svůj předmět a priori v názoru a na tomto předmětu založit svou 
syntetickou větu. Kdyby se ve vás nenacházela schopnost nazírat 
a priori; kdyby tato subjektivní podmínka nebyla co do formy zároveň 
obecnou podmínkou a priori, za níž je jedině možný sám objekt tohoto 
(vnějšího) názoru; kdyby byl předmět (trojúhelník) něčím sám o sobě, 
bez vztahu k vašemu subjektu: jak byste mohli říci, že to, co je nutně 
obsaženo ve vašich subjektivních podmínkách konstrukce trojúhel
níka, musí nutně náležet také trojúhelníku samému o sobě? Ke svým 
pojmům (tří přímek) byste přece nemohli připojit nic nového (ob- 

B 66 razec), co by se proto muselo nutně nacházet na předmětu, jelikož ten
je dán před vaším poznáním, a nikoli díky němu. Kdyby tedy prostor 
(a stejně tak čas) nebyl pouhou formou vašeho názoru, který obsahuje 
podmínky a priori, za nichž jediných mohou být pro vás věci vnějšími
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předměty, jež nejsou bez těchto subjektivních podmínek o sobě ničím, 
nemohli byste o vnějších objektech vůbec nic synteticky a priori roz
hodnout. Je tedy nepochybné, a nikoli jen možné nebo pravděpodobné, 
že prostor a čas jakožto nutné podmínky veškeré (vnější i vnitřní) A 49 
zkušenosti jsou pouhými subjektivními podmínkami všech našich ná
zorů, ve vztahu k nimž jsou tudíž veškeré předměty pouhými jevy, 
a nikoli věcmi danými pro sebe tímto způsobem. Právě proto lze o nich 

co se týče jejich formy -  říci mnoho a priori, avšak o věci samé o so
bě, kterou snad mají za základ, nelze říci vůbec nic.81

II.82 K potvrzení této teorie o idealitě vnějšího i vnitřního smyslu, 
a tedy všech objektů smyslů jako pouhých jevů, může sloužit přede
vším poznámka, že vše, co v našem poznání patří k názoru (tedy s vý
jimkou pocitu libosti a nelibosti a vůle, které vůbec nejsou poznatky), 
neobsahuje nic než pouhé vztahy míst v názoru (rozprostraněnost), 
změnu těchto míst (pohyb) a zákony, jimiž je změna určována (hybné B 67 
síly). Avšak co je na tom kterém místě přítomno nebo co to kromě 
změny místa ve věcech samých vyvolává, tím dáno není. Prostřed
nictvím pouhých vztahů není poznávána věc o sobě; z toho lze tedy 
jistě usuzovat, že vnější smysl -  jelikož nám jeho prostřednictvím není 
dáno nic než pouhé představy vztahů -  může ve své představě obsa
hovat jen vztah předmětu k subjektu, a nikoli to vnitřní, co patří ob
jektu o sobě. S vnitřním názorem se to má také tak. Nejen že představy 
vnějších smyslů v něm tvoří vlastní látku, jíž zaplňujeme svou mysl, 
nýbrž čas, do něhož tyto představy klademe a který předchází dokonce
i jejich vědomí ve zkušenosti a je jakožto formální podmínka základem 
způsobu, jak je v mysli klademe, obsahuje již vztahy následnosti, sou
časnosti a toho, co je současně s následností (trvalost). To však, co 
může jakožto představa předcházet před každou myšlenkovou čin
ností, je názor, a jestliže ten neobsahuje nic jiného než vztahy, je for
mou názoru, která -  jelikož nepředstavuje nic kromě případu, kdy je 
něco kladeno v mysli -  nemůže být ničím jiným než způsobem, jak je

81 „O nutnosti prostoru a času jakožto podmínkách a priori náležejících 
k existenci věcí. -  O snaze odstranit přesto oba z bytosti, která není předmě
tem smyslů, z Boha. -  Mendelssohn. O přírodovědě: jak z ní lze nahlédnout, 
že tělesa jsou pouhá phaenomena.“ -  E XXXII, Ak. XXIII, 24. (Pozn. vyd.)

82 Ve vydání A nejsou obsaženy části II, III, IV a kapitola nazvaná „Závěr 
transcendentálni estetiky“ (B 66-73). (Pozn. vyd.)
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B 68 mysl afikována svou vlastní činností, totiž tímto kladením své před
stavy, a tedy sama sebou, tj. je vnitřním smyslem co do jeho formy. 
Vše, co je představováno vnějším smyslem, je takto vždy jevem, 
a vnitřní smysl by tedy buď neměl být vůbec připuštěn, nebo subjekt, 
který je jeho předmětem, by mohl být představován jeho prostřed
nictvím pouze jako jev, a nikoli, jak by sám o sobě soudil, kdyby byl 
jeho názor pouhou spontaneitou, tj. kdyby byl intelektuálním názorem. 
Celá obtíž přitom tkví jen v otázce, jak může subjekt sám sebe vnitřně 
nazírat; sama tato obtíž je společná pro všechny teorie. Vědomí sebe 
sama (apercepce) je jednoduchou představou Já, a kdyby byla veškerá 
rozmanitost v subjektu spontánně dána jen jím, byl by vnitřní názor 
intelektuální. V lidských bytostech však vědomí sebe sama vyžaduje 
vnitřní vjem rozmanitosti, jež byla subjektu dána předem, a způsob, ja
kým je tato rozmanitost v mysli dána bez spontaneity, se musí díky to
muto rozdílu nazývat smyslovostí. Má-li být mohutnost vědomí schop
na vyhledávat (aprehendovat) to, co leží v mysli, pak ji to musí afi- 
kovat, a jedině takto může vyvolat názor sebe sama, jehož forma však, 

B 69 která leží předem v mysli jako základ, 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 bezpro
středně spontánně představovala, nazírá tedy sebe samu, jak se sobě
jeví, nikoli jaká je.

III. 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, pak tím nemá být řečeno, že by tyto předměty 
byly pouhým zdáním. V jevu jsou totiž objekty, ba i vlastnosti, které 
jim připisujeme, vždy nahlíženy jako něco skutečně daného, jenomže 
když tato vlastnost závisí jen na způsobu nazírání subjektu ve vztahu 
daného předmětu k němu -  tento předmět jako jev se liší od sebe sama 
jakožto objektu o sobě. A tak neříkám, že tělesa se jen zdají být mimo 
mne nebo že má duše se jen zdá být dána v mém sebevědomí, když 
tvrdím, že kvalita prostoru a času, v souladu s níž jako podmínku jejich 
existence obé kladu, tkví ve způsobu mého nazírání, a nikoli v těchto 
objektech o sobě. Byla by to má vlastní vina, kdybych z toho, co jsem 

B 70 měl počítat k jevu, udělal pouhé zdání.83 To se však neděje podle naše-

83 Predikáty jevu mohou být připisovány objektu samému jen ve vztahu 
k našemu smyslu, například červená barva nebo vůně růže; zdání však nikdy
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ho principu ideality všech smyslových názoru; naopak, když oněm for
mám představování připisujeme objektivní realitu, nemůžeme zabránit 
tomu, aby se tím všechno neproměnilo na pouhé zdání. Když se totiž 
na prostor a čas díváme jako na vlastnosti, které se musí co do své 
možnosti nacházet ve věcech o sobě, a promyslíme-li rozpory, do 
nichž se pak zapleteme -  jelikož dvě nekonečné věci, které nemohou 
být substancemi ani ničím, co skutečně substancím inheruje, přesto 
musí existovat, ba musí být nutnou podmínkou existence všech věcí, B 71 
a musí zůstávat, i kdyby byly všechny existující věci zrušeny potom 
ovšem nemůžeme zazlívat dobrému Berkeleymu, že tělesa degradoval 
na pouhé zdání; ba dokonce i naši vlastní existenci, která tak byla uči
něna závislou na o sobě jsoucí realitě takové ne-věci, jako je čas, a kte
rá musela být spolu s ním proměněna v pouhé zdání; nesmysl, kterého 
se dosud nikdo neodvážil.

IV. Když si myslíme v přirozené theologii nějaký předmět, který 
pro nás nemůže být nejen vůbec předmětem názoru, nýbrž který nemů
že být ani sobě samému naprosto žádným předmětem smyslového ná
zoru, pečlivě se snažíme, abychom z veškerého jeho názoru odstranili 
podmínky času a prostoru (neboť veškerým takovým poznatkem musí 
být názor, a nikoli myšlení, které vždy vykazuje nějaké meze). Jakým 
právem to ale můžeme dělat, když jsme předtím čas i prostor učinili 
formami věcí samých o sobě, a sice takovými, které jako podmínky 
existence věcí a priori zbudou, i kdybychom věci samy zrušili? Jakožto 
podmínky veškeré existence vůbec by totiž musely být i podmínkami 
existence Boží. Nechceme-li je činit objektivními formami všech věcí, B 72 
nezbývá nám, než učinit je subjektivními formami určitého způsobu 
vnějšího i vnitřního názoru, který se nazývá smyslovým, protože to

nemůže být připisováno předmětu jako predikát, a to právě proto, že by ob
jektu pro sebe připisovalo to, co mu přísluší jen ve vztahu ke smyslům nebo 
vůbec k subjektu, jako například ony dva prstence, které byly původně při
pisovány Saturnovi. To, co se vůbec nenachází na objektu samém o sobě, ale 
vždy v jeho vztahu k subjektu, a co je neoddělitelné od představy objektu, je 
jevem, a tak jsou predikáty prostoru a času právem připisovány předmětům 
smyslů jako takovým, a není v tom žádné zdání. Jestliže naproti tomu připisuji
ruži o sobě červenou barvu, Saturnovi o sobě prstence, rovněž jestliže připisuji 
všem vnějším předmětům o sobě rozprostraněnost, aniž bych přihlížel k urči
tému vztahu těchto předmětů k subjektu a omezil podle toho svůj soud, až 
tehdy vzniká zdání.
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není původní, tj. takový způsob, jímž je dána i existence objektu názo
ru (a který může náležet, pokud tomu rozumíme, jen původní bytosti), 
nýbrž je to způsob závislý na existenci objektu, a možný tedy jen tak, 
že představivost subjektu je afikována tímto objektem samým.

Není také nutné, abychom způsob nazírání v prostoru a čase ome
zovali na smyslovost lidských bytostí; možná, že se v tomto ohledu 
musí s člověkem nutně shodovat všechny konečné myslící bytosti 
(jakkoli to nejsme s to rozhodnout). Ani kvůli této všeobecné platnosti 
nepřestává být tento způsob nazírání smyslovostí, a to právě proto, že 
je odvozený (intuitus derivativus), nikoli původní (intuitus origina- 
rius), a není tudíž intelektuálním názorem, který, jak se zdá, přísluší 
z právě uvedeného důvodu jedině původní bytosti, nikdy však bytosti 
co do své existence i co do svého názoru (který určuje její existenci ve 
vztahu k daným objektům) závislé. Tuto poslední poznámku je nic
méně třeba počítat k naší estetice pouze jako vysvětlení, nikoli jako 
základ, z něhož je možno ji dokázat.

Závěr transcendentálni estetiky

73 Nyní tedy máme jednu ze složek, které jsou potřebné k rozřešení obec
né úlohy transcendentálni filosofie: Jak jsou možné syntetické věty 
a priori?, totiž čisté názory a priori, tj. prostor a čas. Chceme-li v aprior
ním soudu překročit daný pojem, nalézáme v nich to, co nemůže být 
a priori odhaleno v pojmu, ale v názoru, který mu odpovídá a který může 
být s oním pojmem synteticky spojen. Z tohoto důvodu nemůže žádný 
soud nikdy dospět dál než k předmětům smyslů a může platit jen pro 
objekty možné zkušenosti.

Elementy, /. Estetika



Díl druhý 
Transcendentální logika

Úvod 
Idea transcendentálni logiky

I. O logice vůbec

Naše poznání vzniká ze dvou základních zdrojů mysli, z nichž prvním 
je mohutnost přijímat představy (receptivita dojmů), zatímco druhým 
je mohutnost poznávat prostřednictvím těchto představ nějaký předmět 
(spontaneita pojmů). První mohutností je nám předmět dán, zatímco 
druhou je tento předmět myšlen ve vztahu k oné představě (jako pou
hému určení mysli). Názory a pojmy tedy tvoří elementy veškerého 
našeho poznání, a proto nám ani pojmy bez názoru, jenž by jim urči
tým způsobem odpovídal, ani názor bez pojmů nemohou poskytnout 
poznání. Obojí jsou buď čisté, nebo empirické. Empirické jsou tehdy, 
je-li v nich obsažen počitek (který předpokládá skutečnou přítomnost

Počitek můžeme nazvat látkou smyslového poznání. Čistý názor proto 
obsahuje pouze formu, jejímž prostřednictvím je něco nazíráno, a čistý 
pojem jen formu myšlení předmětu vůbec. Jedině čisté názory nebo 
pojmy jsou možné a priori, empirické pouze a posteriori.

Jestliže receptivitu naší mysli, její schopnost přijímat představy, je-li 
nějakým způsobem afikována, nazveme smyslovostí, pak schopnost vy
tvářet představy neboli spontaneita poznání je rozvazováním. S ohle
dem na naši přirozenost může být názor vždy jen smyslový, tj. je pouze 
způsobem, jak jsme předměty afikováni. Rozvažování je naopak tou 
schopností, jíž lze předmět smyslového názoru myslet. Žádné z těchto 
mohutností mysli nesmí být dána přednost před druhou. Bez smyslo-

B 74 
A 50

B 75 
A 51
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Elementy, II. Logika

vosti by nám žádný předmět nebyl dán, bez rozvažování by nebyl 
myšlen. Myšlenky bez obsahu jsou prázdné, názory bez pojmů jsou 
slepé. Proto je nutné právě tak učinit naše pojmy smyslovými (tj. při
pojit k nim předmět v názoru), jako udělat naše názory srozumitelnými 
(tj. přivést je pod pojmy). Dále, obě tyto mohutnosti či schopnosti mysli 
si nemohou své funkce vyměnit. Rozvažování nedokáže nic nazírat
a smysly nedokážou nic myslet. Pouze z jejich spojení muže vzejít 

B 76 poznání. Právě proto ale nesmíme jejich podíl směšovat, nýbrž je tu 
A 52 vážný důvod, abychom jednu mohutnost od druhé pečlivě oddělovali

a rozlišovali. Proto rozlišujeme vědu o pravidlech smyslovosti vůbec, 
tj. estetiku, a vědu o pravidlech rozvažování vůbec, tj. logiku.

Logika pak může být pěstována s dvojím záměrem, buď jako logika 
obecného, nebo jako logika zvláštního používání rozvažování. První 
logika obsahuje naprosto nutná pravidla myšlení, bez nichž vůbec 
nedochází k používání rozvažování, a rozvažováním se zabývá bez 
ohledu na různost předmětů, na něž se rozvažování může zaměřovat. 
Logika zvláštního používání rozvažování obsahuje pravidla, jak máme 
správně myslet určitý druh předmětů. První logiku můžeme nazývat 
elementární logikou, druhou organonem té či oné vědy. Druhá logika 
je ve školách většinou předesílána jako propedeutika věd, ačkoli z hle
diska postupu lidského rozumuje tím posledním, k čemu rozum dospí
vá, totiž až tehdy, když je věda již dávno hotová a ke své opravě a do- 

B 77 konalosti potřebuje jen poslední retuše. Chceme-li totiž uvádět pra
vidla, jak se dá o předmětech vytvořit věda, musíme je už do značné
míry znát.

Obecná logika je pak buď čistá, nebo aplikovaná. V obecné logice 
A 53 abstrahujeme od všech empirických podmínek, za nichž naše roz

važování působí, abstrahujeme například od působení smyslů, od hry 
obraznosti, zákonů paměti, moci zvyku, sklonů atd., a tedy i od zdrojů 
předsudků, ba od všech příčin vůbec, z nichž by nám mohly vzejít, 
nebo jimiž by nám mohly být podvrženy určité poznatky. Takové em
pirické podmínky se totiž týkají rozvažování pouze za určitých okol
ností jeho aplikace a k poznání těchto okolností je nezbytná zkušenost. 
Obecná, ale čistá logika má tedy co dělat výlučně s principy a priori 
a je kánonem rozvazování a rozumu, ale jen s ohledem na formální 
stránku jejich používání, obsah může být libovolný (empirický nebo 
transcendentálni). Avšak obecná logika se nazývá logikou aplikova
nou, je-li zaměřena na pravidla používání rozvažování za subjektivních
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Úvod, /. O logice vůbec

empirických podmínek, o kterých nás učí psychologie. Má tedy empi
rické principy, i když je obecná v tom smyslu, že se zabývá použí
váním rozvažování bez ohledu na odlišnosti předmětů. Obecná logika 
proto není ani kánonem rozvažování vůbec, ani organonem zvláštních 
věd, nýbrž je to pouze kathartikon obyčejného rozvažování. B 78

V obecné logice tedy musí být ta část, která má tvořit čistou nauku 
o rozumu, zcela oddělená od oné části, která tvoří logiku aplikovanou 
(i když stále ještě obecnou). Jen první část je vlastně vědou, i když A 54 
stručnou a suchou, jak to vyžaduje školský výklad nauky o elementech 
rozvažování. V této vědě musí tedy mít logikové neustále před očima 
dvě pravidla:

1. Tato věda jakožto obecná logika abstrahuje od veškerého obsahu 
rozvažovacího poznání a od odlišnosti jeho předmětů a nezabývá se 
ničím jiným než pouhou formou myšlení.

2. Jakožto čistá logika nemá žádné empirické principy, a nevy- 
půjčuje si tedy nic z psychologie (jak si lidé dosud namlouvali), která 
tudíž nemá na kánon rozvažování vůbec žádný vliv. Je to důkazová 
nauka a vše v ní musí být naprosto a priori jisté.

To, co nazývám aplikovanou logikou (v protikladu k obvyklému 
významu tohoto slova, podle něhož má obsahovat určitá cvičení, 
k nimž čistá logika poskytuje pravidla), je pak předvedením rozvažo
vání a pravidel jeho nutného používání in concreto, totiž za nahodilých 
podmínek subjektu, které mohou toto používání brzdit nebo podporo- B 79 
vat a které jsou všechny dány jen empiricky. Tato logika pojednává 
o pozornosti, o jejích překážkách a následcích, o původu omylu, o sta
vu pochybností, rozpaků, o přesvědčení atd., a obecná a čistá logika se 
k ní má jako čistá morálka, obsahující pouze nutné mravní zákony A 55 
svobodné vůle vůbec, k vlastní nauce o ctnosti, která zkoumá tyto 
zákony, když jim překážejí city, sklony a vášně, jimž lidé více nebo 
méně podléhají, a která nám nikdy nemůže dát pravou a důkazovou 
vědu, neboť vyžaduje empirické a psychologické principy, stejně jako
je vyžaduje aplikovaná logika.
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II. O transcendentálni logice

Obecná logika abstrahuje, jak jsme ukázali, od veškerého obsahu po
znání, tj. od veškerého jeho vztahu k objektu, a zkoumá jen logickou 
formu vzájemného vztahu poznatku, tj. formu myšlení vůbec. Protože 
ale existují jak čisté, tak empirické názory (jak dokazuje transcenden
tálni estetika), bylo by možno nalézt také rozdíl mezi čistým a em- 

B 80 pirickým myšlením předmětů. V takovém případě by existovala logika,
v níž bychom neabstrahovali od veškerého obsahu poznání; neboť 
logika, která by obsahovala pouze pravidla čistého myšlení předmětu, 
by vylučovala všechny poznatky, které by měly empirický obsah. Tý- 

A 56 kala by se také původu našich poznatků o předmětech, pokud nemůže
být připsán těmto předmětům. Naproti tomu obecná logika nemá s pů
vodem poznání co dělat, nýbrž zkoumá představy -  ať jsou dány pů
vodně v nás samých a priori, nebo jen empiricky -  pouze s ohledem na 
zákony, podle nichž je rozvažování uvádí do vzájemného vztahu, když 
myslí, a pojednává tedy jen o formě rozvažování, kterou lze před
stavám zjednat, ať už pocházejí odkudkoli.

A zde poznamenávám něco, co se vztahuje na všechny následující 
úvahy a co musíme mít dobře na paměti, totiž že ne každý apriorní 
poznatek se musí nazývat transcendentálním, nýbrž jen takový, pomo
cí kterého poznáváme, že a jak jsou určité představy (názory nebo po
jmy) používány čistě a priori nebo jak jsou možné (tj. jen takový po
znatek je transcendentálni, který se týká možnosti poznání nebo jeho 

B 81 používání a priori). Ani prostor ani žádné jeho geometrické určení
a priori proto není transcendentálni představou, nýbrž transcenden- 
tálními lze nazývat jen poznatky o tom, že tyto představy vůbec nejsou 
empirického původu, a o tom, jak se přesto mohou a priori vztahovat 
k předmětům zkušenosti. Podobně by také použití prostoru na předmě
ty vůbec bylo transcendentálni; je-li však omezeno pouze na předměty 

A 57 smyslů, nazývá se empirickým. Rozdíl mezi transcendentálním a em
pirickým tedy patří jen do kritiky poznatků a netýká se vztahu těchto 
poznatků k jejich předmětu.

V očekávání, že by snad mohly existovat pojmy, které se mohou 
a priori vztahovat k předmětům nikoli jako čisté nebo smyslové názo
ry, nýbrž pouze jako činnosti čistého myšlení, které jsou tudíž pojmy, 
avšak ani empirického, ani estetického původu, si předem vytváříme
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ideu vědy čistého rozvažovacího a rozumového poznání, jejímž pro
střednictvím myslíme předměty zcela a priori. Taková věda, která by 
určovala vznik, rozsah a objektivní platnost takových poznatků, by se 
musela jmenovat transcendentálni logika, neboť má co dělat pouze se 
zákony rozvažování a rozumu, ale jen pokud jsou apriorně vztahovány 
k předmětům, a nikoli jako v případě obecné logiky jak k empirickým, B 82 
tak k čistým rozumovým poznatkům bez rozdílu.

III. O rozdělení obecné logiky na analytiku a dialektiku

Stará a proslulá otázka, o níž se soudilo, že s její pomocí lze logiky 
přivést 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? Výklad A 58 
slova pravda, totiž že je to shoda poznání s jeho předmětem, zde před
pokládáme jako daný; chceme však vědět, jaké je obecné a jisté krité
rium pravdivosti každého poznatku.

Je už velkým a nutným důkazem chytrosti nebo moudrosti, když 
víme, nač se máme rozumně ptát. Je-li totiž otázka o sobě nesmyslná 
a vyžaduje-li zbytečné odpovědi, pak má kromě zahanbení toho, kdo ji 
vznáší, někdy ještě tu nevýhodu, že neopatrného posluchače svádí 
k nesmyslným odpovědím a že skýtá směšný pohled na to (jak říkali 
staří myslitelé), jak jeden dojí kozla a druhý pod ním drží cedník. B 83

Spočívá-li pravda ve shodě poznání s jeho předmětem, musí tím být 
tento předmět odlišen od jiných; neboť poznání je nesprávné, neshodu- 
je-li se s předmětem, k němuž se vztahuje, i když třeba obsahuje něco, 
co by mohlo platit o jiných předmětech. Obecným kritériem pravdi
vosti by pak bylo to, co by platilo o všech poznatcích bez ohledu na 
různost jejich předmětů. Protože ale přitom abstrahujeme od veškerého 
obsahu poznání (vztahu k jeho objektu) a pravdivost se týká právě A 59 
tohoto obsahu, je jasné, že je zcela nemožné a nesmyslné ptát se po 
znaku pravdivosti tohoto obsahu poznání, a že tedy nelze uvést žádný 
postačující, a přece zároveň obecný znak pravdivosti. Jelikož jsme již 
výše nazvali obsah poznatku jeho látkou, musíme nyní říci: pro prav
divost poznání co do látky nelze požadovat žádný obecný znak, neboť 
je to samo o sobě rozporné.

Úvod, III. O rozdělení obecné logiky na analytiku a dialektiku

81



Elementy, //. Logika

Jde-li ale o poznání co do pouhé formy (aniž bychom vzali v potaz 
jakýkoli obsah), je právě tak jisté, že logika, pokud vykládá obecná 

B 84 a nutná pravidla rozvažování, musí právě u těchto pravidlech vyložit
kritéria pravdivosti. Nesprávné je totiž to, co těmto pravidlům od
poruje, protože rozvažování přitom protiřečí svým obecným pravidlům 
myšlení, a tedy samo sobě. Tato kritéria se však týkají jen formy prav
divosti, tj. myšlení vůbec, a potud jsou zcela správná, nikoli však 
postačující. I kdyby totiž určitý poznatek zcela odpovídal logické for
mě, tj. neodporoval sobě samému, může přece stále ještě odporovat 
svému předmětu. Pouze logické kritérium pravdivosti, totiž shoda 
určitého poznatku s obecnými a formálními zákony rozvažování a ro
zumu, je conditio sine qua non, a tedy negativní podmínkou veškeré 

A 60 pravdivosti. Logika ale nemůže jít dále a omyl, který se netýká formy,
nýbrž obsahu, nemůže odhalit pomocí žádného prubířského kamene.

Obecná logika tedy rozkládá celou formální činnost rozvažování 
a rozumu na její prvky a vykládá je jako principy veškerého logického 
posuzování našeho poznání. Tuto část logiky proto můžeme nazývat 
analytikou, a právě proto je přinejmenším negativním prubířským 
kamenem pravdivosti, jelikož veškeré poznání musíme nejprve vy
zkoušet a pomocí těchto pravidel zhodnotit co do formy, než je pro- 

B 85 zkoumáme co do obsahu, abychom poznali, zda s ohledem na předmět
obsahují pozitivní pravdivost. Protože ale pouhá forma poznatku, ať se 
sebevíce shoduje s logickými zákony, ani zdaleka nestačí zajistit po
znatku materiální (objektivní) pravdivost, nesmí si nikdo dovolit soudit
o předmětech pouze na základě logiky a něco tvrdit, aniž by si o nich 
nejdříve zjednal zdůvodněné informace mimo logiku, a až potom se 
pokusil pouze o jejich použití a spojení v souvislý celek podle logic
kých zákonů, nebo lépe, aby je podle nich pouze přezkoušel. Nicméně 
v ovládání takového sporného umění, jak dát všem našim poznatkům 
formu rozvažování, je něco zavádějícího, i když může být, pokud jde 

A 61 o jejich obsah, ještě velmi prázdná a chudá, takže ona obecná logika,
která je pouze kánonem posuzování, byla použita takřka jako organon 
ke skutečnému vytváření, či přinejmenším k předstírání objektivních 
tvrzení, a tím byla ve skutečnosti zneužita. Obecná logika jako domně
lý organon se pak nazývá dialektikou.

Jakkoli odlišný je význam, v němž staří myslitelé užívali tohoto 
označení pro nějakou vědu nebo umění, přesto můžeme z jeho skuteč- 

B 86 ného používání s jistotou vyrozumět, že to u nich nebylo nic jiného než
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IV. O rozdělení transcendentálni logiky...

logika zdání; sofistické umění, jak dát své nevědomosti, ba i svým
úmyslným klamům nátěr pravdivosti tím, že se napodobí metoda dů
kladnosti, kterou logika obecně předpisuje, a že se využije její topika

jisté a užitečné varování zaznamenat, že obecná logika chápaná jako 
organon je vždy logikou zdání, tj. logikou dialektickou. Jelikož nás 
totiž vůbec nepoučuje o obsahu poznání, nýbrž jen o formálních pod
mínkách shody s rozvažováním, které jsou ostatně vzhledem k před
mětům zcela lhostejné, nemůže vést požadavek používat ji jako ná
stroje (organonu), abychom tak rozšiřovali a rozmnožovali -  alespoň 
podle našeho tvrzení -  své znalosti, k ničemu jinému než k žvanivosti, 
která je s to zdánlivě obhajovat nebo také podle libosti napadat vše, co A 62 
se nám zamane.

Takový výklad v žádném případě neodpovídá důstojnosti filosofie.
Proto bylo toto pojmenování „dialektika“ raději přisouzeno -  jako 
kritika dialektického zdání -  logice a přáli bychom si, aby i zde byla 
jako taková chápána.

IV. O rozdělení transcendentálni logiky 
na transcendentálni analytiku a dialektiku

V transcendentálni logice izolujeme rozvažování (jako jsme výše v tran- B 87 
scendentální estetice izolovali smyslovost) a z našeho poznání vy
zdvihneme pouze tu část myšlení, která má svůj původ pouze v roz
važování. Používání tohoto čistého poznání se však zakládá jako na své 
podmínce na tom, že jsou nám v názoru dány předměty, na které může 
být ono čisté poznání aplikováno. Bez názoru totiž chybějí veškerému 
našemu poznání objekty, a poznání pak zůstává zcela prázdné. Ta část 
transcendentálni logiky, která vysvětluje elementy čistého rozvažo- 
vacího poznání a principy, bez nichž nemůže být myšlen vůbec žádný 
předmět, je transcendentálni analytikou a zároveň logikou pravdy. 
Žádné poznání jí totiž nemůže odporovat, aniž by zároveň ztratilo 
veškerý obsah, tj. veškerý vztah k nějakému objektu, a tedy veškerou A 63 
pravdivost. Protože je ale velmi lákavé a svůdné používat jen těchto 
čistých poznatků rozvažování a zásad, a to i za hranicemi zkušenosti, 
která nám přece jako jediná může poskytnout látku (objekty), na kterou 
mohou být aplikovány ony čisté pojmy rozvažování, ocitá se rozvažo- B 88
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vání v nebezpečí, že při svém prázdném mudrování použije pouhé for
mální principy čistého rozvažování materiálně a že bude bez rozdílu 
soudit o předmětech, které nám přece nejsou dány, či snad dokonce ani 
žádným způsobem být dány nemohou. Protože by vlastně měla být 
jenom kánonem posuzování jejich empirického používání, je zneuží
vána, uplatňujeme-li ji jako organon obecného a neomezeného po
užívání a odvažujeme-li se s pouhým čistým rozvažováním synteticky 
soudit, tvrdit a rozhodovat o předmětech vůbec. Pak by tedy bylo 
používání čistého rozvažování dialektické. Druhá část transcendentálni 
logiky tedy musí být kritikou tohoto dialektického zdání a nazývá se 
transcendentálni dialektikou; nikoli však proto, že by byla uměním, jak 
takové zdání dogmaticky vyvolávat (což je bohužel zcela scestné umění 
různých metafyzických kejklířů), nýbrž proto, že je kritikou rozvažo
vání a rozumu s ohledem na jejich hyperfyzické použití, aby odhalovala 

A 64 klamnost jejich neodůvodněné troufalosti a jejich nároků na objevování
a rozšiřování, o nichž se toto používání domnívá, že jich dosahuje pouze 
díky transcendentálním zásadám, a aby ho snižovala na pouhé posu
zování a ochranu čistého rozvažování před sofistickým klamem.

Oddíl první 
Transcendentálni analytika

B 89 Tato analytika je rozborem veškerého našeho apriorního poznání na
elementy čistého rozvažovacího poznání. Jde přitom o to: 1) aby tyto 
pojmy byly čisté, a nikoli empirické, 2) aby nepatřily k názoru a smys
lovosti, nýbrž k myšlení a rozvažování, 3) aby to byly elementární 
pojmy a aby se odlišovaly od pojmů z nich odvozených nebo slože
ných, 4) aby jejich tabulka byla úplná a aby zcela vyplňovala pole 
čistého rozvažování. Na tuto úplnost vědy se ovšem nelze s důvěrou 
spolehnout pouze na základě odhadu agregátu získaného jen cestou 
pokusů; proto je možná jen prostřednictvím ideje celku rozvažovacího 
poznání a priori a skrze ni určené rozdělení pojmů, které toto poznání 

A 65 tvoří, a tedy jen díky jejich vzájemnému spojem v jednom systému.
Čisté rozvažování se plně odlučuje nejen od všeho empirického, nýbrž 
dokonce od veškeré smyslovosti. Je to tedy sama o sobě stálá, sama
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sobě dostačující jednota, kterou nelze rozmnožit žádnými zvnějšku B 90 
přicházejícími dodatky. Souhrn jeho poznání bude proto tvořit systém, 
jenž má být zahrnut a určen jednou ideou a jehož úplnost a artikulace 
mohou zároveň představovat prubířský kámen správnosti a pravosti 
veškerých složek poznání do něj náležejících. Celý tento oddíl tran
scendentálni logiky však sestává ze dvou knih, z nichž jedna obsahuje 
pojmy čistého rozvažování, druhá jeho zásady.

L krt. Analytika pojmú

Kniha první 
Analytika pojmů84

Analytikou pojmů rozumím nikoli jejich analýzu, neboli obvyklý po
stup ve filosofických pojednání, spočívající v rozkladu příslušných 
pojmů co do jejich obsahu a dovádějící je ke zřetelnosti, nýbrž dosud 
málo vyzkoušenou analýzu mohutnosti rozvažování samého. Cílem je, 
abychom prozkoumali možnost apriorních pojmů tím, že je vyhledáme A 66 
jen v rozvažování jako v jejich místě zrodu a analyzujeme čisté použí
vání rozvažování vůbec. To je totiž specifickým úkolem transcen- B 91

84 ,»Výše jsme poznamenali, že zkušenost sestává ze syntetických vět a že 
otázka, zda jsou možné syntetické věty a posteriori, není otázkou, která by 
vyžadovala řešení, protože tyto věty jsou faktem. Lze se ale ptát, jak je toto 
factum možné. Jestliže zkušenost sestává ze soudů, je namístě otázka, zda tyto 
empirické soudy vposled nepředpokládají (čisté) soudy a priori. Za prvé ana
lýza zkušenosti obsahuje její rozčlenění, pokud jsou v ní soudy; za druhé, 
pokud obsahuje kromě pojmů a posteriori i ppjmy a priori. Úlohou je: Jak je 
možná zkušenost? 1. Co vůbec provádí rozvažování v soudech? 2. Co pro
vádějí smysly v empirických soudech? 3. Co v empirickém poznání provádí 
rozvažování aplikované na představy smyslů, aby z nich vytvořilo poznání 
objektů? Nejprve vidíme, že zkušenost je možná jen prostřednictvím synte
tických vět a priori. Tudíž apriorní principy jsou (1) imanentní: v souladu s je
jich používáním; (2) namístě je otázka: Jsou také transcendentní? Prubířským 
kamenem, zdaje něco také zkušeností, tj. zdaje faktem, je experiment s obec
nou větou, jíž je podřízen jedinečný empirický soud. Nemůže-li být tento soud 
myšlen pod obecným pravidlem souzení a nemohou-li z něj být odvozovány 
žádné pojmy, pak je to vitium subreptionis. Otázka: ,Proč?‘ v pověře a leh- 
kověrnosti.“ -  E XXXIII, Ak. XXIII, 24-25. (Pozn. vyd.)
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dentálni filosofie; ostatní je logickým nakládáním s pojmy ve filosofii 
vůbec. Budeme tedy sledovat čisté pojmy až k jejich prvním zárodkům 
a vlohám v lidském rozvažování, v němž jsou přichystány, aby byly 
konečně u příležitosti zkušenosti rozvinuty a týmž rozvažováním před
vedeny ve své ryzosti jako oproštěné od empirických podmínek, jež na 
nich lpějí.

v
Část první 

O vodítku k odhalení všech čistých rozvažovacích pojmů

Když uvedeme v činnost nějakou poznávací mohutnost, objevují se 
podle rozmanitých podnětů různé pojmy, jež činí tuto mohutnost roz
poznatelnou a které se dají shromáždit v jednom více či méně pod
robném pojednání, když bylo po delší čas nebo s větším důvtipem 
prováděno jejich pozorování. Kde bude toto zkoumání dovršeno, nedá 
se podle tohoto téměř mechanického postupu nikdy s jistotou určit.

A 67 Pojmy, které takto nacházíme jen příležitostně, se neobjevují v žádném
B 92 pořádku a systematické jednotě, nýbrž jsou nakonec spárovány jen na

základě podobnosti a uspořádány podle velikosti svého obsahu -  od 
jednoduchých k složitějším -  do řad, které jsou tvořeny různě, jen ne 
systematicky, i když jsou tvořeny v jistém ohledu metodicky.

Transcendentálni filosofie má tu přednost, ale také závazek, vy
hledávat své pojmy podle jednoho principu, protože pocházejí z rozva
žování jakožto absolutní jednoty čisté a nesmíšené, a musí být proto 
samy mezi sebou vzájemně spojeny podle jednoho pojmu nebo ideje. 
Takové spojení nám ale poskytuje pravidlo, podle něhož lze každému 
čistému pojmu rozvažování určit a priori jeho místo a všem těmto 
pojmům dohromady jejich úplnost, což by jinak všechno záviselo jen
na libovůli nebo náhodě.

Kapitola první. O logickém používání rozvažování vůbec

Rozvažování bylo výše objasněno pouze negativně jako nesmyslová 
A 68 poznávací mohutnost. My však nemůžeme nazírat nezávisle na smys- 
B 93 lovosti. Rozvažování tedy není mohutnost názoru. Kromě názoru však

neexistuje žádný jiný způsob poznání než prostřednictvím pojmů.
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L kap. O logickém používání rozvazování vůbec

Poznání každého, přinejmenším lidského rozvažování je tedy poznání 
prostřednictvím pojmů, nikoli poznání intuitivní, nýbrž diskurzivní. 
Všechny názory -  jakožto smyslové -  spočívají na afekcích, pojmy 
tedy na funkcích. Funkcí však rozumím jednotu činnosti podřizování 
různých představ pod jednu společnou představu. Pojmy se tedy zaklá
dají na spontaneitě myšlení podobně jako smyslové názory na recepti- 
vitě dojmů. Těchto pojmů však nemůže rozvažování použít jinak, než 
že jejich prostřednictvím soudí. Jelikož bezprostředně k předmětu 
nepřistupuje žádná jiná představa než názor, nebude se pojem nikdy 
bezprostředně vztahovat k předmětu, nýbrž je vždy vztahován k nějaké 
jiné představě předmětu (ať je to názor, nebo dokonce již pojem). 
Soud je tedy zprostředkovaným poznáním předmětu, a tedy představou 
jeho představy. V každém soudu existuje nějaký pojem, který platí pro 
mnoho představ, a mezi těmito mnohými pojímá i určitou danou před
stavu, která je pak vztahována bezprostředně k předmětu. Tak napří
klad v soudu: Všechna tělesa jsou dělitelná se vztahuje pojem děli
telného k různým jiným pojmům; z těch je však v tomto případě zvlášť
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vztahován k pojmu tělesa a ten k určitým jevům, které se nám naský- A 69
tají. 6 Tyto předměty jsou tedy zprostředkovaně představovány po- B 94 
jmem dělitelnosti. Všechny soudy jsou tedy funkcemi jednoty našich 
představ, jelikož k poznání předmětu je místo bezprostřední představy 
použita vyšší představa, která v sobě zahrnuje tuto a mnohé další, a řa
da možných poznatků je tak shrnuta v jednom. Všechny úkony rozva
žování ale můžeme převést na soudy, takže rozvažování vůbec si lze 
představovat jako mohutnost souzení. Podle toho, co jsme řekli výše, je 
totiž mohutnost rozvažování mohutností myšlení. Myšlení je pojmové 
poznání. Pojmy jako predikáty možných soudů se ale vztahují k před
stavě nějakého ještě neurčeného předmětu. Pojem tělesa tak znamená 
něco, například kov, co může být prostřednictvím onoho pojmu pozná
no. Pojem tělesa je tedy pojmem jen proto, že jsou v něm obsaženy jiné

85 Autor slova „nýbrž je vždy vztahován k nějaké jiné představě předmětu 
(ať je to názor, nebo dokonce již pojem)“ v PE pozměňuje na: „nýbrž na něja-: 
kou jinou představu toho předmětu, která sama obsahuje názor buď zprostřed
kovaně, nebo bezprostředně“. -  E XXXV, Ak. XXIII, 45. (Pozn. vyd.)

86 Autor slova „a ten k určitým jevům, které se nám naskýtají“ v PE pozmě
ňuje na: „a ten k určitým názorům, které se nám naskýtají“. -  E XXXVI, Ak.
XXffl, 45. (Pozn. vyd.)
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Elementy, II. Logika, 1. odd. Analytika, 1. kn. Pojmy, 1. část

představy, prostřednictvím kterých se může vztahovat k předmětům. Je 
tedy predikátem možného soudu, například: „Každý kov je těleso.“
Funkce rozvažování tedy mohou být všechny nalezeny, dokážeme-li 
v úplnosti ukázat funkce jednoty v soudech. Následující kapitola ná
zorně ukáže, že se to dá docela dobře provést.

87Kapitola druhá. § 9. O logické funkci
rozvažování v soudech

B 95
A 70 Jestliže abstrahujeme od veškerého obsahu soudu vůbec a věnujeme 

v něm pozornost pouhé formě rozvažování, shledáme, že funkce myš
lení v něm může být zařazena pod čtyři záhlaví, z nichž každé má pod 
sebou tři momenty. Ty lze s výhodou představit v následující tabulce.

1. Kvantita soudů
obecné

částečné
jedinečné

2. Kvalita soudů 3. Relace soudů
kladné
záporné

nekonečné

kategorické
hypotetické
disjunktivní

4. Modalita soudů 
problematické 

asertorické 
apodiktické

B 96 Protože toto dělení se v některých, i když nepodstatných bodech zdán- 
A71 livě odchyluje od obvyklé techniky logiků, nebude zbytečné upozornit

na následující věci, abychom se vyhnuli zbytečným nedorozuměním.
1. Logikové právem říkají, že při používání soudů v rozumových 

úsudcích lze s jedinečnými soudy nakládat stejně jako s obecnými. 
Neboť právě proto, že jedinečné soudy nemají žádný rozsah, nemůže být 
jejich predikát vztahován jen k něčemu z toho, co je obsaženo pod po
jmem subjektu, z něčeho však vyjímán. Predikát tedy platí o onom po
jmu bez výjimky, stejně jako kdyby to byl obecně platný pojem, který 
by měl rozsah, o němž o celém predikát platí. Srovnáváme-li naproti to-

87 Vy vydání A není označení: „§ 9.“ (Pozn. vyd.)
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2. kap. O logické funkci rozvazování v soudech

mu, s ohledem na velikost, jedinečný soud se soudem obecně platným, 
a to pouze jako s poznatkem, pak se má soud jedinečný k obecně plat
nému jako jednotka k nekonečnu, a je tedy od něho bytostně odlišný.
Když tedy hodnotím jedinečný soud (iudicium singulare) nejen s ohle
dem na jeho vnitřní platnost, nýbrž i vzhledem k jako velikosti, kterou 
má ve srovnání s jinými poznatky, jako poznatek vůbec, pak se ovšem 
liší od obecně platných soudů (iudicia communia) a zaslouží si v úplné 
tabulce momentů myšlení vůbec zvláštní místo (i když ovšem nikoli 
v logice, která se omezuje jen na užívání soudů ve vztahu navzájem). B 97

2. Podobně musí být v transcendentálni logice rozlišovány ještě 
nekonečné soudy od soudu kladných, i když v obecné logice jsou neko- A 72 
nečné soudy právem přiřazovány k soudům kladným a netvoří žádný 
zvláštní člen dělení. Logika totiž abstrahuje od veškerého obsahu pre
dikátu (i kdyby byl záporný) a přihlíží jen k tomu, je-li tento predikát 
subjektu připisován, či je s ním v protikladu. Transcendentálni logika 
však zkoumá soud také s ohledem na hodnotu nebo obsah tohoto logic
kého kladení prostřednictvím pouze záporného predikátu a zkoumá 
také jaký zisk toto kladení přináší vzhledem k celku poznání. Kdybych
řekl o duši, že není smrtelná, pak bych záporným soudem přinejmen
ším zabránil určitému omylu. Větou: „Duše je nesmrtelná“ jsem se sice 
z hlediska logické formy soudu vyjádřil kladně, jelikož jsem duši zahr
nul do neomezeného rozsahu neumírajících bytostí, ale protože z ce
lého rozsahu možných bytostí zaujímá smrtelné jednu část, kdežto 
nesmrtelné druhou, neříká má věta nic jiného, než že duše je jednou 
věcí z toho nekonečného množství, které zbývají, když všechno smr
telné odstraním. Tím je však nekonečná sféra veškerého možného 
omezena jen potud, že je z ní vyjmuto to, co je smrtelné, a ve zbývá- B 98 
jícím prostoru jejího rozsahu je kladena duše. Tento prostor však zů
stává i při této výjimce stále ještě nekonečný a lze odebrat ještě více 
jeho částí, aniž by se proto pojem duše sebeméně zvětšil a byl určen A 73 
kladně. Tyto z hlediska logického rozsahu nekonečné soudy jsou tedy 
skutečně pouze omezující, pokud jde o obsah poznání vůbec, a potud 
nesmějí být v transcendentálni tabulce všech momentů myšlení v sou
dech vynechány, protože funkce, kterou přitom rozvažování vykonává, 
by mohla být důležitá na poli jeho čistého poznání a priori.

3. Všechny myšlenkové vztahy v soudech jsou vztahy a) predikátu 
k subjektu, b) důvodu k následku, c) mezi poznatkem, který je roz
dělován, a všemi členy dělení. V prvním druhu soudů jsou zkoumány
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Elementy, II. Logika, I. odd. Analytika, L kn. Pojmy, 1

pouze dva pojmy ve vztahu vůči sobě navzájem, ve druhém druhu dva 
soudy a ve třetím druhu více soudů. Hypotetická věta: „Existuje-li 
dokonalá spravedlnost, pak ten, kdo je tvrdošíjně zlý, bude potrestán“, 
obsahuje vlastně vztah dvou vět: „Dokonalá spravedlnost existuje“, a: 
Tvrdošíjně zlý bude potrestán“. Zda jsou obě tyto věty samy o sobě 

pravdivé, zůstává přitom nerozhodnuto. Tímto soudem je myšlen pou
ze důsledek. A konečně, disjunktivní soud obsahuje vztah dvou nebo 
více vět vůči sobě navzájem, ale nikoli vztah vyplývání, nýbrž lo
gického protikladu, pokud sféra jednoho soudu vylučuje sféru soudu 
druhého, a přece zároveň i vztah vzájemnosti, pokud soudy společně 

B 99 vyplňují sféru vlastního poznání. Disjunktivní soud představuje tedy
A 74

doplňkem sfér ostatních částí vzhledem k úhrnu poznání do těchto 
částí rozděleného, například „Svět existuje buď díky slepé náhodě, 
nebo z vnitřní nutnosti, nebo z nějaké vnější příčiny“. Každá z těchto 
vět zaujímá jednu část sféry možného poznání o existenci světa vůbec 
a všechny dohromady tvoří celou tuto sféru. Vyjmout poznatek z jedné 
z těchto sfér znamená vložit jej do některé ze zbývajících, a naopak 
vložit jej do jedné sféry znamená vyjmout jej z těch ostatních. V dis
junktivním soudu je tedy určitá vzájemnost poznatků, která spočívá 
v tom, že se vzájemně vylučují, ale právě tím ve svém celku určují 
pravé poznání, jelikož vzaty společně tvoří celý obsah jednoho jediné
ho daného poznatku. A toto je také vše, co považuji za nutné pozname
nat vzhledem k tomu, co následuje.

4. Modalita soudů je jejich zcela zvláštní funkcí, jež se vyznačuje 
B 100 tím, že ničím nepřispívá k obsahu soudu (neboť kromě velikosti, kva

lity a vztahu není již nic, co by tvořilo obsah soudu), nýbrž týká se 
pouze hodnoty kopuly ve vztahu k myšlení vůbec. Problematické sou
dy jsou takové, v nichž předpokládáme kladení a popírání pouze jako 
možné (libovolné). Asertorické jsou takové, v nichž je kladení nebo 

A 75 popírání považováno za skutečné (pravdivé). Apodiktické soudy jsou
ty, v nichž kladení považujeme za nutné.*9 Tak jsou oba soudy, jejichž
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88 Soudy a věty jsou rozdílné. Protože věty jsou asertorické, jsou verbis
expressa.“ -  E XXXVIII, Ak. XXIII, 25. (Pozn. vyd.)

89 Stejně jako kdyby myšlení bylo v prvním případě funkcí rozvažování, ve 
druhém případě funkcí soudnosti, a v případě třetím funkcí rozumu. Tato 
poznámka se dočká svého vysvětlení teprve v dalším výkladu.
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3. kap. O čistých rozvazovacích pojmech neboli kategoriích

vztah vytváří soud hypotetický (antecedens a consequens) a v jejichž 
reciproční relaci rovněž spočívá disjunktivní charakter soudu (členů 
dělení), dohromady jen problematické. Ve výše uvedeném příkladu 
není věta: „Dokonalá spravedlnost existuje“, vyřčena asertoricky, ný
brž je myšlena pouze jako libovolný soud, u něhož je možné, že jej 
někdo přijme, a jenom konsekvence je asertorická. Takové soudy tudíž 
mohou být i zjevně nepravdivé, a přece, i když pojaty problematicky, 
se mohou stát podmínkami poznání pravdy. Tak má soud: Svět existuje 
díky slepé náhodě v disjunktivním soudu jen problematický význam, 
totiž že by třeba někdo mohl tuto větu na okamžik předpokládat, a pře
sto slouží (j ako označení nesprávné cesty ve výčtu všech cest, po nichž 
se lze dát) k tomu, abychom našli tu pravou. Problematická věta je tedy 
taková, která vyjadřuje pouze logickou možnost (jež není objektivní), 
tj. svobodnou volbu nechat takovou větu platit, čili pouhý libovolný 
předpoklad této věty v rozvažování. Asertorická věta vypovídá o logic
ké skutečnosti nebo pravdivosti, jak se například antecedens v hypote
tickém rozumovém úsudku problematicky vyskytuje ve vyšší premise, 
asertoricky v nižší premise, a ukazuje, že tato věta je s rozvažováním 
spjata již podle jeho zákonů. Apodiktická věta myslí asertorickou větu 
jako určenou těmito zákony rozvažování samými, a tudíž jako a priori 
něco tvrdící, a vyjadřuje tímto způsobem logickou nutnost. Protože se 
toto všechno postupně vtěluje do rozvažování -  takže o něčem sou
díme napřed problematicky, pak to přijímáme asertoricky jako prav
divé, a konečně to tvrdíme jako nerozlučně spjaté s rozvažováním, tj. 
jako nutné a apodiktické - , můžeme říkat, že tyto tři funkce modality 
představují právě tolik momentů myšlení vůbec.

Kapitola třetí. § 10. O čistých rozvazovacích pojmech
neboli kategoriích

Obecná logika abstrahuje, jak už bylo víckrát řečeno, od veškerého 
obsahu poznání a očekává, že jí budou odjinud, ať již odkudkoli, dodá
vány představy, aby je nejprve proměnila v pojmy, což se děje analy
ticky. Před transcendentálni logikou naproti tomu leží a priori rozma
nitost smyslovosti, kterou jí poskytuje transcendentálni estetika, aby

90 Ve vydání A není označení: „§ 10.“ (Pozn. vyd.)
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B 103

A 78

B 104

dodala čistým pojmům rozvažování látku, bez níž by byla transcenden
tálni logika prosta jakéhokoli obsahu, a tudíž úplné prázdná. Prostor 
a čas obsahují rozmanitost čistého názoru a priori, zároveň však patří 
k podmínkám receptivity naši mysli, za nichž jediné může mysl při
jmout představy předmětů a jimiž proto musí vždy také být afikován 
pojem těchto předmětů. Spontaneita našeho myšlení ale vyžaduje, 
abychom tuto rozmanitost nejprve určitým způsobem prošli, pojali 
a spojili, a tak z ní učinili poznání. Tuto činnost nazývám syntézou.

Syntézou v nejobecnějším významu rozumím činnost,91 jejímž pro
střednictvím k sobě přidávám různé představy a shrnuji jejich rozma
nitost v jeden poznatek. Taková syntéza je čistá, není-li rozmanitost 
dána empiricky, nýbrž a priori (jako rozmanitost v prostoru a čase). 
Před veškerou analýzou našich představ musí být tyto představy na
před dány a s ohledem na obsah žádné pojmy nemohou vzniknout 
analyticky. Syntéza rozmanitosti ale (ať už je tato rozmanitost dána 
empiricky, nebo a priori) vytváří nejprve poznání, které zpočátku může 
být ještě hrubé a konfúzní, a potřebuje tedy analýzu, i přesto je však 
syntéza tím, co vlastně shromažďuje prvky poznatků a spojuje je v ur
čitý obsah. Syntéza je tedy tím prvním, čeho si musíme všímat, chce- 
me-li soudit o prvním počátku svého poznání.

Syntéza vůbec, jak v následujícím výkladu uvidíme, je pouhým
92účinkem obrazotvornosti, slepé, i když nepostradatelné funkce duše, 

bez níž bychom neměli vůbec žádné poznání, jíž si však jsme jen zříd
ka vědomi. Převést tuto syntézu na pojmy je nicméně funkce, která 
patří rozvažování a pomocí níž nám rozvažování teprve zjednává po
znání ve vlastním smyslu.

V

Čistá syntéza, pojata obecně, nám dává čistý pojem rozvažování. 
Touto syntézou rozumím tu, která se zakládá na syntetické jednotě 
a priori: tak je naše počítání (nápadnější je to hlavně u větších čísel) 
syntézou podle pojmů, protože probíhá podle společného principu

91 Autor slova „Syntézou v nejobecnějŠím významu rozumím činnost“ v PE 
pozměňuje na „Syntézou v obecném významu rozumím činnost, jejímž pro
střednictvím vznikají syntetické soudy a“. -  E XXXIX, Ak. XXIII, 45. (Pozn. 
vyd.)

92 Autor pozměňuje v PE slova „pouhým účinkem obrazotvornosti, slepé,
i když nepostradatelné funkce duše“ na „pouhým účinkem obrazotvornosti, 
funkce rozvažování“. -  E XLI, Ak. XXIII, 45. (Pozn. vyd.)
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3. kap. O čistých rozvazovacích pojmech neboli kategoriích

jednoty (například dekadiky). Pod tímto pojmem se tedy jednota v syn
téze rozmanitosti stává nutnou.

Analyticky jsou různé představy uváděny pod jeden pojem (jde 
o činnost, o níž pojednává obecná logika). Transcendentálni logika nás 
však učí převádět na pojmy nikoli představy, nýbrž čistou syntézu 
představ. To první, co nám musí být dáno a priori za účelem poznání 
všech předmětů, je rozmanitost čistého názoru; to druhé je pak syntéza A 79 
této rozmanitosti pomocí obrazotvornosti, i když ta nám ještě neposky
tuje žádné poznání. Pojmy, které dávají této čisté syntéze jednotu 
a spočívají pouze v představě této nutné syntetické jednoty, přičiňují to 
třetí k poznání daného předmětu a zakládají se na rozvažování.

Táž funkce, která dává jednotu různým představám v soudu, dává 
jednotu také pouhé syntéze různých představ v názoru a nazývá se -  B 105 
obecně vyjádřeno -  čistým rozvažovacím pojmem. Tedy totéž rozva
žování, a sice pomocí týchž činností, v nichž prostřednictvím analy
tické jednoty uskutečnilo logickou formu soudu v pojmech, vnáší také 
prostřednictvím syntetické jednoty rozmanitosti v názoru vůbec tran
scendentálni obsah do svých představ, a proto se nazývají čistými 
rozvažovacími pojmy, které se a priori vztahují k objektům, což obec
ná logika nedokáže.

Tímto způsobem vzniká právě tolik čistých rozvažovacích pojmů, 
jež se a priori vztahují k předmětům názoru vůbec, kolik bylo v před
chozí tabulce ve všech možných soudech logických funkcí; rozva
žování je totiž zmíněnými funkcemi plně vyčerpáno a jeho mohutnost 
je jimi zcela vytyčena. Tyto pojmy budeme podle Aristotela nazývat 
kategoriemi, jelikož náš úmysl je v zásadě totožný s jeho, a to i pře- A 80 
sto, že se mu tento náš úmysl ve svém provedení zároveň velmi vzda
luje.93

93 „Logické funkce jsou jen formami vztahu pojmů v myšlení. Katego
rie jsou pojmy, jimiž jsou nějaké názory určovány vzhledem k syntetické jed
notě jejich vědomí jakožto obsažené pod jednou z těchto funkcí, jako napří
klad to, co musí být myšleno jako subjekt, a nikoli jako predikát.“ -  E XLII,
Ak. XXm, 25.

„O používání kategorií při rozvržení systému. O analytice kategorií a pre- 
dikabilií. O charakteristice pojmů; o intelektuálních, empirických a čistých 
smyslových představách -  lex originaria: rozvažovací pojem.“ -  E XLIII, Ak. 
XXIII, 25. (Pozn. vyd.)
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Tabulka kategorií

1. Podle kvantity
jednota 
mnohost 
veškerost

3. Podle relace 
inherence a subsistence 
(substantia et accidens) 

kauzalita a závislost 
(příčina a účinek) 

vzájemnost 
(reciprocita mezi 
činným a trpným)

4. Podle modality 
možnost -  nemožnost 

existence -  neexistence 
nutnost -  nahodilost

Toto je tedy soupis všech původních čistých pojmů syntézy, které94 
v sobě rozvažování a priori obsahuje a díky nimž jediným je také 
čistým rozvažováním, jelikož pouze díky nim může rozumět něčemu 
z rozmanitosti v názoru, tj. myslet jeho objekt. Toto rozdělení je vytvo- 

A 81 řeno systematicky z jednoho společného principu, totiž z mohutnosti
souzení (což je právě tolik jako mohutnost myšlení), a nevzniklo rapso
dický, vyhledáváním čistých pojmů podniknutým nazdařbůh, jehož 

B 107 úplností si nemůžeme být nikdy jisti, jelikož je dosažena jen indukcí,
aniž bychom uvážili, že tímto způsobem ještě nikdy nenahlédneme, 
proč jsou v čistém rozvažování přítomny právě tyto pojmy, a nikoli 
jiné. Aristotelův pokus vyhledat tyto základní pojmy byl hoden onoho 
důvtipného muže. Jelikož ale neměl žádný princip, posbíral je tak, jak 
na ně narazil, a sebral jich nejprve deset a nazval je kategoriemi (pre-

94 Autor pozměňuje v PE slova „čistých pojmů syntézy, které“ na „čistých 
pojmů, které“. -  E XLIV, Ak. XXIII, 46. (Pozn. vyd.)

B 106

2. Podle kvality
realita
negace
limitace
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3. kap. O čistých rozvazovacích pojmech neboli kategoriích

dikamenty). Později se domníval, že jich našel ještě pět, a připojil je 
k těm předešlým pod názvem postpredikamenty. Jeho tabulka nicméně 
zůstala i tak neúplná. Kromě toho se mezi nimi nacházejí i některé 
mody čisté smyslovosti (quando, ubi, situs; rovněž prius, simul), právě 
tak i jeden modus empirický (motus), které do tohoto kmenového 
soupisu pojmů rozvažování vůbec nepatří, nebo jsou mezi základní 
pojmy počítány i pojmy odvozené (actio, passio),95 a některé ze zá
kladních pojmů zcela chybí.

S ohledem na posledně jmenované pojmy je tedy třeba ještě po
znamenat, že kategorie j ako pravé kmenové pojmy čistého rozvažování 
maj í také své právě tak čisté odvozené pojmy, které nemohou být v úpl
ném systému transcendentálni filosofie v žádném případě pominuty; 
v pouhém kritickém pokusu se však mohu spokojit s tím, že se o nich 
jen zmíním.

Budiž mi dovoleno nazývat tyto čisté, ale odvozené rozvažovací po
jmy predikabiliemi čistého rozvažování (na rozdíl od predikamentů). 
Máme-li původní a jednoduché pojmy, lze pojmy odvozené a podříze
né snadno připojit, a vyznačit tak úplný rodokmen čistého rozvažová
ní. Protože mi zde ale nejde o úplnost systému, nýbrž jen o úplnost 
jeho principů, odložím toto doplnění na jindy. Tohoto cíle lze však cel
kem snadno dosáhnout, vezmeme-li do ruky učebnici ontologie a pod- 
řadíme-li například kategorii kauzality predikabilie síly, činnosti, trp
nosti; kategorii vzájemnosti predikabilie přítomnosti a odporu; predi- 
kamentům modality predikabilie vznikání, zanikání, změny atd. Kate
gorie spojené s mody čisté smyslovosti, nebo také mezi sebou navzá
jem, jsou zdrojem velkého množství odvozených pojmů a priori, je
jichž zjištění a pokud možno vyčerpávající zaznamenání by bylo uži
tečnou, a nikoli nepříjemnou prací, kterou si však zde můžeme ušetřit.

Definic těchto kategorií se v tomto pojednání záměrně zříkám, tře
baže bych je rád měl. V následujícím výkladu budu tyto pojmy roze
bírat jen do té míry, aby to postačilo pro nauku o metodě, kterou zde 
zpracovávám. V systému čistého rozumu by na mně mohly být právem 
požadovány; zde by však jen odváděly pozornost od hlavního bodu 
zkoumání tím, že by vyvolávaly pochybnosti a útoky, které lze docela

95 Quando = kdy, ubi = kde, situs = místo, prius = dříve, simul = zároveň, 
motus = pohyb, actio = činnost, passio = trpnost. (Pozn. vyd.)
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jistě nechat na nějakou jinou příležitost, aniž bychom o něco ochu
zovali náš podstatný záměr. I z toho mála, co jsem uvedl, je zřejmé, že 
úplný slovník se všemi žádoucími vysvětlivkami je nejen možný, ale 
dá se i snadno uskutečnit. Obory jsou zde; je pouze nutné je vyplnit 
a systematická topika, jako je ta přítomná, nás nenechá jen tak minout 
místo, kam každý pojem náležitě patří, a zároveň nám dá snadno po
střehnout místo, které je dosud prázdné.96

§ l l 97

O této tabulce kategorií lze vést rozmanité úvahy, které by snad mohly 
mít závažné důsledky, pokud jde o vědeckou formu všech rozumových

v

poznatku. Ze je totiž tato tabulka neobyčejně užitečná, ba nepostra
datelná v teoretické části filosofie, máme-li navrhnout úplný plán celku 
určité vědy založené na pojmech a priori a máme-li ji systematicky 
rozčlenit podle určitých principů, vyplývá již samo sebou z toho, že 
tato tabulka obsahuje úplně všechny elementární pojmy rozvažování, 

B 110 ba dokonce i formu jejich systému v lidském rozvažování, a poukazuje
tudíž na všechny momenty, ba dokonce na jejich uspořádání v zamýš
lené spekulativní vědě, jak jsem o tom také podal ukázku na jiném 
místě.98 Uveďme pak některé z těchto poznámek.

První poznámka říká, že tuto tabulku, která obsahuje čtyři třídy 
rozvažovacích pojmů, lze nejprve rozdělit na dva oddíly, z nichž první 
je zaměřen na předměty názoru (čistého i empirického), druhý pak na 
existenci těchto předmětů (buď v jejich vztahu k sobě navzájem, nebo 
k rozvažování).

První oddíl budu nazývat oddílem matematických kategorií, druhý 
oddílem kategorií dynamických. První oddíl nemá, jak je vidět, žádné 
koreláty. S těmi se setkáváme pouze ve druhém oddílu. Tento rozdíl 
přece musí mít nějaký důvod v povaze rozvažování.

96 „Co jsou kategorie? -  O tom, že se vztahují jen k předmětům zkušenosti. 
1. Z čeho vznikají? 2. Jak platí a priori o předmětech zkušenosti?“ -  E XLV, 
Ak. XXIII, 25. (Pozn. vyd.)

97 Ve vydání A není celý §11. (Pozn. vyd.)
98 [I. Kant,] Metaphysische Anfangsgriinde der Naturwissenschaft, [Riga

1786].
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Druhá poznámka říká, že v každé třídě je stejný počet kategórií, 
totiž tři, což rovněž vybízí k zamyšlení, neboť jinak je veškeré dělení 
a priori prostřednictvím pojmů nutně dichotomické. K tomu ale ještě 
přistupuje, že třetí kategorie vzniká vždy ze spojení prvních dvou ve 
své třídě.

Tak není veškerost (totalita) nic jiného než mnohost chápaná jako B l i l  
jednota, limitace nic jiného než realita spojená s negací, vzájemnost je 
kauzalita substance v recipročním určení druhými, a konečně nutnost 
není nic jiného než existence, která je dána skrze samotnou možnost. 
Nemysleme si však, že třetí kategorie je proto pouhý odvozený, a ni
koli kmenový pojem čistého rozvažování. Spojení první a druhé kate
gorie k vytvoření třetího pojmu totiž vyžaduje zvláštní actus rozva
žovací schopnosti, který není totožný s tím, jenž je vykonáván při 
prvním a druhém pojmu. Tak pojem čísla (které patří ke kategorii 
veškerosti) není vždy možný tam, kde jsou pojmy množství a jednoty 
(například není možný v představě nekonečna). Nebo z toho, že spojím 
dva pojmy, pojem příčiny a pojem substance, nelze ještě hned vyrozu
mět v/iv, tj. jak se může nějaká substance stát příčinou něčeho v nějaké 
jiné substanci. Z toho vyplývá, že je k tomu nezbytný zvláštní actus 
rozvažovací schopnosti; a podobně je tomu i v ostatních případech.

Třetí poznámka. U jedné jediné kategorie, totiž kategorie vzájem
nosti, která se nachází pod třetím záhlavím, není shoda s formou dis- B 112 
junktivního soudu, jež s ním koresponduje v tabulce logických funkcí, 
tak patrná jako u ostatních.

Abychom se o této shodě ujistili, musíme si všimnout, že ve všech 
disjunktivních soudech je sféra (suma všeho toho, co je v soudu obsa
ženo) představována jako celek rozdělený na části (podřazené pojmy), 
a protože jedna část nemůže být obsažena pod druhou, jsou myšleny 
jako vzájemně koordinované, nikoli sub ordinované, takže se navzájem 
neurčují jednostranně jako v řadě, nýbrž recipročně jako v agregátu 
(je-li kladen jeden člen dělení, jsou všechny ostatní vyloučeny a právě 
tak i naopak).

Podobné spojení je pak myšleno v celku věcí, protože jedna věc není 
jako účinek podřazována druhé jako příčině své existence, nýbrž je 
zároveň a vzájemně přiřazována jako příčina s ohledem na určení těch 
ostatních (například v jednom tělese, jehož části se recipročně přitahu
jí, si také ale odporují), což je docela jiný druh spojení než ten, s nímž 
se setkáváme v pouhém vztahu příčiny k účinku (důvodu k následku),
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ve kterém následek neurčuje recipročně opět důvod, a proto s ním 
netvoří jeden celek (jako jej tvoří stvořitel světa se světem). Rozvá

li 113 žování uplatňuje tentýž postup, když si představuje rozdělenou sféru
nějakého pojmu, a také tehdy, když si myslí nějakou věc jako děli
telnou . A tak j ako se v prvním případě členy dělení vzáj emně vylučuj í, 
ačkoli jsou spojeny v jedné sféře, tak si rozvažování ve druhém případě 
představuje části věci jako takové části, jejichž existence (jakožto 
substancí) náleží každé části výlučně, nezávisle na ostatních, ačkoli 
jsou spojené v jednom celku.

§ 12"

V transcendentálni filosofii starých myslitelů se však nachází ještě 
jedna kapitola, která obsahuje čisté rozvažovací pojmy, jež by podle 
nich měly -  i když se nepočítají mezi kategorie -  přesto platit o před
mětech jako pojmy a priori; v tomto případě by ale rozmnožovaly 
počet kategorií, což není možné. Tyto pojmy představuje věta oblíbená 
mezi scholastiky: quodlibet ens est unum, verum, bonům.100 Přestože 
užívání tohoto principu dopadlo s ohledem na důsledky velmi uboze 
(byly to samé tautologické věty), takže v novější době bývá tento 
princip v metafyzice uváděn téměř jen z úcty, myšlenka, která se tak 
dlouho udržela, ať už se zdá jakkoli prázdná, si zaslouží zkoumání 
svého původu a opravňuje nás k domněnce, že má základ v nějakém 
pravidle rozvažování a že tento základ byl jen, jak se často děje, ne- 

B 114 správně tlumočen. Tyto domněle transcendentálni predikáty věcí ne
jsou ničím jiným než logickými požadavky a kritérii veškerého pozná
ní věcí vůbec a kladou mu za základ kategorie kvantity, totiž jednoty, 
mnohosti a veškerosti. Tyto pojmy, které vlastně měly být chápány 
materiálně jako náležející k možnosti věcí samých, užívali ovšem 
filosofové ve skutečnosti jen ve formálním významu jako náležející 
k logickému požadavku na každé poznání a zároveň z těchto kritérií 
myšlení neopatrně udělali vlastnosti věcí samých o sobě. V každém

Elementy, II. Logika, 1. odd. Analytika, 1. kn. Pojmy; 1. část

99 Ve vydání A není celý § 12. (Pozn. vyd.)
100 „Jakékoli jsoucno je jedno, pravdivé a dobré (tj. dokonalé).“ (Pozn. 

vyd.)
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vos t vzhledem k důsledkům. Čím více pravdivých důsledků z daného 
pojmu plyne, tím více je znaků jeho objektivní reality. Mohli bychom 
to nazývat kvalitativní mnohostí znaků, které patří k nějakému pojmu 
jako ke svému společnému základu (nejsou v něm myšleny jako veli
kost). Konečně za třetí je to dokonalost, která spočívá v tom, že tato 
mnohost v celku vede naopak zpátky k jednotě pojmu a plně s tímto 
(a žádným jiným) pojmem souhlasí, což můžeme nazývat kvalitativní 
úplností (totalitou). Z toho vysvítá, že tři kategorie kvantity, které B 115 
vyžadují, aby jednota při vytváření kvanta byla jednotou něčeho na
prosto stejnorodého, jsou zde logickými kritérii možnosti poznání 
vůbec proměňovány, a to pouze za účelem spojování i nestejnorodých 
poznatků v jednom vědomí, totiž na principu kvality poznání. Tak je 
kritériem možnosti určitého pojmu (nikoli jeho objektu) definice, v níž 
jednota pojmu, pravdivost všeho toho, co z něj lze zprvu odvodit, a ko
nečně úplnost toho, co z něj bylo odvozeno, představují to, co je k vy
tvoření celého pojmu potřebné. Anebo je kritériem hypotézy rovněž 
srozumitelnost přijatého vysvětlujícího důvodu neboli jeho jednota 
(bez pomocné hypotézy), pravdivost důsledků, jež z něj mají být odvo
zeny (jejich vzájemná shoda a shoda se zkušeností), a konečně úplnost 
jejich vysvětlujícího důvodu, kdy neodkazují na nic více, ani méně, 
než na to, co bylo přijato v hypotéze, a to, co bylo myšleno a priori 
synteticky, podávají opět a posteriori analyticky a souhlasí s tím. -  
Transcendentálni tabulka kategorií tedy vůbec není doplňována o po
jmy jednoty, pravdivosti a úplnosti, jako kdyby snad byla nedosta
tečná, nýbrž -  jelikož vztah těchto pojmů k objektům je zcela odsunut B 116 
stranou -  pouze zacházení s nimi je podřízeno obecným logickým 
pravidlům shody poznání se sebou samým.
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Cást druhá 
O dedukci čistých rozvažovacích pojmú

Kapitola první. 
§ 13. O principech transcendentálni dedukce vůbec102

A 84 Když právníci mluví o kompetencích a domnělých nárocích, rozlišují
v konkrétním právním sporu otázku oprávněnosti (quid iuris) od otáz
ky faktičnosti (quid facti) a když žádají u obou důkaz, nazývají ten, 
který má prokázat pravomoc nebo také právní nárok, dedukcí. Použí
váme množství empirických pojmů, aniž by nám kdokoli odporoval, 
a považujeme se i bez dedukce za oprávněny přisuzovat jim nějaký 
smysl a domnělý význam, neboť vždy máme po ruce zkušenost, aby- 

B 117 chom dokázali jejich objektivní realitu. Existují nicméně i uzurpované
pojmy, jako třeba štěstí, osud, které se sice díky téměř všeobecné 
shovívavosti používají, přesto však jsme občas postaveni před otázku 
quid iuris, jakým právem? -  a pak se kvůli jejich dedukci ocitáme v ne
malých obtížích, jelikož nemůžeme uvést žádný zřetelný důvod, z ně- 

A 85 hož by byla patrna opr ávněnos t j ej ich používání, a to ani ze zkušenosti,
ani z rozumu.

Mezi množstvím pojmů, které tvoří velmi pestré tkanivo lidského 
poznání, existují však některé, jež jsou určeny k čistému používání 
a priori (zcela nezávisle na veškeré zkušenosti), a oprávněnost tohoto 
jejich užití vždy vyžaduje dedukci; neboť k právoplatnosti takového 
používání jsou důkazy ze zkušenosti nedostatečné, my však přesto

101 Ve vydání A není označení: „§ 13.“ (Pozn. vyd.)
102 „Vědomí a vnitřní smysl jsou rozdílné. ,Já myslím* je spontaneitou a ne

ní závislé na žádném předmětu. Avšak představa, jejímž prostřednictvím se 
myslím, mi musí být dána předem v názoru (prostřednictvím obrazotvornosti). 
S ohledem na ni jsem afikován.“ -  E XLVI, Ak. XXffl, 26.

„Musí být dokázáno, že kdyby neexistoval smyslový názor a priori a kdyby 
nebyl formou smyslovosti v subjektu, s níž musí být ve shodě veškeré jevy, 
tak by: 1. kategorie neměly žádný význam; 2. z pouhých kategorií by vůbec 
nebylo možné odvodit syntetické věty a priori.“ -  E XLVII, Ak. XXIII, 26. 
(Pozn. vyd.)
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L kap. O principech transcendentálni dedukce vúbec

musíme vědět, jak se mohou tyto pojmy vztahovat k předmětům, ne- 
ní-li to na základě zkušenosti. Nazývám proto vysvětlení způsobu, jak 
se mohou pojmy a priori vztahovat k předmětům, transcendentálni de
dukci a rozlišuji ji od empirické dedukce, která ukazuje způsob, jak byl 
určitý pojem získán prostřednictvím zkušenosti a reflexe o ní, a proto 
se netýká právoplatnosti, nýbrž faktu, díky kterému toto vlastnictví 
vzniklo.

Máme nyní již dvojí pojmy zcela odlišného druhu,103 které se na
vzájem shodují v tom, že se plně a priori vztahují k předmětům, totiž 
pojmy prostoru a času jakožto formy smyslovosti a kategorie jakožto 
pojmy rozvažování. Pokus o jejich empirickou dedukci by byl zcela 
mamou snahou, neboť odlišnost jejich přirozenosti tkví právě v tom, že
se vztahují ke svým předmětům, aniž by si pro jejich představu vypůj
čily něco ze zkušenosti. Je-li tedy nutná jejich dedukce, bude muset být 
jedině transcendentálni.

K těmto pojmům nicméně můžeme -  ostatně jako k veškerému po
znání -  vyhledat ve zkušenosti, ne-li princip jejich možnosti, tedy 
alespoň příležitostné příčiny jejich vzniku, neboť dojmy smyslů po
skytují první podnět k tomu, aby se vzhledem k nim otevřela celá po
znávací schopnost a aby se uskutečnila zkušenost, která obsahuje dva 
velmi nestejnorodé elementy, totiž látku k poznání ze smyslů a formu 
k jejímu uspořádání z vnitřního zdroje čistého nazírání a čistého myš
lení, které jsou teprve při příležitosti látky k poznání uvedeny v činnost 
a vytvářejí pojmy. Takové pátrání po prvních projevech snahy naší 
poznávací schopnosti postoupit od jednotlivých vjemů k obecným 
pojmům je bezpochyby velmi užitečné a slavnému Lockovi vděčíme za 
to, že k němu jako první otevřel cestu. Avšak dedukce čistých pojmů 
a priori se tím nikdy neuskuteční, neboť ta na této cestě vůbec neleží. 
Tyto pojmy se totiž musí s ohledem na své budoucí používání, které 
má být zcela nezávislé na zkušenosti, vykázat docela jiným křestním 
listem než tím, který by svědčil o původu ze zkušenosti. Tento pokus
o fyziologické odvození, jež se vlastně vůbec nemůže jmenovat deduk
ce, neboť se týká questio facti, budu tedy nazývat objasněním vlast
nictví čistého poznání. Je tedy zřejmé, že u těchto pojmů je možná 
jedině transcendentálni dedukce, v žádném případě však dedukce em-

103 V PE doplněno: „které nejsou vypůjčeny ze zkušenosti a“. -  E XLVIII,
Ak. XXIII, 26. (Pozn. vyd.)
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pirická, a že tato nepředstavuje s ohledem na čisté pojmy a priori nie 
jiného než jalové pokusy, jimiž se může zabývat jen ten, kdo nepo
chopil zcela zvláštní povahu těchto poznatků.

I když ale připustíme, že jediný možný způsob dedukce čistého 
poznání a priori je způsob transcendentálni, ještě z toho neplyne, že je 
taková dedukce nevyhnutelně nutná. Výše jsme sledovali pojmy pro
storu a času prostřednictvím transcendentálni dedukce až k j ej ich zdro- 

B 120 ji a vysvětlili a určili jsme jejich objektivní platnost a priori. Geometrie
nicméně postupuje jistým krokem od jednoho poznatku a priori k dru
hému, aniž by musela od filosofie vyžadovat písemné potvrzení čisté
ho a zákonného původu svého základního pojmu prostoru. Avšak po
užívání tohoto pojmu se v této vědě také týká jen vnějšího smyslového 
světa, jehož je prostor čistou formou názoru, v němž má tedy veškeré 
geometrické poznání -  protože se zakládá na názoru a priori -  bezpro
střední evidenci, a předměty jsou dány poznáním samým, a priori v ná- 

A 88 zoru (pokud jde o jejich formu). Naproti tomu s čistými rozvazovacími
pojmy začíná nevyhnutelná potřeba pokusit se o transcendentálni de
dukci nejen pro ně samy, nýbrž také pro prostor, poněvadž se vztahují 
k předmětům obecně, beze všech podmínek smyslovosti, a nemluví 
a priori o předmětech pomocí predikátů názoru a smyslovosti, nýbrž 
pomocí čistého myšlení. A protože čisté rozvažovací pojmy nejsou 
založeny na zkušenosti a nemohou předvést v názoru a priori žádný 
objekt, na němž by založily svou syntézu před veškerou zkušeností, 
vzbuzují nejen podezření ohledně objektivní platnosti a mezí svého 
používání, nýbrž činí dvojznačným i onen pojem prostoru, a to tím, že 

B 121 nás svádějí k tomu, abychom jej používali mimo podmínky smyslo
vého názoru, pročež také pro něj byla nutná transcendentálni dedukce, 
uvedená výše. A tak musí být čtenář přesvědčen o nevyhnutelné nut
nosti takové transcendentálni dedukce dříve, než udělá jediný krok na 
poli čistého rozumu, protože jinak postupuje slepě, a když všelijak 
bloudil sem a tam, musí se opět vrátit k nevědomosti, z níž vyšel. Musí 
však také tuto nevyhnutelnou obtíž předem zřetelně nahlédnout, aby 
nenaříkal nad nejasností tam, kde je věc sama skryta v hlubinách, nebo 
aby se nepoddal příliš rychle rozmrzelosti kvůli odklízení překážek, 

A 89 protože jde o to, buď se zcela vzdát všech nároků na náhledy čistého
rozumu jakožto nejoblíbenějšího pole, totiž toho pole, které je za hra
nicemi možné zkušenosti, nebo dovést toto kritické zkoumání k do
konalosti.
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L kap. O principech transcendentálni dedukce vůbec

Výše jsme mohli na pojmech prostoru a času bez velké námahy 
objasnit, jak se tyto pojmy jako poznatky a priori přesto musí nutně 
vztahovat k předmětům a že umožňují nezávisle na veškeré zkušenosti 
jejich syntetické poznání. Protože předmět se nám může jevit jen pro
střednictvím takových čistých forem smyslovosti, tj. být objektem 
empirického názoru, jsou prostor a čas čisté názory, které apriorně 
obsahují podmínky možnosti předmětů jakožto jevů, a syntéza v nich 
obsažená má objektivní platnost.

Kategorie rozvažování nám naproti tomu neudávají podmínky, za 
nichž jsou předměty v názoru dány, a předměty se nám tudíž mohou 
jevit, aniž by se musely nutně vztahovat k funkcím rozvažování a aniž 
by tedy rozvažování obsahovalo podmínky těchto předmětů a priori. 
Proto se zde objevuje obtíž, se kterou jsme se na poli smyslovosti 
nesetkali, totiž jak by subjektivní podmínky myšlení měly mít objektiv- 
ní platnost, tj. jak by měly poskytovat podmínky možnosti veškerého 
poznání předmětů; neboř jevy mohou být ovšem dány v názoru i bez 
funkcí rozvažovaní. Vezměme například pojem příčiny, který znamená 
určitý zvláštní druh syntézy, kdy je podle určitého pravidla po nějakém 
A kladeno nějaké zcela odlišné B.104 A priori není jasné, proč by měly 
jevy něco takového obsahovat (neboť jako důkaz nemůžeme uvádět 
zkušenosti, protože objektivní platnost tohoto pojmu musí být možné 
dokázat a priori), a je proto a priori nejisté, zda takový pojem není 
třeba docela prázdný a nikde mezi jevy nenachází žádný předmět. Že 
se předměty smyslového názoru musí shodovat s formálními pod
mínkami smyslovosti, ležícími v mysli a priori, je totiž zřejmé z toho, 
že by to jinak nebyly předměty pro nás; avšak důvody toho, že se nadto 
musí shodovat také s podmínkami, které vyžaduje rozvažování k syn
tetické j ednotě myšlení, nelze tak snadno nahlédnout.105 Jevy by totiž

104 Slova „podle určitého pravidla“ autor pozměňuje v PE na „podle určité
ho pravidla a priori, tj. nutně“. -  E XLIX, Ak. XXIII, 46. (Pozn. vyd.)

105 „I když říkám, že bych bez spojení příčin a účinků nechápal sled změn, 
vůbec z toho neplyne, že tyto změny musí být právě takové, jak je rozvažování 
pro své pochopení vyžaduje, avšak vůbec bych nebyl s to vysvětlit, proč po 
sobě stále následují. S touto otázkou bych neměl vůbec co dělat, pokud bych 
neměl předem pojem příčiny a nutnosti takové setrval osti. Subjektivní nut
nost, zvyk, by to ještě zhoršil. Implantovaná nutnost by nutnost nedokazova
la.“ - EL,  Ak. XXffl, 26. (Pozn. vyd.)
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mohly být v nejhorším případě uzpůsobeny i tak, že by je rozvažování 
vůbec neshledalo přiměřenými podmínkám své jednoty, a vše by se tak 
nacházelo ve zmatku, takže by se například v řadě jevů nenacházelo 
nic, co by nám poskytovalo nějaké pravidlo syntézy, a co by tedy 
odpovídalo pojmu příčiny a účinku, takže by byl tento pojem zcela 
prázdný, nicotný a bez významu. Jevy by nicméně i přesto posky- 

A 91 to valy našemu názoru předměty, neboť názor nikterak nevyžaduje
funkce myšlení.

Kdybychom se chtěli vymanit z trampot těchto zkoumání tím, že 
bychom řekli: Zkušenost nám nabízí bez ustání příklady takové pravi
delnosti jevů, které jsou dostatečným podnětem k tomu, abychom od 
nich odloučili pojem příčiny, a tím zároveň potvrdili objektivní platnost 
takového pojmu, pak nám uniká, že tímto způsobem nemůže pojem 
příčiny vůbec vzniknout, nýbrž že musí být buď založen plně a priori 

B 124 v rozvažování, nebo se ho musíme zcela vzdát jako pouhé smyšlenky.
Tento pojem totiž jednoznačně vyžaduje, aby něco (A) bylo takového 
druhu, že z něj něco jiného (B) plyne nutně a podle naprosto obecného 
pravidla. Jevy nám jistě poskytují příklady, z nichž je možné odvodit 
pravidlo, podle kterého se něco děje obvykle, avšak nikdy to nezna
mená, že takový výsledek je nutný; syntéze příčiny a účinku je tudíž 
vlastní určitá platnost, kterou nelze vůbec vyjádřit empiricky, totiž že 
účinek k příčině nejen přistupuje, nýbrž že je touto příčinou kladen 
a plyne z ní. Přísná obecnost tohoto pravidla také vůbec není vlastností 
empirických pravidel, které cestou indukce nemohou získat žádnou 

A 92 jinou než komparativní obecnost, tj. rozšířenou použitelnost. Použití
čistých rozvažovacích pojmů by se však zcela změnilo, kdybychom s 
nimi chtěli nakládat pouze jako s produkty empirie.

§ 14. Přechod k transcendentálni dedukci kategorií

Jsou možné jen dva případy, kdy se syntetická představa a její před
měty mohou setkat, nutně se k sobě vzájemně vztahovat a jakoby se 
vzájemně spolu sejít. Buď tehdy, když předmět sám umožňuje před- 

B 125 stavu, anebo tehdy, když sama představa umožňuje předmět. Jde-li
o první případ, pak je tento vztah pouze empirický a představa není 
nikdy možná a priori. To je možné v případě jevu, s ohledem na to, co

106 Ve vydání A není označení: „§ 14.“ (Pozn. vyd.)
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z něj náleží k počitku. Jde-li však o druhý případ, pak i když představa
sama o sobě (neboť o její kauzalitě prostřednictvím vůle zde vůbec 
není řeč) svůj předmět co do existence nevytváří, přesto je vzhledem 
k předmětu a priori určující, neboť jedině skrze ni lze poznat něco jako 
předmět. Existují však dvě podmínky, za nichž je jedině možné po
znání nějakého předmětu; za prvé názor, jímž je tento předmět -  ale 
pouze jako jev -  dán, za druhé pojem, jímž je předmět, který tomuto A 93 
názoru odpovídá, myšlen. Z výše uvedeného je však jasné, že první 
podmínka, totiž ta, za níž jedině mohou být předměty nazírány, leží ve 
skutečnosti v mysli a priori jakožto základ formy objektů. Všechny 
jevy se tedy nutně shodují s touto formální podmínkou smyslovosti, 
protože jen díky ní se mohou jevit, tj. být empiricky nazírány a dány.
Klade se pak otázka, zda také pojmy a priori nepředcházejí jakožto 
podmínky, za nichž jediných je něco ne-li zrovna nazíráno, pak přece 
jen jako předmět vůbec myšleno, neboť pak se veškeré empirické po- B 126 
znání předmětů s takovými pojmy nutně shoduje, jelikož bez jejich 
předpokladu není nic možné jakožto objekt zkušenosti. Veškerá zku
šenost však obsahuje kromě názoru smyslů, jímž je nám něco dáno, 
ještě pojem předmětu, který je dán v názoru, čili který se jeví: veškeré 
zkušenostní poznání bude mít tudíž jako podmínky a priori za základ 
pojmy předmětů vůbec, a proto bude objektivní platnost kategorií 
jakožto pojmů a priori spočívat v tom, že jedině skrze ně bude možná 
zkušenost (pokud jde o formu myšlení). Kategorie se pak totiž vztahují 
a priori a nutně k předmětům zkušenosti, neboť jen jejich prostřed
nictvím může být nějaký předmět zkušenosti vybec myšlen.

Transcendentálni dedukce všech pojmů a priori má tedy princip, na A 94 
který musí být zaměřeno veškeré zkoumání, totiž ten, že tyto pojmy 
musí být poznány jako apriorní podmínky možnosti zkušenosti (ať již 
názoru, s nímž se v ní setkáváme, nebo myšlení). Pojmy, které posky
tují objektivní princip možnosti zkušenosti, jsou právě proto nutné.
Avšak rozvíjení zkušenosti, v níž se s těmito pojmy setkáváme, není 
jejich dedukcí (nýbrž ilustrací), protože by přitom přece byly jen naho
dilé. Bez tohoto původního vztahu k možné zkušenosti, v němž se B 127 
vyskytují všechny předměty poznání, by nebylo možné vztah poznání
k nějakému objektu vůbec pochopit. 107

107 Následující tři odstavce nahrazují text ve vydání A: „Jsou však tři pů
vodní prameny (schopnosti nebo mohutnosti duše), které obsahují podmínky
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Věhlasný Locke, protože toto zkoumání zanedbal a protože na čisté 
pojmy rozvažování narazil ve zkušenosti, je z ní také odvozoval a po
stupoval přitom tak nedůsledně, že se s těmito pojmy odvážil pokusu 
o získání poznatku, které jdou daleko za hranice veškeré zkušenosti. 
David Hume poznal, že aby to bylo možno provést, musely by tyto 
pojmy nutně mít apriorní původ. Protože si však vůbec nedokázal 
vysvětlit, jak je možné, že si rozvažování musí myslet pojmy, jež o so
bě nejsou v rozvažování spojeny, ale přesto v předmětu nutně spojené 
jsou, a nepřipadl na to, že by třeba mohlo být rozvažování samo pro
střednictvím těchto pojmů původcem zkušenosti, v níž se setkáváme 
s jeho předměty, odvozoval je -  pod tlakem nouze -  ze zkušenosti 
(totiž ze subjektivní nutnosti, která vznikla z časté asociace těch pojmů 
ve zkušenosti a která je nakonec mylně považována za objektivní, tj. 
odvozoval je ze zvyku). Potom však postupoval velmi důsledně, když 
prohlásil, že s těmito pojmy a zásadami, k nimž tyto pojmy dávají pod
nět, nelze vyjít za hranice zkušenosti. Avšak empirické odvození, na 

B 128 které oba připadli, se nedá sloučit se skutečností vědeckých poznatků
a priori, které máme například v čisté matematice a obecné přírodo
vědě, a je tedy tímto faktem vyvráceno.

První z těchto dvou slavných mužů otevřel všechny brány blouz
nění, protože rozum, má-li jednou všechny pravomoci na své straně, se 
již nedá udržet v mezích neurčitým vychvalováním umírněnosti; druhý 
se zcela oddal skepticismu, protože se domníval, že konečně odhalil 
klam naší poznávací mohutnosti, obecně považovaný za rozum. -  My 
se nyní hodláme pokusit o to, zda by nebylo možno provést lidský 
rozum šťastně mezi oběma těmito útesy, vykázat mu určité hranice, 
a přesto pro něj zachovat otevřené celé pole jeho účelné činnosti.

Předem bych chtěl ještě předeslat vysvětlení kategorií. Jsou to po
jmy o předmětu vůbec, jejichž pomocí je názor předmětu určen vzhle-

Elementy, II. Logika, 1. odd. Analytika, 1. kn. Pojmy, 2. část

možnosti veškeré zkušenosti a samy nemohou být odvozeny z žádné jiné mo
hutnosti mysli, totiž: smysl, obrazotvornost a apercepce. Na nich se zakládá: 
1. apriorní synopse rozmanitosti pomocí smyslu, 2. syntéza této rozmanitosti 
pomocí obrazotvornosti, a konečně 3. jednota této syntézy pomocí původní 
apercepce. Všechny tyto mohutnosti mají kromě empirického i transcendentál
ni použití, které se týká pouze formy a je možné a priori. O něm jsme s ohle- 

A 95 dem na smysly mluvili výše v prvním dílu spisu, druhé dvě mohutnosti se
pokusíme nahlédnout s ohledem na jejich povahu nyní.“ (Pozn. vyd.)

106



2. kap. Transcendentálni dedukce čistých rozvazovacích pojmů

dem k některé z logických funkcí souzení. Funkcí kategorického soudu 
je funkce vztahu subjektu k predikátu, například v soudu: „Všechna 
tělesa jsou dělitelná.“ Vzhledem k pouhému logickému používání 
rozvažování však zůstává neurčeno, kterému z obou pojmů dáme funk- B 129 
ci subjektu a kterému funkci predikátu. Můžeme totiž také říci: „Něco 
dělitelného je tělesem.“ Avšak pomocí kategorie substance -  když jí 
podřadím pojem tělesa -  je určeno, že jeho empiricky názor musí být 
ve zkušenosti vždy chápán pouze jako subjekt, a nikdy jako pouhý 
predikát; a tak je tomu i u všech ostatních kategorií.

Kapitola druhá.108
Transcendentálni dedukce čistých rozvazovacích pojmů

§ 15. O možnosti spojení vůbec

Rozmanitost představ může být dána v názoru, který je pouze smyslo
vý, tj. není ničím víc než receptivitou, a forma tohoto názoru muže být 
apriorně obsažena v naší představivosti, aniž by přesto byla něčím 
jiným než způsobem, jakým je subjekt afikován. Naproti tomu spojení 
(coniunctio) rozmanitosti nemůžeme vůbec nikdy získat prostřednic
tvím smyslů, a tedy nemůže být zároveň ani spoluobsaženo v čisté B 130 
formě smyslového názoru. Toto spojení je totiž aktem spontaneity 
představivosti, a jelikož spontaneitu musíme na rozdíl od smyslovosti 
nazývat rozvažováním, je veškeré spojení -  ať si je uvědomujeme, či 
nikoli, ať jde o spojení rozmanitosti názoru, nebo různých pojmů, a ať 
jde v prvním případě o smyslový nebo nesmyslový názor -  činností 
rozvažování, kterou obecně nazveme synthesis, abychom tím zároveň 
upozornili na to, že si nic nemůžeme představit j ako spojené v objektu, 
aniž bychom to předtím sami nespojili, a že spojení je jedinou před
stavou ze všech představ, která není dána prostřednictvím objektů, 
nýbrž může být uskutečněna výhradně subjektem samým, protože je to

108 Druhá kapitola, nazvaná „Transcendentálni dedukce čistých rozvažo
vacích pojmů“ (§§ 15-27; B 129-169), nahrazuje druhou a třetí kapitolu 
„Dedukce čistých rozvažovacích pojmů“ vydání A (A 95-130). Text vydání A 
uvádíme jako přílohu III (str. 519-536). (Pozn. vyd.)

107



akt jeho spontaneity. Snadno si zde povšimneme, že tato činnost musí 
být původně jednotná a pro veškeré spojení stejně platná a že rozbor, 
analysis, který se zdá být jejím opakem, ji přesto vždy předpokládá; 
neboť tam, kde rozvažování předem nic nespojilo, nemůže také nic 
rozkládat, neboť jen jeho prostřednictvím to mohlo být představivosti 
dáno jako spojené.

Avšak pojem spojení v sobě obsahuje kromě pojmu rozmanitosti 
a její syntézy ještě i pojem jednoty rozmanitosti. Spojení je představou 

B 131 syntetické jednoty rozmanitosti.109 Představa této jednoty nemůže tedy
vzniknout ze spojení, neboť jednota tím, že přistupuje k představě 
rozmanitosti, pojem spojení teprve umožňuje. Tato jednota, která 
apriorně předchází všem pojmům spojení, však není kategorií jednoty, 
kterou jsme již zmínili (§ 10), neboť všechny kategorie se zakládají na 
logických funkcích soudů, avšak v těch je již spojení, a tudíž jednota 
daných pojmů myšlena. Kategorie tedy spojení již předpokládá. Tuto 
jednotu (jako kvalitativní, viz § 12) musíme tedy hledat ještě výše, 
totiž v tom, co obsahuje dokonce sám základ jednoty různých pojmů 
v soudech, a tedy základ možnosti rozvažování, a to i v jeho logickém 
používání.

Elementy, II. Logika, I. odd. Analytika, 1. kn. Pojmy, 2. Část

16. 0  původní syntetické jednotě apercepce

Ono: Já myslím, musí moci doprovázet všechny mé představy, neboť 
B 132 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. Představa, která může být dána přede vším myš
lením, se nazývá názor. Veškerá rozmanitost názoru má tedy nutný 
vztah k Já myslím v témže subjektu, v němž se tato rozmanitost nachá
zí. Tato představa je však aktem spontaneity, tj. nemůže být považová
na za něco, co náleží ke smyslovosti. Nazývám ji čistou apercepcí, 
abych ji odlišil od apercepce empirické, nebo také původní apercepcí, 
protože je oním sebevědomím, které tím, že vytváří představu Já mys
lím, která musí moci všechny ostatní představy doprovázet a která je ve

109 Předmětem zkoumání zde není, zda jsou představy samy totožné, a zda 
tedy jedna může být myšlena prostřednictvím druhé analyticky. Pokud je řeč 
o rozmanitosti, je třeba přece vždy odlišovat vědomí jedné představy od vědo
mí druhé, a o syntézu tohoto (možného) vědomí zde jedině jde.
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veškerém vědomi jedna a táž, nemůže být doprovázeno žádnou další 
představou. Její jednotu nazývám transcendentálni jednotou sebevě
domí, abych naznačil, že na jejím základě je možné apriorní poznání. 
Rozmanité představy, které jsou dány v nějakém určitém názoru, by 
totiž vůbec nebyly mými představami, kdyby všechny nepatřily k jed
nomu sebevědomí, tzn. jako mé představy (i když si jich třeba jako 
takových nejsem právě vědom) musí nutně odpovídat podmínce, za 
které jedině mohou náležet k sobě v jednom obecném sebevědomí, 
protože jinak by mně vůbec nenáležely. Z tohoto původního spojení se B 133 
dá mnoho vyvodit.

Tato průběžná identita apercepce rozmanitosti dané v názoru ob
sahuje totiž syntézu představ a je možná jen díky vědomí této syntézy. 
Empirické vědomí, které doprovází různé představy, je totiž o sobě 
rozptýlené a nevztahuje se k identitě subjektu. Tento vztah se tedy 
nevytváří tím, že každou představu doprovázím vědomím, nýbrž tím, 
že přidávám jednu ke druhé a že jsem si vědom této jejich syntézy.
Tedy jenom tím, že mohu spojit rozmanitost daných představ v jednom 
vědomí, je možné, že si představuji identitu vědomí v těchto předsta
vách samých, tj. analytická jednota apercepce je možná jen za předpo
kladu nějaké syntetické jednoty.110 Myšlenka: Všechny tyto představy B 134 
dané v názoru náležejí zcela mně, znamená tudíž totéž jako: Sjednocuji 
je v jednom sebevědomí, nebo je v něm alespoň sjednotit mohu, a přes
tože tato myšlenka sama není ještě vědomím syntézy představ, přece 
jen možnost této syntézy předpokládá; to znamená: jen proto, že mohu 
rozmanitost představ pojmout do jednoho vědomí, nazývám je všechny

2. kap. Transcendentálni dedukce čistých rozvažovacích pojmú

110 Analytická jednota vědomí náleží všem obecným pojmům jako tako
vým, například když si myslím červenou vůbec, představuji si tím určitou 
vlastnost, se kterou (jako se znakem) se lze na něčem setkat nebo která může 
být spojena s jinými představami; analytickou jednotu si tedy mohu před
stavovat jen na základě předem myšlené syntetické jednoty. Představa, která 
má být myšlena jako společná různým představám, je považována za náležející 
k takovým představám, jež kromě ní obsahují o sobě ještě něco odlišného, 
pročež si ji musím napřed myslet v syntetické jednotě s jinými (třeba jen 
možnými) představami, než si ji mohu myslet jako analytickou jednotu vě
domí, která z ní činí conceptus communis. A tak je syntetická jednota aper
cepce nej vyšším bodem, o který se musí opírat veškeré používání rozvažo
vání, dokonce i celá logika a po ní transcendentálni filosofie, ba tato mohut
nost je rozvažování samo.
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Elementy, II. Logika, 1. odd. Analytika, 1. kn. Pojmy, 2. část

mými představami; jinak bych měl totiž tak různé, mnohobarevné Já, 
kolik mám představ, jichž jsem si vědom. Syntetická jednota nazírané 
rozmanitosti jakožto apriorně daná je tedy základem identity apercepce 
samé, která apriorně předchází veškerému mému určitému myšlení. 
Spojení však není obsaženo v předmětech a nemůže z nich být získáno 
například vnímáním, a tím teprve přijato do rozvažování, nýbrž je 

B 135 jedině dílem rozvažování, které samo není ničím jiným než mohutností
apriorně spojovat a uvádět rozmanitost daných představ pod jednotu 
apercepce, která je nej vyšší zásadou v celém lidském poznání.

Tato zásada nutné jednoty apercepce je sice sama identická, a tedy 
analytická věta, přesto však vysvětluje syntézu rozmanitosti dané v ná
zoru jako nutnou, bez níž je ona průběžná identita sebevědomí nemys
litelná. Prostřednictvím Já jako jednoduché představy není totiž dána 
žádná rozmanitost; ta může být dána jen v názoru, který se od ní liší, 
a může být myšlena na základě spojení v jednom vědomí. Rozvažová
ní, v němž by prostřednictvím sebevědomí byla zároveň dána veškerá 
rozmanitost, by nazíralo; naše rozvažování může jen myslet a názor 
musí hledat ve smyslech. Jsem si tedy vědom identického Já ve vztahu 
k rozmanitosti představ, jež jsou mi dány v názoru, neboť je všechny 
nazývám svými představami, vytvářejícími jednu představu. To je ale 
totéž, jako že jsem si vědom jejich nutné apriorní syntézy, která se 
nazývá původní syntetickou jednotou apercepce, jíž jsou podřízeny 

B 136 všechny mně dané představy, do níž však musejí být syntézou uvedeny.

§ 17. Zásada syntetické jednoty apercepce je  
nejvyšším principem veškerého používání rozvazování

m

Nej vyšší zásadou možnosti veškerého názoru ve vztahu ke smyslovosti 
byla podle transcendentálni estetiky zásada, že veškerá rozmanitost 
názoru je podřízena formálním podmínkám prostoru a času. Nejvyšší 
zásadou téhož názoru vzhledem k rozvažování je zásada, že veškerá 
rozmanitost názoru je podřízena podmínkám původní syntetické jed
noty apercepce.111 První zásadě jsou podřízeny všechny rozmanité

111 Prostor a čas a všechny jejich části jsou názory, a tedy singulární před
stavy s rozmanitostí, kterou v sobě obsahují (viz transcendentálni estetika); 
nejsou to tedy pouhé pojmy, jejichž prostřednictvím je jedno a totéž vědomí 
jakoby obsaženo v mnoha představách, nýbrž naopak mnoho představ je jako-
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představy názoru, pokud jsou nám dány, zatímco druhé zásadě jsou 
podřízeny tehdy, pokud musí být možné je spojit v jednom vědomí; 
neboť bez toho by jimi nemohlo být nic myšleno ani poznáno, protože B 137 
dané představy by neměly společný actus apercepce Já myslím a neby
ly by jím shrnuty v jednom sebevědomí.

Obecně řečeno, rozvazování je mohutností tvořit poznatky. Tyto 
poznatky spočívají v určitém vztahu daných představ k objektu. Objekt 
je však tím, v pojmu čeho je sjednocena rozmanitost daného názoru. 
Veškeré sjednocení představ však vyžaduje jednotu vědomí v jejich 
syntéze. Jednota vědomí je tedy tím, co jediné vytváří vztah představ k 
předmětu, a tedy jejich objektivní platnost, následně pak to, že se 
stávají poznatky; na ní se tudíž zakládá sama možnost rozvažování.

Zásada původní syntetické jednoty apercepce je tedy prvním čistým 
poznatkem rozvažování, na kterém je založeno celé jeho ostatní po
užívání a který je zároveň zcela nezávislý na všech podmínkách smys
lového názoru. Například pouhá forma vnějšího smyslového názoru, 
prostor, ještě vůbec není nějakým poznatkem; prostor nám jen apriorně 
poskytuje rozmanitost názoru pro možné poznání. Aby však bylo mož
né v prostoru něco poznat, například přímku, musíme ji vést, a tedy 
synteticky vytvořit určité spojení dané rozmanitosti, takže jednota B 138 
tohoto konání je zároveň i jednotou vědomí (v pojmu přímky), a teprve 
tím je poznán objekt (určitý prostor). Syntetická jednota vědomí je 
tedy objektivní podmínkou veškerého poznání, kterou potřebuji nikoli 
pouze proto, abych poznal nějaký objekt, nýbrž které musí být pod
řízen každý názor, má-li se stát pro mne objektem, protože jiným způ
sobem a bez této syntézy by se rozmanitost nesjednotila v jednom 
vědomí.

Jak jsme již řekli, tato poslední věta je sama analytická, i když 
syntetickou jednotu činí podmínkou veškerého myšlení, neboť neříká 
nic více, než že všechny mé představy v jakémkoli daném názoru musí 
splňovat podmínku, za které je jedině mohu počítat k identickému Já 
jako mé představy, a mohu je tedy jako synteticky spojené v apercepci 
shrnout dohromady pomocí obecného výrazu Já myslím.

2. kap. Transcendentálni dedukce čistých rozvazovacích pojmú

by obsaženo v jedné představě a v jejím vědomí, a ta je tudíž jakoby složená; 
v důsledku toho je jednota vědomí v nich syntetická, a přesto původní. Tato 
jejich singularita je důležitá při aplikaci (viz § 25).
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Avšak tato zásada přesto není principem pro každé vůbec možné 
rozvažování, nýbrž jen pro takové, prostřednictvím jehož čisté aper
cepce není v představě Já jsem ještě dána vůbec žádná rozmanitost. 
Takové rozvažování, prostřednictvím jehož sebevědomí by byla záro- 

B 139 veň dána rozmanitost názoru, rozvažování, prostřednictvím jehož
představy by zároveň existovaly objekty této představy, by nevyža
dovalo k jednotě vědomí zvláštní actus syntézy rozmanitosti, který 
potřebuje lidské rozvažování, jež pouze myslí, ale nenazírá. Pro lidské 
rozvažování je však tato zásada nevyhnutelnou první zásadou, takže si 
nedokážeme vytvořit ani sebemenší pojem o nějakém jiném možném 
rozvažování, ani o takovém, které by samo nazíralo, ani o takovém, 
které by mělo sice za základ smyslový názor, avšak přece jen jiného 
druhu nežli je ten, který spočívá na času a prostoru.

§ 18. Co je  objektivní jednota sebevědomí

Transcendentálni jednota apercepce je taková jednota, pomocí které je 
veškerá rozmanitost daná v názoru sjednocena v pojmu objektu. Proto 
se nazývá objektivníjednotou a musí být odlišována od subjektivníjed
noty vědomí, která je určením vnitřního smyslu, jehož prostřednictvím 
je nám ona rozmanitost názoru k takovému spojení dána empiricky. 
To, zda si mohu být empiricky vědom rozmanitosti jako dané součas
ně, nebo dané po sobě, záleží na okolnostech, neboli na empirických 

B 140 podmínkách. Proto se empirická jednota vědomí sama prostřednictvím
asociace představ týká jevů a je zcela nahodilá. Naproti tomu čistá 
forma názoru v čase, jen jako názor vůbec, který obsahuje danou roz
manitost, je podřízena původní jednotě vědomí pouze prostřednictvím 
nutného vztahu rozmanitosti názoru k onomu jednomu Já myslím, tedy 
prostřednictvím čisté syntézy rozvažování, která je apriorním zákla
dem empirické syntézy. Jedině rozvažovací jednota je objektivně plat
ná; empirická jednota apercepce, kterou zde neuvažujeme a která je za 
daných podmínek in concreto z první jednoty pouze odvozená, má jen 
subjektivní platnost. Jeden člověk spojuje představu určitého slova 
s jednou věcí, druhý s jinou; a jednota vědomí, která se uplatňuje 
v tom, co je empirické, není vzhledem k tomu, co je dáno, ani nutná, 
ani obecně platná.

Elementy, II. Logika, 1. odd. Analytika, 7. kn. Pojmy, 2.
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2. kap. Transcendentálni dedukce čistých rozvazovacích pojmů

§ 19. Logická forma všech soudu je  objektivní jednotou 
apercepce pojmů, které jsou v těchto soudech obsazeny

Nikdy mne nemohla uspokojit definice, kterou logikové podávají o sou
du vůbec; je to, jak říkají, představa vztahu mezi dvěma pojmy. Aniž 
bych se s nimi přel o chybnosti takového vysvětlení, totiž že se týká B 141 
nanejvýš kategorických soudů, nikoli však soudů hypotetických a dis
junktivních (jelikož ty neobsahují vztah mezi pojmy, nýbrž mezi sa
motnými soudy, nehledě na to, že z tohoto omylu vzešly pro logiku 
mnohé nepříjemné důsledky),112 poznamenávám jen, že v něm není 
určeno, v čem tento vztah spočívá.

Jestliže však zkoumám vztah daných poznatků v každém soudu 
hlouběji a jestliže jej jako náležející k rozvažování odlišuji od vztahu 
podle zákonů reproduktivní obrazotvornosti (který má jen subjektivní 
platnost), pak zjišťuji, že soud není nic jiného než způsob, jak dané 
poznatky uvést do objektivní jednoty apercepce. Na to míří v těchto 
soudech slůvko jest, aby odlišilo objektivní jednotu daných představ B 142 
od jednoty subjektivní. Toto slůvko totiž označuje jejich vztah k pů
vodní apercepci a jejich nutnou jednotu, i když soud sám je empirický, 
a tedy nahodilý, jako například „Tělesa jsou těžká“. Tím sice nechci 
říci, že tyto představy náležejí v empirickém názoru k sobě nutně, 
nýbrž že k sobě náležejí v důsledku nutné jednoty apercepce v syntéze 
názorů, tj. na základě principů objektivního určení všech představ, 
pokud se z nich může stát poznání, a že všechny tyto principy jsou 
odvozeny ze zásady transcendentálni jednoty apercepce. Jedině tím se 
z tohoto vztahu stává soud, tj. vztah platný objektivně, který se dosta
tečně odlišuje od vztahu týchž představ, jenž by měl pouze subjektivní 
platnost, tj. platnost na základě zákonů asociace představ. Podle těchto 
zákonů bych mohl pouze říci: „Pokud nesu nějaké těleso, cítím tlak

112 Rozvláčná nauka o čtyřech sylogistických figurách se týká pouze kate
gorických rozumových úsudků, a i když je to jen umění, jak vzbudit falešné 
zdání více druhů úsudků, než je obsaženo v první figuře ukrytím bezprostřed
ních úsudků (consequentiae immediatae) mezi premisy čistého rozumového 
úsudku, neudělala by tato nauka s tímto uměním žádné zvláštní štěstí, kdyby 
se jí nepodařilo získat výlučné postavení pro kategorické soudy jako soudy, 
k nimž se musí vztahovat všechny ostatní, což je ale podle § 9 nesprávné.
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t í že“; nikoli ovšem: „Toto těleso je těžké“. Čímž má být řečeno, že obě 
tyto představy jsou spojeny v objektu, tj. bez ohledu na stav subjektu, 
a nejsou pohromadě pouze ve vnímání (byť se jakkoli často opakuje).

§ 20. Všechny smyslové názory podléhají kategoriím jako 
podmínkám, za nichž se rozmanitost obsazená v názorech jedině

múze shrnout do jednoho vědomí

B 143 Rozmanitost, která je dána ve smyslovém názoru, nutně náleží pod
původní syntetickou jednotu apercepce, protože jedině díky ní je mož
ná jednota názoru (§ 17). Avšak onou činností rozvažování, kterou je 
rozmanitost daných představ (ať jsou to názory, nebo pojmy) podřízena
pod apercepci vůbec, je logická funkce souzení (§ 19). Veškerá roz
manitost, pokud je dána v jednom empirickém názoru, je tedy určena 
jednou z logických funkcí souzení, totiž tou, kterou je vůbec přivedena 
do vědomí. Těmito funkcemi souzení jsou však právě kategorie, a to 
pokud určují rozmanitost daného názoru (§ 10). I rozmanitost daného 
názoru je tedy nutně podřízena kategoriím.

§ 21. Poznámka

B 144 Rozmanitost, jež je obsažena v názoru, který nazývám svým, je před
stavována syntézou rozvažování jako náležející k nutné jednotě sebe
vědomí, což se děje pomocí kategorie.113 Kategorie tedy říká, že empi
rické vědomí dané rozmanitosti jednoho názoru je právě tak podřízeno 
čistému sebevědomí a priori, jako je empirický názor podřízen čistému 
smyslovému názoru, který je rovněž apriorní. -  Ve výše uvedené větě 
byl tedy učiněn začátek dedukce čistých rozvažovacích pojmů, v níž 
jsem musel -  jelikož kategorie vznikají nezávisle na smyslovosti pouze 
v rozvažování -  ještě abstrahovat od způsobu, jakým je rozmanitost 
empirickému názoru dána, abych pohlížel pouze na tu jednotu, kterou 
tvoří rozvažování v názoru prostřednictvím kategorie. Později (§ 26) 
bude ze způsobu, jakým je ve smyslovosti dán empirický názor, uká-

B 145 záno, že jeho jednota není jiná než ta, kterou kategorie předepisuje

113 Důkazním důvodem je představovaná jednota názoru, kterou je nám 
předmět dán. Ta v sobě vždy zahrnuje syntézu rozmanitosti, která je dána 
v nějakém názoru, a obsahuje tak již její vztah k jednotě apercepce.

Elementy, //. Logika, L odd. Analytika, 7. kn. Pojmy, 2. čeří/
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rozmanitosti daného názoru vůbec podle předchozího § 20, a že tedy 
záměru dedukce bude plně dosaženo teprve tím, že se vysvětlí apriorní 
platnost kategorie vzhledem ke všem předmětům našich smyslů.

Od jednoho bodu jsem však přece jen nemohl ve výše uvedeném 
důkazu abstrahovat, totiž od toho, že rozmanitost musí být názoru 
dána ještě před rozvažovací syntézou a nezávisle na ní; jak je ale dána, 
zůstalo přitom neurčeno. Kdybych měl totiž na mysli rozvažování, 
které by samo nazíralo (jako třeba nějaké božské rozvažování, které by 
si dané předměty nikoli pouze představovalo, nýbrž jehož představo
váním by byly předměty samy zároveň dány nebo vytvářeny), neměly 
by kategorie vzhledem k takovému poznání vůbec žádný význam. Jsou 
to jen pravidla pro rozvažování, jehož celá schopnost spočívá v myš
lení, tj. v činnosti, která přivádí syntézu rozmanitosti, jež mu byla dána 
v názoru odjinud, pod jednotu apercepce. Takové rozvažování tedy 
samo o sobě vůbec nic nepoznává, nýbrž jen spojuje a pořádá látku 
k poznání, tj. názor, který mu musí být dán prostřednictvím objektu.
Ale pro zvláštnost našeho rozvažování, že vytváří apriorní jednotu 
apercepce jen prostřednictvím kategorií, a to jen určitým způsobem a v B 146 
určitém počtu, se dá dále právě tak málo uvést nějaký důvod, jako není 
možno říci, proč máme právě tyto, a nikoli jiné funkce souzení, nebo 
proč jsou prostor a čas jedinými formami našeho možného názoru.

2. kap. Transcendentálni dedukce čistých rozvazovacích pojmů

Myslet si nějaký předmět a poznávat není tedy totéž. K poznání jsou 
totiž potřebné dvě věci: za prvé pojem, jímž je vůbec nějaký předmět 
myšlen (kategorie), a za druhé: názor, jímž je dán. Kdyby totiž nemohl 
být pojmu dán odpovídající názor, byl by takový pojem co do formy 
myšlenkou, ale bez jakéhokoli předmětu, a nebylo by jeho prostřed
nictvím možné vůbec žádné poznání nějaké věci, protože by, pokud je 
mi známo, neexistovalo ani nemohlo existovat nic, na co by mohla být 
má myšlenka aplikována. Veškerý nám možný názor je však smyslový 
(estetika), tedy myšlení předmětu vůbec pomocí čistého rozvažovacího 
pojmu se pro nás může stát poznáním jen tehdy, je-li tento pojem 
vztažen k předmětům smyslů. Smyslový názor je buď čistým názorem B 147 
(prostor a čas), nebo je názorem empirickým, totiž názorem toho, co je 
v prostoru a čase pomocí počitku bezprostředně představováno jako
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skutečné. Určením čistého názoru můžeme získat apriorní poznatky
o předmětech jako jevech (v matematice), avšak jen co do jejich for
my; zda přitom mohou existovat věci, které musí být nazírány v této 
formě, zůstává dosud nerozhodnuto. Žádné matematické pojmy nejsou 
tedy samy pro sebe poznatky, nýbrž jsou poznány pouze potud, pokud 
předpokládáme, že existují věci, které si můžeme představit jen ve 
formě onoho čistého smyslového názoru. Věci v prostoru a čase jsou 
ale dány jen tehdy, pokud jsou vjemy (představami doprovázenými 
počitky), tudíž pokud jsou dány prostřednictvím empirických představ. 
Z toho plyne, že čisté rozvažovací pojmy -  i když jsou aplikovány na 
názory a priori (jako v matematice) -  nám zjednávají poznání jen teh
dy, mohou-li být tyto názory -  a jejich prostřednictvím tedy i rozva
žovací pojmy -  aplikovány na empirické názory. Kategorie nám tudíž 
neposkytují prostřednictvím názoru žádné poznání o věcech kromě 
případu, kdy mohou být aplikovány na empirický názor, tzn. že kate
gorie slouží jen k umožnění empirického poznání. To se ale nazývá 
zkušeností. Kategorii proto nelze používat pro poznání věcí žádným 

B 148 jiným způsobem než tak, že tyto věci jsou předpokládány jako předmě
ty možné zkušenosti.

Elementy, II. Logika, 1. odd. Analytika, 1. kn. Pojmy, 2. ofaí

§23

Výše uvedená věta je mimořádně důležitá; stanovuje totiž hranice 
používání čistých rozvažovacích pojmů vzhledem k předmětům právě 
tak, jako transcendentálni estetika určovala hranice používání čisté 
formy našeho smyslového názoru. Prostor a čas jsou platné jako pod
mínky možnosti, jak nám mohou být předměty dány, a nesahají tedy 
dále než za předměty smyslů, a platí tedy jen o předmětech zkušenosti. 
Za těmito hranicemi nepředstavují vůbec nic; existují totiž jen ve 
smyslech a mimo ně nemají žádnou skutečnost. Čisté rozvažovací 
pojmy jsou tohoto omezení prosty a vztahují se k předmětům názoru 
vůbec, ať již je podobný našemu názoru, či nikoli, důležité je pouze, 
aby byl smyslový, a nikoli intelektuální. Toto další rozšíření pojmů za 
hranice našeho smyslového názoru nám však k ničemu nepomůže. 
Jsou to pak totiž prázdné pojmy objektů, o kterých nemůžeme pomocí 
oněch pojmů vůbec soudit, ať již jsou možné, či nikoli; jsou to pouhé 
myšlenkové formy bez objektivní reality, protože nemáme k dispozici 
žádný názor, na který by syntetická jednota apercepce, kterou obsahují
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2. kap. Transcendentálni dedukce čistých rozvazovacích pojmú

jedině tyto pojmy, mohla být aplikována a ony by tak mohly určovat
nějaký předmět. Jedině náš smyslový a empirický názor jim muže B 149 
zajistit smysl a význam.

Přijmeme-li tedy objekt nějakého nesmyslového názoru jako daný, 
můžeme si ho samozřejmě představit pomocí všech těch predikátů, 
které jsou obsaženy již v předpokladu, ze mu nepřísluší nic, co náleží 
ke smyslovému názoru; že tedy není něčím rozprostraněným nebo 
něčím v prostoru, že netrvá v čase, že se nemění (nepodléhá sledu 
určení v čase) atd. Jenže to přece není žádné skutečné poznání, jestliže 
pouze udám, jak názor objektu není, aniž bych mohl říci, co je v něm 
vlastně obsaženo; ani tehdy jsem si totiž vůbec nepředstavil k mému 
čistému rozvažovacímu pojmu možnost nějakého objektu, protože 
jsem nemohl uvést žádný názor, který by mu odpovídal, nýbrž jsem 
mohl pouze říci, že náš názor pro něj neplatí. Nej důležitější je přitom 
však to, že na něco takového by nemohla být aplikována ani jedna 
jediná kategorie; například pojem substance, tj. pojem něčeho, co 
může existovat jako subjekt, nikdy ale jako pouhý predikát. Vůbec 
nevím, může-li existovat nějaká věc, která by odpovídala tomuto myš
lenkovému určení, pokud by mi empirický názor neposkytl případ jeho
aplikace. O tom však více později.

§ 24. O aplikaci kategorií na předměty smyslů vůbec

Čisté rozvažovací pojmy se prostřednictvím pouhého rozvažování B 150 
vztahují k předmětům názoru vůbec, bez ohledu na to, zda je to náš 
nebo nějaký jiný, ale přesto smyslový názor. Právě proto jsou to pouhé 
myšlenkové formy, pomocí nichž není poznáván žádný určitý předmět. 
Syntéza neboli spojení rozmanitosti v předmětech názoru vůbec se 
vztahovala pouze k jednotě apercepce, čímž se stala důvodem mož
nosti apriorního poznání, pokud se toto zakládá na rozvažování, a byla 
tedy nejen transcendentálni, nýbrž i pouze čistě intelektuální. Protože 
však máme určitou formu apriorního smyslového názoru založenou na 
receptivitě představivosti (na smyslovosti), může rozvažování jakožto 
spontaneita určovat vnitřní smysl prostřednictvím rozmanitosti obsaže
né v daných představách na základě syntetické jednoty apercepce, 
a může tak apriorně myslet syntetickou jednotu apercepce rozmanitosti 
dané ve smyslovém názoru jako podmínku, pod níž musí nutně náležet 
všechny předměty našeho (lidského) názoru, díky čemuž pak kategorie
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*

jako pouhé myšlenkové formy získávají objektivní realitu, tj. aplikaci 
B 151 na předměty, jež nám mohou být dány v názoru, a to jen na předměty

jako jevy, neboť jen o nich jsme s to mít apriorní názor.
Tato syntéza rozmanitosti smyslového názoru, která je možná a nut

ná a priori, může být nazývána figurativní syntézou (synthesis specio- 
sa), na rozdíl od syntézy, která by byla myšlena vzhledem k rozmani
tosti názoru vůbec v pouhé kategorii a která se nazývá syntézou rozva
žovací (synthesis intellectualis); obě jsou transcendentálni nejen proto, 
že samy postupují a priori, nýbrž i proto, že zakládají možnost dalšího 
apriorního poznání.

Pokud se však figurativní syntéza týká pouze původní syntetické 
jednoty apercepce, tj. transcendentálni jednoty, která je myšlena v ka
tegoriích, musí se na rozdíl od pouze intelektuálního spojení nazývat 
transcendentálni syntézou obrazotvornosti. Obrazotvornost je mohut
nost představovat si nějaký předmět v názoru, a to i bez jeho přítom
nosti. Protože veškerý náš názor je smyslový, náleží obrazotvornost, 
kvůli subjektivní podmínce, za níž jedině může dát rozvažovacím 
pojmům odpovídající názor, ke smyslovosti; pokud je ale její syntéza 
projevem spontaneity, která je určující, a nikoli jako smysl pouze 

B 152 určitelná, a může tedy apriorně určovat smysl z formální stránky podle
jednoty apercepce, pak je obrazotvornost schopností apriorně určovat 
smyslovost, a její syntéza názorů prostřednictvím kategorií musí být 
transcendentálni syntézou obrazotvornosti, což je působením rozvažo
vání na smyslovost a jeho první aplikací (a zároveň základem pro 
všechny ostatní aplikace) na předměty nám možného názoru. Tato 
syntéza se jakožto figurativní liší od intelektuální, pouze rozvažovací 
syntézy, která je bez obrazotvornosti. Pokud je obrazotvornost spon- 
taneitou, nazývám ji občas také produktivní obrazotvorností a odlišuji 
ji tak od obrazotvornosti reproduktivní, jejíž syntéza je podřízena pou
ze empirickým zákonům, totiž zákonům asociace, a která proto nepři
spívá ničím k vysvětlení možnosti poznání a priori, a proto nepatří do 
transcendentálni filosofie, nýbrž do psychologie.

*

Zde je namístě vysvětlit paradox, který musel napadnout každého při 
vysvětlování formy vnitřního smyslu (§ 6), totiž že tento smysl dokon
ce i nás samé představuje našemu vědomí jen tak, jak se sobě jevíme, 

B 153 a nikoli tak, jak sami o sobě jsme, protože se totiž nazíráme jen tak, jak

Elementy, //. Logika, 1. odd. Analytika, 1. kn. Pojmy, 2. část
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jsme vnitřně afikováni, což se zdá obsahovat spor, jelikož bychom se 
museli vůči sobě samým chovat trpně; z tohoto důvodu je obvyklé 
vydávat vnitřní smysl v systémech psychologie za totožný s mohut
ností apercepce (my je však pečlivě rozlišujeme).

To, čím je určován vnitřní smysl, je rozvažování a jeho původní 
schopnost spojovat rozmanitost danou v názoru, tj. podřizovat ji aper- 
cepci (na níž sama možnost rozvažování spočívá). Protože pak rozva
žování v nás lidech není samo mohutností názorů a nemůže tyto názo
ry, i kdyby byly ve smyslovosti dány, do sebe pojmout, aby jakoby 
spojovalo rozmanitost svého vlastního názoru, pak není jeho syntéza, 
pokud je rozvažování bráno pouze samo o sobě, ničím jiným než jed
notou činnosti, kterou si jako takovou uvědomujeme i bez smyslovosti, 
avšak pomocí které je rozvažování samo schopno vnitřně určovat, 
pokud jde o formální stránku názoru, smyslovou rozmanitost. Pod 
názvem transcendentálni syntézy obrazotvornosti provádí tedy roz
važování takovou činnost na pasivním subjektu, jehož je mohutností,
o níž právem říkáme, že vnitřní smysl je jí afikován. Apercepce a její B 154 
syntetická jednota není tedy s vnitřním smyslem vůbec totožná, nýbrž 
apercepce se jakožto pramen veškerého spojení pod kategoriemi vzta
huje k rozmanitosti názoru vůbec a před veškerým smyslovým názo
rem se vztahuje k objektům vůbec; naproti tomu vnitřní smysl obsa
huje pouhou formu názoru, avšak bez spojení jeho rozmanitosti, a tedy 
neobsahuje ještě žádný určitý názor, který je možný jen prostřednic
tvím vědomí jeho určení transcendentálni činností obrazotvornosti 
(syntetickým působením rozvažování na vnitřní smysl), jež jsem na
zval figurativní syntézou.

Toto vědomí v sobě také neustále vnímáme. Nemůžeme si myslet 
žádnou přímku, aniž bychom ji v myšlenkách vedli, žádnou kružnici, 
aniž bychom ji opsali, nedokázali bychom si vůbec představit tři roz
měry prostoru, aniž bychom z téhož bodu spustili tři kolmice, a do
konce bychom si nedokázali představit ani čas, kdybychom při vedení 
přímky (která má být vnější obraznou představou času) nesledovali 
pouze činnost syntézy rozmanitosti, jejíž pomocí sukcesivně určujeme 
vnitřní smysl, a tím sledujeme sukcesi tohoto určení. Pohybem jako 
činností subjektu (nikoli jako určením nějakého objektu),114 a tedy B 155

114 Pohyb nějakého objektu v prostoru nepatří do čisté vědy, a tedy ani do 
geometrie; neboť to, že je něco pohyblivé, nelze poznat a priori, nýbrž jen na

2. kap. Transcendentálni dedukce čistých rozvazovacích pojmů
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Elementy, II. Logika, I. odd. Analytika, 1. kn. Pojmy, 2. část

syntézou rozmanitosti v prostoru, když od rozmanitosti v prostoru 
abstrahujeme a sledujeme pouze činnost, kterou určujeme vnitřní smysl 
podle jeho formy, je tak dokonce pojem sukcese teprve vytvářen. Roz
važování tedy ve vnitřním smyslu nenalézá již nějaké hotové spojení 
rozmanitosti, nýbrž vytváří je  tím, že vnitřní smysl afikuje. To, jak se 
Já, totiž já myslící, odlišuje od Já, které je sebou samým nazíráno (ne
boť si umím představit i jiný druh názoru přinejmenším jako možný), 
a přesto jsem s tímto druhým Já totožný jako tentýž subjekt, to, jak 
tedy mohu říci: Já jako inteligence a myslící subjekt poznávám sebe 
samého jako myšlený objekt, pokud jsem si též dán v názoru, pouze 
stejně jako u jiných fenoménů -  nikoli jaký jsem pro rozvažování, 
nýbrž jak se sobě jevím, to není ani více, ani méně obtížné než otázka, 
jak vůbec mohu být sám sobě objektem, a sice objektem názoru 

B 156 a vnitřních vjemů. Že to tak ale přesto musí být, lze objasnit -  pokud
prostor je jen pouhou čistou formou jevů vnějších smyslů - , tím, že si 
čas, který přece není vůbec předmětem vnějšího názoru, můžeme před
stavit jen jako přímku, pokud ji vedeme. Bez tohoto způsobu znázor
nění bychom vůbec nemohli poznat jednotku jeho míry, a právě tak 
tím, že určení délky času nebo i časových úseků pro všechny vnitřní 
vjemy musíme vždy vzít z toho, co nám poskytnou vnější věci pro
měnlivého. Určení vnitřního smyslu jako jevu v čase musíme tedy 
uspořádat právě tak, jak uspořádáváme jevy vnějších smyslů v prosto
ru. A proto když o těchto jevech připustíme, že jejich prostřednictvím 
poznáváme objekty jen potud, pokud jsme jimi vnějšně afikováni, 
musíme přiznat i o vnitřním smyslu, že jeho prostřednictvím nazíráme 
sebe samé jen tak, jak jsme afikováni vnitřně sami sebou, tj. že pokud 
jde o vnitřní názor, poznáváme svůj vlastní subjekt jen jako jev, a ni
koli, jaký je sám o sobě. 115

základě zkušenosti. Avšak pohyb jako opisování určité dráhy v prostoru je 
čistý actus sukcesivní syntézy rozmanitosti ve vnějším názoru vůbec pro
střednictvím produktivní obrazotvornosti a patří nejen do geometrie, nýbrž 
dokonce i do transcendentálni filosofie.

1,5 Nechápu, proč je možné nacházet tolik obtíží v tom, že vnitřní smysl je 
afikován námi samými. Příklad nám pro to může poskytnout každý actus 
pozornosti. Rozvažování v něm vždy určuje vnitřní smysl podle spojení, jež 
myslí, v souhlasu s vnitřním názorem, odpovídajícím rozmanitosti v rozvažo
vací syntéze. Každý může vnímat sám v sobě, jak silně je tím mysl obvykle 
afikována.
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2. kap. Transcendentálni dedukce čistých rozvazovacích pojmů

§25

V transcendentálni syntéze rozmanitosti představ vůbec, a tedy v pů- B 157 
vodní syntetické jednotě apercepce, jsem si naopak vědom sebe samé
ho nikoli tak, jak se sobě jevím, ani tak, jak jsem sám o sobě, nýbrž jen 
tak, že jsem. Tato představa je myslení, nikoli nazírání. Protože pak 
k poznání nás samých je kromě činnosti myšlení, která uvádí rozma
nitost každého možného názoru v jednotu apercepce, potřebný ještě 
určitý druh názoru, jímž je nám tato rozmanitost dána, není sice má 
vlastní existence jevem (ještě mnohem méně je pak pouhým zdáním), 
ale k určení mé existence116 může dojít jen v souladu s formou vnitř- B 158 
ního smyslu podle tohoto zvláštního způsobu, jak je ona rozmanitost, 
kterou spojuji, dána ve vnitřním názoru. Nepoznávám se tedy tak, jak  
jsem , nýbrž pouze tak, jak se sobě samému jevím. Vědomí sebe sama 
není tedy ještě ani zdaleka poznáním sebe sama, bez ohledu na všech
ny kategorie, které tvoří myšlení objektu vůbec spojováním rozmani
tosti v jedné apercepci. Tak jako k poznání ode mne odlišného objektu 
potřebuji kromě myšlení (v kategorii) nějakého objektu vůbec ještě 
názor, jímž onen obecný pojem určuji, tak také k poznání sebe sama 
kromě vědomí neboli kromě toho, že se myslím, potřebuji v sobě ještě
i názor rozmanitosti, jímž tuto myšlenku určuji; a existuji jako inte
ligence, která si je vědoma pouze své schopnosti spojovat, ale pokud B 159 
jde o rozmanitost, kterou má spojovat, podléhá omezující podmínce, 
kterou nazývá vnitřní smysl a jejímž prostřednictvím musí znázorňovat 
ono spojení jen v časových relacích, které jsou zcela vně vlastních

116 Ono: Já myslím, vyjadřuje actus, jímž určuji svou existenci. Existence je 
tedy tímto aktem již dána, avšak způsob, jak bych ji měl určovat, tj. jak bych 
v sobě měl klást rozmanitost náležející k této existenci, tím ještě dán není. 
K tomu náleží názor sebe samého, jenž má za základ formu danou apriorně (tj. 
čas), která je smyslová a která náleží k receptivitě toho, co je určitelné. Pokud 
nemám nějaký jiný názor sebe samého, který by dával to určující ve mně, 
jehož spontaneity jsem si jen vědom ještě před aktem určování právě tak, jako 
čas dává ono určitelné, pak nemohu určovat svou existenci jako existenci 
spontánní bytosti, nýbrž představuji si jen spontaneitu svého myšlení, tj. 
určování, a má existence zůstává stále určitelná jen smyslově, tj. je určitelná 
jen jako existence nějakého jevu. Tato spontaneita přesto způsobuje, že se 
nazývám inteligencí.

121



rozvažovacích pojmů. Proto může sebe samu poznat jen tak, jak se sa
ma sobě pouze jeví v názoru (který nemůže být intelektuální a nemůže 
být dán rozvažováním samým), a nikoli tak, jak by se poznávala, kdy
by byl její názor intelektuálním.

§ 26. Transcendentálni dedukce obecně možného,

Elementy, II. Logika, 1. odd. Analytika, 1. kn. Pojmy, 2. část

V metafyzické dedukci byl apriorní původ kategorií vůbec doložen na 
základě jejich plné shody s obecnými logickými funkcemi myšlení, 
zatímco v transcendentálni dedukci byla předvedena jejich možnost 
jako apriorních poznatků o předmětech názoru vůbec (§§ 20-21). Nyní 
má být vysvětlena možnost apriorně poznávat prostřednictvím katego
rií předměty, které se vůbec mohou našim smyslům naskytnout, a sice 
nikoli z hlediska formy jejich názoru, nýbrž z hlediska zákonů jejich 
spojení, a má tedy být vysvětlena možnost předepisovat přírodě j akoby 

B 160 zákon, a dokonce ji tak činit možnou. Bez této jejich schopnosti by
totiž nebylo jasné, proč musí být vše, co se našim smyslům může 
vůbec naskytnout, podřízeno zákonům, které apriorně pocházejí jedině 
z rozvažování.

Nejprve poznamenávám, že syntézou aprehenze rozumím složení 
rozmanitosti dané v empirickém názoru, čímž se stává možným vnímá
ní, tj. empirické vědomí tohoto názoru (jako jevu).

Představy prostoru a času jsou formami vnějšího a vnitřního smys
lového názoru a priori a těmto formám musí být vždy přiměřená synté
za aprehenze jevové rozmanitosti, neboť sama může probíhat jen podle 
této formy. Avšak prostor a čas nejsou představovány pouze jako apri
orní formy smyslového názoru, nýbrž jako názory samy (které obsahují 
rozmanitost), a jsou tedy představovány apriorně s určením jednoty 
této rozmanitosti v nich (viz transcendentálni estetiku).117 Tedy dokon-

117 Prostor představovaný jako předmět (jak to skutečně v geometrii vyža
dujeme) obsahuje více než pouhou formu názoru, obsahuje totiž shrnutí roz
manitosti, která je dána podle forem smyslovosti, do jedné názorné představy, 
takže forma názoru dává pouze rozmanitost, zatímco formální názor po
skytuje jednotu představy. Tuto jednotu jsem v estetice počítal pouze ke 
smyslovosti, jen abych připomněl, že předchází přede všemi pojmy, ačkoli 
sama předpokládá syntézu, která nenáleží smyslům, jejímž prostřednictvím se
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ce již jednota syntézy rozmanitosti vně, nebo v nás, tudíž i spojení, B 161 
s nímž musí být ve shodě vše, co si máme představovat jako určené 
v prostoru a čase, musí být dána zároveň s těmito názory (a nikoli 
v nich) jako apriorní podmínka syntézy veškeré aprehenze. Touto syn
tetickou jednotou nemůže být ale žádná jiná jednota než jednota spoje
ní rozmanitosti daného názoru vůbec v původním vědomí podle kate
gorií, aplikovaných pouze na náš smyslový názor. Proto je veškerá syn
téza, díky níž je možné samotné vnímání, podřízena kategoriím. A pro
tože zkušenost je poznání pomocí spojených vjemů, jsou kategorie 
podmínkami možnosti zkušenosti, a platí tedy apriorně i pro všechny 
předměty zkušenosti.

*

Jestliže tedy například vytvářím z empirického názoru nějakého domu B 162 
vjem prostřednictvím aprehenze rozmanitosti tohoto názoru, pak mi 
k tomu za základ slouží nutná jednota prostoru a vnějšího smyslového 
názoru vůbec, a já na základě této syntetické jednoty rozmanitosti 
v prostoru jakoby vyznačuji jeho tvar. Jestliže však abstrahuji od for
my prostoru, má právě táž syntetická jednota své sídlo v rozvažování 
a je kategorií syntézy stejnorodého v názoru vůbec, tj. kategorií veli
kosti, s níž se tedy musí ona syntéza aprehenze, tj. vjem, naprosto sho
dovat.118

Jestliže vnímám (v jiném příkladu) mrznutí vody, pak aprehenduji 
dva stavy (kapalnost a pevnost), a to jako takové, jež se vůči sobě na
cházejí v časové relaci. Avšak v čase, v němž kladu jevu za základ 
vnitřní názor, si představuji nutně syntetickou jednotu rozmanitosti, B 163 
bez níž by ona relace nemohla být v názoru dána (vzhledem k časové 
následnosti) jako určená. Tuto syntetickou jednotu jako apriorní pod-

2. kap. Transcendentálni dedukce čistých rozvazovacích pojmů

však všechny pojmy prostoru a času stávají teprve možnými. Protože touto 
syntézou (pokud rozvažování určuje smyslovost) jsou teprve dány prostor 
nebo čas jako názory, patří jednota tohoto apriorního názoru k prostoru a ča
su, a nikoli k pojmu rozvažování (§ 24).

118 Takto se dokazuje, že syntéza aprehenze, která je empirická, musí být 
nutně ve shodě se syntézou apercepce, která je intelektuální a obsažená zcela 
a priori v kategorii. Je to jedna a táž spontaneita, která -  tam pod jménem 
obrazotvornosti, zde pod jménem rozvažování -  vnáší spojení do rozmanitosti 
názoru.
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B 164

B 165

minku -  za níž rozmanitost názoru vůbec spojuji, když abstrahuji od 
stálé formy svého vnitřního názoru, neboli když abstrahuji od času -  
však představuje kategorie příčiny, pomocí které -  když ji aplikuji na 
svou smyslovost -  určuji vše, co se děje, pokud jde o jeho relaci v čase 
vůbec. Aprehenze v takové danosti, a tedy i tato danost sama -  co do 
možného vjemu -, je podřízena pojmu vztahu účinků a příčin, a tak je 
tomu i ve všech ostatních případech.

*

Elementy, II. Logika, 1. odd. Analytika, I. kn. Pojmy, 2. část

Kategorie jsou pojmy, které jevům, a tedy přírodé jako úhrnu všech 
jevů (natura materialiter spectata),119 předpisují zákony a priori, a klade 
se tedy otázka -  jelikož nejsou odvozeny z přírody a neřídí se podle ní 
jako podle svého vzoru (protože by jinak byly pouze empirické) -, jak 
máme chápat, že se příroda musí podle nich řídit, tj. jak mohou a priori 
určovat spojení rozmanitosti přírody, aniž by je z ní odvozovaly. Zde 
je rozluštění této hádanky.

v

Ze zákony jevů v přírodě musí souhlasit s rozvažováním a jeho 
apriorní formou, tj. s jeho schopností spojovat rozmanitost vůbec, není 
o nic podivnější než to, že se tyto jevy samy musí shodovat s formou 
smyslového názoru a priori. Zákony totiž existují tak málo vjevech, že 
spíše existují pouze ve vztahu k subjektu, jemuž jevy inherují, pokud 
má rozvažování, právě tak jako ani jevy neexistují o sobě, nýbrž pouze 
ve vztahu k téže bytosti, pokud má smysly. Věcem samým o sobě by 
jejich zákonitost nutně náležela i mimo rozvažování, které je poznává. 
Avšak jevy jsou jen představami věcí, které zůstávají nepoznané, po
kud jde o to, čím mohou být o sobě. Jako pouhé představy nepodléhají 
však žádnému zákonu spojení vyjma toho, který předpisuje spojující 
mohutnost. Rozmanitost smyslového názoru pak spojuje obrazotvor
nost, která závisí na rozvažování, pokud jde o jednotu její intelektuální 
syntézy, a na smyslovosti, pokud jde o rozmanitost aprehenze. Protože 
pak na syntéze aprehenze závisí veškeré možné vnímání, ona sama 
však -  jakožto empirická syntéza -  závisí na syntéze transcendentálni, 
a tedy na kategoriích, musí být všechny možné vjemy, a tedy i vše, co 
může kdy dospět k empirickému vědomí, tj. všechny jevy přírody, 
podřízeny co do svého spojení kategoriím, na nichž příroda (chápaná

119 „příroda chápaná materiálně“ (Pozn. vyd.)
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jen jako příroda vůbec) závisí jako na původním základu své nutné 
zákonitosti (jako natura formaliter spectata).120 Ani čistá rozvažovací 
mohutnost, která předpisuje jevům a priori zákony prostřednictvím 
pouhých kategorií, nestačí na to, stanovit více zákonů, než na kterých 
spočívá příroda vůbec j ako zákonitost jevů v prostoru a čase. Zvláštní 
zákony -  jelikož se týkají empiricky určených jevů -  nemohou být 
z kategorií úplně odvozeny, přestože jim všechny vcelku podléhají. 
Přistoupit musí zkušenost, abychom se s nimi vůbec seznámili, avšak
o zkušenosti vůbec a o tom, co může být poznáno jako její předmět, 
nám poskytují poučení jedině ony zákony a priori.

§ 27. Výsledek této dedukce rozvazovacích pojmů

Nemůžeme si myslet žádný předmět, leda pomocí kategorií; nemůžeme 
poznat žádný myšlený předmět, leda pomocí názorů, které oněm po
jmům odpovídají. Všechny naše názory jsou ale smyslové a toto po
znání je empirické, pokud je dán jeho předmět. Empirické poznání je 
ale zkušenost. V důsledku toho můžeme apriorně poznávat pouze před- B 166 
měty možné zkušenosti.121

Avšak toto poznání, které je omezeno pouze na předměty zkuše
nosti, není proto ještě veškeré převzato ze zkušenosti, nýbrž -  což se 
týká jak čistých názorů, tak čistých rozvažovacích pojmů -  jsou to 
elementy poznání, které se v nás nacházejí a priori. Jsou pak jen dvě 
cesty, jak lze myslet nutnou shodu zkušenosti s pojmy jejích předmětů: 
buď zkušenost umožňuje tyto pojmy, nebo tyto pojmy umožňují zkuše
nost. První cesta neplatí pro kategorie (také neplatí pro čistý smyslový B 167 
názor), neboť to jsou apriorní pojmy, které jsou tedy nezávislé na zku
šenosti (tvrzení, že pocházejí z empirie, by bylo něčím jako generatio

2. kap. Transcendentálni dedukce čistých rozvazovacích pojmů

120 „příroda chápaná formálně“ (Pozn. vyd.)
121 Aby se někdo ukvapeně neznepokojoval nad povážlivě nevýhodnými 

důsledky této věty, chci jen připomenout, že kategorie nejsou v myšlení ome
zovány podmínkami našeho smyslového názoru, nýbrž mají neomezené pole, 
a jen poznání toho, co si myslíme, tj. určování objektu, vyžaduje názor; při 
jeho nedostatku může mít ostatně myšlenka objektu stále ještě svoje pravdivé 
a užitečné důsledky pro používání rozumu subjektem, toto používání se však, 
protože není vždy zaměřeno na určení objektu, a tedy na poznání, nýbrž i na 
určení subjektu a jeho chtění, zde ještě nedá vykládat.
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aequivoca).122 Zbývá tedy jen druhá cesta (jakýsi systém epigeneze 
čistého rozumu): že totiž kategorie obsahují ze strany rozvažování 
důvody možnosti veškeré zkušenosti vůbec. Jak ale kategorie umož
ňují zkušenost a jaké zásady její možnosti nám při své aplikaci na jevy 
poskytují, o tom nás poučí více následující výklad o transcendentálním 
používání soudnosti.

Kdyby někdo chtěl navrhnout mezi jedinými dvěma jmenovanými 
cestami ještě nějakou střední cestu -  totiž že by kategorie nebyly ani 
samostatně myšlené první principy a priori našeho poznání, ani prin
cipy čerpané ze zkušenosti, nýbrž subjektivní vlohy myšlení vštípené 
nám zároveň s naší existencí, které by byly naším Stvořitelem zařízeny

Elementy, II. Logika, 1. odd. Analytika

nichž probíhá zkušenost (určitý druh preformačního systému čistého 
rozumu) - , bylo by (kromě toho, že při takové hypotéze nelze dohléd
nout, jak daleko bychom mohli uplatňovat předpoklad předzjednaných 

B 168 vloh k budoucím soudům) proti zmíněné střední cestě rozhodující to,
že by se v takovém případě kategoriím nedostávalo nutnosti, která k je
jich pojmu bytostně náleží. Například pojem příčiny, který vypovídá 
nutnost určitého následku za předpokládané podmínky, by byl neprav
divý, kdyby spočíval jen na libovolné, nám vrozené subjektivní nut
nosti, totiž spojovat určité empirické představy podle takového pra
vidla vzájemného vztahu. Nemohl bych pak říci: účinek je spojen s pří
činou v objektu (tj. nutně), nýbrž: jsem jen tak zařízen, že nemohu tuto 
představu myslet jinak než takto spojenou, a to je právě to, co si skep
tik nejvíce přeje; neboť potom není veškerá naše moudrost zakládající 
se na domnělé objektivní platnosti našich soudů nic než samý klam, 
a nechyběli by ani lidé, kteří by tuto subjektivní nutnost (která musí 
být pociťována) u sebe nepřiznali; přinejmenším bychom se nemohli 
s nikým přít o to, co je odvislé jen od způsobu, jak je organizován jeho 
subjekt.

Stručný pojem této dedukce

Je to výklad čistých rozvažovacích pojmů (a s nimi i veškerého teore
tického poznání a priori) jako principů možné zkušenosti, tuto zkuše-

122 „samovolný vznik“ (Pozn. vyd.)
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2. kn. Analytika zásad

nost ale objasňuje jako určování jevů v prostom a čase vůbec, a koneč
ně, toto určování vysvětluje jako plynoucí z principu původní synte
tické jednoty apercepce jako formy rozvažování ve vztahu k prostoru 
a času jako původním formám smyslovosti.

*

Jen potud jsem považoval za nutné dělení na paragrafy, protože jsme 
měli co dělat s elementárními pojmy. Nyní, když hodláme předvést to, 
jak se používají, bude moci náš výklad pokračovat souvisle bez této 
pomůcky.

Kniha druhá 
Analytika zásad

Obecná logika je vybudována podle náčrtu, který se naprosto přesně 
shoduje s rozdělením vyšších poznávacích mohutností. Těmito mo
hutnostmi jsou: rozvažování, soudnost a rozum. Obecná logika tudíž ve 
své analytice pojednává o pojmech, soudech a úsudcích zcela ve shodě 
s funkcemi a pořádkem oněch schopností mysli, které jsou zahrnovány 
pod souhrnné pojmenování rozvažovací schopnosti vůbec.

Jelikož zmíněná pouze formální logika abstrahuje od veškerého 
obsahu poznání (ať už je čisté, nebo empirické) a zabývá se jen formou 
myšlení (neboli diskurzivního poznání) vůbec, může ve své analytické 
části zahrnovat i kánon rozumu, jehož forma má svůj bezpečný před
pis, který může být apriorně nahlédnut pomocí pouhého rozčlenění 
rozumových činností v jejich momenty, a to bez ohledu na zvláštní 
povahu poznání, které přitom bylo použito.

Transcendentálni logika, která je omezena na určitý obsah, totiž na 
pouhé čisté poznatky a priori, nemůže formální logiku v tomto rozčle- 
ňování napodobovat. Ukazuje se totiž, že transcendentálni používání 
rozumu není vůbec objektivně platné, a že tudíž nepatří k logice prav
dy, tj. k analytice, nýbrž že jako logika zdání vyžaduje zvláštní část 
scholastického systému pod názvem transcendentálni dialektika.

Proto rozvažování a soudnost mají v transcendentálni logice v dů
sledku toho kánon svého objektivně platného, a tudíž pravdivého po-

B 169

A 131 

B 170
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Elementy, //. Logika, 1. odd. Analytika, 2. Zásady

B 171 
A 132

B 172 
A 133

užívání, a patří tedy do její analytické části. Avšak rozum je při svých 
pokusech rozhodovat a priori něco o předmětech a rozšiřovat poznání 
za hranice možné zkušenosti zcela a úplně dialektický a jeho zdánlivá 
tvrzení se vůbec nehodí do kánonu, jaký má přece analytika obsahovat.

Analytika zásad bude tedy pouze kánonem soudnosti, který ji učí 
aplikovat rozvažovací pojmy, obsahující podmínku apriorních pra
videl, na jevy. Proto budu při tematizaci vlastních zásad rozvazování 
používat název doktrína soudnosti, čímž bude ona činnost označena 
přesněj i.

Uvod 
O transcendentálni soudnosti vůbec

Je-li rozvažování vůbec objasňováno jako mohutnost tvořit pravidla, 
pak je soudnost mohutností subsumovat pod pravidla, tj. rozlišovat, 
zda něco danému pravidlu podléhá (casus datae legis),123 či nikoli. 
Obecná logika neobsahuje vůbec žádné předpisy pro soudnost a ani je 
nemůže obsahovat. Protože totiž abstrahuje od veškerého obsahu po
znání\ nezbývá jí nic jiného než analyticky rozebírat pouhou formu 
poznání v pojmech, soudech a úsudcích, a tak uskutečňovat formální 
pravidla veškerého používání rozvažování. Kdyby ale chtěla obecně 
ukázat, jak by se mělo pod tato pravidla subsumovat, tj. jak by se mělo 
rozlišovat, zda pod ně něco patří, či nikoli, nemohlo by se to stát jinak 
než opět pomocí nějakého pravidla. Toto pravidlo ale právě proto, že je 
pravidlem, vyžaduje znovu poučení soudností, a tak se ukazuje, že 
rozvažování je sice přístupno poučení a vyzbrojení pravidly, ale že 
soudnost je zvláštním talentem, který vůbec nechce být poučován, 
nýbrž pouze pěstován. Proto je také soudnost specifikem takzvaného 
vrozeného důvtipu, jehož nedostatek nemůže nahradit žádná škola; 
třebaže totiž škola může nějakému omezenému rozvažování plně po
skytnout a takřka naroubovat pravidla převzatá z cizího náhledu, přece 
jen schopnost správně jich používat musí být vlastní učni samému, 
a žádné pravidlo, které bychom mu chtěli za tím účelem předepsat, si

123 „případ daného zákona“ (Pozn. vyd.)
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Úvod. O transcendentálni soudnosti vůbec

není -  při nedostatku takové přirozené vlohy -  jisto před zneužitím.124 
Proto může mít lékař, soudce nebo státník v hlavě tolik krásných lé
kařských, juristických či politických pravidel, že se v nich může stát 
důkladným učitelem, a přesto se při jejich aplikaci snadno dopustí chy
by, buď proto, že se mu nedostává přirozené soudnosti (i když ne roz
važováno - j e  sice s to in abstracto nahlédnout to, co je obecné, nikoli
ale rozlišit, zda pod ně spadá nějaký případ in concreto -, nebo také 
proto, že nebyl pomocí příkladů a skutečných úkolů pro takové souze
ní dostatečně vycvičen. To je také jediný a velký užitek příkladů, že to
tiž bystří soudnost. Pokud jde ale o správnost a preciznost rozvažova
cího náhledu, příklady mu obyčejně spíše trochu škodí, protože jen 
zřídka adekvátně splňují podmínku pravidla (jako casus in terminis). 
Navíc často oslabují snahu rozvažování nahlížet pravidla v obecnosti 
a co do jejich dostatečnosti, nezávisle na zvláštních okolnostech zkuše
nosti, a tak rozvažování nakonec navy kají používat jich spíše jako for- 
mulek než jako zásad. Příklady jsou tedy vodítkem pro soudnost, které 
nemůže postrádat ten, komu se k ní nedostává přirozeného nadání.

I když tedy obecná logika nemůže soudnosti nic předepisovat, 
s transcendentálni logikou se to má přece jen jinak, takže se dokonce 
zdá, že vlastní úlohou transcendentálni logiky je určitými pravidly 
opravovat a zajišťovat soudnost při používání čistého rozvažování. Zdá 
se totiž, že filosofie není vůbec nutná, či že je spíše nežádoucí, aby 
rozvažování zajistila rozšíření na poli čistých poznatků a priori, a že se 
tedy nehodí jako doktrína, protože po všech dosavadních pokusech 
jsme tím získali jen malé nebo vůbec žádné území. Ovšem jako kritika 
je filosofie povolána k tomu, aby s veškerým svým důvtipem a umě
ním zkoušky (i když užitek z ní je pak jen negativní) zabránila chyb
ným krokům soudnosti (lapsus iudicii) při používání toho mála čistých
pojmů rozvažování, které máme.

124 Nedostatek soudnosti je vlastně hloupost a od takové vady nelze nijak 
odpomoci. Tupá nebo omezená hlava, které nechybí nic než náležitý stupeň 
rozvažování a vlastní pojmy, může být učením zcela dobře vyzbrojena, do
konce až k učenosti. Jelikož se jí ale i pak obyčejně nedostává soudnosti 
(secunda Petři),a není nic neobvyklého potkávat velmi vzdělané muže, kteří při 
provozování své vědy často projevují onen nedostatek, jejž nelze nijak napravit.

podle Petra“ -  Srv. Petrus Rámus, Institutiones dialecticae, 1554. (Pozn.a

vyd.)

B 173 
A 134

B 174

A 135
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Elementy, //. Logika, 1. odd. Analytika, 2. kn. Zásady

Na transcendentálni filosofii je ale zvláštní to, že kromě pravidla
(nebo spíše obecné podmínky pravidel), které je dáno v čistém rozvažo- 
vacím pojmu, může zároveň a priori udat případ, na který má být apli- 

B 175 kováno. Přednost, kterou má v tomto ohledu před všemi ostatními po
učujícími vědami (kromě matematiky), spočívá právě v tom, že po
jednává o pojmech, které se mají ke svým předmětům vztahovat a priori. 

A 136 Jejich objektivní platnost proto nemůže dokazovat a posteriori, neboť by
to ponechávalo jejich dignitu zcela nedotčenu. Naopak musí pomocí 
obecných, avšak dostatečných znaků zároveň doložit podmínky, za 
nichž mohou být předměty dány jako shodující se s oněmi pojmy.
V opačném případě by tyto pojmy neměly žádný obsah, tudíž by byly 
pouhými logickými formami, a nikoli čistými rozvažovacími pojmy.

Tato transcendentálni doktrína soudnosti obsahuje dvě části: první 
část pojednává o smyslové podmínce, za níž jedině mohou být čisté 
rozvažovací pojmy použity, tj. pojednává o schematismu čistého roz
važování; druhá část se týká syntetických soudů, které z čistých roz
važovacích pojmů za těchto podmínek apriorně vyplývají a apriorně 
tvoří základ všech ostatních poznatků, tj. pojednává o zásadách čistého 
rozvažování.

j-ý y j  Ve všech subsumpcích předmětu pod nějaký pojem musí být představa
předmětu stejnorodá s představou pojmu, tj. pojem musí obsahovat to, 
co je představováno v předmětu, jenž má být pod něj subsumován. 
Právě to totiž znamená výraz: Nějaký předmět je obsažen pod nějakým 
pojmem. Empirický pojem talíře tak vykazuje stejnorodost s čistým 
geometrickým pojmem kruhu, pokud lze kulatost, která je myšlena 
v prvním pojmu, nazírat v pojmu druhém.

125 „Ke kategoriím si nemůžeme vymyslet žádné názory a ani vztahy názo
rů, nýbrž všechny musí být dány ve zkušenosti. Všechny zásady se týkají 
možné zkušenosti pouze proto, že jsou možné jen s ohledem na formu jednoty 
rozvažování.“ -  E LIII, Ak. XXIII, 27.

„Nepochopitelnost kategorií pramení z toho, že nejsme s to nahlédnout 
syntetickou jednotu apercepce.“ -  E LIV, Ak. XXIII, 27.

*
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Avšak čisté rozvažovací poj my j sou ve srovnání s empirickými (ba 
vůbec se smyslovými) názory zcela nestejnorodé a nemůžeme se s ni
mi nikdy setkat v žádném názoru. Jak je tedy možná subsumpce názorů 
pod pojmy, a tedy aplikace kategorie na jevy, když přece nikdo nebude 
tvrdit, že například kategorie kauzality může být nazírána i prostřed
nictvím smyslů a je obsažena v jevu? Ona tak přirozená a závažná 
otázka je vlastně příčinou, která činí nutnou transcendentálni doktrínu 
soudnosti, je jí totiž zapotřebí, aby ukázala, jak mohou být čisté roz
vazovací pojmy vůbec aplikovány na jevy. Ve všech jiných vědách, 
kde pojmy, kterými je předmět obecně myšlen, nejsou tak heterogenní 
a odlišné od těch, které tento předmět představují in concreto, jak je 
dán, není třeba podávat zvláštní vysvětlení, pokud jde o aplikaci pojmu 
na předmět.

Je tedy jasné, že musí existovat něco třetího, co musí být na jedné 
straně stejnorodé s kategorií, na druhé straně s jevem, a co umožňuje 
aplikaci kategorie najev. Tato zprostředkující představa musí být čistá 
(bez čehokoli empirického), a přesto na jedné straně intelektuální, a na 
straně druhé smyslová. Takovou představou je transcendentálni sché
ma.

Rozvažovací pojem obsahuje čistou syntetickou jednotu rozmani
tosti vůbec. Čas jako formální podmínka rozmanitosti dané vnitřnímu 
smyslu, a tedy podmínka spojení všech představ, obsahuje rozmanitost 
apriorně, a to v čistém názoru. Transcendentálni časové určení je nyní 
stejnorodé s kategorií (která vytváří jeho jednotu) potud, pokud je 
obecné a založené na apriorním pravidle. Na druhé straně je však stej
norodé s jevem, poněvadž čas je obsažen v každé empirické představě 
rozmanitosti. Aplikace kategorie na jevy proto bude možná prostřed
nictvím transcendentálního časového určení, které jakožto schéma roz
važovacích pojmů zprostředkovává subsumpci jevů pod kategorii.

1. část. O schematismu čistých rozvazovacích pojmů

„Schématem času je přímka.“ -  E LV, Ak. XXIII, 27.
„Možnost nějakého objektu rozvažovacího pojmu, například objektu kate

gorie příčiny nebo kategorie commercia, si nelze myslet a priori; lze si tudíž 
myslet pouze jev s podmínkami, za nichž se může stát ve spojení s rozva- 
žovacím pojmem zkušeností.“ -  E LVI, Ak. XXffl, 27.

„Syntéza rozvažování se nazývá schematismem, když určuje vnitřní smysl 
podle jednoty apercepce.“ -  E LVII, Ak. XXffl, 27. (Pozn. vyd.)

B 177 
A 138

B 178 
A 139
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Elementy, II. Logika, 1. odd. Analytika, 2. kn. Zásady

Vzhledem k tomu, co bylo ukázáno v dedukci kategorií, nebude, 
doufám, nikdo váhat, jak se rozhodnout v otázce, zda mají tyto čisté 
rozvažovací pojmy pouze empirické nebo i transcendentálni použití, tj. 
zda se jako podmínky možné zkušenosti vztahují apriorně pouze k je
vům, nebo zda mohou být jako podmínky možnosti věcí vůbec roz
šířeny i na předměty samy o sobě (bez restrikce na naši smyslovost).
V dedukci jsme totiž nahlédli, že pojmy nejsou vůbec možné126 a že ani 
nemohou mít nějaký význam, pokud není dán nějaký předmět buď jim, 
nebo alespoň prvkům, z nichž sestávají, a že se tudíž nemohou vůbec 
týkat věcí o sobě (bez ohledu na to, zda a jak by nám mohly být dány); 
dále jsme nahlédli, že jediný způsob, jak jsou nám předměty dány, je 
modifikování naší smyslovosti; a konečně, že čisté apriorní pojmy 

B 179 musí v kategorii obsahovat vedle funkce rozvažování také apriorní 
A 140 formální podmínky smyslovosti (zejména vnitřního smyslu), které

obsahují obecnou podmínku, za níž může být kategorie jedině apli
kována na nějaký předmět. Budeme tuto formální a čistou podmínku 
smyslovosti, na niž je rozvažovací pojem ve svém používání omezen, 
nazývat schématem tohoto rozvažovacího pojmu a postup rozvažování 
při práci s těmito schématy budeme nazývat schematismem čistého
rozvažování.

Schéma je samo o sobě vždy jen produktem obrazotvornosti; jelikož 
ale účelem její syntézy není žádný jednotlivý názor, nýbrž pouze jed
nota v určení smyslovosti, přece jen musíme rozlišovat schéma od
obrazu. Když například kladu za sebou pět bodů,.... . je to obraz čísla
pět. Naproti tomu, když si nějaké číslo vůbec, jímž může být číslo pět 
nebo sto, jenom myslím, pak je toto myšlení spíše představou metody, 
jak si podle určitého pojmu představit v jednom obrazu nějaké množ
ství (například tisíc), než tímto obrazem samým, který bych mohl v po
sledním případě sotva přehlédnout a s ním porovnat. Tuto představu 

B 180 obecného postupu obrazotvornosti, jak opatřit nějakému pojmu jeho
obraz, nazývám pak schématem tohoto pojmu.

Základem našich čistých smyslových pojmů ve skutečnosti nejsou 
A 141 obrazy předmětů, nýbrž schémata. Pojmu trojúhelníku vůbec by nikdy

nebyl adekvátní žádný jeho obraz. Nedosahoval by totiž obecnosti

126 Slova „že pojmy nejsou vůbec možné“ pozměňuje autor v PE na „že 
pojmy jsou pro nás beze smyslu“. -  E LVIII, Ak. XXIII, 46. (Pozn. vyd.)
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1. část. O schematismu Čistých rozvazovacích pojmů

pojmu, díky níž tento pojem platí pro všechny trojúhelníky, tj. pra
voúhlé, kosoúhlé atd., nýbrž byl by vždy omezen jen na jednu část jeho 
rozsahu. Schéma trojúhelníka nemůže existovat nikde jinde než v myš
lenkách a představuje pravidlo syntézy obrazotvornosti čistých tvarů 
v prostoru. Ještě méně je možné, aby nějaký zkušenostní předmět nebo 
jeho obraz dosáhl úrovně empirického pojmu. Tento pojem se naopak 
vždy bezprostředně vztahuje ke schématu obrazotvornosti jako k pra
vidlu určení našeho názoru podle určitého obecného pojmu. Například 
pojem psa znamená pravidlo, podle něhož dokáže má obrazotvornost 
obecně načrtnout tvar čtyřnohého zvířete, aniž by se omezovala na 
nějaký zvláštní tvar, který mi poskytuje zkušenost, nebo i na jakýkoli 
možný obraz, který mohu in concreto znázornit. Tento schematismus 
našeho rozvažování, pokud jde o jevy a jejich pouhou formu, je umě
ním skrytým v hlubinách lidské duše, jehož pravých postupů se na B 181 
přírodě stěží kdy dohádáme a postavíme si je před oči nezakryté. Mů
žeme říci jen tolik: obraz je produktem empirické mohutnosti pro
duktivní obrazotvornosti, zatímco schéma smyslových pojmů (jakožto 
obrazců v prostoru) je produktem a jakoby monogramem čisté obrazo- A 142 
tvomosti a priori. Jeho prostřednictvím a podle něho se obrazy teprve 
stávají možnými. Obrazy ale musí být spojeny s pojmem vždy jen 
prostřednictvím schématu, jež představují, přičemž samy o sobě se 
s ním ne zcela shodují. Schéma čistého rozvažovacího pojmu je naproti 
tomu něčím, co nemůže být převedeno do vůbec žádného obrazu, ný
brž je jen čistou syntézou odpovídající pravidlu jednoty podle pojmů 
vůbec, kterou vyjadřuje kategorie a která je transcendentálním produk
tem obrazotvornosti, jenž se týká určení vnitřního smyslu vůbec z hle
diska podmínek jeho formy (času) s ohledem na všechny představy, 
pokud by měly být apriorně spojeny v jednom pojmu podle jednoty 
apercepce.

Aniž bychom se nyní zdržovali u suchého a nudného rozebírání to
ho, co vůbec vyžadují transcendentálni schémata čistých rozvažova
cích pojmů, vyložíme je raději podle pořadí kategorií a ve spojení
s nimi.

Čistým obrazem všech velikostí (quanta) pro vnější smysl je pro- B 182 
stor; avšak čistým obrazem všech předmětů smyslů vůbec je čas. Čis
tým schématem velikosti (quantitas) jako rozvažovacího pojmu je čís
lo; to je představou, která shrnuje dohromady sukcesivní přičítání 
jedné jednotky ke druhé (stejnorodé). Číslo tedy není ničím jiným než
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A 143 jednotou syntézy rozmanitosti nějakého stejnorodého názoru vůbec,
která vzniká tím, že v aprehenzi názoru vytvářím čas sám.

Realita je v čistém rozvažovacím pojmu to, co odpovídá počitku 
vůbec;127 tedy to, čeho pojem sám o sobě udává nějaké bytí (v čase). 
Negace je to, čeho pojem představuje nějaké nebytí (v čase). Pro- 
tikladnost obou určení se tedy zakládá na rozdílu jednoho a téhož času 
jako vyplněného nebo prázdného. Protože čas je jen formou názoru, 
a tedy formou předmětů jakožto jevů, je tím, co v těchto předmětech 
odpovídá počitku, neboli je transcendentálni materií všech předmětů 
jakožto věcí o sobě (věcností, realitou). Každý počitek má ale nějaký 
stupen nebo velikost, prostřednictvím čehož může více či méně vypl
ňovat tentýž čas, tj. vnitřní smysl vzhledem k téže představě předmětu, 
dokud se nerozplyne v ničem (rovném nule = negatio). Vztah a souvis- 

B 183 lost, nebo spíše přechod od reality k negaci, díky němuž si lze každou
realitu představit jako určité kvantum, a schéma reality jako schéma 
kvantity něčeho, co vyplňuje čas, je proto právě tímto nepřetržitým 
a stejnoměrným vytvářením reality v čase, a to tak, že v čase sestu
pujeme od počitku, který má určitý stupeň, až k jeho zmizení, nebo 
pozvolna stoupáme od negace počitku až k určité jeho velikosti.

A 144 Schématem substance je trvalost něčeho reálného v čase, tj. jeho
představa jakožto substrátu empirického časového určení vůbec, které 
tedy zůstává, zatímco vše ostatní se mění. (Čas sám neuplývá, nýbrž 
v něm uplývá existence toho, co je proměnlivé. Tedy času, který je sám 
neměnný a stálý, odpovídá v jevu něco neměnného v existenci, tj. 
substance, a jenom vzhledem k ní lze určit následnost a současnost 
jevů v čase.)

Schématem příčiny a kauzality nějaké věci vůbec je něco reálného, 
po němž, je-li toto libovolně kladeno, následuje vždy něco jiného. 
Schéma příčiny tedy spočívá v sukcesi rozmanitosti, pokud tato suk
cese podléhá nějakému pravidlu.

Schématem vzájemnosti (reciprocity) nebo vzájemné kauzality sub- 
B 184 stancí vzhledem k jejich akcidentům je současnost určení jedné sub

stance s určeními druhé substance podle obecného pravidla.

127 „Počitek je to, co je v našem poznání bytostně empirické a co tvoří 
realitu představ vnitřního smyslu v protikladu k jeho formě, času. Počitek je 
tedy mimo veškeré apriorní poznání. Avšak pouze v tom ohledu, jak se jeden 
počitek odlišuje od ostatních co do kvality, mimo stupňů a priori, nikoli co do 
kvantity.“ -  E LX, Ak. XXIII, 27. (Pozn. vyd.)

Elementy, II. Logika, 1. odd. Analytika, 2. kn. Zásady
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Schématem možnosti je shoda syntézy různých představ s podmín
kami času vůbec (například protiklady nemohou byt v jedné věci sou
časně, nýbrž mohou existovat pouze po sobě), a tedy určení představy
věci v něj akém čase.

Schématem skutečnosti je existence v určitém čase. A 145
Schématem nutnosti je existence nějakého předmětu ve veškerém 

čase.
Z tohoto všeho vidíme, že schéma každé kategorie obsahuje a činí 

představitelným: v případě schématu velikosti vytváření (syntézu) času 
samého v sukcesivní aprehenzi předmětu; v případě schématu kvality 
syntézu počitku (vjemu) s představou času neboli vyplnění času; v pří
padě schématu relace vzájemný vztah vjemů ve veškerém čase (tj. 
podle pravidla časového určení); a konečně v případě schématu moda
lity a jejích kategorií se ukazuje čas sám jako korelát určení předmětu, 
zda a jak patří k času. Schémata tedy nejsou ničím jiným než aprior
ními časovými určeními na základě pravidel a podle pořadí kategorií se 
vztahují k časové řadě, k časovému obsahu, k časovému uspořádání, 
a konečně k časovému úhrnu všech možných předmětů. B 185

Z toho plyne, že schematismus rozvažování nevede prostřednictvím 
transcendentálni syntézy obrazotvornosti k ničemu jinému než k jed
notě veškeré rozmanitosti, dané názoru ve vnitřním smyslu, a tak nepří
mo k jednotě apercepce jakožto funkci, která odpovídá vnitřnímu 
smyslu (receptivitě). Schémata čistých rozvažovacích pojmů jsou tedy A 146 
opravdovými a jedinými podmínkami, za jakých lze čistým rozvažova- 
cím pojmům zjednat vztah k objektům, a dávají jim tedy význam. Ka- 
tegorie tudíž nakonec nemají žádné jiné než možné empirické použití, 
neboť slouží jen k tomu, abychom prostřednictvím důvodů apriorně 
nutné jednoty (kvůli nutnému sjednocení veškerého vědomí v jedné pů
vodní apercepci) podřídili jevy obecným pravidlům syntézy, a umožnili 
tak jejich průběžné spojení v jedné zkušenosti.

Všechny naše poznatky jsou obsaženy v celku veškeré možné zku
šenosti a v obecném vztahu k ní je transcendentálni pravda, která veš
kerou empirickou pravdu předchází a umožňuje.

Přesto je však nápadné, že ačkoli schémata smyslovosti všechny 
kategorie teprve realizují, zároveň je také restringují, tj. omezují na B 186 
podmínky, které leží mimo rozvažování (totiž ve smyslovosti). Proto je 
schéma vlastně jen phaenomenon neboli smyslový pojem předmětu ve 
shodě s kategorií (Numerus est quantitas phaenomenon, sensatio reali-

1. část. O schematismu čistých rozvazovacích pojmů
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tas phaenomenon, constans et perdurabile rerum substantia phaeno
menon ... aetemitas necessitas phaenomenon atd.).128 Jestliže nějakou

A 147 omezující podmínku vypustíme, pak, jak se zdá, rozšíříme pojem před
tím omezený; kategorie by pak měly platit ve svém čistém významu, 
beze všech podmínek smyslovosti, o věcech vůbec, jak jsou, místo aby 
je jejich schémata představovala jen tak, jak se jeví; měly by tedy mít 
význam nezávislý na veškerých schématech a měly by jít mnohem dál. 
Po abstrahování od všech smyslových podmínek však zůstává čistým 
rozvažovacím pojmům ve skutečnosti určitý, i když jen logický vý
znam pouhé jednoty představ, jimž však není dán žádný předmět, a te
dy ani žádný význam, který by nám mohl poskytnout pojem objektu.129 
Tak například substance -  kdybychom vypustili smyslové určení trva
losti -  by nadále nemohla znamenat nic víc než něco, co může být 
myšleno jako subjekt (aniž by to bylo predikátem něčeho jiného).

B 187 S touto představou si však nemohu nic počít, neboť mi vůbec nenazna
čuje, jaká určení má věc, která má platit jako tento první subjekt. Kate
gorie bez schémat jsou tedy jen funkcemi rozvažování, které příslušejí 
k pojmům, ale nepředstavují žádný předmět. Tohoto významu se jim 
dostává ze smyslovosti, která rozvažování realizuje, i když je zároveň 
omezuj e.

Část druhá 
Systém všech zásad čistého rozvažování

A 148 V předchozí části jsme zkoumali transcendentálni soudnost jen z hle
diska obecných podmínek, jedině za nichž je transcendentálni soud
nost oprávněna používat čisté rozvažovací pojmy k syntetickým sou
dům. Nyní je naším úkolem vyložit v systematické jednotě soqdy, 
které rozvažování při této kritické obezřetnosti opravdu a priori usku
tečňuje, k čemuž nám nepochybně poskytne přirozené a bezpečné 
vodítko naše tabulka kategorií. Jsou to totiž právě kategorie, jejichž

i

128 „Počet je jevící se kvantita, počitek je jevící se realita, stálost a setrva- 
lost věcí je jevící se substance ... věčnost je jevící se nutnost atd.“ (Pozn. vyd.)

129 Autor slova „pojem objektu“ v PE pozměňuje na „poznání objektu“. -  
E LXI, Ak. XXIII, 46. (Pozn. vyd.)
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L kap. O nejvyšší zásadě všech analytických soudů

vztah k možné zkušenosti musí tvořit veškeré čisté rozvažovací pozná
ní a priori, a jejichž vztah k smyslovosti vůbec proto zcela a v jednom B 188 
systému vyloží všechny transcendentálni zásady používání rozvažo-

A Avani.
Apriorní zásady se nazývají apriorními nejen proto, že obsahují 

důvody jiných soudů, nýbrž i proto, že samy nejsou založeny ve vyš
ších a obecnějších poznatcích. Tato jejich vlastnost je však ještě ne
zprošťuje povinnosti důkazu. Neboť i když tento důkaz nemůže být A 149 
veden objektivně, nýbrž je spíše základem veškerého poznání objektu, 
přece to nebrání tomu, aby bylo možné, ba nutné poskytnout důkaz ze 
subjektivních zdrojů možnosti poznání předmětu vůbec. Jinak by totiž 
taková věta budila silné podezření, že jde o tvrzení získané pouhým 
úskokem.

Za druhé se omezíme pouze na ty zásady, které se vztahují ke kate
goriím. Principy transcendentálni estetiky, podle nichž jsou prostor 
a čas podmínkami možnosti všech věcí jakožto jevů, a stejně tak i re
strikce těchto zásad, že totiž nemohou být vztahovány k věcem samým
o sobě, nepatří tedy do námi vymezeného pole zkoumání. Podobně 
netvoří součást tohoto systému ani matematické zásady, protože jsou 
odvozeny jen z názoru, a nikoli z čistého rozvažovacího pojmu. Přesto B 189 
zde však o jejich možnosti musíme pojednat, protože i ony jsou syn
tetické soudy a priori; nebudeme o nich sice hovořit proto, abychom 
dokázali jejich správnost a apodiktickou jistotu, což nemají vůbec 
zapotřebí, ale zmíníme je proto, abychom možnost takových evident
ních poznatků a priori učinili pochopitelnou a dedukovatelnou.

Budeme však také muset mluvit o zásadě analytických soudů, a sice 
v protikladu k zásadě soudů syntetických, jimiž se vlastně zabýváme, A 150 
protože právě tato konfrontace zbavuje teorii syntetických soudů veš
kerého nedorozumění a odhaluje nám zřetelně jejich zvláštní povahu.

Kapitola první. O nejvyšší zásadě všech analytických soudů

Ať už je obsah našeho poznání jakýkoli a ať už se vztahuje k objektu 
jakkoli, je přece obecnou, i když jen negativní podmínkou veškerých 
našich soudů vůbec to, že si samy neprotiřečí; v opačném případě 
nejsou tyto soudy samy o sobě (i bez ohledu na objekt) ničím. Ale
i když náš soud neobsahuje žádný spor, mohou v něm být pojmy spo- B 190 
jeny tak, že neodpovídají předmětu, nebo tak, že nám není dán ani
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apriorní, ani aposteriomí důvod, který by takový soud ospravedlňoval,
a tak může být určitý soud, přestože neobsahuje žádný vnitřní spor 
přece jen nepravdivý nebo neodůvodněný.

v
A 151 Věta: „Zádně věci nepřísluší predikát, který jí odporuje“, se nazývá

zásadou sporu a je obecným, i když jen negativním kritériem veškeré 
pravdivosti. Proto ale také patří jen do logiky, protože platí o poznat
cích pouze jako o poznatcích vůbec, bez ohledu na jejich obsah, a říká, 
že spor je zcela znehodnocuje a ruší.

Tohoto kritéria však můžeme užít také pozitivně, tj. nejen abychom 
zažehnali nepravdu a omyl (zakládají-li se na sporu), nýbrž také, aby
chom poznali pravdu. Pokud je  totiž nějaký soud soudem analytickým, 
ať již záporným, nebo kladným, pak jeho pravdivost musí být vždy 
možné dostatečně poznat podle zásady sporu. V tom totiž, co je jakož
to pojem již obsaženo a myšleno v poznání objektu, je jeho opak vždy 
správně popírán, zatímco ten pojem sám musí být objektu nutně při- 

B 191 znán, protože jeho protiklad by objektu protiřečil.
Proto i my musíme nechat platit zásadu sporu jako obecný a plně 

dostačující princip veškerého analytického poznání; jeho vážnost a po
užitelnost však nesahá dál než jako dostačujícího kritéria pravdy. To, 
že této zásadě nemůže odporovat vůbec žádné poznání, aniž by se sa- 

A 152 mo znehodnocovalo, z ní totiž činí určitě conditio sine qua non, avšak
nikoli určující důvod pravdy našeho poznání. Jelikož však nyní máme 
přísně vzato co dělat jen se syntetickou částí našeho poznání, budeme 
sice vždy dbát na to, abychom nikdy nejednali proti této neporušitelné 
zásadě, ale pokud jde o pravdivost takového druhu poznání, nikdy od
ní nebudeme moci čekat žádné rozhodnutí.

Přesto však existuje jedna formulace této slavné, třebaže všeho 
obsahu zbavené a pouze formální zásady, jež obsahuje syntézu, která 
do ní byla z neopatrnosti a zcela zbytečně přimíchána. Zní takto: „Je 
nemožné, aby něco zároveň bylo i nebylo.“ Kromě toho, že k ní byla 
zbytečně (pomocí slova nemožné) připojena apodiktická jistota, kterou 
přece musí být možné pochopit z věty samotné, a vnáší se do ní čas, 

B 192 když se jakoby říká: věc A, která je nějaké B> nemůže být zároveň
non-B, ačkoli může být snadno obojím (B právě tak jako non-B) po so
bě. Například člověk, který je mladý, nemůže být zároveň starý, ale je
den a týž člověk může být docela dobře v jednom čase mladý, a v ji
ném nikoli mladý, tj. starý. Zásada sporu jako pouhá logická zásada 

A 153 však nesmí své výroky omezovat jen na časové vztahy; taková formu-
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lace je tudíž zcela v rozporu s jejím záměrem. Nedorozumění pochází 
jen z toho, že predikát nějaké věci nejprve od jejího pojmu oddělíme 
a pak s tímto predikátem spojíme jeho opak, který nikdy nepředstavuje 
protiklad subjektu, nýbrž jen jeho predikátu, který byl s oním sub
jektem synteticky spojen, a to jen tehdy, když jsou první i druhý predi
kát kladeny v témže čase. Řeknu-li: „Nějaký člověk, který je nevzdě
laný, není vzdělán“, musí u toho být podmínka současně; neboť ten, 
kdo je v jednom čase nevzdělaný, může být určitě v nějakém jiném 
čase vzdělán. Řeknu-li ale: „Žádný nevzdělaný člověk není vzdělán“,
pak je tato věta analytická, protože znak (nevzdělanost) nyní spo
luvytváří pojem subjektu. Negativní věta pak vyplývá bezprostředně ze 
zásady sporu, aniž by k tomu musela přistoupit podmínka současně.
To je také důvod, proč jsem výše změnil formulaci této zásady tak, aby B 193 
v ní byla zřetelně vyjádřena povaha analytické věty.

Kapitola druhá. O nejvyšší zásadě všech syntetických soudů

Vysvětlení možnosti syntetických soudů je úkolem, s nímž nemá obec- A 154 
ná logika vůbec co dělat, dokonce nemůže znát ani jeho název. V tran
scendentálni logice je to ale ten nejdůležitější úkol ze všech, a dokonce 
jediný úkol, pokud lze mluvit o možnosti syntetických soudů a priori, 
jakož i o podmínkách a rozsahu jejich platnosti. Po dokončení tohoto 
úkolu může totiž transcendentálni logika učinit dokonale zadost svému 
účelu, jímž je určit rozsah a hranice čistého rozvažování.

V analytickém soudu zůstávám u daného pojmu, abych o něm něco 
rozhodl. Má-li být tento soud kladný, připisuji pojmu jen to, co v něm 
už bylo myšleno; pokud záporný, vylučuji z pojmu jen opak toho, co 
v něm bylo myšleno. V syntetických soudech však mám z daného 
pojmu vystoupit, abych ve vztahu k němu zkoumal něco docela jiného, 
než co v něm bylo myšleno. Takový vztah tudíž nikdy není ani vzta- B 194 
hem identity, ani sporu, a soud sám o sobě nelze pokládat ani za prav- A 155 
divý, ani za nepravdivý.

Připustíme-li tedy, že musíme vystoupit z daného pojmu, abychom 
jej synteticky porovnali s nějakým jiným pojmem, pak potřebujeme 
něco třetího, v čem jedině může vzniknout syntéza oněch dvou pojmů.
Co je však toto třetí jakožto médium veškerých syntetických soudů? 
Existuje pouze jeden souhrn, v němž jsou obsaženy všechny naše před
stavy, totiž vnitřní smysl, a jeho apriorní forma se nazývá čas. Syntéza
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představ je založena na obrazotvornosti, ale jejich syntetická jednota 
(která je potřebná k soudu) se zakládá na jednotě apercepce. V těchto 
mohutnostech bude tedy nutno hledat možnost syntetických soudů, 
a protože všechny tyto tři mohutnosti obsahují zdroje apriorních před
stav, bude v nich třeba hledat i možnost čistých syntetických soudů, ba 
dokonce budou z těchto důvodů nutné, má-li dojít k poznání předmětů, 
jež je založeno pouze na syntéze představ.

Má-li mít nějaký poznatek objektivní realitu, tj. má-li se vztahovat 
k nějakému předmětu a jeho prostřednictvím získat význam a smysl, 
musí být možné, aby byl předmět nějakým způsobem dán. Bez toho 

B 195 jsou pojmy prázdné a člověk pomocí nich sice myslel, ale ve skuteč
nosti tímto myšlením nic nepoznal a pouze si hrál s představami. Dát si 

A 156 nějaký předmět, pokud to nemá být míněno opět jen zprostředkovaně,
nýbrž má-li být bezprostředně znázorněn v názoru, neznamená nic 
jiného než vztáhnout jeho představu ke zkušenosti (ať už je skutečná, 
nebo i jen možná). Dokonce i prostor a čas, jakkoli čisté jsou tyto 
pojmy od všeho empirického a jakkoli jisté také je, že jsou v mysli 
představovány plně a priori, by přesto neměly objektivní platnost, 
smysl a význam, kdyby jejich nutné použití nebylo ukázáno na před
mětech zkušenosti. Jejich představa je dokonce pouhým schématem, 
které se vždy vztahuje k reproduktivní obrazotvornosti, jež vyvolává 
předměty zkušenosti, bez nichž by prostor a čas neměly žádný vý
znam; a tak se to má se všemi pojmy bez rozdílu.

Možnost zkušenosti je tedy tím, co všem našim poznatkům apriorně 
dává objektivní realitu. Zkušenost se však zakládá na syntetické jedno
tě jevů, tj. na pojmové syntéze předmětu jevů vůbec, bez níž by zkuše
nost nikdy nebyla poznáním, nýbrž pouhou rapsodií vjemů, které by se 
nehodily do žádného kontextu podle pravidel průběžně spojeného 
(možného) vědomí, a tedy ani k transcendentálni a nutné jednotě aper- 

B 196 cepce. Zkušenost tedy má za základ principy své formy a priori, totiž 
A 157 obecná pravidla jednoty v syntéze jevů, jejichž objektivní realita jakož

to nutných podmínek může být kdykoli ukázána ve zkušenosti, ba do
konce v její možnosti. Mimo tento vztah však syntetické věty a priori 
vůbec nejsou možné, protože nemají nic třetího, totiž žádný předmět, 
na němž by mohla syntetická jednota jejich pojmů doložit svou ob
jektivní realitu.

Elementy, II. Logika, 1. odd. Analytika, 2. kn. Zásady, 2. část
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3. kap. Systematický výklad všech syntetických zásad čistého rozvazování

Ačkoli toho v syntetických soudech o prostoru vůbec nebo o tva
rech, které v něm vyznačuje produktivní obrazotvornost, poznáváme 
tedy a priori tolik, že k tomu skutečně nepotřebujeme vůbec žádnou 
zkušenost, přesto by toto poznání, kdyby neměl být prostor považován
za podmínku jevů, které tvoří látku vnější zkušenosti, nebylo ničím víc

/

než zabýváním se pouhým přeludem; proto se ony čisté syntetické 
soudy vztahují, i když jen zprostředkovaně, k možné zkušenosti, anebo 
spíše k samé možnosti této zkušenosti, a jedině na ní zakládají objek
tivní platnost své syntézy.

Protože je tedy zkušenost jako empirická syntéza ve své možnosti 
jediným druhem poznání, který dodává realitu každé jiné syntéze, je 
tento druh syntézy jakožto poznání a priori pravdivý (tj. shoduje se 
s objektem) jen proto, že neobsahuje nic víc, než co je nutné k synte
tické jednotě zkušenosti vůbec.

Nejvyšším principem veškerých syntetických soudů je tedy zásada: 
Každý předmět podléhá nutným podmínkám syntetické jednoty roz
manitosti názoru v možné zkušenosti.

Takto jsou možné syntetické soudy a priori, vztahujeme-li totiž 
formální podmínky apriorního názoru, syntézu obrazotvornosti a její 
nutnou jednotu v transcendentálni apercepci k možnému zkušenost
nímu poznání vůbec a říkáme: podmínky možnosti zkušenosti vůbec 
jsou současně podmínkami možnosti předmětů zkušenosti, a mají tudíž
v syntetickém soudu a priori objektivní platnost. 130

Kapitola třetí. Systematický výklad všech syntetických zásad
čistého rozvažování

Zásluhu za to, že se vůbec v něčem vyskytují zásady, je třeba připsat 
výlučně čistému rozvažování, které není jen mohutností tvorby pravi
del vzhledem k tomu, co se děje, nýbrž je i zdrojem zásad, podle nichž 
je vše (cokoli se nám může jako předmět naskytnout) nutně podřízeno 
pravidlům. Bez nich bychom totiž nikdy nemohli poznat předmět od-

130
))Jak se předměty řídí podle pojmu a priori?“ -  E LXII, Ak. XXIII, 28.

„Zásady nemohou být nikdy dokazovány z pouhých pojmů, jako by pojed
návaly o věcech samých o sobě, nýbrž jen z možnosti vjemu věcí.“ -  E LXIII, 
Ak. XXIII, 28. (Pozn. vyd.)

B 197 
A 158

B 198 
A 159

141



Elementy, //. Logika, I. odd. Analytika, 2. kn. Zásady, 2. část

povídající jevům. Dokonce i přírodní zákony, jsou-li považovány za 
zásady empirického používání rozvažování, obsahují zároveň výraz 
nutnosti, a tedy přinejmenším tušení nějakého určení na základě prin
cipů, které je apriorní a platí před veškerou zkušeností. Nicméně 
všechny přírodní zákony bez rozdílu jsou podřízeny vyšším zásadám 
rozvažování tím, že jsou pouze aplikacemi na zvláštní případy jevů. 
Jedině tyto vyšší principy nám tedy poskytují pojem, který obsahuje 
podmínku a jakoby exponent pravidla vůbec, zatímco zkušenost po
skytuje případ, který je pravidlu podřízen.

Takové nebezpečí, že by byly za zásady čistého rozvažování pova
žovány pouhé empirické zásady, nebo i naopak, snad opravdu nehrozí; 
neboť pojmová nutnost, která zásady charakterizuje a jejíž nedostatek 
lze snadno vnímat v každé empirické větě, jakkoli obecně snad platí, 
dokáže této záměně lehko zabránit. Existují však i čisté zásady a priori, 
které bych nicméně nerad zvlášť připisoval čistému rozvažování, pro- 

B 199 tože nejsou vyvozeny z čistých pojmů, nýbrž z čistých názorů (byť pro- 
A 160 střednictvím rozvažování); rozvažování je však mohutností tvorby

pojmů. Takové zásady má matematika, ale jejich aplikace na zkuše
nost, a tudíž jejich objektivní platnost, ba možnost takového syntetic
kého poznání a priori (jeho dedukce) vždy přesto spočívá na čistém
rozvažování.

Nebudu proto mezi své zásady počítat zásady matematiky, nýbrž jen 
ty zásady, na nichž se možnost a objektivní platnost těchto matematic
kých zásad apriorně zakládá, a které je tudíž třeba pokládat za principy 
těchto zásad, a budu tedy postupovat od pojmu k názoru, a nikoli od 
názoru k pojmům.

Při aplikaci čistých rozvažovacích pojmů na možnou zkušenost je 
používání jejich syntézy buď matematické, nebo dynamické; syntéza 
totiž zčásti míří pouze na názor, zčásti na existenci jevu vůbec. Aprior
ní podmínky názoru jsou však z hlediska možné zkušenosti naprosto 
nutné, zatímco apriorní podmínky existence objektů možného empiric
kého názoru o sobě jsou jen nahodilé. Proto budou znít zásady mate
matického používání bezpodmínečně nutně, tj. apodikticky, zatímco 
zásady dynamického používání budou mít sice také charakter nutnosti 
a priori, ale jen pod podmínkou, že budou empiricky myšleny v nějaké 

B 200 zkušenosti, a tedy jen zprostředkovaně a nepřímo, a nebudou tudíž
obsahovat bezprostřední evidenci (i když obecná jistota ve vztahu ke 

A 161 zkušenosti tím nebude dotčena), která je vlastní jen matematickým
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zásadám. Lépe to však budeme moci posoudit až v závěru vykladu
tohoto systému zásad.

Tabulka kategorií nám poskytuje zcela přirozený návod k tabulce 
zásad, protože ty přece nejsou ničím jiným než pravidly jejich objek
tivního používání. Veškeré zásady čistého rozvažování jsou tedy:131

1. Axiómy 
názoru

2. Anticipace 
vjemu

3. Analogie
zkušenosti

4. Postuláty
empirického myšlení vůbec

Tyto názvy jsem zvolil s opatrností, abych neopominul rozdíly týkající 
se evidence a uplatňování těchto zásad. Brzy se však ukáže, že ať už 
jde o evidenci, nebo o apriorní určení jevů podle kategorií kvantity B 201 
a kvality (když se u druhé kategorie zaměříme pouze na formu), jejich 
zásady se značně liší od dvou zbývajících, protože první dvě mohou A 162 
dosáhnout intuitivní jistoty, zatímco dvě zbývající pouze jistoty diskur- 
zivní, i když v obou případech jistoty úplné. První dvě zásady proto 
budu nazývat zásadami matematickými, druhé dvě pak zásadami dyna
mickými.™2' 133 Měl bych snad ale poznamenat, že v prvním případě B 202

131 1. Axiómy názoru. Formálně.
čistá matematika pura
aplikovaná matematika -  dynamika

2. Anticipace vjemu. Reálně.
Vjem je vědomím nějakého 
jevu (před veškerými pojmy).

matematika

3. Analogie zkušenosti
4. Postuláty empirického 

myšlení vůbec
fyziologie 1. fyzická

2. metafyzická

Počitek nepřesahuje zkušenost.“
E LXIV, Ak. XXIII, 28. (Pozn. vyd.)

132 Autor slova „zásadami dynamickými“ v PE pozměňuje na „zásadami 
fyziologickými“. -  E LXV, Ak. XXIII, 46. (Pozn. vyd.)

133 Každé spojení (coniunctio) je buď složení (compositio), nebo sepětí 
(nexus). Složení je syntézou rozmanitosti, jež k sobě nepatří nutně; jako 
například dva trojúhelníky, které rozdělují čtverec pomocí úhlopříčky, k sobě
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Elementy, II. Logika, 1. odd. Analytika, 2. kn. Zásady, 2. část

mám právě tak málo na mysli zásady matematiky, jako v druhém pří
padě zásady obecné (fyzické) dynamiky; zabývám se pouze zásadami 
čistého rozvažování ve vztahu k vnitřnímu smyslu (bez ohledu na to, 
jaké představy jsou v něm dány), jejichž prostřednictvím jsou ma
tematické a dynamické zásady vůbec možné. Nazývám je tak tedy spíš 
s ohledem na jejich aplikaci než na jejich obsah a budu je nyní zkou
mat ve stejném pořadí, v jakém jsou uvedeny v tabulce.

1. Axiómy názoru

Jejich principem je: Všechny názory jsou extenzivní veličiny.134

Důkaz135

Všechny jevy obsahují, co do své formy, názor v prostoru a čase, který 
jim všem poskytuje základ a priori. Nemohou být tedy aprehendovány, 
tj. přijímány do empirického vědomí, jinak než prostřednictvím syn
tézy rozmanitosti, kterou jsou vytvářeny představy určitého prostoru 

B 203 nebo času, tj. skládáním stejnorodého a vědomím syntetické jednoty
této rozmanitosti (toho, co je stejnorodé). Vědomí stejnorodé rozmani
tosti, která je dána v názoru vůbec, pokud se jeho prostřednictvím stá-

samy o sobě nepatří nutně. Taková je syntéza stejnorodého ve všem, co může 
být zkoumáno z matematického hlediska. (Tuto syntézu lze opět rozdělit na 
syntézu agregace a syntézu koalice, z nichž první je zaměřena na extenzivní 
veličiny, zatímco druhá na veličiny intenzivní.) Druhé spojení (nexus) je 
syntézou rozmanitosti, pokud k sobě členy patří nutně, jako například akcident 
k nějaké substanci, nebo účinek k příčině, a rozmanitost je tudíž, třebaže je ne
stejnorodá, přesto představována jako spojená a priori. Jelikož toto spojení 
není libovolné, nazývám je spojením dynamickým, neboť se týká spojení exis
tence rozmanitosti. (Toto spojení může být opět rozděleno na fyzikální spojení 
jevů mezi sebou navzájem a na spojení metafyzické, tj. na jejich apriorní 
spojení v mohutnosti poznání.) -  Tato poznámka není obsažena ve vydání A. 
(Pozn. vyd.)

134 Vydání A:
O axiómech názoru

„.Zásada čistého rozvazování: Všechny jevy jsou, s ohledem na jejich názor, 
extenzivní veličiny.“ (Pozn. vyd.)

135 Vydání A neobsahuje nadpis „Důkaz“ a následující odstavec. (Pozn. vyd.)
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3. kap., L Axiómy názoru

vá představa objektu teprve možnou, je pojmem velikosti (quantum). 
Dokonce i vjem nějakého objektu jako jevu je tedy možný jen pro
střednictvím té syntetické jednoty rozmanitosti v daném smyslovém 
názoru, pomocí které je myšlena jednota složení stejnorodé rozmani
tosti v pojmu velikosti, tj. všechny jevy jsou veličinami, a sice extenziv
ními veličinami, protože musí být představovány jako názory v prosto
ru nebo čase pomocí téže syntézy, jíž je určován prostor a čas vůbec.

Takovou veličinu, v níž představa částí umožňuje představu celku 
(a nutněji tedy předchází), nazývám extenzivní veličinou.136 Nedokáži 
si představit žádnou úsečku, jakkoli krátkou, aniž bych ji v myšlenkách 
vedl, tj. aniž bych postupně vytvářel z jednoho bodu všechny její části, 
a teprve tím získal ten názor. Podobně je to s každým, i sebemenším 
časem. Myslím si v něm jen sukcesivní postup od jednoho okamžiku 
k druhému, kdy je prostřednictvím všech částí času a jejich přidávání 
nakonec vytvořeno určité časové kvantum.137 Protože pouhý názor je 
u všech jevů buď prostor, nebo čas, je každý jev jakožto názor exten
zivní veličinou a může být poznán jen pomocí sukcesivní syntézy (od 
části k části) v aprehenzi. Všechny jevy jsou tedy už nazírány jako 
agregáty (množství předem daných částí),138 což ovšem není případ 
všech druhů veličin, nýbrž jen těch, které jsou námi extenzivně jako 
takové představovány a aprehendovány.139

136 »Vjemy musíme subsumovat pod kategorie. Z kategorií jako takových 
nelze vůbec na nic usuzovat. Usuzovat lze jen z možnosti vnímání, které se 
může dít jen prostřednictvím určování času a v čase, v němž je actus, který 
určuje názor, možný jen podle nějaké kategorie.“ -  E LXVI, Ak. XXIII, 28.

„Protože všechny vjemy můžeme vykonat jen prostřednictvím aprehenze 
v čase, která je však jen syntézou stejnorodého, jíž v jednotě vědomí odpovídá 
pojem veličiny, nemůžeme poznat předměty vnějšího a vnitřního smyslu jinak 
než jako veličiny ve zkušenosti. Omezení pojmu veličiny na zkušenost.“ -  E
LXVII, Ak. XXIII, 28-29. (Pozn. vyd.)

137 „Proto se pojem extenzivní veličiny netýká jen toho, v čem je extenze, 
tj. jen vnějšího názoru. Spokojenost má extenzivní velikost s ohledem na 
délku času stráveného příjemně, ale i velikost intenzivní, tj. s ohledem na 
stupeň této příjemnosti.“ -  E LXVIII, Ak. XXIII, 29. (Pozn. vyd.)

138 Autor v PE závorku škrtnul. -  E LXIX, Ak. XXIII, 46. (Pozn. vyd.)
139 „Rozmanitost jako takovou nemůžeme nikdy ve vnímání pojímat, aniž 

bychom tak činili v prostoru a čase. Protože však prostor a čas jako takové

A 163

B 204
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Na této sukcesivní syntéze produktivní obrazotvornosti při vytváře
ní tvarů se zakládá matematika rozprostraněnosti (geometrie) se svými 
axiómy, které vyjadřují podmínky smyslového názoru a priori, za 
nichž se jedině může uskutečnit schéma čistého pojmu vnějšího jevu. 
Například mezi dvěma body lze vést pouze jednu přímku; dvě přímky 
neuzavírají prostor atd. To jsou axiómy, které se týkají vlastně jen 
veličin (quanta) j ako takových.

Pokud jde o velikost (quantitas), tj. odpověď na otázku: „Jak je něco 
A 164 velké?“, neexistují s ohledem na ni žádné axiómy ve vlastním smyslu

slova, přesto různé z těchto vět jsou syntetické a bezprostředně jisté
V

(indemonstrabilia). Ze stejné přidané ke stejnému nebo od stejného
odebrané dá stejné, to jsou analytické věty, jelikož jsem si bezpro- 

B 205 středně vědom, že vytváření jedné velikosti je identické s vytvářením
druhé; axiómy však mají být syntetické věty a priori. Naproti tomu 
evidentní věty o vztahu čísel jsou sice syntetické, ale nejsou obecné ja
ko jsou obecné věty geometrie, a právě proto nemohou být nazývány 
axiómy, nýbrž by měly být nazývány číselnými vzorci. Věta: „7 + 5 
12“, není analytickou větou. Číslo 12 si totiž nemyslím ani v představě 
7, ani v představě 5, ani v představě složeniny z obou (o tom, že si 
mám číslo 12 myslet jako jejich součet, se tu nemluví, neboř u analy
tické věty jde pouze o to, zda si predikát skutečně myslím v představě 
subjektu).140 I když je ale tato věta syntetická, je přece jen jedinečná. 
Bereme-li ohled pouze na syntézu toho, co je stejnorodé (tj. na syntézu 
jednotek), může k ní dojít jen jedním jediným způsobem, i když je 
používání těchto čísel obecné. Řeknu-li: „Ze tří úseček, kde je součet 
dvou prvních větší než úsečka třetí, lze sestrojit trojúhelník“, pak zde 

A 165 mám pouhou funkci produktivní obrazotvornosti, která může vést krat
ší či delší úsečky a nechat je protínat pod libovolnými úhly. Naproti 
tomu číslo 7 je možné141 jen jedním jediným způsobem, a podobně 
číslo 12, které je vytvořeno syntézou čísla 7 s číslem 5. Takové věty 

B 206 tedy nesmíme nazývat axiómy (neboř by jich existovalo nekonečně
mnoho), nýbrž číselnými vzorci.

nenazíráme, musíme stejnorodou rozmanitost vůbec pojímat pomocí pojmů 
veličin.“ -  E LXX, Ak. XXIII, 29. (Pozn. vyd.)

140 Autor v PE závorku škrtnul. -  E LXXI, Ak. XXIII, 46. (Pozn. vyd.)
141 V PE doplněno: „Naproti tomu číslo 7 ve větě 7 + 5 = 12 je možné...tt

Ak. XXIII, 46. (Pozn. vyd.)
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Tato transcendentálni zásada matematiky jevů velmi rozšiřuje naše 
poznání a priori. Jen díky této zásadě lze totiž čistou matematiku s celou 
její precizností aplikovat na předměty zkušenosti, což bez ní nebylo 
samo od sebe tak zřejmé, a dokonce podnítilo i mnohý spor. Jevy nejsou 
věcmi samými o sobě. Empirický názor je možný jen prostřednictvím 
čistého názoru (prostoru a času); co tedy říká geometrie o čistém názoru, 
platí bez výhrad i o názoru empirickém, a výmluvy, jako že by předměty 
smyslů nemusely odpovídat pravidlům konstrukce v prostoru (na
příklad nekonečné dělitelnosti čar či úhlů), neobstojí. Tím totiž prostoru 
a spolu s ním veškeré matematice upíráme objektivní platnost a nevíme 
už, proč a jak dalece ji lze aplikovat na jevy. Syntéza prostorů a časů 
jako bytostných forem veškerého názoru je tím, co zároveň umožňuje 
aprehenzi jevu, a tedy každou vnější zkušenost, následně i veškeré 
poznání jejích předmětů; a co matematika v čistém používání dokazuje
o vnější zkušenosti, to nutně platí i o poznání předmětů. Všechny námit
ky proti tomu jsou jen vytáčkami nesprávně poučeného rozumu, který 
se nesmyslně pokouší osvobodit předměty smyslů od formální podmín
ky naší smyslovosti a vydává je, ačkoli jsou to pouhé jevy, za předměty 
samy o sobě, dané našemu rozvažování. V takovém případě by se o nich 
ovšem nedalo poznat synteticky a priori vůbec nic, a tudíž by se o nich 
nedalo nic poznat ani pomocí čistých pojmů prostoru, a věda, která tyto 
pojmy určuje, totiž geometrie, by sama nebyla možná.

2. Anticipace vjemu
Principem těchto anticipací je: Ve všech jevech má realita, jež je  před
mětem počitku, intenzivní velikost, tj. nějaký stupeň.142

Důkazm
Vjem je empirické vědomí, tj. takové vědomí, v němž je zároveň po
čitek. Jevy jako předměty vjemu nejsou čistými (pouze formálními)

142 Vydání A:
yyAnticipace vjemu

Zásada, která anticipuje veškeré vjemy jako takové, zní následovně: Ve všech 
jevech má počitek a realita, jež mu na předmětu odpovídá (realitas phaeno
menon), intenzivní velikost, tj. určitý stupeň.“ (Pozn. vyd.)

143 Ve vydání A není nadpis „Důkaz“ a následující odstavec. (Pozn. vyd.)

3. kap., 2. Anticipace vjemu
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názory jako jimi jsou prostor a čas (neboť ty nemohou být samy o sobě 
vůbec vnímány). Kromě názoru tedy obsahují ještě materii pro nějaký 
objekt vůbec (jejímž prostřednictvím je představováno něco existu
jícího v prostoru nebo v čase), tj. obsahují realitu v počitku, a to pouze 
jako subjektivní představu, z níž si lze uvědomit jen to, že subjekt je 

B 208 afikován, a tuto představu vztahujeme k objektu vůbec. Od empirické
ho vědomí k čistému je možná postupná proměna, kdy realita z empi
rického vědomí zcela mizí a zůstává pouze formální (apriorní) vědomí 
rozmanitosti v prostoru a čase; je tedy možná i syntéza vytváření veli
kosti počitku od jeho počátku v čistém názoru, kdy se rovná nule, až po 
jeho libovolnou velikost. Protože pak počitek o sobě není žádnou ob
jektivní představou a nenachází se v něm ani názor prostoru, ani názor 
času, nebude mu sice náležet žádná extenzivní, ale přesto nějaká veli
kost (a to prostřednictvím aprehenze tohoto počitku, v níž může empi
rické vědomí v určitém čase narůstat od nuly až po danou míru), a tedy 
intenzivní velikost, ve shodě s níž musí být všem objektům vnímání, 
pokud toto vnímání obsahuje počitek, připisována intenzivní velikost, 
tj. určitý stupeň vlivu na smysly.

Každé poznání, pomocí něhož mohu a priori poznat a určit to, co 
patří k empirickému poznání, lze nazvat anticipací, a to je bezpochyby 

A 167 význam, v němž Epikúros používal svůj výraz 'irgóXnrulas. Protože ale
v jevech existuje něco, co není nikdy poznáváno a priori, a co tedy 

B 209 tvoří vlastní rozdíl mezi empirickým poznáním a poznáním apriorním,
totiž počitek (jako látka vnímání), plyne z toho, že právě on je vlastně 
tím, co nemůže být vůbec anticipováno. Naproti tomu bychom mohli 
čistá určení v prostoru a čase, jak pokud jde o tvar, tak pokud jde o ve
likost, nazývat anticipacemi jevů, protože apriorně představují to, co 
může být ve zkušenosti dáno vždy jen aposteriomě. Pokud ale přece 
jen existuje něco, co lze apriorně poznat na každém počitku jako počit
ku vůbec (aniž by nám musel být nějaký zvláštní počitek dán), zaslou
žilo by si toto něco být nazýváno anticipací ve zvláštním významu, 
protože se zdá podivné předjímat zkušenost právě v tom, co se týká její 
látky, kterou lze čerpat jen z ní. Ale tak se věci skutečně mají.

Aprehenze pomocí pouhého počitku vyplňuje jen jeden okamžik 
(neberu-li totiž v úvahu sukcesi mnoha počitků). Jakožto něco v jevu, 
čeho aprehenze není sukcesivní syntézou, která postupuje od částí 
k celé představě, nemá tedy extenzivní velikost. Nedostatek počitku 

A 168 v témže okamžiku by tento okamžik ukazoval jako prázdný, tudíž by

Elementy, II. Logika, 1. odd. Analytika, 2. kn. Zásady, 2. část
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se rovnal nule. To, co v empirickém názoru odpovídá počitku, je realita 
(realitas phaenomenon); to, co odpovídá jeho nepřítomnosti, je negace, 
nula. Každý počitek je ale schopen zmenšování, takže může ubývat, B 210 
a tak postupně zmizet. Mezi realitou a negací v jevu je proto nepřetr
žitá souvislost mnoha možných mezipočitků, jejichž vzájemný rozdíl 
je stále menší než rozdíl mezi danou realitou a nulou, neboli naprostou 
negací. To znamená: Realita v jevu má vždy nějakou velikost, s níž se 
ale nesetkáváme v aprehenzi, protože ta vzniká prostřednictvím pou
hého počitku v jednom okamžiku, a nikoli sukcesivní syntézou mnoha 
počitků, a nepostupuje tedy od částí k celku. Realita má tedy sice ve
likost, ale nikoli velikost extenzivní.

Intenzivní velikostí pak nazývám takovou velikost, která je aprehen- 
dována pouze jako jednota a v které si lze mnohost představit jen 
prostřednictvím přiblížení k negaci rovné nule. Každá realita v jevu má 
tedy intenzivní velikost, tj. určitý stupeň. Pojmeme-li tuto realitu jako 
příčinu (ať už počitku, nebo jiné reality v oblasti jevu, například nějaké 
změny), pak tento stupeň reality jakožto příčiny nazýváme momentem, 
například momentem tíže, a to proto, že tento stupeň označuje jen tu A 169 
velikost, jejíž aprehenze není sukcesivní, nýbrž okamžitá. Toto ale zde 
tematizuji jen příležitostně, neboť kauzalitou se nyní ještě nezabývám.

Podle toho má každý počitek, a tedy i každá realita v oblasti jevu, ať B 211 
je sebemenší, nějaký stupeň, tj. nějakou intenzivní velikost, která může 
být vždy ještě zmenšena, a mezi realitou a negací je nepřetržitá sou- 
vislost možných realit a možných menších vjemů. Každá barva, napří
klad červená, má určitý stupeň,144 který, jakkoli je malý, není nikdy tím 
nejmenším, a tak je tomu i v ostatních případech, jako u tepla, momen
tu tíže apod.

Vlastnost veličin, podle níž u nich není možný žádný nej menší díl 
(tj. žádný jednoduchý díl), se nazývá jejich kontinuitou. Prostor a čas 
jsou quanta continua, protože žádný jejich díl nemůže být dán, aniž by 
nebyl uzavřen mezi hranice (body a okamžiky), a může být tedy dán 
jen tak, že tento díl je sám opět prostorem nebo časem. Prostor se tedy 
skládá jen z prostorů, čas z časů. Body a okamžiky jsou jen hranicemi, 
tj. pouhými místy jejich omezení; předpokladem míst jsou však ony

144
»Neříkám nic více, než že veškerá realita má nějaký stupeň, právě tak 

jako že každá věc má extenzivní velikost.“ -  E LXXII, Ak. XXm, 29. (Pozn. 
vyd.)
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názory, které jimi mají být omezovány nebo určovány, a z pouhých 
A 170 míst jako ze součástí, které by mohly být dány ještě před prostorem

a časem, nemůže být sestaven ani prostor, ani čas. Takové veličiny lze 
nazývat též plynulými, protože syntéza (produktivní obrazotvornosti) 

B 212 při jejich vytváření je postupem v čase, jehož kontinuitu jsme zvyklí
/t4označovat hlavně výrazem „plynutí“ („uplývání

Všechny jevy vůbec jsou proto kontinuální veličiny, a to jak pokud 
jde o jejich názor, tj. jako extenzivní veličiny, tak pokud jde o pouhý 
vjem (počitek, a tedy realitu), tj. jakožto intenzivní veličiny. Je-li syn
téza rozmanitosti jevu přerušovaná, pak jde o agregát mnoha jevů, a ni
koli vlastně o jev jako určité kvantum. Takový agregát se nevytváří 
pouhým pokračováním produktivní syntézy určitého druhu, nýbrž 
opakováním neustále přerušované syntézy. Nazvu-li 13 tolarů určitým 
kvantem peněz, nazývám je tak správně, pokud tím rozumím obsah 
ryzího stříbra v hodnotě jedné marky, která je nicméně nepřetržitou 
veličinou, v níž není žádný díl nej menší, nýbrž každý díl by mohl 
tvořit minci, která by vždy obsahovala látku pro ještě menší mince. 
Rozumím-li ale pod oním názvem „13 kulatých tolarů“ právě tolik 
mincí (ať je jejich obsah stříbra jakýkoli), pak je označuji nevhodně 

A 171 jako kvantum tolarů a musím je označit jako agregát, tj. jako jistý počet
mincí. Jelikož ale základem každého počtu přece musí být jednota, je 
tento jev jakožto jednota určité kvantum, a jako takové je vždy konti-
nuem.

Jestliže jsou tedy všechny jevy, ať už je pokládáme za extenzivní, 
nebo za intenzivní, kontinuálními veličinami, pak by existovala věta, 

B 213 která by byla snadno a s matematickou evidencí dokazatelná, totiž že
také každá změna145 (přechod nějaké věci z jednoho stavu do druhého) 
je kontinuální, kdyby ovšem kauzalita změny vůbec neležela zcela

■

mimo hranice transcendentálni filosofie a nepředpokládala empirické 
principy. Rozvažování nám totiž neposkytuje a priori žádnou informa
ci o tom, že je možná příčina, která mění určitý stav věcí, tj. že je ur
čuje k opaku určitého daného stavu, a to nejen proto, že takovou mož
nost vůbec nenahlíží (neboť tento náhled nám u mnoha apriorních 
poznatků chybí), nýbrž proto, že proměnlivost se týká jen určitých

145
yyMožnost změny právě tak jako možnost veškerých objektů čistých 

rozvažovacích pojmů nemůže být dána jinak než ve smyslovém názoru. Změ
na o sobě není poznatelná.“ -  E LXXIII, Ak. XXIII, 29. (Pozn. vyd.)
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určení jevů, o kterých nás může poučit jedině zkušenost, zatímco její 
příčinu je třeba hledat v tom, co se nemění. Protože zde však před 
sebou nemáme nic, čím bychom si mohli posloužit, než čisté základní 
pojmy veškeré možné zkušenosti, které nemohou spočívat na ničem 
empirickém, nemůžeme předjímat obecnou přírodovědu, která je bu
dována na určitých základních zkušenostech, aniž bychom porušili 
j ednotu systému.

Nechybí nám ovšem důkazy, že naše zásada má velký vliv na anti
cipování vjemů, a dokonce na odstraňování jejich nedostatků, protože 
nám brání učinit jakkékoli nesprávné závěry, které by z nich mohly být 
vyvozovány.

Má-li veškerá realita ve vnímání nějaký stupeň, mezi nímž a jeho 
negací existuje nekonečná řada stále menších stupňů, a musí-li mít 
přesto každý smysl určitý stupeň receptivity počitků, pak není možné 
vnímání, a tedy ani zkušenost, která by dokazovala naprostou nepří
tomnost jakéhokoli reálna v oblasti jevu, ať už bezprostředně, či zpro
středkovaně (ať již jakoukoli oklikou při usuzování). To znamená, že 
ze zkušenosti nelze nikdy vyvodit důkaz prázdného prostoru a prázd
ného času. Naprostý nedostatek reálna ve smyslovém názoru totiž za 
prvé nemůže být sám vnímán a za druhé ho nelze odvodit ani z jed
noho jediného jevu a z žádného rozdílu stupně jeho reality, ani nesmí 
být nikdy přijat pro vysvětlení jevu. Když je totiž celý názor určitého 
prostoru nebo času veskrze reálný, tj. žádná jeho část není prázdná, 
přece musí existovat nekonečně mnoho různých stupňů, jimiž jsou 
prostor nebo čas vyplněny, a intenzivní velikosti různých jevů mohou 
být v různých jevech menší nebo větší, i když extenzivní velikost 
názoru je stejná, protože každá realita má svůj stupeň, který se může 
při nezměněné extenzivní velikosti jevu zmenšovat v nekonečné řadě 
stupňů až k ničemu (tj. k prázdnotě).

Ukažme si to na příkladu. Téměř všichni přírodovědci, pozorují-li 
velký rozdíl v množství různých hmot při jejich stejném objemu (zčásti 
z hlediska tíže či váhy, zčásti z hlediska odporu kladeného jinou pohy
bující se hmotou), shodně z toho usuzují, že tento objem (extenzivní 
velikost jevu) musí být ve všech hmotách, byť v různé míře, prázdný. 
Koho by ale kdy napadlo, že tito většinou matematikové a fyzikové 
založí svůj závěr na pouhém metafyzickém předpokladu, o kterém 
přitom tak úporně tvrdí, že se ho vystříhají? Přijali totiž předpoklad, že 
to, co je v prostoru reálné (nechci zde realitu nazývat neprostupností

A 172

B 214

A 173 

B 215
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nebo váhou, protože jsou to empirické pojmy), je všude stejné a může 
se lišit jen extenzivní velikostí, tj. množstvím. Proti tomuto předpokla
du, pro nějž nemohli najít žádný důvod ve zkušenosti, a který je tedy 

A 174 pouze metafyzický, stavím transcendentálni důkaz, který sice nemá
vysvětlit rozdíl ve vyplnění prostorů, ale přesto zcela vyvrací domně
lou nutnost předpokladu, že zmíněný rozdíl nelze vysvětlit jinak než 
pomocí prázdných prostorů, které je nutno přijmout. Navíc má tu záslu
hu, že skýtá rozvažování přinejmenším svobodu myslet si tuto rozdíl

ím 216 nost i jiným způsobem, i kdyby si tu příroda měla vynucovat nějakou
hypotézu. Vidíme totiž, že ačkoli mohou být stejné prostory dokonale 
vyplněny různými hmotami, takže v žádném z nich neexistuje bod, kde 
bychom se nesetkali s jejich přítomností, přece má vše reálné při téže 
kvalitě svůj stupeň (odporu či váhy), který se může bez zmenšení 
extenzivní velikosti nebo množství do nekonečna zmenšovat, než pře
jde do prázdna a zmizí. Tak může nějaké záření, které vyplňuje daný 
prostor, například teplo, a podobně každá jiná realita (v jevu), aniž by 
ponechávalo sebemenší část tohoto prostoru prázdnou, ve svých stup
ních do nekonečna ubývat, a přesto vyplňovat tento prostor těmito men
šími stupni stejně jako nějaký jiný jev většími. Nehodlám zde v žádném 
případě tvrdit, že se to tak skutečně má s růzností hmot podle jejich 
specifické váhy, nýbrž chci jen ze zásady čistého rozvažování doložit, 

A 175 že povaha našich vjemů takový způsob vysvětlení umožňuje a že ne
správně předpokládáme reálno jevu co do $tupně za stejné a jenom co 
do agregace a její extenzivní velikosti za různé, a dokonce to apriorně 
tvrdíme, údajně na základě nějaké zásady rozvažování.

B 217 Pro badatele zvyklého na transcendentálni uvažování, a tudíž opatr
nějšího, obsahuje tato anticipace vjemu nicméně vždy něco nápadného 
a vyvolává určité pochybnosti o tom, zda rozvažování může anticipo-

m

vat takovou syntetickou větu, jako je věta o stupni všeho reálného v je
vech, a tudíž o možnosti vnitřního rozdílu v počitku samém, abstra- 
huje-li se od jeho empirické kvality. Vzniká tedy ještě jedna otázka, 
která si zaslouží řešení: Jak se zde může rozvažování apriorně syntetic
ky vyslovovat o jevech, a dokonce je anticipovat v tom, co je vlastně 
a pouze empirické, totiž v tom, co se týká počitku?

Kvalita počitku je vždy pouze empirická a nelze si ji apriorně vůbec 
představit (například barvy, chuť atd.). Avšak ta realita, jež odpovídá 
počitkům vůbec, představuje na rozdíl od negace, rovné nule, pouze 
něco, čeho pojem o sobě obsahuje nějaké bytí a neznamená nic víc než
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syntézu v empirickém vědomí vůbec. Ve vnitřním smyslu může totiž A 176 
empirické vědomí vyrůst od nuly až po nějaký vyšší stupeň, takže 
stejná extenzivní velikost názoru (například osvětlená plocha) vyvo
lává stejně velký počitek jako agregát mnoha jiných (méně osvětle
ných ploch) dohromady. Můžeme tedy úplně abstrahovat od exten- B 218 
živní velikosti jevu, a přece si na pouhém počitku v jednom okamžiku 
představovat syntézu rovnoměrného stupňování od nuly až po dané 
empirické vědomí. Všechny počitky jsou tudíž jako takové dány sice 
jen a posteriori, ale tu jejich vlastnost, že mají nějaký stupeň, lze po
znat a priori. Pozoruhodné je, že na veličinách vůbec můžeme apriorně 
poznat pouze jednu jedinou kvalitu, totiž kontinuitu. Na veškeré kva
litě (na*reálném v jevech) však nemůžeme apriorně poznat nic víc než 
jejich intenzivní kvantitu, totiž že mají nějaký stupeň; všechno ostatní 
je přenecháno zkušenosti.

3. Analogie zkušenosti

Jejich principem je: Zkušenost je možná jen prostřednictvím představy
nutného spojení vjemů. 146

Důkaz147

Zkušenost je empirickým poznáním, tj. poznáním, které určuje nějaký 
objekt pomocí vjemů. Je tedy syntézou vjemů, která není sama obsa- 
žena ve vjemech, nýbrž obsahuje syntetickou jednotu jejich rozmani
tosti v jednom vědomí. Tato jednota tvoří to, co je bytostné v poznání 
objektů smyslů, tj. ve zkušenosti (nejen v názoru nebo počitku smys- B 219 
lů). Ve zkušenosti sice k sobě přicházejí vjemy jen nahodile, takže 
z nich samých neplyne, a ani nemůže plynout nutnost jejich spojení, 
protože aprehenze je jen seskupováním rozmanitosti v empirickém 
názoru, ale nenachází se v ní žádná představa nutnosti spojené existen-

146 Vydání A:
yyAnalogie zkušenosti 

Jejich obecnou zásadou je: Všechny jevy, co do své existence, jsou apriorně 
podřízeny pravidlům určení jejich vzájemného vztahu v jednom čase.“ (Pozn. 
vyd.)

147 Ve vydání A není nadpis „Důkaz“ a následující odstavec. (Pozn. vyd.)
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ce jevů, které aprehenze seskupuje v prostoru a čase. Protože ale zku
šenost je poznáním objektů prostřednictvím vjemů, a vztahy v existen
ci rozmanitosti mají být tudíž ve zkušenosti představeny nikoli tak, jak 
je rozmanitost v čase sestavována, nýbrž jak je v čase objektivně, a je
likož čas sám nemůže být vnímán, může se tedy určení existence ob
jektů v čase dít jen pomocí jejich spojení v čase vůbec, a tedy jen 
pomocí apriorně spojujících pojmů. Vzhledem k tomu, že tyto pojmy 
vždy zároveň vyjadřují nutnost, je zkušenost možná jen prostřednic
tvím představy nutného spojení vjemů.

Tři mody času jsou: trvání, následnost a současnost. Tři pravidla 
všech časových vztahů mezi jevy, podle nichž může být určena exis
tence každého jevu149 z hlediska jednoty veškerého času, budou proto 
každé zkušenosti předcházet a teprve ji umožňovat.

Obecná zásada všech tří analogií spočívá na nutné jednotě apercep
ce s ohledem na veškeré možné empirické vědomí (vnímání) v každém 
čase, a spočívá tedy -  protože onu jednotu má a priori za základ -  na 
syntetické jednotě všech jevů podle jejich vztahu v čase. Původní

148

apercepce se totiž vztahuje k vnitřnímu smyslu (souhrnu všech před
stav), a sice apriorně k jeho formě, tj. k vztahu rozmanitosti empiric
kého vědomí v čase. V původní apercepci má pak být všechna tato 
rozmanitost sjednocena podle svých časových vztahů; neboť toto vy
jadřuje její transcendentálni jednota a priori, jíž je podřízeno všechno, 
co má patřit k mému (tj. mému jednotnému) poznání, a může se tudíž 
pro mne stát předmětem. Touto syntetickou jednotou v časovém vztahu 
všech vjemů, která je  určena a priori, je tedy zákon, že veškerá empi
rická časová určení musí být podřízena pravidlům obecného časového 
určení, a analogie zkušenosti, o nichž nyní hodláme pojednávat, musí 
být takovými pravidly.

148 Autor následující dva odstavce v PE škrtnul a místo nich si zapsal: 
„Věta: ,Já sám jsem současně s veškerým časem v sobě, pokud ho myslím, tj. 
s celým časem, který myslím, nebo s jeho formou* by totiž byla tautologická
a prázdná.“ -  E LXXIV, Ak. XXIII, 29.

„Princip setrvalosti se netýká věcí samých o sobě, tudíž se netýká ani 
subjektu představ věcí jakožto samého o sobě, tj. apercepce, nýbrž jen jevů. 
Pojem času se totiž netýká věcí o sobě, a právě tak se ani netýká subjektu času 
samého.“ -  E LXXV, Ak. XXIII, 29. (Pozn. vyd.)

149 Autor slova „určena existence každého jevu“ v PE doplňuje „určena 
vztahem reality v jevu“. -  E LXXVI, Ak. XXIII, 47. (Pozn. vyd.)
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Na těchto zásadách je zvláštní to, že se netýkají jevů a syntézy jejich 
empirického názoru, nýbrž pouze jejich existence a jejich vztahu k so
bě navzájem vzhledem k této existenci. Způsob, jak je něco aprehendo- B 221 
váno vjevu, pak může být apriorně určen tak, že pravidlo jeho syntézy 
může zároveň v každém naskýtajícím se empirickém příkladu tento 
názor dávat apriorně, tj. realizovat ho z něj. Naproti tomu existenci 
jevů nelze poznat a priori, a i kdybychom po této cestě mohli dospět 
k tomu, že bychom na nějakou existenci usuzovali, přece jen bychom 
ji nemohli s určitostí poznat, tj. anticipovat to, čím se její empirický 
názor liší od jiných.

Předchozí dvě zásady, které jsem nazval matematickými, protože 
opravňují aplikovat matematiku na jevy, se týkaly jevů, pokud jde o je
jich pouhou možnost, a učily, jak by jevy mohly být jak co do svého 
názoru, tak co do reality svého vjemu vytvářeny podle pravidel mate
matické syntézy; proto lze v obou případech použít číselných veličin 
a s nimi určení jevu jako veličiny. Tak například z cca 200 000 osvitů A 179 
Měsícem mohu složit stupeň počitků slunečního světla a určit ho apri
orně, tj. zkonstruovat jej. Proto můžeme tyto první zásady nazývat 
konstitutivními.

Docela jinak se to musí mít s těmi zásadami, které apriorně mají 
podřizovat existenci jevů pravidlům. Jelikož existence se konstruovat 
nedá, budou se tato pravidla týkat pouze jejího vztahu a nebudou nám B 222 
moci poskytnout žádné jiné než pouze regulativní principy. Nelze 
u nich pomýšlet ani na axiómy, ani na anticipace. Jestliže je nám dán 
nějaký vjem v časovém vztahu k nějakému jinému vjemu (i když ne
určenému), nebude možno apriorně říci, který jiný a jak velký je tento 
vjem, nýbrž pouze to, jak je tento vjem, co do své existence, v přísluš
ném časovém modu nutně spojen s tím druhým. Ve filosofii znamenají 
analogie něco velmi odlišného od toho, co představují v matematice.
V matematice jsou to vzorce, které vypovídají rovnost vztahu mezi 
dvěma veličinami a jsou vždy konstitutivní, takže jsou-li dány tři členy 
úměry, je tím dán i čtvrtý, tj. může být zkonstruován. Ve filosofii však 
není analogie rovností dvou vztahů kvantitativních, nýbrž kvalitativ
ních, kdy ze tří daných členů mohu poznat a apriorně udat jen vztah A 180 
k nějakému čtvrtému členu, nikoli ale tento čtvrtý člen sám; mám

■

ovšem pravidlo, že je ho třeba ve zkušenosti hledat, a znak, jak ho v ní 
najít. Analogií zkušenosti bude tedy jen to pravidlo, podle kterého má 
vzejít z vjemů jednota zkušenosti (nikoli jako vjem sám, nýbrž jako
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empirický názor vůbec) a jako zásada nemá platit o předmětech (je- 
B 223 vech) konstitutivně, nýbrž pouze regulativně. Totéž ale bude platit

i o postulátech empirického myšlení vůbec, které se všechny týkají 
syntézy pouhého názoru (formy jevu), vjemu (jeho látky) a zkušenosti 
(vzájemného vztahu těchto vjemů), totiž že jsou to principy jen regu
lativní a od matematických principů, které jsou konstitutivní, se neliší 
v jistotě, jež je v obou apriorní, nýbrž jen v druhu evidence, tj. v její 
intuitivnosti (a tudíž i ve způsobu dokazování).

Co však bylo připomenuto u všech syntetických zásad a zde musí 
být především zdůrazněno, je toto: tyto analogie mají svůj jediný vý
znam a platnost nikoli jako zásady transcendentálního používání roz
važování, nýbrž pouze jako zásady jeho používání empirického a jen 

A 181 jako takové mohou tedy být také dokazovány; v důsledku toho nesmějí
být jevy subsumovány přímo pod kategorie, nýbrž jen pod jejich sché
mata. Kdyby totiž předměty, k nimž se mají tyto zásady vztahovat, 
byly věcmi samými o sobě, pak by bylo zcela nemožné poznat o nich 
něco synteticky a priori. Protože však tyto předměty nejsou ničím víc 
než jevy, jejichž úplným poznáním, v něž přece musí všechny zásady 
a priori nakonec vyústit, je pouze možná zkušenost, nemohou mít ony 

B 224 zásady za cíl nic jiného než udat podmínky jednoty empirického po
znání v syntéze jevů. Tato syntéza je však myšlena jedině ve schématu 
čistého pojmu rozvažování, pro jehož jednotu, jakožto jednotu syntézy 
vůbec, obsahuje kategorie funkci neomezenou žádnou smyslovou pod
mínkou. Prostřednictvím těchto zásad tedy budeme oprávněni skládat 
jevy dohromady jen podle analogie s logickou a obecnou jednotou 
pojmů, a pokud jde o zásadu samu, budeme sice používat kategorii, ale 
v provedení (v aplikaci na jevy) budeme na její místo klást její schéma 
jakožto klíč k jejímu používání, nebo spíš budeme schéma klást pod 
název formule vedle oné kategorie jako její omezující podmínku.

Elementy, II. Logika, 1. odd. Analytika, 2. kn. Zásady, 2. část

A. První analogie: Zásada trvalosti substance
A 182 Substance při veškeré změně jevu trvá a je jí kvantum se v přírodě ani

nezvětšuje, ani nezmenšuje. 150

150 Vydání A:
, Ẑásada trvalosti [substance].

Všechny jevy obsahují to, co trvá (substanci), jakožto předmět sám a to, co se 
mění, jakožto jeho pouhé určení, tj. jako způsob, jak předmět existuje.“3
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3. kap., 3. Analogie zkušenosti

Důkaz151

Všechny jevy jsou v čase, v němž jakožto v substrátu (jako v trvalé 
formě vnitřního názoru) si lze jedině představit současnost, jakož i ná- 
slednost. Tedy čas, v němž má být myšlena veškerá změna jevů, zůstá- B 225 
vá a nemění se, protože je tím, v čem mohou být následnost a součas-

a „Musí být ukázáno, že tato věta se netýká jiných substancí než těch, 
v nichž je celá změna způsobována jen prostřednictvím hybných příčin, a že 
spočívá jen v pohybu, tudíž v proměně relací.“ -  E LXXVII, Ak. XXIII, 30.

„Veškerý vznik a zánik je jen změnou toho, co zůstává (změnou substan
ce); substance nevzniká a nezaniká (a svět také ne).“ -  E LXXVIII, Ak. XXIII,
30.

„Střídu lze vnímat jen díky setrvalému a jeho změně. Rozdíl časů, v nichž 
věci jsou, může být totiž vnímán jen v nich jakožto částech jednoho a téhož 
času. Veškerá střída je jen rozdělováním času. Proto musí existovat něco, co je 
po celý čas, protože celek je vždy v základu dělení. Proto je substance sub
strátem, a to, co se mění, je jen způsobem jeho existence.“ -  E LXXIX, Ak.
xxm , 30.

„Důkaz musí být veden tak, aby se hodil jen na substance jako phaenomena 
vnějších smyslů, tudíž z prostoru, který je spolu se svým určením po všechen 
čas. V prostoru se veškerá změna projevuje jako pohyb, neboť kdyby se proje
vovala ještě něčím jiným v relacích, pak by subjekt s ohledem na pojem 
změny nemohl setrvávat. Vše v prostoru by tedy muselo zároveň mizet.“ -  E
LXXX, Ak. XXIII, 30.

„Jestliže substance setrvává, zatímco se akcidenty střídají, a jestliže je 
substance, když jsou veškeré accidentia odstraněny, prázdným substantiale, co 
je pak tím, co přetrvává? Vše, co lze ve zkušenosti odlišit od toho, co se 
proměňuje, je kvantitou, a ta může být uvažována jen prostřednictvím ve
likosti pouze relativního účinku při stejných vnějších relacích, kvantita se tedy 
hodí jen pro tělesa.“ -  E LXXXI, Ak. XXIII, 30 n.

„Zde musíme pojednat o změnách.“ -  E LXXXII, Ak. XXIII, 31. (Pozn. 
vyd.)

,sl Nadpis „Důkaz“ a první odstavec ve vydání B nahrazují následující text 
vydání A:

„Důkaz této první analogie 
Všechny jevy jsou v čase. Čas může vztah v existenci jevů určovat dvojím 
způsobem, buď že jsou po soběy nebo že jsou současně. Pokud jde o první 
způsob, je čas nazírán jako časová řada, pokud jde o druhý, je nazírán jako 
časový objem.“ (Pozn. vyd.)
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Elementy, II. Logika, I. odd. Analytika, 2. kn. Zásady, 2. část

nost představovány jen jako určení jevů. Čas pro sebe však nemůže být 
vnímán. Z toho plyne, že v předmětech vnímání, tj. v jevech, se musí 
nacházet substrát, který představuje čas vůbec a na němž může být 
v aprehenzi zaznamenáváno veškeré střídání nebo současnost na zákla
dě vztahu jevů k tomuto substrátu. Avšak substrátem všeho reálného, 
tj. všeho, co náleží k existenci věcí, je substance, na níž může být vše, 
co patří k existenci, myšleno jen jako určení. To, co trvá a ve vztahu 
k čemu mohou být jedině určeny všechny časové vztahy mezi jevy, je 
tudíž substance v jevu, tj. reálno jevu, jež zůstává jakožto substrát 
veškeré změny vždy týmž. Vzhledem k tomu, že se tato substance 
nemůže v existenci měnit, nemůže být také její kvantum v přírodě ani 
zvětšeno, ani zmenšeno.

Naše aprehenze rozmanitosti v jevu je vždy sukcesivní, a neustále 
se tedy mění. Pouze jejím prostřednictvím tudíž nemůžeme nikdy určit, 
zda tato rozmanitost jakožto předmět zkušenosti je současně nebo 
v následnosti, není-li základem něco, co vždy jest, tj. něco zustáva- 

B 226 jícího a trvalého, u čeho veškerá změna a současnost není ničím jiným
než právě rozmanitými způsoby (mody času), jak to, co je trvalé, exis
tuje. Jen v trvalém jsou tedy možné časové vztahy (neboť současnost 

A 183 a následnost jsou jedinými vztahy v čase), tj. to, co trvá, je substrátem
empirické představy času samého, na kterém je jakékoli časové určení 
jedině možné. Trvalost vyjadřuje čas vůbec jako stálý korelát veškeré 
existence jevů, veškeré změny a veškerého následování. Změna se totiž 
netýká času samého, nýbrž jen jevů v čase (tak jako současnost není 
modem času samého, poněvadž v něm nejsou vůbec žádné části sou
časně, nýbrž jen po sobě). Kdybychom chtěli připisovat následnost 
času samému, museli bychom si myslet ještě nějaký jiný čas, v němž 
by byla tato následnost možná.152 Jedině tím, co je trvalé, získává

152 >,Vjem trvání není možný prostřednictvím vjemu sukcesivních určení 
a prostřednictvím vztahu jejich řady k času, právě tak jako není možný pro
střednictvím vztahu k jiné řadě určení, která sama vyžaduje časový prostor. 
Možný je naopak jen prostřednictvím toho, čeho existence není řadou ná
sledků, ale co je v sobě obsahuje jako svá určení, tudíž per durabilitatem 
substance.

Tento důkaz je veden jen z možnosti vjemu, ostatně tak jako všechny 
syntetické důkazy. Tam, kde nemohu vnímat substanci a její změny, tam platí; 
neplatí ale tam, kde ji nemohu vnímat jinak než prostřednictvím změn samých, 
a její trvání a čas její změny vůbec mohu posuzovat jen prostřednictvím vněj-

158



3. kap., 3. Analogie zkušenosti

existence v různých po sobě jdoucích částech časové řady nějakou 
velikost, kterou nazýváme trváním. V pouhé následnosti samé je totiž 
existence vždy mizející a začínající a nemá nikdy ani tu nej menší 
velikost. Bez toho, co trvá, není tedy žádný časový vztah. Čas sám 
o sobě ovšem nemůže být vnímán; toto trvalé na jevech je proto sub
strátem veškerého časového určení, tudíž i podmínkou možnosti veš
keré syntetické jednoty vjemů, tj. zkušenosti, a u tohoto trvalého se lze 
dívat na veškerou existenci a veškerou změnu v čase jen jako na určitý 
modus existence toho, co zůstává a trvá. Tím trvalým ve všech jevech 
je tedy předmět sám, tj. substance (phaenomenon), ale vše, co se mění 
nebo může měnit, náleží jen ke způsobu, jak tato substance nebo tyto 
substance existují, tudíž k jejich určením.

Zjišťuji, že za všech dob předpokládali nejen filosofové, nýbrž do
konce i běžný rozum tuto trvalost jako substrát veškeré změny jevů 
a vždy ji také budou přijímat jako nepochybnou; jenom filosof se
o tom vyjadřuje trochu určitěji, když říká: „Při všech změnách ve světě 
substance zůstává a jen akcidenty se mění.“ Nikde však nenacházím 
ani pokus o nějaký důkaz této syntetické věty, ba jen zřídka je, jak jí 
přece náleží, na prvém místě mezi čistými a plně a priori platícími 
zákony přírody. Věta, že substance je trvalá, je ve skutečnosti tautolo
gická. Pouze tato trvalost je totiž důvodem, proč na jev aplikujeme 
kategorii substance, a museli bychom dokázat, že ve všech jevech je 
něco trvalého, na čemž to, co se mění, nepředstavuje nic víc než určení 
jeho existence. Ale protože takový důkaz nemůže být nikdy veden 
dogmaticky, tj. z pojmů, jelikož se týká syntetické věty a priori, a jeli
kož se nikdy nemyslelo na to, že takové věty jsou platné jen ve vztahu 
k možné zkušenosti, a mohou tudíž být dokázány jen pomocí dedukce 
možnosti zkušenosti, není divu, že tato věta byla sice kladena za základ 
veškeré zkušenosti (protože při empirickém poznání pociťujeme její 
potřebu), avšak nikdy nebyla dokázána.

Jeden filosof, byv otázán: „Kolik váží dým?“, odpověděl: „Odečti 
od váhy spáleného dřeva váhu zbývajícího popela a dosteneš váhu

ších věcí, tak jako já, který myslím, myslím svou vlastní existenci; má setr- 
valost tím tedy dokázána není.“ -  E LXXXIII, Ak. XXffl, 31.

„V duši není možné žádné quantum substance. Není tudíž možné ani něco, 
co bychom mohli určovat prostřednictvím nějakého predikátu a mohli je 
nazývat setrvalým.“ -  E LXXXIV, Ak. XXIII, 31. (Pozn. vyd.)

B 227 

A 184

B 228 

A 185
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Elementy, II. Logika, 1. odd. Analytika, 2. kn. Zásady, 2. část

dýmu.“ Jako nesporné tedy předpokládal, že dokonce ani v ohni látka 
(substance) nezaniká, nýbrž jen její forma zakouší nějakou změnu.153 
Podobně byla věta: „Z ničeho nevzniká nic“ jen jiným důsledkem 
zásady trvalosti, či spíše nepřetržité existence vlastního subjektu jevů. 
Má-li být totiž na jevu to, co chceme nazývat substancí, vlastním sub
strátem všech časových určení, musí být možné určit každou existenci 
jak v minulém, tak v budoucím čase jedině a pouze na něm. Nějakému 
jevu tudíž můžeme dát jméno substance jen proto, že předpokládáme 
jeho existenci ve veškerém čase, což není dobře vyjádřeno ani slovem 

B 229 „trvalost“, jelikož toto slovo se týká spíše budoucího času. Nicméně
vnitřní nutnost trvat je přece neoddělitelně spjata s nutností, že něco 

A 186 bylo vždy, a tak ať tedy tento výraz zůstane. Gigni de nihilo nihil, in
nihilum nil posse reverti,154 byly dvě věty, které staří myslitelé neod
dělitelně spojovali a které dnes někteří z neporozumění rozdělují, pro
tože se domnívají, že se týkají věcí samých o sobě a že by první věta 
mohla protiřečit závislosti světa na nej vyšší příčině (a to dokonce 
pokud jde o její substanci). Tato obava je však zbytečná, protože je zde 
řeč jen o jevech v oblasti zkušenosti, jejichž jednota by nebyla nikdy 
možná, kdybychom chtěli nechat vznikat nové věci (co do substance). 
Potom by totiž odpadlo to, co může jedině představovat jednotu času, 
totiž identita substrátu jako to, v čem jedině má veškerá změna prů
běžnou jednotu. Přesto není tato trvalost nic víc než náš způsob, jak si 
představujeme existenci věcí (v oblasti jevů).

Určení substance, která nejsou ničím jiným než jejími zvláštními 
způsoby existence, se nazývají akcidenty. Jsou vždy reálné, protože se 
týkají existence substance (negace jsou pouze určení, která vyjadřují 

B 230 neexistenci něčeho na substanci). Jestliže tedy této realitě na substanci
připisujeme nějakou zvláštní existenci (například existenci pohybu 
jakožto akcidentu látky), nazýváme pak tuto existenci „inherencí“, na 
rozdíl od existence substance, kterou nazýváme „subsistencí“. Z toho 

A 187 však pramení mnoho chybných výkladů; přesněji a správněji mluvíme,
když označujeme akcident jen jako způsob, jak je existence substance

153 V PE doplněno: „Odkud to ví? Určitě ne ze zkušenosti.“ -  E LXXXV, 
Ak. XXIII, 47. (Pozn. vyd.)

154 „Z ničeho nevzniká nic, nic v nicotu nelze už vrátit.“ -  Persius, Satiry, 
III, 84. (Pozn. vyd.)
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pozitivně určována. Přesto je však kvůli podmínkám logického použí
vání našeho rozvažování nevyhnutelné, abychom jakoby v abstrakci 
odloučili to, co se může v existenci substance měnit, i když substance 
zůstává, a zkoumali to ve vztahu k tomu, co je skutečně trvalé a zá
kladní; proto také stojí tato kategorie pod záhlavím vztahů spíše jako 
jejich podmínka, než že by sama obsahovala nějaký vztah.

Na této trvalosti se pak také zakládá oprava pojmu změny. Vznik 
a zánik nejsou změny toho, co vzniká nebo zaniká. Změna je určitý 
způsob existence, který následuje po nějakém jiném způsobu existence 
téhož předmětu. Proto vše, co se mění, zůstává, a jen jeho stav se mění. 
Protože se tedy tato změna týká pouze určení, která mohou přestávat 
nebo také začínat, můžeme i my říci ve výroku zdánlivě paradoxním: 
jen to, co je trvalé (substance), se mění, zatímco to, co je proměnlivé, B 231 
nezakouší změnu, nýbrž střídání, protože jedna určení přestávají a jiná 
začínají.

Změnu lze vnímat jen na substancích a vznikání nebo zanikání vů- A 188 
bec nemůže být možným vjemem, pokud by se netýkalo výhradně ur
čení něčeho, co trvá, protože právě toto trvalé umožňuje představu
0 přechodu z jednoho stavu v druhý a od nebytí k bytí, kteréžto stavy 
tedy mohou být empiricky poznávány jen jako střídající se určení toho, 
co zůstává. Mějte za to, že něco začíná být naprosto; pak musíte mít 
časový bod, v němž to nebylo. Na co však chcete tento bod upevnit, 
ne-li na to, co již existuje? Nějaký prázdný čas, který by předcházel, 
není totiž předmětem vnímání. Připojíte-li však vznikání k věcem, 
které byly předtím a trvají až k tomu, co vzniká, pak bylo vznikající 
jenom určením těchto věcí jakožto toho, co je trvalé. Podobně se to má
1 se zanikáním, neboť zanikání předpokládá empirickou představu 
času, kdy nějaký jev již není.

Substance (v jevu) jsou substráty všech časových určení. Vznikání 
jedněch a zanikání druhých z nich by zrušilo i tu jedinou podmínku 
empirické jednoty času a jevy by se pak vztahovaly ke dvěma časům, B 232 
v nichž by vedle sebe uplývala existence, což je nesmyslné. Je totiž jen 
jeden čas, v němž musí být všechny různé časy kladeny nikoli najed- A 189 
nou, nýbrž po sobě.

Trvání je tedy nutnou podmínkou, za níž jedině jsou jevy jako věci 
nebo předměty určitelné v nějaké možné zkušenosti. Co je ale empiric
kým kritériem tohoto nutného trvání a s ním substanciality jevů, k to
mu nám dá následující výklad příležitost poznamenat vše nutné.
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B. Druhá analogie: Zásada časové posloupnosti
podie zákona kauzality

Všechny změny se dějí podle zákona spojení příčiny a účinku. 155

Důkaz156
(V předchozí zásadě bylo dokázáno, že všechny jevy časové posloup
nosti jsou vcelku jen změnami, tj. sukcesivním bytím a nebytím určení 
substance, která trvá, tudíž nikoli bytím substance samé, které ná
sleduje po jejím nebytí, nebo nebytím této substance, které následuje 

B 233 po jejím bytí, jinými slovy, že nedochází k vznikání nebo zanikání
substance samé. Tato zásada by mohla být vyjádřena také takto: Veš
keré střídání (sukcese) jevů je  jen změnou; vznikání nebo zanikání 
substance totiž nejsou její změny, protože pojem změny předpokládá, 
že jeden a týž subjekt existuje se dvěma protikladnými určeními, a te
dy trvá. Po této předběžné poznámce následuje důkaz.)

Pozoruji, že jevy následují po sobě, tj. že v určitém čase existuje 
nějaký stav věcí, jehož opak existoval v předchozím stavu. Spojuji 
tedy vlastně dva vjemy v čase. Spojování ovšem není dílem pouhého 
smyslu a názoru, nýbrž produktem syntetické mohutnosti obrazotvor
nosti, která určuje vnitřní smysl s ohledem na časový vztah. Obra
zotvornost však může zmíněné dva stavy spojit dvojím způsobem tak, 
že jeden nebo druhý z nich v čase předchází; neboť čas sám o sobě 
nemůže být vnímán a ve vztahu k němu nelze jakoby empiricky na 
objektu určit, co předchází a co následuje. Jsem si tedy vědom jen 
toho, že má imaginace klade jeden stav dříve a druhý později, a nikoli, 
že v objektu jeden stav předchází druhému, což jinými slovy znamená, 

B 234 že prostřednictvím pouhého vnímání zůstává objektivní vztah po sobě
následujících jevů neurčen. Má-li být tento vztah poznán jako určený, 
musí být mezi oběma stavy myšlen tak, aby tím bylo nutně určeno, 
který z nich musí být kladen dříve a který později, a nikoli naopak.

155 Vydání A:
yyZásada vytváření

Vše, co se děje (začíná být), předpokládá něco, po čem to následuje podle 
určitého pravid la (Pozn. vyd.)

156 Ve vydání A oba následující odstavce chybějí. (Pozn. vyd.)
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Avšak pojmem, který obsahuje nutnost syntetické jednoty, může být
jen čistý rozvažovací pojem, který není ve vnímání, a tím je pojem 
vztahu příčiny a účinku, z nichž příčina určuje účinek v čase jako 
následek, a nikoli jako něco, co by mohlo v pouhé fantazii předcházet 
(nebo dokonce vůbec nebýt vnímáno). Jen díky tomu, že podřizujeme 
posloupnost jevů, a tedy všech změn, zákonu kauzality, je tedy možná 
zkušenost sama, tj. empirické poznání jevů; ony samy jsou tudíž jako 
předměty zkušenosti možné jen na základě právě tohoto zákona.

Aprehenze jevové rozmanitosti je vždy sukcesivní. Představy částí 
následují po sobě. Zda po sobě následují i v předmětu, je druhým 
bodem reflexe, který v prvním bodě obsažen není. Člověk sice může 
vše nazývat objektem, dokonce i každou představu, pokud si jí je vě
dom; co však toto slovo znamená u jevů, nikoli pokud jsou (jako před- B 235 
stavy) objekty, nýbrž pokud jen označují nějaký objekt, to si zaslouží A 190 
hlubší zkoumání. Pokud jsou jevy jen jakožto představy zároveň před
měty vědomí, nijak se neliší od aprehenze, tj. od zahrnutí do syntézy 
obrazotvornosti, a musíme proto říkat: rozmanitost jevů se v mysli 
vytváří vždy sukcesivně. Kdyby jevy byly věcmi samými o sobě, ne
mohl by žádný člověk ze sukcese představ vyvodit, jak je jejich roz
manitost v objektu spojena. Máme totiž co činit jen se svými před
stavami; jaké by mohly být věci samy o sobě (bez ohledu na představy, 
jejichž prostřednictvím nás afikují), to je zcela mimo oblast našeho 
poznání. Nejsou-li tedy jevy věcmi samými o sobě, a přesto jsou tím 
jediným, co nám může být dáno k poznání, měl bych ukázat, jaké 
spojení v čase náleží rozmanitosti v jevech samých, je-li představa 
rozmanitosti v aprehenzi vždy sukcesivní. Tak například aprehenze 
rozmanitosti v jevu domu, který stojí přede mnou, je sukcesivní. Na 
místě je však otázka, je-li sukcesivní také rozmanitost tohoto domu 
o sobě, což ovšem nikdo nepřipustí. Dům ale není, stupňuji-li svůj 
pojem předmětu až k jeho transcendentálnímu významu, vůbec žádnou B 236 
věcí o sobě, nýbrž je jen jevem, tj. představou, jejíž transcendentálni A 191 
předmět je neznámý; co tedy rozumím otázkou: Jak může být roz
manitost spojena v jevu samém (který přece není sám o sobě ničím)?
V této otázce je to, co je obsaženo v sukcesivní aprehenzi, považováno 
za představu, ale jev, který je mi dán, třebaže není ničím víc než souhr
nem těchto představ, je považován za jejich předmět, s nímž má můj 
pojem, který odvozuji z představ aprehenze, souhlasit. Ihned vidíme 
protože pravda spočívá ve shodě poznání s objektem - , že se tu lze ptát
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jen po formálních podmínkách empirické pravdivosti, a jev -  na rozdíl 
od představ aprehenze -  si lze představovat jakožto objekt, který je od 
těchto představ odlišný jen tehdy, když podléhá pravidlu, které jej 
odlišuje od každé jiné aprehenze a které činí nutným určitý způsob 
spojení rozmanitosti. To vjevu, co obsahuje podmínku tohoto nutného 
pravidla aprehenze, je objekt.

Pokročme nyní v naší úloze. Že se něco děje, tj. že vzniká něco, 
nebo nějaký stav, který předtím nebyl, nemůže být empiricky pozoro- 

B 237 váno tam, kde nepředchází nějaký jev, který v sobě tento stav neob- 
A 192 sáhuje; neboť skutečnost, která by následovala po nějakém prázdném

čase, a tedy vznikání, jemuž by nepředcházel žádný stav věcí, lze 
aprehendovat právě tak málo jako prázdný čas sám. Každá aprehenze 
nějaké události je tedy vjemem, který následuje po nějakém jiném 
vjemu. Jelikož to tak je při každé syntéze aprehenze, jak jsem výše 
ukázal na jevu domu, aprehenze nějaké události se tím ještě neodlišuje 
od jiných událostí. Poznamenávám také, že když v určitém jevu, který 
obsahuje dění, označuji dřívější stav vnímání jako A, následující pak 
jako By že B může v aprehenzi po A jen následovat, zatímco vjem A ne
může po B následovat, nýbrž mu může jen předcházet. Vidím napří
klad nějakou loď plout dolů po proudu. Mé vnímání jejího místa na 
dolním toku řeky následuje po vnímání jejího místa na toku horním, 
a není možné, aby v aprehenzi tohoto jevu mohla být loď pozorována 
nejdříve na dolním a pak na horním toku řeky. Pořadí v posloupnosti 
vjemů v aprehenzi je zde tedy určeno a na toto pořadí je aprehenze 
vázána. V předchozím příkladu s domem mohly mé vjemy v aprehenzi 

B 238 začít od jeho střechy a skončit u základů, ale mohly také začít odspodu
a skončit nahoře, a právě tak jsem mohl aprehendovat rozmanitost 

A 193 danou v empirickém názoru zprava či zleva. V řadě těchto vjemů nebyl
tedy žádný určitý řád, který by činil nutným, kde musím s aprehenzi 
začít, abych rozmanitost spojoval empiricky. S tímto pravidlem se ale 
můžeme setkat vždy při vnímání toho, co se děje, a ono činí pořadí po 
sobě následujících vjemů (v aprehenzi tohoto jevu) nutným.

Budu tedy muset v našem případě odvozovat subjektivní posloup
nost aprehenze od objektivní posloupnosti jevů, protože subjektivní 
posloupnost je jinak zcela neurčitá a nerozlišuje jeden jev od druhého. 
Subjektivní posloupnost nedokazuje nic o spojení rozmanitosti v ob
jektu, protože je zcela libovolná. Objektivní posloupnost bude tedy 
spočívat v pořadí rozmanitosti v jevu, pomocí něhož aprehenze jedné

Elementy, II. Logika, 1. odd. Analytika, 2. kn. Zásady, 2. Část
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rozmanitosti (toho, co se děje) následuje po druhé (po tom, co předchá
zí) podle určitého pravidla. Jen to mne opravňuje k tvrzení, že i v jevu 
samém, nejen v mé aprehenzi, se vyskytuje určitá posloupnost, což 
znamená asi tolik, že aprehenze může postupovat jen v této posloup
nosti.

Podle takového pravidla musí tedy to, co nějaké události jako tako
vé předchází, obsahovat podmínku k nějakému pravidlu, podle něhož 
tato událost vždy a nutně následuje; nemohu však jít naopak od udá
losti zpět a určovat (pomocí aprehenze) to, co předchází. Od následu
jícího okamžiku se totiž žádný jev nevrací zpět k předchozímu, i když 
se k nějakému předchozímu jevu vztahuje; naproti tomu od daného 
času se nevyhnutelně postupuje k určitému následujícímu. Jelikož to, 
co následuje, je přece něco, musím to nutně vztahovat k něčemu jiné
mu, co předchází a po čem to podle určitého pravidla, tj. nutným způ
sobem, následuje, takže událost jako to podmíněné obsahuje bezpečný 
odkaz na nějakou podmínku, která danou událost určuje.

Předpokládejme, že nějaké události nepředchází nic, po čem by 
musela podle určitého pravidla následovat. Veškerá posloupnost vje
mů by pak byla určena jen v aprehenzi, tj. byla by určena pouze sub
jektivně. Tím by však vůbec nebylo objektivně určeno, který z vjemů 
vlastně musí předcházet a který následovat. Měli bychom tak jen ja
kousi hru představ, která by se nevztahovala vůbec k žádnému objektu, 
tj. naše vnímání by vůbec nerozlišovalo, pokud jde o časové vztahy, 
jeden jev od jakéhokoli jiného jevu, protože sukcese v aprehendování 
je všude stejná a v jevu, jak víme, není nic, co by ji určovalo tak, aby 
tím byla nějaká posloupnost kladena jako objektivně nutná. Nebudu 
tedy říkat, že vjevu po sobě následují dva stavy, nýbrž jen to, že jedna 
aprehenze následuje za druhou, což je něco subjektivního, co neurčuje 
žádný objekt, a co tedy vůbec nemůže platit za poznání nějakého před
mětu (dokonce ani vjevu).

Když tedy zjišťujeme, že se něco děje, vždy přitom předpokládáme, 
že tomu předchází něco, po čem to, co se děje, podle určitého pravidla 
následuje. Bez toho bych totiž o objektu neřekl, že následuje. Pouhá 
posloupnost v mé aprehenzi totiž neospravedlňuje žádnou posloupnost 
v objektu, není-li ovšem určena nějakým pravidlem ve vztahu k ně
čemu předchozímu. Svou subjektivní syntézu (aprehenze) činím tedy 
objektivní vždy vzhledem k nějakému pravidlu, podle kterého jsou 
jevy ve své posloupnosti, tj. tak, jak se dějí, určeny předchozím sta-

B 239

A 194

B 240 
A 195
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vem, a jedině a pouze za tohoto předpokladu je možná i zkušenost ně
čeho, co se děje.

Zdá se, že to protiřečí všem postřehům, které jsme až dosud o postu
pu při užívání našeho rozvažování učinili. Jde o postřehy, podle nichž 
jsme byli nejprve prostřednictvím vnímání a srovnání shodných ná- 

B 241 sledků mnoha událostí přivedeni k odhalení pravidla, podle něhož
určité události vždy následují po určitých jevech, a tím jsme teprve 

A 196 dostali podnět, abychom si utvořili pojem příčiny. Tak by byl tento
pojem pouze empirický a pravidlo, které nám poskytuje, totiž že vše, 
co se děje, má nějakou příčinu, by bylo stejně nahodilé jako zkušenost 
sama: jeho obecnost a nutnost by tedy byly jen vybásněné a neměly by 
opravdovou obecnou platnost, protože by nebyly založeny a priori, 
nýbrž jen induktivně. S pojmem příčiny se to ale má stejně jako s ji
nými čistými představami a priori (například s prostorem a časem), 
které můžeme vyjmout ze zkušenosti jako jasné pojmy jen proto, že 
jsme je do zkušenosti vložili a jejich pomocí jsme zkušenost teprve 
vytvořili. Logická jasnost této představy o pravidle určujícím řadu 
událostí, jako je tomu u pojmu příčiny, je ovšem možná jen tehdy, 
když jsme ji použili ve zkušenosti. Přitom ale platí, že ohled na tuto 
představu jakožto podmínku syntetické jednoty jevů v čase byl zá
kladem zkušenosti samé, a tudíž jí apriorně předcházel.

Jde tedy o to ukázat na příkladu, že nikdy, ani ve zkušenosti, ne
připisujeme následování (nějaké události, když se děje něco, co zde 
předtím nebylo) nějakému objektu -  rozlišujíce tuto následnost od 

B 242 subjektivního postupu naší aprehenze -  kromě případu, kdy má toto
následování za základ pravidlo, které nás nutí dodržovat toto pořadí 

A 197 vjemů spíše než nějaké jiné, ba že je to vlastně tato nutnost, která
představu sukcese v objektu teprve umožňuje.

Máme v sobě představy, jichž si také můžeme být vědomi. Ať už ale 
toto vědomí sahá jakkoli daleko a je jakkoli přesné nebo věrné, přesto 
jsou to stále jen představy, tj. vnitřní určení naší mysli v těch či oněch 
časových vztazích. Jak dospíváme k tomu, že těmto představám připi
sujeme nějaký objekt, neboli že jim jako modifikacím připisujeme vedle 
jejich subjektivní reality i jakousi objektivní realitu? Objektivní význam 
nemůže spočívat ve vztahu k nějaké jiné představě (toho, co bychom 
chtěli o předmětu vypovídat), neboť jinak znovu vyvstane otázka: Jak 
vychází opět tato představa sama ze sebe a jak získává kromě sub
jektivního významu, který je jí vlastní jakožto určení stavu mysli, ještě
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význam objektivní? Když zkoumáme, jakou novou vlastnost získají
naše představy vztahem k nějakému předmětu a co je to za platnost, které 
se jim tím dostává, shledáme, že předmět nedělá nic víc, než že spojení 
představ činí určitým způsobem nutným a že je podřizuje určitému 
pravidlu; a naopak, že objektivní význam je našim představám udělován 
jen tím, že v časovém vztahu našich představ je určitý nutný řád.

V syntéze jevů následuje rozmanitost představ vždy po sobě. Tím si 
nepředstavujeme vůbec žádný objekt, protože pomocí této posloup
nosti, která je společná všem aprehenzím, není něco odlišeno od ně
čeho jiného. Jakmile však vnímám, nebo se předem domnívám, že v té
to posloupnosti je nějaký vztah k předchozímu stavu, z něhož před
stava, vyplývá podle určitého pravidla, pak si něco představuji jako 
událost nebo jako něco, co se děje, tj. poznávám nějaký předmět, který 
musím dosadit v čase na určité místo, které mu po předchozím stavu 
nemůže být přiděleno jinak. Když tedy zjišťuji, že se něco děje, pak je 
v této představě v prvé řadě obsaženo, že něco předchází, jelikož právě 
ve vztahu k tomu získává jev svůj časový vztah totiž, že existuje po 
určitém předchozím čase, kdy ještě nebyl. Jev ale může své určité 
časové umístění v tomto vztahu získat jen tím, že je v předchozím 
stavu předpokládáno něco, po čem vždy, tj. podle určitého pravidla, 
následuje. Odtud plyne: za prvé, že řadu nemohu obrátit, a to, co se 
děje, nemohu předřadit tomu, po čem to následuje; za druhé, že když je 
kladen stav, který předchází, následuje tato určitá událost nevyhnutel
ně a nutně. Mezi našimi představami tak vzniká určitý pořádek, v němž 
přítomný stav (pokud vznikl) odkazuje na nějaký stav předchozí jako 
na jistý, i když ještě neurčitý korelát této události, jež je dána, neboli na 
korelát, který se však vztahuje k této události určujícím způsobem jako 
ke svému následku a nutně ji se sebou spojuje v časové řadě.

Je-li tedy nutným zákonem naší smyslovosti, a tudíž, formální pod
mínkou všech vjemů to, že dřívější čas nutně určuje čas následující 
(jelikož k následujícímu času nemohu dospět jinak než prostřednictvím 
času předcházejícího), pak je také nepostradatelným zákonem empi
rické představy časové řady zákon, že každou existenci v následujícím 
čase určují jevy minulého času a že tyto existence jakožto události 
nenastanou, pokud jim minulé jevy jejich existenci v čase neurčí, tj. 
pokud ji nestanoví podle určitého pravidla. Jenom na jevech můžeme 
totiž empiricky poznat tuto kontinuitu ve vzájemném vztahu jednotli
vých časů.

B 243 
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B 244

A 199
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Rozvažování náleží ke každé zkušenosti a její možnosti, a to první, 
co pro ni dělá, je, že činí představu předmětu vůbec možnou, a nikoli, 

B 245 že činí představu předmětů zřetelnou. Děje se to tím, že rozvažování
přenáší časový řád na jevy a jejich existenci. Každému z nich jako 
následku totiž přiznává apriorně určené místo v čase vzhledem k před- 

A 200 chozím jevům, bez něhož by se neshodoval s časem samým, který
všem svým částem apriorně určuje jejich místo. Toto určení místa v ča
se pak nemůže být převzato ze vztahu jevů k absolutnímu času (neboť 
ten není předmětem vnímání), nýbrž naopak, jevy samy si musí na
vzájem určit svá místa v čase a tato místa v časové posloupnosti učinit 
nutnými, tj. to, co nyní následuje nebo se děje, musí následovat podle 
určitého obecného pravidla po tom, co bylo obsaženo v předešlém 
stavu. Z toho vzniká řada jevů, která prostřednictvím rozvažování 
vytváří a činí nutným totéž pořadí a stálou souvislost v řadě možných 
vjemů, jak je nacházíme apriorně dané ve formě vnitřního názoru (ča
su), v němž musí mít všechny vjemy své místo.

To, že se něco děje, je tedy vjemem, který patří k možné zkušenosti, 
jež se stává skutečnou tím, že se dívám na jev vzhledem k jeho místu 
v čase jako na určený, a tedy jako na objekt, který může být podle 
určitého pravidla ve vzájemném vztahu vjemů vždy nalezen. Toto 

B 246 pravidlo, jak něco určit co do časového pořadí, ale říká, že to, co před
chází, obsahuje podmínku, za níž ta událost vždy (tj. nutně) následuje. 

A 201 Zásada dostatečného důvodu je tedy důvodem možné zkušenosti, totiž
objektivního poznání jevů, pokud jde o jejich vztah v časové posloup
nosti.

Důkazní důvod této věty se však zakládá pouze na následujících 
momentech. K veškerému empirickému poznání patří syntéza roz
manitosti prostřednictvím obrazotvornosti, která je vždy sukcesivní, tj. 
představy v ní vždy následují po sobě. Posloupnost však není, co do 
pořadí (co musí předcházet a co následovat), v obrazotvornosti vůbec 
určena a řadu po sobě následujících představ lze sledovat jak dozadu, 
tak dopředu. Je-li však tato syntéza syntézou aprehenze (rozmanitosti 
v daném jevu), pak je pořádek v objektu určen nebo -  přesněji řečeno 

je v něm pořádek sukcesivní syntézy, jež objekt určuje. Podle této 
syntézy musí něco nutně předcházet, a je-li ono kladeno, musí něco 
jiného nutně následovat. Má-li tedy mé vnímání obsahovat poznání 
nějaké události, totiž že se něco skutečně děje, pak to musí být em
pirický soud, v němž soudíme, že následek je určen, tj. že předpokládá
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co do času nějaký jiný jev, po němž následuje nutně, neboli podle B 247 
určitého pravidla. Naopak, když kladu ono předchozí, a tato událost by 
potom nutně nenásledovala, musel bych ji považovat jen za subjektivní 
hru své fantazie, a kdybych si pod tím přesto představoval něco objek- A 202 
tivního, musel bych to nazývat pouhým snem. Vztah jevů (jako mož
ných vjemů), podle něhož je existence toho, co následuje (co se děje), 
určena nutně v čase a podle jistého pravidla něčím předchozím, a tedy 
vztah příčiny k účinku je podmínkou objektivní platnosti našich empi
rických soudů vzhledem k řadě vjemů, tudíž podmínkou jejich empi
rické pravdivosti, a tedy zkušenosti. Zásada kauzálního vztahu v po
sloupnosti jevů proto platí také pro všechny předměty zkušenosti (za 
podmínek sukcese), protože tato zásada sama je důvodem možnosti 
takové zkušenosti.

Zde se však objevuje ještě jedna pochybnost, kterou je třeba odstra
nit. Zásada kauzálního spojení mezi jevy je v naší formulaci omezena 
na jejich následnost, ačkoli se při jejím užívání ukazuje, že se hodí také 
na jejich spoluvýskyt a že příčina i účinek mohou být současně.
V místnosti je například jiná teplota než venku. Ohlížím se po příčině B 248 
a nacházím roztopená kamna. Tato kamna jakožto příčina jsou tedy 
současně se svým účinkem, teplotou v místnosti; příčina a účinek tedy 
nenásledují po sobě v čase, nýbrž obojí je současně, a zákon přesto 
platí. Největší část působících příčin v přírodě se odehrává zároveň se A 203 
svými účinky a časová následnost účinků je způsobena jen tím, že 
příčina nemůže celý svůj účinek vykonat v jednom okamžiku. Avšak 
v tom okamžiku, kdy účinek poprvé vzniká, je vždy zároveň s kauza
litou své příčiny, protože kdyby ona příčina na okamžik předtím pře
stala být, vůbec by k tomuto účinku nedošlo. Zde je však třeba pozna
menat, že jde o časový řád, nikoli o časový průběh; a tento vztah 
zůstane zachován, i kdyby žádný čas neproběhl. Čas mezi kauzalitou 
příčiny a jejím bezprostředním účinkem může být mizivý (příčina a úči
nek jsou tedy současně), ale vztah příčiny k účinku zůstává přesto, 
jde-li o čas, určitelný. Považuji-li kouli, která leží na vycpaném pol
štáři a vytlačuje v něm dolíček, za příčinu, pak je příčina zároveň 
s účinkem. Přesto je však oba rozlišuji pomocí časového vztahu jejich 
vzájemného dynamického spojení. Když totiž položím kouli na pol
štář, po jeho předchozím hladkém tvaru následuje dolíček; má-li však 
polštář (nevím odkud) nějaký dolíček, žádná olověná koule po něm B 249
nenásleduje.
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A 204 dem ke kauzalite příčiny, která předchází. Sklenice je příčinou stou
pání vody nad horizontální rovinu, ačkoli jsou oba jevy současné. 
Jakmile totiž vodu naberu sklenicí z nějaké větší nádoby, následuje 
něco, totiž změna vodorovného stavu hladiny, který měla voda v ná
době, v konkávni stav, kterého nabývá ve sklenici.

Tato kauzalita vede k pojmu činnosti, ten k pojmu síly a jeho pro
střednictvím k pojmu substance. Jelikož nechci svůj kritický záměr, 
který se týká pouze pramenů syntetického poznání a priori, směšovat 
s rozbory, které se týkají pouze vysvětlování (nikoli rozšiřování) po
jmů, přenechávám jejich celkový výklad nějakému budoucímu sy
stému čistého rozumu, jakkoli se s podobnou analýzou v bohaté míře 
setkáváme již i v dosud známých učebnicích tohoto druhu. Přesto však 
nemohu nezmínit empirické kritérium substance, pokud se substance 
zdánlivě projevuje nikoli prostřednictvím trvalosti jevu, nýbrž lépe 
a snadněji prostřednictvím činnosti.

B 250 Kde je činnost, tudíž aktivita a síla, tam je také substance, a jedině
v ní musíme hledat sídlo onoho plodného zdroje jevů. Takto se to 
snadno řekne, ale když se máme vyslovit o tom, co substancí rozumí- 

A 205 me, a vyhnout se přitom bludnému kruhu, odpověď již tak snadná není.
Jak chceme z činnosti rovnou usuzovat na trvalost činného, což je 
přece jeden z podstatných a zvláštních znaků substance (phaenome
non)? Z hlediska toho, co jsme řekli výše, nepředstavuje už ale řešení 
této otázky takovou obtíž, i když obvyklým způsobem (při pouhém 
analytickém zacházení s pojmy) by byla zcela neřešitelná. Činnost již 
znamená vztah subjektu kauzality k účinku. Vzhledem k tomu, že 
veškerý účinek spočívá v tom, co se děje, tudíž v proměnlivém, kterým 
je čas vyznačován jako sukcese, je posledním subjektem proměnlivého 
to, co trvá jakožto substrát vší střídy, tj. substance. Podle principu 
kauzality je totiž činnost vždy prvním důvodem veškeré změny jevů, 
a nemůže tedy být v subjektu, který se sám mění, protože pak bychom 
museli požadovat další činnost a nějaký další subjekt, který by tuto 
změnu určoval. V důsledku toho je činnost dostatečným empirickým 

B 251 kritériem substanciality subjektu, aniž bychom museli jeho trvalost
teprve hledat pomocí srovnávaných vjemů, což ani tímto způsobem 
nelze provést s takovou zevrubností, která by odpovídala velikosti 
a přísné obecnosti pojmu. Ze první subjekt kauzality veškerého vzni
kání a zanikání nemůže sám (v oblasti jevů) ani vzniknout, ani zanik-
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nout, je totiž bezpečný závěr, který ústí v empirickou nutnost a trva- A 206 
lost, co se týče existence, tedy v pojem substance jakožto jevu.

Když se něco děje, je předmětem zkoumání již pouhé vznikání sa
mo o sobě bez ohledu na to, co vzniká. Je třeba zkoumat již sám pře
chod z nebytí nějakého stavu do tohoto stavu, za předpokladu, že tento 
stav neobsahuje žádnou kvalitu v jevu. Toto vznikání se netýká, jak 
bylo ukázáno v kapitole A, substance (neboť ta nevzniká), nýbrž jejího 
stavu. Je to tedy pouhá změna, a nikoli vznik z ničeho. Je-li tento vznik 
z ničeho považován za účinek nějaké cizí příčiny, říká se mu stvoření.
To ovšem nelze jako událost mezi jevy připustit, jelikož pouhá jeho 
možnost by zrušila jednotu zkušenosti. Na druhé straně -  jestliže se na 
všechny tyto věci dívám nikoli jako na fenomény, nýbrž jako na věci 
o sobě a jako na předměty pouhého rozvažování, přestože jsou to sub- B 252 
Stance -  lze je považovat co do jejich existence za závislé na cizí pří
čině; což by ale potom s sebou neslo docela jiné významy slov a ne
hodilo by se to na jevy jako možné předměty zkušenosti.

A priori nemáme ani nej menší ponětí o tom, jak se vůbec může něco 
měnit nebo jak je možné, aby po jednom stavu v jednom okamžiku 
následoval v jiném okamžiku stav opačný. K tomu je zapotřebí zna- A 207 
losti skutečných sil, které můžeme nabýt jen empiricky, například 
znalosti hybných sil, nebo, což je totéž, určitých sukcesivních jevů 
(jako pohybů), které takové síly ohlašují. Nicméně formu každé změ
ny, podmínku, za níž může jakožto vznikání nějakého jiného stavu je
dině probíhat (ať už je její obsah, tj. stav, který se proměňuje, jakýkoli), 
tudíž sukcesi stavů samých (toho, co se stalo), lze posuzovat a priori

157podle zákona kauzality a časových podmínek.
Jestliže nějaká substance přechází ze stavu a do stavu b, liší se B 253 

okamžik druhého stavu od okamžiku prvního stavu a následuje po 
něm. Podobně se také druhý stav jakožto realita (vjevu) liší od prvního 
stavu, v němž tento stav nebyl, stejně jako se liší b od nuly; tj. i kdyby 
se stav b lišil od stavu a jen co do velikosti, znamená tato změna, že 
z a vzniká b, které v předchozím stavu nebylo a vzhledem k němuž se A 208 
stav a rovnal nule.

157 Dobře si povšimněte, že nemluvím o změně vztahů vůbec, nýbrž o změ
ně stavu. Proto platí, že když se nějaké těleso pohybuje rovnoměrně, nemění 
vůbec svůj stav (pohyb); mění ho však, když se jeho pohyb zrychluje či zpo
maluje.
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Ptáme se tedy, jak přechází nějaká věc z jednoho stavu a do něja
kého jiného stavu b. Mezi dvěma okamžiky existuje vždy určitý čas 
a mezi dvěma stavy v těchto okamžicích je vždy určitý rozdíl, který má 
nějakou velikost (neboť všechny části jevů jsou vždy opět velikostmi). 
Každý přechod z jednoho stavu do druhého probíhá tedy v určitém 
čase, který je  obsažen mezi dvěma okamžiky, z nichž první okamžik 
určuje stav, z něhož věc vychází, zatímco okamžik druhý určuje stav, 
do něhož dospívá. Oba jsou tedy hranicemi času určité změny, a tedy 
mezistavy mezi oběma stavy, a jako takové jsou součástí celé změny. 
Každá změna má však nějakou příčinu, která po celý čas, kdy ona 
změna probíhá, uplatňuje svou kauzalitu. Tato příčina tedy nevyvolává 

B 254 svou změnu náhle (najednou nebo v jednom okamžiku), nýbrž v urči
tém čase, takže stejně jako roste čas od počátečního okamžiku a až ke 
svému završení v b, i velikost reality (b -  a) je  vytvářena prostřed
nictvím všech nižších stupňů, které jsou obsaženy mezi prvním a po
sledním stupněm. Všechny změny jsou tedy možné jen prostřednic
tvím nepřetržité činnosti kauzality, která se, je-li rovnoměrná, nazývá 

A 209 momentem. Z těchto momentů změna nesestává, nýbrž je  jimi vytváře
na jako jejich účinek.

Takový je  tedy zákon kontinuity všech změn, jehož základ je násle
dující: ani čas, ani jev v čase nesestávají z částí, které jsou nejmenší,

4

a přesto stav věci prochází při její změně všemi těmito částmi jakožto 
elementy ke svému dalšímu stavu. Žádný rozdíl reálna v jevu, stejně 
jako žádný rozdíl ve velikosti časů, není ten nejmenší, a tak vyrůstá 
nový stav reality z prvního stavu, v němž ona realita nebyla, pro
střednictvím všech jejích nekonečných stupňů, jejichž vzájemné rozdí
ly jsou dohromady menší než rozdíl mezi nulou a a .

Nejde nám zde o to, jaký užitek může tato věta přinést přírodověd
nému bádání. Bylo by však velmi žádoucí přezkoumat, jak je  taková 
věta, která se zdá tolik rozšiřovat naše poznání přírody, možná zcela 
a priori, a to i přesto, že se hned na první pohled ukazuje jako skutečná 

B 255 a správná, takže bychom si mohli myslet, že nás to zprošťuje otázky,
jak je  možná. Existuje totiž tolik neoprávněných nároků na rozšiřování 
našeho poznání pomocí čistého rozumu, že je  třeba považovat za obec- 

A 210 nou zásadu, že v té věci musíme být naprosto nedůvěřiví a bez dokla
dů, které nám může opatřit důkladná dedukce, nesmíme ničemu ta
kovému věřit a nic takového přijímat ani na základě nejjasnějšího
dogmatického důkazu.
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Veškerý přírůstek empirického poznání a veškerý postup vnímání
neznamená nic jiného než rozšíření určení vnitřního smyslu, tj. postup 
v čase. Předměty přitom mohou být, jaké chtějí, buď jevy, nebo čisté 
názory. Tento postup v čase určuje vše a sám o sobě už dále není určen 
ničím, tj. jeho části jsou jen v čase a jsou dány jeho syntézou, ale 
nejsou dány před ní. Každý přechod ve vnímání, který směřuje k něče
mu, co následuje v čase, je proto určením času prostřednictvím tvorby 
tohoto vjemu, a jelikož čas je  vždy a ve všech svých částech určitou 
velikostí, postupuje tvorba vjemu jako jisté velikosti skrze všechny 
stupně od nuly až po jeho určitý stupeň, z nichž žádný není tím nej- 
menším. Zde se ukazuje možnost poznat apriorně zákon změn, pokud 
jde o jejich formu. Anticipujeme jen svou vlastní aprehenzi, jejíž for- B 256 
mální podmínku musí být ovšem možné poznat a priori, protože je  
v nás přítomna dokonce před veškerými danými jevy.

Podobně jako čas obsahuje apriorní smyslovou podmínku možnosti 
kontinuálního postupu od toho, co existuje, k tomu, co následuje, tak je 
také rozvažování prostřednictvím jednoty apercepce apriorní pod- A 211 
mínkou možnosti kontinuálního určování všech míst pro jevy v tomto 
čase, a to skrze řadu příčin a účinků, kde příčiny s sebou nevyhnutelně 
nesou existenci účinků, a činí tak empirické poznání časových vztahů 
pro každý čas (obecně), a tedy objektivně platným.

C. Třetí analogie: Zásada současného bytí 
podle zákona vzájemného působení neboli vzájemnosti

Všechny substance, pokud mohou být vnímány v prostoru jako sou
časné, jsou ve vztahu průběžného vzájemného působení

Důkaz159

Věci jsou současně tehdy, když v empirickém názoru může následovat 
vjem jedné věci po vjemu druhé recipročně (což se v časové posloup- B 257 
nosti jevů stát nemůže, jak bylo ukázáno u druhé zásady). Tak mohu

158 Vydání A:
„Zásada vzájemnosti.

Všechny substance, pokud jsou současně, se nacházejí v průběžné vzájem
nosti (tj. ve vzájemném působení mezi sebou).“ (Pozn. vyd.)

159 Ve vydání A není obsažen následující odstavec. (Pozn. vyd.)
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vnímat nejprve Měsíc a až poté Zemi, nebo také naopak nejprve Zemi 
a potom Měsíc, a protože vjemy těchto předmětů mohou následovat 
střídavě, říkám, že existují současně. Toto současné bytí je  ale exis
tencí rozmanitosti v témže čase. Čas sám však nemůžeme vnímat, 
takže z toho, že věci jsou kladeny v témže čase, nelze poznat, že jejich 
vjemy mohou po sobě následovat recipročně. Syntéza obrazotvornosti 
v aprehenzi by tedy podávala každý z těchto vjemů jen jako přítomný 
v subjektu, když tam druhý vjem není, a naopak, ale nikoli tak, že pří
slušné objekty jsou současně, tj. že když je jeden, je v témže čase i dru
hý, což je nutné k tomu, aby vjemy mohly jeden po druhém střídavě 
následovat. Potřebujeme tudíž rozvažovací pojem recipročního určení 
těchto věcí, které zároveň existují nezávisle na sobě, abychom mohli 
říci, že reciproční sled vjemů je  založen v objektu, a představovat si tak 
tuto současnost jako objektivní. Nicméně vztah substancí, v němž 

B 258 jedna obsahuje určení, jejichž důvod je obsažen v druhé, je vztahem
vlivu, a jestliže tento vztah recipročně obsahuje důvod určení v druhé 
substanci, jde o vztah vzájemnosti neboli vzájemného působení. Sou
časné bytí substancí v prostoru nemůže tedy být ve zkušenosti poznáno 
jinak než za předpokladu jejich vzájemného působení; to je však také 
podmínkou možnosti věcí samých jakožto předmětů zkušenosti.

Věci jsou současně, pokud existují v jednom a témže čase. Podle če
ho však poznáme, že jsou v jednom a témže čase? Podle toho, že při 
syntéze aprehenze této rozmanitosti nehraje roli pořádek, to znamená, 
že můžeme postupovat od A přes Bf C, D k E, nebo také naopak od E 
k A. Kdyby totiž šlo o syntézu v časové posloupnosti (v pořadí, které 
začíná u A a končí v E)> nebylo by možné začít aprehenzi ve vnímání 
u E a postupovat zpět k A, protože A by patřilo k minulému času a ne
mohlo by už být předmětem aprehenze. 160

160
yyProstor umožňuje vzájemnost. Myslící bytost s veškerými svými mo

hutnostmi, jejichž účinek patří jen k vnitřnímu smyslu, však není relací v pro
storu. V důsledku toho není pochopitelné commercium duše s tělem. Vzá
jemnost věcí o sobě samých musí mít buď nějakou třetí substanci, v níž jsou 
obě jako accidentia a vůči sobě navzájem ve vztahu, tak jak to chápe spino- 
zismus, nebo, když se jí netýká, zůstává nepochopitelná. Jedině prostor je 
phaenomenon možné vzájemnosti. Pojímám-li tělesa pouze jako phaenomena, 
které jsou ve mně, může být poznávací mohutnost vnitřního smyslu ve vzá
jemném vztahu s mohutnostmi smyslu vnějšího.“ -  E LXXXVI, Ak. XXIII, 32 
n. (Pozn. vyd.)
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3. kap., 3. Analogie zkušenosti

Máte-li pak za to, že v určité rozmanitosti substancí jakožto jevů by A 212
byla každá z nich zcela izolovaná, tj. žádná by nepůsobila na druhou 
a nepřijímala by od ní recipročně žádné vlivy, pak pravím, že jejich 
současné bytí by nebylo předmětem možného vjemu a že existence B 259 
jedné substance by v žádném případě nemohla vést cestou empirické 
syntézy k existenci substance druhé. Když totiž uvážíte, že by byly 
odděleny zcela prázdným prostorem, pak by vjem postupující v čase 
od jedné k druhé mohl sice této substanci prostřednictvím následu
jícího vjemu určit její existenci, ale nemohl by rozlišit, zda tento jev 
následuje objektivně po prvním, nebo zdaje s ním naopak současný.

Vedle pouhé existence zde tedy musí být ještě něco, čím A určuje 
v čase místo B, a naopak zase něco, čím B určuje v čase místo A, pro
tože jen substance myšlené pod touto podmínkou si lze empiricky 
představovat jako existující současně. Místo v čase je  však něčemu 
určováno jen tím, co je  jeho příčinou nebo příčinou jeho určení. Každá 
substance tedy musí (jelikož následkem něčeho může být jen co do 
svých určení) obsahovat kauzalitu jistých určení v druhé substanci, 
a zároveň účinky kauzality druhé substance v sobě, tj. má-li být jejich 
současné bytí rozpoznáno v nějaké možné zkušenosti, musí se obě 
(bezprostředně nebo zprostředkovaně) nacházet v dynamické vzá- A 213 
jemnosti. S ohledem na předměty zkušenosti je  ale všechno to, bez 
čeho by sama zkušenost o těchto předmětech nebyla možná, nutné pro B 260 
všechny substance v jevu, jsou-li současně; je  tedy nutné, aby mezi 
sebou byly v průběžné vzájemnosti neboli ve vzájemném působení.

Slovo „vzájemnost“ je v našem jazyce dvojznačné a může znamenat 
communio“, nebo i „commercium“. My je zde používáme ve druhém 

smyslu jako dynamickou vzájemnost, bez níž by nemohla být nikdy 
empiricky poznána ani místní vzájemnost (communio spatii). Na na
šich zkušenostech si lze snadno povšimnout, že jenom kontinuální 
vlivy na všech místech prostoru mohou vést naši mysl od jednoho 
předmětu k druhému; že světlo, které se pohybuje mezi naším okem 
a nebeskými tělesy, vytváří zprostředkovanou vzájemnost mezi námi 
a těmito předměty, a tím dokazuje jejich současné bytí; že nemůžeme 
empiricky změnit místo (vnímat tuto změnu), aniž by nám materie 
všude neumožňovala vnímání našeho místa, a materie že může doka
zovat svou současnost jen prostřednictvím svého vzájemného půso
bení, a na základě toho koexistenci i těch nej vzdálenějších předmětů 
(i když jen zprostředkovaně). Bez vzájemnosti je  každý vjem (jevu A 214

175



v prostom) oddělen od druhého a řetěz empirických představ, tj. zku
li 261 šenost, by začínal u každého nového objektu zcela od začátku, aniž by

s ním mohla předchozí empirická představa i v tom nejmenším souvi
set, nebo s ním být v časovém vztahu. Tím vůbec nechci popírat prázd
ný prostor, neboť ten ještě vždy může být tam, kam vjemy vůbec ne
dosahují, a kde tedy nedochází k empirickému poznání současného 
bytí; potom však není objektem pro veškerou naši možnou zkušenost.

Jako vysvětlení může posloužit následující poznámka. Všechny je 
vy v naší mysli -  jakožto obsažené v možné zkušenosti -  se musí na
cházet ve vzájemnosti (communio) apercepce, a mají-li předměty ja
kožto existující současně být představovány spojené, musí si navzájem 
určovat své místo v jednom čase, a tvořit tak celek. Má-li tato sub
jektivní vzájemnost spočívat na nějakém objektivním základě nebo být 
vztahována k jevům jakožto substancím, musí vnímání jedné substance 
jakožto důvodu umožňovat vnímání druhé a naopak, aby sukcese, 
která vždy ve vjemech jakožto aprehenzích je, nebyla připisována 
objektům, nýbrž aby si tyto objekty bylo možno představovat jako 
existující současně. To je  však vzájemný vliv, tj. reálná vzájemnost 

A 215 (commercium) substancí, bez níž by se empirický vztah současného
bytí nemohl ve zkušenosti vyskytnout. Prostřednictvím tohoto com- 

B 262 mercia tvoří jevy -  jsou-li samostatné, ale přesto ve spojení -  složený
celek (compositum reále). Taková kompozita jsou možná na různý 
způsob. Tři dynamické vztahy, z nichž vycházejí všechny ostatní, jsou 
tedy vztah inherence, konsekvence a kompozice.

*

To jsou tedy tři analogie zkušenosti. Nejsou ničím jiným než zásadami 
určení existence jevů v čase podle všech třech jeho modů, tj. podle 
vztahu k času samému jako k veličině (velikost existence, tj. trvání), 
podle vztahu v čase jako určité řadě (po sobě), a konečně v čase jako 
úhrnu veškeré existence (současně). Tato jednota časového určení je 
veskrze dynamická, tj. čas není chápán jako to, v čem by zkušenost 
bezprostředně určovala každé existenci její místo. To je  totiž nemožné, 
protože absolutní čas není předmětem vnímání, jím ž by mohly být 
zkušenosti drženy pohromadě. Je to spíše tak, že tím, co a priori 
a s platností pro všechen čas určuje každému z jevů místo jeho existen
ce v čase, je  pravidlo rozvažování, které je  tím jediným, díky čemu 
může získat existence jevů syntetickou jednotu co do časových vztahů.

Elementy, II. Logika, 1. odd. Analytika, 2. kn. Zásady, 2. část
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3. kap., 3. Analogie zkušenosti

Přírodou (v empirickém smyslu) rozumíme vzájemný vztah jevů co 
do jejich existence podle nutných pravidel, tj. podle zákonů. Existují 
tedy určité zákony, a to zákony a priori, které teprve činí přírodu mož
nou; empirické zákony pak mohou existovat a být nalezeny jen pro
střednictvím zkušenosti, a to díky oněm původním zákonům, podle 
nichž je  teprve možná i sama zkušenost. Naše analogie představují 
tedy vlastně jednotu přírody ve vzájemném vztahu všech jevů, a to 
jednotu pod určitými exponenty, které nevyjadřují nic jiného než vztah 
času (pokud v sobě zahrnuje veškerou existenci) k jednotě apercepce, 
která může probíhat jen v syntéze podle pravidel. Dohromady tedy 
říkají: všechny jevy se nacházejí v jedné přírodě a musí se v ní nachá
zet, protože bez této apriorní jednoty by nebyla možná žádná jednota 
zkušenosti, a tedy ani žádné určení předmětů v ní.

O způsobu dokazování, jehož jsme použili u těchto transcendentál
ních přírodních zákonů, a o jeho zvláštnosti je třeba učinit poznámku, 
která je zároveň velmi důležitá jako předpis při každém jiném pokusu 
dokazovat intelektuální a zároveň syntetické věty a priori. Kdybychom 
chtěli tyto analogie dokazovat dogmaticky, tj. z pojmů -  totiž že se 
vše, co existuje, nachází jen v tom, co je trvalé, že každá událost před
pokládá v dřívějším stavu něco, po čemž následuje podle určitého 
pravidla, a konečně, že v rozmanitosti, která je současně, jsou stavy 
současně ve vzájemném vztahu (tj. nacházejí se ve vzájemnosti) podle 
určitého pravidla - ,  bylo by veškeré naše namáhání úplně marné. Od 
jednoho předmětu a jeho existence nelze totiž vůbec dojít k existenci 
jiného předmětu, nebo k jeho způsobu existence, pomocí pouhých 
pojmů těchto věcí, ať bychom je rozebírali, jak chtěli. Co nám tedy 
zbývá? Možnost zkušenosti jakožto poznání, v němž nám nakonec 
musí moci být dány všechny předměty, má-li pro nás mít jejich před
stava objektivní realitu. V tomto třetím pak, jehož bytostná forma 
spočívá v syntetické jednotě apercepce všech jevů, jsme našli apriorní 
podmínky průběžného a nutného časového určení veškeré existence 
v oblasti jevů, bez něhož by bylo nemožné samo empirické časové 
určení, a našli jsme pravidla syntetické jednoty a priori, jejichž pro
střednictvím jsme mohli zkušenost anticipovat. Jelikož tato metoda 
dosud chyběla a v bludné snaze dogmaticky dokazovat syntetické věty, 
které zkušenostní použití našeho rozvažování vykazuje jako své prin
cipy, se stalo, že byl tak často, a vždy marně, činěn pokus podat důkaz 
zásady dostatečného důvodu. Na obě zbývající analogie nikdo nepo-
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A 218 myslel, třebaže jich lidé vždy mlčky používali,161 neboť chybělo vodít
ko kategorií, které jediné může odhalit a vyznačit každou mezeru roz
važování jak v pojmech, tak v zásadách.

4. Postuláty empirického myšlení vůbec

1. To, co se shoduje s formálními podmínkami zkušenosti (co do ná
zoru a pojmů), je  možné.

B 266 2. To, co je  spjato s materiálními podmínkami zkušenosti (s počitkem),
j e skutečné.

3. To, čeho sepětí se skutečným je  určeno podle obecných podmínek 
zkušenosti, je  (existuje) nutně}62

Elementy, II. Logika, 1. odd. Analytika, 2. kn. Zásady, 2. část

161 Jednota světového celku, v němž mají být všechny jevy spojeny, je 
zřejmě pouhým důsledkem tajně přijaté zásady vzájemnosti všech substancí, 
které jsou současně; neboť kdyby byly izolované, netvořily by jako části jeden 
celek, a kdyby jejich spojení (vzájemné působení rozmanitosti), už kvůli 
současnému bytí, nebylo nutné, nemohli bychom z tohoto vztahu jakožto 
pouze ideálního usuzovat na ono spojení jakožto na reálné. Na příslušném 
místě jsme nicméně ukázali, že vzájemnost je vlastně základem možnosti 
empirického poznání, tj. poznání koexistence, a že koexistence je tím, z čeho 
vlastně zpětně usuzujeme na vzájemnost jakožto její podmínku.

162 „Na nahodilost proměnlivého se usuzuje pouze z toho, že -  podle druhé 
analogie -  každý stav jeho existence vždy vyžaduje nějaký důvod, a nikoli 
obráceně, totiž že tento stav musí mít důvod proto, že je náhodný. Jako abso
lutně náhodné nazýváme to, co nemá žádný dostatečný důvod, nikoli jako 
v tomto případě, kdy není nikdy úplný.“ -  E LXXXVII, Ak. XXIII, 32.

„To, čeho pojem může být dán v odpovídajícím názoru, je možné.“ -  E
LXXXVm, Ak. XXIII, 32.

„To, co může být myšleno neurčeně v nějakém čase, je možné.“ -  E
LXXXIX, Ak. XXIII, 32.

„To, co je určeno v čase, je skutečné.“ -  E XC, Ak. XXIII, 32.
„To, co je určeno prostřednictvím pojmu času samého, je (existuje) nutně.“

-  E XCI, Ak. XXIII, 32.
„To, co je určeno v čase a prostoru, je skutečné. Proti idealismu.“ -  E XCII, 

Ak. XXIII, 32.
„Veškeré skutečné je nutné, buď absolutně, nebo hypoteticky. To platí ale 

jen o noumenech; neboť absolutní nahodilost věcí o sobě nelze myslet.“ -  E
XCIII, Ak. XXin, 32.

„To, co existuje, tedy mimo naše myšlenky v jiných věcech, je zevrubně 
určeno. Tato věta je principem pojmu ens realissimum jakožto conceptus ori-
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3. kap., 4. Postuláty empirického myšlení vůbec

Vysvětlení

Kategorie modality se vyznačují tou zvláštností, že pojem, k němuž jsou A 219 
připojeny j ako predikáty, ani v nejmenším nerozvíjejí, pokud jde o ur
čení objektu, nýbrž vyjadřují pouze jeho vztah k poznávací mohutnosti.
I když je  pojem věci již zcela úplný, přesto se mohu u tohoto předmětu 
ještě tázat, je-li pouze možný, nebo i skutečný, nebo, je-li skutečný, zda 
je  dokonce i nutný? V objektu samém tím nejsou myšlena žádná další 
určení, nýbrž se jen ptáme, jaký má tento objekt vztah (včetně všech 
svých určení) k rozvažování a k jeho empirickému používání, k em
pirické soudnosti a k rozumu (při jeho aplikaci na zkušenost).

Právě proto také nejsou zásady modality ničím více než jen vysvět
lením pojmů možnosti, skutečnosti a nutnosti v jejich empirickém 
používání, a tím zároveň restrikcemi všech kategorií na pouze empi
rické používání, aniž by připouštěly nebo dovolovaly jejich používání 
transcendentálni. Nemají-li mít totiž kategorie význam pouze logický B 267 
a nemají-li jen analyticky vyjadřovat formu myšlení, nýbrž mají-li se 
týkat věcí a jejich možnosti, skutečnosti nebo nutnosti, pak se musí 
vztahovat k možné zkušenosti a k její syntetické jednotě, v níž jediné 
jsou předměty poznání dány.

Postulát možnosti věcí tedy požaduje, aby jejich pojem souhlasil A 220 
s formálními podmínkami zkušenosti vůbec. Objektivní forma zkuše
nosti vůbec totiž obsahuje veškerou syntézu, které je  zapotřebí k po
znání objektů. Pojem, který obsahuje nějakou syntézu, musíme poklá
dat za prázdný a také za pojem, který se nevztahuje k žádnému před
mětu, pokud ovšem tato syntéza nepatří ke zkušenosti buď jako od ní
vypůjčená, a pak se nazývá empirickým pojmem, nebo jako taková, na 
níž jakožto apriorní podmínce zkušenost vůbec (její forma) spočívá, 
a pak je  to čistý pojem, který přesto patří ke zkušenosti, protože s jeho

ginarius. Odkud pochází pojem jeho absolutní nutnosti? Sem patří též věta, že 
veškeré negace jsou omezeními. To je syntetická metoda rozumu.“ -  E XCIV,
Ak. XXIII, 32 n.

„Nahodilost nepřipisujeme substancím, nýbrž jen proměnlivým akciden-
tům. Příčinám.“ -  E XCV, Ak. XXIII, 33.

„Tři kritéria hypotéz, vždy ve vztahu ke zkušenosti. Možnost hypotéz, 
skutečnost toho, co je myšleno ve prospěch hypotézy. Jejich nutnost musí být 
jistá.“ -  E XCVI, Ak. XXffl, 33. (Pozn. vyd.)
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objektem se lze setkat jenom v ní. Odkud bychom totiž brali charakter 
možnosti nějakého předmětu, který byl myšlen apriorně určitým synte
tickým pojmem, neděje-li se tak v syntéze, která tvoří formu empirie-

V

kého poznání objektů? Ze v takovém pojmu nesmí být obsažen žádný 
B 268 spor, je  sice nutnou logickou podmínkou, ale k objektivní realitě po

jmu, tj. k možnosti takového předmětu, jaký je  myšlen pomocí toho 
pojmu, to zdaleka nestačí. V pojmu obrazce, který je  uzavřen dvěma 
přímkami, také není žádný spor, neboť pojmy dvou přímek a jejich 

A 221 průnik neobsahují žádné popření obrazce. Nemožnost totiž nespočívá
v samotném pojmu, nýbrž v tom, jak je  konstruován v prostoru, tj. 
v podmínkách prostoru a jeho určeních, které však opět mají svou 
objektivní realitu, tj. týkají se možných věcí, protože obsahují apriorní 
formu zkušenosti vůbec.

A nyní se podíváme na širokou užitečnost a vliv tohoto postulátu 
možnosti. Když si představím věc, která je  stálá, takže vše, co se na ní 
mění, se týká pouze jejího stavu, nemohu bez dalšího z nějakého tako
vého pojmu nikdy poznat, že je taková věc možná. Nebo si představuji 
něco, co je  uzpůsobeno tak, že když to klademe, vždy a nevyhnutelně 
po tom následuje něco jiného, pak to tak ovšem může být bez rozporu 
myšleno; zda se však nějaká taková vlastnost (jako kauzalita) na ně
jaké možné věci vyskytuje, nelze takto rozsoudit. Konečně si mohu 

B 269 představovat různé věci (substance), které jsou uzpůsobeny tak, že stav
jedné vyvolává určitý následek ve stavu druhé a naopak; zda ale může 
takový vztah nějakým věcem připadnout, nelze z těchto pojmů, které 
obsahují nějakou pouze libovolnou syntézu, vůbec poznat. Jenom z to
ho tedy, že tyto pojmy apriorně vyjadřují vztahy vjemů v každé zku- 

A 222 šenosti, poznáváme jejich objektivní realitu, tj. jejich transcendentálni
pravdivost; to ovšem nezávisle na zkušenosti, byť nikoli nezávisle na 
jakémkoli vztahu k formě zkušenosti vůbec a k syntetické jednotě, 
v níž jedině mohou být předměty empiricky poznány.

Kdybychom si však chtěli vytvořit zcela nové pojmy substancí, sil, 
či vzájemného působení z látky, kterou nám poskytuje vnímání, aniž 
bychom převzali ze zkušenosti i jen příklad jejich spojení, zabředli
bychom v pouhé přeludy, jejichž možnost není sama pro sebe vůbec

h

ničím vyznačována, protože u nich nepřijímáme za učitelku zkušenost, 
ani si od ní tyto pojmy nepůjčujeme. Takové vybásněné pojmy ne
mohou získat charakter své možnosti apriorně, jako ho získávají kate
gorie, tj. jako podmínky, na nichž závisí veškerá zkušenost, nýbrž jen

Elementy, //. Logika, I. odd. Analytika, 2. kn. Zásady, 2. část
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aposteriomě, jako pojmy, které jsou dány zkušeností samou, a jejich 
možnost musí být poznána buď aposteriomě a empiricky, nebo nemůže B 270
být poznána vůbec. Substance, která by byla trvale přítomna v pro
stom, aniž by ho však vyplňovala (jako ona „zprostředkující věc“ mezi 
hmotou a myslící bytostí, kterou chtěli někteří zavádět), nebo nějaká 
zvláštní základní schopnost naší mysli předem nazírat (nikoli snad 
pouze vyvozovat) budoucnost, nebo konečně mohutnost téže mysli 
nacházet se s jinými lidmi ve vzájemnosti myšlenek (jakkoli vzdálení 
by i byli), to jsou pojmy, jejichž možnost je  zcela neodůvodněná, A 223 
protože nemůže být založena na zkušenosti a jejích známých záko
nech, a bez ní je  to jen svévolné spojování myšlenek, které si nemůže
-  i když neobsahuje žádný protimluv -  činit nárok na objektivní rea
litu, a tedy na možnost nějakého takového předmětu, jaký si tu chceme 
myslet. Pokud jde o realitu, jistě se samo sebou zakazuje myslet si ně
jakou takovou realitu in concreto, aniž bychom si vzali na pomoc zku
šenost; realita totiž může stavět jen na počitku jako materii zkušenosti, 
a netýká se formy toho vztahu, s níž bychom si ovšem mohli pohrávat 
v myšlenkách.

Ponechávám ale stranou vše, čeho možnost lze odvozovat jen z to
ho, co je  skutečné ve zkušenosti, a zvažuji tu jen možnost věcí pomocí 
apriorních pojmu, o nichž nepřestávám tvrdit, že nemohou nikdy po- B 271 
cházet jenom z takových pojmů pro sebe, nýbrž mohou existovat vždy 
jen jako formální a objektivní podmínky zkušenosti vůbec.

Zdá se sice, jako kdyby možnost trojúhelníku mohla být poznána 
z jeho pojmu samého o sobě (na zkušenosti je  totiž určitě nezávislý), 
neboť mu skutečně můžeme dát nějaký předmět zcela a priori, tj. zkon
struovat ho; ale protože je  to jen forma předmětu, zůstával by přesto 
pouhým produktem fantazie, a možnost jeho předmětu by zůstávala A 224 
stále problematická jako něco, k čemu je třeba ještě něčeho víc, totiž že 
nějaký takový obrazec je  vůbec myšlen za podmínek, na nichž spo
čívají všechny předměty zkušenosti. Že je  prostor formální apriorní 
podmínkou vnějších zkušeností a že právě táž tvořivá syntéza, pomocí 
níž konstruujeme trojúhleník v obrazotvornosti, je  zcela totožná s tou, 
kterou používáme v aprehenzi nějakého jevu, abychom si o něm utvo
řili zkušenostní pojem, to je  způsobeno jedině tím, co s pojmem troj
úhelníka spojuje představu o možnosti nějaké takové věci. A tak není 
možnost kontinuálních veličin, ba dokonce veličin vůbec, nikdy jasná 
z pojmů samých, protože všechny jejich pojmy jsou syntetické, nýbrž

3. kap., 4. Postuláty empirického myšlení vábec
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B 272 je  jasná až z těchto pojmů jakožto formálních podmínek určení před
mětů ve zkušenosti vůbec; a kde by měl člověk také hledat předměty, 
které by odpovídaly pojmům, ne-li ve zkušenosti, jejím ž prostřed
nictvím jsou nám předměty jedině dány? Možnost věcí sice můžeme 
poznat a charakterizovat ji, aniž bychom právě předesílali samu zkuše
nost, avšak učinit tak můžeme pouze ve vztahu k formálním podmín
kám, za nichž je  v ní něco vůbec určeno jako předmět, tudíž plně a pri
ori, ale přesto jen ve vztahu k nim a uvnitř jejich hranic.

A 225 Postulát poznávat skutečnost věcí vyžaduje, aby byl dán vjem, a te
dy počitek, jehož jsme si vědomi, i když nemusí být dán právě bezpro
střední počitek předmětu samého, jehož existence má být poznána, ale 
přece jen souvislost této existence s nějakým skutečným vjemem, a to 
podle analogií zkušenosti, které osvětlují veškeré reálné spojení ve 
zkušenosti vůbec.

V pouhém pojmu věci nelze objevit žádný znak její existence. Neboť 
i když je  tento pojem tak úplný, že mu nechybí ani to nejmenší, aby věc 
byla myšlena se všemi svými vnitřními určeními, přesto nemá exis
tence s tím vším vůbec nic společného, nýbrž týká se jen otázky, zdaje 
nám taková věc dána tak, že by její vjem mohl v každém případě po-

B 273 jmu předcházet. To, že pojem předchází vjemu, znamená totiž jeho
pouhou možnost; ale vjem, který poskytuje k pojmu látku, je jediným 
znakem skutečnosti. Existenci věci ovšem lze poznat i před jejím vní
máním, a tedy comparative a priori, pokud souvisí s některými vjemy 
podle zásad jejich empirického spojení (tj. podle analogií). Pak totiž

A 226 existence věci souvisí s našimi vjemy v možné zkušenosti a my mů
žeme k věci dospět podle vodítka oněch analogií od našeho skutečného 
vjemu v řadě možných vjemů. Tak poznáváme existenci magnetické 
látky pronikající všechna tělesa z vjemu rozprostření železných pilin,
i když tuto látku, vzhledem k povaze našich orgánů, nemůžeme bez
prostředně vnímat. Podle zákonů smyslovosti a z kontextu našich vje
mů vůbec bychom totiž ve zkušenosti narazili i na jejich bezprostřední 
empirický názor, jen kdyby naše smysly byly jemnější; jejich hrubost
se však s formou možné zkušenosti vůbec míjí. Tedy kam až dosahuje

i

vnímání a jeho postup, tam také dosahuje naše poznání existence věcí.
B 274 Nezačínáme-li zkušeností nebo nepostupujeme-li podle zákonů enjipi-

i

rické souvislosti jevů, marně se honosíme, že uhádneme nebo vy- 
bádáme existenci nějaké věci. Mocnou námitku proti těmto pravidlům,
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jak  zprostředkovaně dokázat existenci, však vznáší idealismus, pro 
jehož vyvrácení se zde proto naskýtá to pravé místo.163

Vyvrácení idealismu164

Idealismus (mám na mysli materiální idealismus) je  teorie, která tvrdí, 
že existence předmětů v prostoru mimo nás je  buď pouze problematic
ká a nedokazatelná, nebo nepravdivá a nemožná; prvním typem je  
problematický idealismus Descartův, který prohlašuje za nepochybné 
jen jediné empirické tvrzení (assertio), totiž: Já jsem ; druhým typem je  
dogmatický idealismus Berkeleyův, jenž prohlašuje prostor se všemi 
věcmi, k nimž patří jako jejich neoddělitelná podmínka, za něco, co je  
samo o sobě nemožné, a proto má i všechny věci v prostoru za pouhé 
fikce. Dogmatický idealismus je nevyhnutelný, považujeme-li prostor 
za vlastnost, která by měla příslušet věcem samým o sobě; neboť podle 
této nauky je  prostor pomyslem, stejně jako všechno, čeho je  pod
mínkou. Důvod k tomuto idealismu jsme však vyvrátili v transcenden
tálni estetice. Problematický idealismus, který v tomto ohledu nic 
netvrdí, kromě toho, že je  nemožné, aby se pomocí bezprostřední zku- B 275 
šenosti dala dokázat nějaká existence mimo naši vlastní existenci, je  
rozumný a přiměřený opravdu filosofickému způsobu myšlení; totiž 
nepřipustit žádný rozhodující soud dříve, než se pro něj nalezne dosta
tečný důkaz. Požadovaný důkaz tedy musí prokázat, že o vnějších 
věcech máme i zkušenost, a nikoli jen fantazijní představu; toho ovšem 
nebude možno dosáhnout jinak, než když budeme s to dokázat, že i na
še vnitřní, pro Descarta nepochybná zkušenost je  možná jen za před
pokladu vnější zkušenosti.

Poučka

Pouhé, avšak empiricky určené vědomí mé vlastní existence dokazuje 
existenci předmětu v prostoru mimo mne.

3. kap,, 4. Postuláty empirického myslení väbec

163 Ve vydání A tato věta není. (Pozn. vyd.)

164 Ve vydání A není oddíl „Vyvrácení idealismu“ (B 274-279). (Pozn. 
vyd.)
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Důkaz

Jsem si vědom své existence jako určené v čase. Každé časové určení 
předpokládá něco trvalého ve vnímání. Toto trvalé ale nemůže být 
něčím ve mně, protože má existence v čase může být určena teprve 
tímto trvalým.165 Vnímání tohoto trvalého je tedy možné jen prostřed
nictvím nějaké věci mimo mne, a nikoli prostřednictvím pouhé před
stavy nějaké věci mimo mne. Určení mé existence v čase je tedy možné 
jen prostřednictvím existence skutečných věcí, které vnímám mimo 

B 276 sebe. Vědomí v čase je  však nutně spojeno s vědomím možnosti tohoto
časového určení: Je tedy nutně spojeno i s existencí věcí mimo mne 
jako s podmínkou časového určení, tj. vědomí mé vlastní existence je 
zároveň bezprostředním vědomím existence jiných věcí mimo mne.

1. poznámka. Z předchozího důkazu je zřejmé, že hra, kterou pěsto
val idealismus, se oprávněně obrací proti němu. Idealismus předpo
kládal, že jedinou bezprostřední zkušeností je vnitřní zkušenost a že 
pouze z ní se usuzuje na vnější věci, ale činil to nespolehlivě, stejně 
jako vždy, když usuzujeme z daných účinků na určité příčiny, protože 
příčina představ, kterou možná mylně připisujeme vnějším věcem, 
může být i v nás samých. Nyní jsme nicméně dokázali, že vnější zku-

B 277 šenost je vlastně bezprostřední166 a že pouze jejím prostřednictvím lze
určit naši vlastní existenci v čase, tj. vnitřní zkušenost, i když nikoli

165 Tuto větu je třeba podle předmluvy k vydání B obměnit následovně: 
„Toto trvalé však nemůže být názorem ve mně. Všechny určující důvody mé 
existence, které lze ve mně nalézt, jsou totiž představami a jako takové vyža
dují samy něco trvalého, co je od nich odlišné a ve vztahu k němu by mohlo 
být určeno jejich střídání; toto trvalé vyžaduje tedy i má existence v čase, 
v němž se střídají.“ -  Viz B XXXIX. (Pozn. vyd.)

166 V předchozí poučce není bezprostřední vědomí existence vnějších věcí 
předpokládáno, nýbrž dokazováno, ať už možnost tohoto vědomí nahlížíme, či 
nikoli. Jde-li o tuto možnost, otázka by zněla: Máme jen vnitřní smysl, a žádný 
vnější smysl, nebo máme jen vnější smyšlenou představu? Je však jasné, že k to
mu, abychom si něco jako vnější i jen domýšleli, tj. předkládali své mysli v ná
zoru, musíme již nějaký vnější smysl mít a s jeho pomocí bezprostředně roz
lišovat pouhou receptivitu vnějšího názoru od spontaneity, která charakterizuje 
každou smyšlenku. Kdybychom si totiž jen namlouvali nějaký vnější smysl, 
zničilo by to samu nazírací mohutnost, která má být určena obrazotvorností.
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její vědomí. Ovšemže představa Já jsem , která vyjadřuje vědomí, jež 
může doprovázet veškeré myšlení, je  tím, co v sobě bezprostředně 
zahrnuje existenci subjektu, ale proto ještě není jeho poznáním, a tedy 
ani empirickým poznáním, tj. zkušeností. Ke zkušenosti totiž patří 
kromě myšlenky něčeho existujícího ještě i názor, v tomto případě 
vnitřní názor, vzhledem k němuž, tj. k času, musí být subjekt určen.
K tomu jsou potřebné zcela vnější předměty, takže následně je  vnitřní 
zkušenost sama možná jen zprostředkovaně a jen prostřednictvím 
vnější zkušenosti.

2. poznámka. S tímto se dokonale shoduje každé zkušenostní po
užívání naší poznávací mohutnosti při určování času. Nejen, že veš
kerá časová určení můžeme vnímat jen prostřednictvím změn ve vněj
ších vztazích (pohyb) v poměru k něčemu stálému v prostoru (napří
klad pohyb Slunce vzhledem k předmětům na Zemi), nýbrž nemáme B 278 
nic jiného trvalého, co bychom mohli jako názor podložit pojmu sub
stance, než hmotu. Ani tato trvalost však není čerpána z vnější zku
šenosti, nýbrž se předpokládá a priori jako nutná podmínka každého 
časového určení, tudíž i jako určení vnitřního smyslu, pokud jde o naši 
vlastní existenci, a to pomocí existence vnějších věcí. Vědomí mne 
samého v představě Já vůbec není názorem, nýbrž jen intelektuální 
představou spontaneity myslícího subjektu. Toto Já proto nemá ani 
nejmenší predikát názoru, který by mohl jakožto trvalý sloužit jako 
korelát časového určení ve vnitřním smyslu, jakým je  třeba neprostup
nost u hmoty jako empirického názoru.

3. poznámka. Z toho, že k možnosti určitého vědomí nás samých je 
požadována existence vnějších předmětů, neplyne, že každá názorná 
představa vnějších věcí zahrnuje také jejich existenci, neboť tato před
stava může být docela dobře pouhým účinkem obrazotvornosti (ve 
snech stejně jako v šílenství). Takovou představou se však stává jen 
díky reprodukci někdejších vnějších vjemů, které jsou, jak jsme uká
zali, možné jen prostřednictvím skutečnosti vnějších předmětů. Zde jen 
mělo být dokázáno, že vnitřní zkušenost vůbec je  možná jen prostřed- B 279 
nictvím vnější zkušenosti vůbec. To, zda je  tato nebo ona domnělá 
zkušenost pouhou smyšlenkou, musíme zjistit podle zvláštních určení 
zkušenosti a pomocí shody s kritérii veškeré skutečné zkušenosti.
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Konečně třetí postulát se týká materiální nutnosti v existenci, a nikoli 
jen pouhé formální a logické nutnosti ve spojení pojmů. Protože ale 
žádná existence smyslových předmětů nemůže být poznána plně 
a priori, ale jen comparative a priori, totiž ve vztahu k jiné už dané 

A 227 existenci, můžeme dospět jen k takové existenci, která musí být ob
sažena někde v souvislosti zkušenosti, jejíž částí je  dané vnímání: 
nutnost existence pak nemůže být nikdy poznána z pojmů, ale vždy jen 
ze spojení s tím, co je  vnímáno, a podle obecných zákonů zkušenosti. 
Neexistuje žádná existence, která by mohla být, pod podmínkou jiných 
daných jevů, poznána jako nutná, než existence účinků z daných příčin 
podle zákonů kauzality. To, čeho nutnost jedině můžeme poznat, není 

B 280 tedy existence věcí (substancí), nýbrž existence jejich stavů, a pozná
váme je  z jiných stavů, které jsou nám dány ve vnímání podle empi
rických zákonů kauzality. Z toho plyne, že kritérium nutnosti je  obsa
ženo pouze v zákonu možné zkušenosti: totiž že vše, co se děje, je  v je
vu apriorně určeno svou příčinou. Poznáváme tudíž jen nutnost těch 
účinků v přírodě, jejichž příčiny jsou nám dány, a znak nutnosti v exis
tenci nesahá dál, než kam sahá pole možné zkušenosti, a dokonce ani 
v něm neplatí o existenci věcí jako substancí, protože na substance ne
lze nikdy pohlížet jako na empirické účinky, neboli jako na něco, co se 

A 228 děje a vzniká. Nutnost se tedy týká jen vztahů jevů podle dynamického
zákona kauzality a na něm se zakládající možnosti apriorně usuzovat 
z nějaké dané existence (příčiny) na nějakou jinou existenci (účinek). 
Vše, co se děje, je  hypoteticky nutné; to je  zásada, která podřizuje 
změny ve světě určitému zákonu, tj. pravidlu nutné existence, bez níž 
by neexistovala ani příroda. Proto je věta: „Nic se neděje slepou ná
hodou“ (in mundo non datur casus)167 apriorním přírodním zákonem. 
Právě tak je  apriorním přírodním zákonem i věta: „Žádná nutnost v pří
rodě není slepá, ale je to nutnost podmíněná, a tudíž srozumitelná a

B 281 (non datur fátum ).168 Obě věty jsou takovými zákony, jim iž je  hra
změn podřizována přirozenosti věcí (jako jevů), neboli, což je  totéž, 
jednotě rozvažování, v němž jedině mohou patřit k jedné zkušenosti

167
yy

yy
168

ve světě se nevyskytuje nahodilost“ (Pozn. vyd.)

neexistuje osud“ (Pozn. vyd.)
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jako syntetické jednotě jevů. Obě tyto věty patří k dynamickým zása
dám. První věta je  vlastně důsledkem zásady kauzality (v analogiích 
zkušenosti). Druhá věta patří k zásadám modality a přidává ke kauzál
nímu určení i pojem nutnosti. Tato nutnost je  však podřízena pravidlu 
rozvažování. Princip kontinuity nedovoluje v řadě jevů (změn) žádný 
skok (in mundo non datur saltus),169 ale i v úhrnu všech empirických A 229 
názorů v prostoru nedovoluje žádnou mezeru nebo trhlinu mezi dvěma 
jevy (non datur hiatus).170 Tuto větu lze totiž vyjádřit i tak, že do zku
šenosti se nemůže dostat nic, co by dokazovalo vakuum,171 nebo co by 
je  alespoň připouštělo j ako část empirické syntézy. Jde-li totiž o prázd
no, které si můžeme myslet mimo pole možné zkušenosti (mimo svět), 
pak to nepatří do pravomoci pouhého rozvažování, které rozhoduje jen
o otázkách, jež se týkají využití daných jevů k empirickému poznání, 
ale je  to úkolem ideálního rozumu, který překračuje sféru možné zku
šenosti a chce soudit o tom, co ji samu ohraničuje a obklopuje; prázdno B 282 
proto musí být uvažováno v transcendentálni dialektice. Tyto čtyři věty 
(in mundo non datur hiatus, non datur saltus, non datur casus, non 
datur fátum) bychom mohli snadno, podobně jako všechny zásady 
transcendentálního původu, předvést v pořadí, jež odpovídá pořadí 
kategorií, a každé přidělit její místo. Náš už zkušený čtenář to však 
udělá sám, nebo k tomu snadno objeví vodítko. Všichni se určitě shod
nou alespoň na tom, že v empirické syntéze nepřipustí nic, co by mo
hlo narušit či poškodit jejich rozvažování a nepřetržitou souvislost 
všech jevů, tj. jednotu rozvažovacích pojmů. Právě rozvažování je  totiž A 230 
tím, v čem se stává možnou jednota zkušenosti, v níž musí mít všechny 
vjemy své místo.

Otázky, zda je  pole možnosti větší než pole, které obsahuje vše 
skutečné, a zda je  toto opět větší než množství toho, co je  nutné, jsou 
oprávněné, a musíme je  řešit synteticky, přesto však spadají do pra
vomoci rozumu. Chtějí totiž říci přibližně tolik, že všechny věci (jako 
jevy) dohromady patří do úhrnu a kontextu jediné zkušenosti, jejíž je  
každý daný vjem jen částí, takže tento kontext nemůže být spojován

169 „ve světě se nevyskytuje skok“ (Pozn. vyd.)

170 „neexistuje mezera“ (Pozn. vyd.)

171 „Vacuum physicum se liší od vacuum metaphysicum tím, že v něm není 
žádný účinek.“ -  E XCVII, Ak. XXIII, 33. (Pozn. vyd.)
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B 283 s žádnými jinými jevy, nebo že moje vjemy mohou patřit k více zkuše
nostem než pouze k jedné možné zkušenosti (v její obecné souvislosti). 
Rozvažování apriorně dává zkušenosti vůbec jen pravidlo, a činí tak 
podle subjektivních a formálních podmínek smyslovosti i apercepce, 
které jediné tuto zkušenost umožňují. Jiné formy názoru (než prostor 
a čas), a stejně tak i jiné formy rozvažování (než diskurzivní formy
myšlení neboli pojmového poznání), i kdyby byly možné, si nemůže
me vůbec vymyslet a pochopit, a i kdybychom to dokázali, nepatřily 
by ke zkušenosti jako k jedinému poznání, v němž jsou nám předměty 
dány. Rozvažování není s to rozhodnout, zda se mohou vyskytnout 

A 231 také jiné vjemy než ty, které patří k veškeré naší možné zkušenosti,
a tedy zda může existovat i nějaké úplně jiné pole materie, protože má 
co dělat jen se syntézou toho, co je dáno. Ostatně, velmi nápadná je 
ubohost našich obvyklých úsudků, s jejichž pomocí utváříme velkou 
říši možnosti, kde zaujímá vše skutečné (všechny předměty zkuše
nosti) jen malou část. „Vše skutečné je možné“; z toho podle logických 
pravidel konverze přirozeně vyplývá jen partikulární věta: „Něco z to- 

B 284 ho, co je možné, je skutečné“, což znamená asi tolik jako: „Možné je
mnohé, co není skutečné.“ To sice budí dojem, jako by se dal počet 
možného rovnou stanovit jako větší než počet skutečného, a to proto, 
že abychom získali skutečné, musí se k možnému ještě něco přidat; já  
však tento přídavek k možnému neznám. To, co by se ještě mělo přidat 
k možnému, by totiž bylo nemožné. K mému rozvažování může něco 
přistoupit jen díky shodě s formálními podmínkami zkušenosti, totiž 
prostřednictvím spojení s nějakým vjemem; co je však s tímto vjemem 
spojeno podle empirických zákonů, je  skutečné, i když to není hned

V

bezprostředně vnímáno. Ze ale v průběžné souvislosti s tím, co je  mně 
A 232 dáno ve vnímání, je možná i nějaká jiná řada jevů, a tedy víc než jedna

jediná všezahrnující zkušenost, se nedá usoudit z toho, co je  dáno, 
a ještě mnohem méně, když nám není dáno nic, poněvadž bez látky 
nelze vůbec nic myslet. To, co je možné jen za podmínek, které jsou 
samy pouze možné, to není možné v žádném ohledu. V tomto smyslu 
se ovšem chápe otázka po tom, zda možnost věcí sahá dál, než kam 
může sahat zkušenost.

Zmínil jsem se o těchto otázkách jen proto, abych neopomenul, co 
B 285 podle všeobecného mínění patří k rozvažovacím pojmům. Absolutní

možnost (která platí ve všech ohledech) však ve skutečnosti není pou
hým rozvažovacím pojmem a v žádném případě nepřipouští empirické
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používání, ale patří jedine rozumu, který překračuje veškeré možné 
empirické používání rozvažování. Proto jsme se tu museli spokojit jen 
s kritickou poznámkou, ale jinak jsme celou věc ponechali až na další 
zkoumání v temnotě.

Poněvadž chci nyní tento čtvrtý bod a spolu s ním i systém všech 
zásad čistého rozvažování uzavřít, musím ještě uvést důvod, proč jsem 
principy modality nazval právě postuláty. Nechci zde užívat tohoto 
výrazu ve významu, který mu dali někteří novější filosofičtí autoři na A 233 
rozdíl od matematiků, jim ž přece vlastně náleží, že totiž postulovat 
znamená asi tolik jako vydávat nějakou větu za bezprostředně jistou bez 
ospravedlnění nebo důkazu; neboť kdybychom měli u syntetických vět, 
jakkoli snad jsou evidentní, připustit, že je smíme vzhledem k závaž
nosti jejich výroku spojit s bezpodmínečným souhlasem bez dedukce, 
veškerá kritika rozvažování by pak byla ztracena. A protože nechybí 
opovážlivé nároky, kterým se neprotiví ani obecná víra (která však není 
žádným kreditivem), bylo by naše rozvažování otevřeno každému biu- B 286 
du, aniž by mohlo odepřít souhlas těmto výrokům, které požadují, tře
baže neoprávněně, ale přesto s tímtéž tónem jistoty, aby byly připuštěny 
jako skutečné axiómy. Přistoupí-li tedy k pojmu nějaké věci apriorně 
synteticky nějaké určení, musí být bezpodmínečně připojen, ne-li důkaz 
takové věty, pak alespoň dedukce oprávněnosti jejího tvrzení.

Zásady modality však nejsou objektivně syntetické, poněvadž pre
dikáty možnosti, skutečnosti a nutnosti ani v nej menším nerozmnožují 
pojem, o němž jsou vypovídány, totiž tím, že by k představě předmětu 
ještě něco přidávaly. I když jsou vždy syntetické, jsou takové jen sub- A 234 
jektivně, tj. k pojmu věci (reálna), o kterém jinak nic neříkají, připojují 
poznávací sílu či schopnost, v níž tento pojem vzniká a v níž má své
sídlo, a to tak, že když je  předmět v rozvažování ve spojení s formál-

/

nimi podmínkami zkušenosti, nazývá se možným; nachází-li se v sou
vislosti s vnímáním (počitkem jako materií smyslů) a je-li jeho pro
střednictvím určován rozvažováním, pak je objekt skutečný; je-li určo
ván souvislostí vjemů podle pojmů, nazývá se nutným. Zásady mo- B 287 
dali ty tedy neříkají o nějakém pojmu nic jiného, než jakou činností 
poznávací mohutnosti je  vytvářen. Postulátem se v matematice nazývá 
praktická věta, která neobsahuje nic víc než syntézu, s jejíž pomocí si 
nějaký předmět nejprve dáváme a vytváříme jeho pojem, například 
abychom na nějaké rovině pomocí dané čáry opsali z daného bodu 
kružnici, a taková věta nemůže být dokázána proto, že postup, který
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vyžaduje, je  právě tím, čím pojem takového obrazce teprve vytváříme.
Stejným právem můžeme postulovat i zásady modality, protože pojem 

A 235 věcí vůbec nerozmnožují,172 nýbrž udávají jen způsob, jak  je vůbec
spojován s poznávací schopností. 173

Obecná poznámka k systému zásad174

B 288 Je velmi pozoruhodné, že možnost žádné věci nejsme s to nahlédnout
jen podle kategorie, nýbrž že vždy musíme mít k dispozici nějaký názor, 
abychom na něm mohli objektivní realitu čistého rozvažovacího pojmu 
doložit. Vezměme si například kategorii relace. Z pouhých pojmů nelze 
vůbec nahlédnout, za prvé, jak něco může existovat jen jako subjekt, 
a nikoli jako pouhé určení jiných věcí, tj. jak něco může být substancí, 
nebo, za druhé, jak musí proto, že něco jest, být něco jiného, tudíž jak

172 Prostřednictvím skutečnosti nějaké věci ovšem kladu víc než pouze její 
možnost, avšak nikoli ve věci; neboť ta nemůže ve skutečnosti nikdy ob
sahovat víc, než obsahovala její úplná možnost. Jelikož ale možnost byla jen 
určitou pozicí věci ve vztahu k rozvažování (k jeho empirickému používání), 
je skutečnost zároveň tím, co věc spojuje s vnímáním.

173
yyDospíváme nyní k větě: Jak jsou možné syntetické věty a priori?“ -  E

XCVin, Ak. XXIII, 33.
yy

yy

yy

yy

Vposled: Jak jsou možné syntetické věty a priori prostřednictvím pojmů, 
jak prostřednictvím konstrukce pojmú?“ -  E XCIX, Ak. XXIII, 33.

O možnosti ars characteristica vel combinatoria.“ -  E C, Ak. XXIII, 33. 
Je pozoruhodné, že k těmto postulátům musíme mít vždy nějaký me

chanický prostředek: buď ležící provázek jako šablonu, nebo pohyb tohoto 
provázku kolem bodu.“ -  E Cl, Ak. XXIII, 33.

O tom, že všechny zásady a vůbec syntetické věty a priori se týkají jen 
předmětů zkušenosti, a že kdybychom chtěli jít nad to, že jim nemůže odpo
vídat žádný názor.“ -  E Cil, Ak. XXIII, 33-34.

O tom, že čisté rozvažovací zákony neučí nic víc než zákony, jejichž 
prostřednictvím je jedině možná zkušenost vůbec, a nikoli zvláštní zákony

■

předmětů zkušenosti. O tom, že se není třeba podivovat nad tím, že zákony 
jevů (které jsou pouze v nás) mají své místo a původ v nás. Ba dokonce, že ani 
nelze poznat zákon s jeho nutností, protože bychom ho poznávali v jiném 
rozvažování než v našem vlastním. Chemické zákony nejsou takovými zá
kony, jakými jsou pravidla přírody.“ -  E Clil, Ak. XXIII, 34 (Pozn. vyd.)

yy

174 Ve vydání A není „Obecná poznámka k systému zásad“ obsažena (B
288-294). (Pozn. vyd.)
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něco může vůbec být příčinou, nebo, za třetí, existuje-li více věcí, jak 
z toho, že je  tu jedna z nich, plyne něco pro ostatní, a stejně tak naopak, 
a jak může tímto způsobem vzniknout určitá vzájemnost substancí. To
též platí pro ostatní kategorie, například: Jak může být nějaká věc s mno
ha jinými stejnorodá, tj. jak může tvořit veličinu? atd. Dokud nám tedy 
chybí názor, nevíme, zda prostřednictvím kategorií myslíme nějaký 
objekt a zda jim také může vůbec někde nějaký objekt odpovídat. A tak 
se potvrzuje, že kategorie samy pro sebe nejsou vůbec poznatky, nýbrž 
jen pouhé myšlenkové formy, které mají z daných názorů poznatky 
utvořit. Odtud také plyne, že z pouhých kategorií nemůže být utvořena B 289 
žádná syntetická věta, jako například věta: „V každé existenci je  sub
stance, tj. něco, co může existovat jen jako subjekt, a nikoli jako pouhý 
predikát“; nebo: „Každá věc je určité kvantum“ atd. V těchto katego
riích není vůbec nic, co by nám mohlo sloužit k tomu, abychom překro
čili daný pojem a spojili s ním nějaký jiný. Proto se také nikdy nepoda
řilo z pouhých čistých rozvažovacích pojmů dokázat nějakou synte
tickou větu, jako například větu: „Vše, co existuje nahodile, má nějakou 
příčinu.“ Lidé se nemohli nikdy dostat dál než k dokazování, že bez 
tohoto vztahu bychom nemohli existenci nahodilého vůbec pochopit, tj. 
pomocí rozvažování bychom nikdy nemohli apriorně poznat existenci 
takové věci; z toho ale neplyne, že právě tento vztah je  také podmínkou 
možnosti věcí samých. Podíváme-li se tedy zpět na náš důkaz zásady 
kauzality, zjistíme, že jsme mohli její platnost dokázat jen pro objekty 
možné zkušenosti: „Vše, co se děje (každá událost), předpokládá něja
kou příčinu“, a sice tak, že jsme tuto zásadu mohli dokázat pouze jako 
princip možnosti zkušenosti, a tedy jako princip poznání nějakého 
objektu daného v empirickém názoru, a nikoli z pouhých pojmů. Nelze 
však popřít, že věta: „Vše, co je nahodilé, musí mít nějakou příčinu“ je  
přesto každému zcela jasná z pouhých pojmů; pak je ale pojem nahodi- B 290 
lého chápán tak, že neobsahuje kategorii modality (jako něco, čeho ne
bytí si Iztm y sleť), nýbrž tak, že obsahuje kategorii relace (jako něco, co 
může existovat jen jako následek něčeho jiného), a pak je  ovšem uvede
ná věta identická s větou: „Co může existovat jen jako následek, má svo
ji příčinu.“ Máme-li uvést příklady nahodilé existence, odvoláváme se 
ve skutečnosti vždy na změny, a nikoli pouze na možnost myslet opak}15

175 Myslet nebytí hmoty je snadné, a přesto z toho staří myslitelé nevy- 
vozovali její nahodilost. Ba dokonce ani střídání bytí a nebytí daného stavu
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B 291 Změna je  však událostí, která je  jako taková možná jen díky nějaké
příčině, a její nebytí je tedy možné. Nahodilost tedy poznáváme z toho, 
že něco může existovat jen jako účinek nějaké příčiny; přijímá-li se 
proto nějaká věc jako nahodilá, pak je tvrzení, že má nějakou příčinu, 
analytickou větou.

Ještě pozoruhodnější ovšem je, že na to, abychom rozuměli mož
nosti věcí podle kategorií, a tedy prokázali jejich objektivní realitu, 
nestačí pouhé názory, ale vždy potřebujeme dokonce vnější názory. 
Vezmeme-li například čisté pojmy relace, zjistíme, že za prvé, k tomu, 
abychom dodali pojmu substance něco odpovídajícího trvalého v ná
zoru (a tím dokázali objektivní realitu tohoto pojmu), potřebujeme 
nějaký názor v prostoru (názor hmoty), neboť jedině prostor určuje to, 
co je  trvalé, zatímco čas, a tedy vše, co je ve vnitřním smyslu, neustále 
plyne. Za druhé, že k tomu, abychom znázornili změnu jako názor, jenž 
odpovídá pojmu kauzality, musíme si vzít za příklad pohyb jakožto 
změnu v prostoru, ba dokonce jedině tak si můžeme znázornit změny, 
jejichž možnost žádné čisté rozvažování nemůže pochopit. Změna je 
spojení vzájemně kontradiktoricky protikladných určení v existenci 

B 292 jedné a téže věci. Jak je možné, že z daného stavu věci plyne nějaký
protikladný stav téže věci, to nemůže žádný rozum bez příkladu nejen 
pochopit, nýbrž bez názoru o tom ani uvažovat. A tímto názorem je ná
zor pohybu bodu v prostoru, jehož existence na různých místech (ja
kožto sled protikladných určení) nám změnu teprve činí názornou; 
neboť k tomu, abychom si mohli myslet i vnitřní změny, musíme si čas 
jako formu vnitřního smyslu zobrazit pomocí přímky a vnitřní změnu 
si znázornit vedením této přímky (pohybem), a zpřístupnit si tedy 
sukcesivní existenci nás samých v různých stavech pomocí vnějšího 
názoru. Vlastním důvodem je, že každá změna předpokládá, že v názo
ru je  něco trvalého, co vůbec umožňuje vnímat ji jako změnu. Ve vnitř-

nějaké věci, v němž spočívá veškerá změna, vůbec nedokazuje nahodilost 
tohoto stavu jakoby ze skutečnosti jeho opaku: Například klid nějakého tělesa, 
který následuje po jeho pohybu, nedokazuj e j eště nahodilost pohybu z toho, že 
klid je opakem pohybu. Tento opak je zde totiž jen logický a netvoří reálný 
protiklad. Abychom dokázali nahodilost pohybu, museli bychom dokázat, že 
namísto pohybu bylo v předcházejícím okamžiku možné, aby těleso bylo 
v klidu tehdy, a nikoli že je v klidu poté; neboť tak mohou oba protiklady 
docela dobře koexistovat.
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ním smyslu se však žádný trvalý názor nenachází. A konečně, katego
rii vzájemnosti, co do její možnosti, nelze pouhým rozumem vůbec 
pochopit, a objektivní realitu tohoto pojmu tedy nelze nahlédnout bez 
názoru, a sice bez vnějšího názoru v prostoru. Jak bychom si totiž 
chtěli myslet možnost, že existuje-li více substancí, může z existence 
jedné něco recipročně (jako účinek) plynout pro existenci druhých, 
a že tedy, je-li něco takového v první substanci, musí být i v ostatních 
substancích něco, co nelze pochopit jen z existence poslední substan- B 293 
ce? To je  totiž podmínka vzájemnosti; avšak mezi věcmi, které jsou 
díky své subsistenci zcela izolované, je  to naprosto nepochopitelné.
Proto když Leibniz přiznal substancím světa vzájemnost s ohledem na 
to, jak* je  myslí samotné rozvažování, potřeboval k zprostředkování 
mezi nimi nějaké božstvo; ze samé jejich existence se mu totiž právem 
zdály nepochopitelné. My si však můžeme možnost vzájemnosti (sub
stancí jakožto jevů) učinit docela dobře pochopitelnou, když š ije  před
stavíme v prostoru, a tedy ve vnějším názoru. Ten už totiž a priori 
obsahuje vnější formální vztahy jako podmínky možnosti reálných 
vztahů (v akci a reakci, a tedy ve vzájemnosti). Právě tak snadno lze 
dokázat, že možnost věcí jako veličin, a tedy objektivní realita katego
rie velikosti, může být ukázána také jen ve vnějším názoru, a pouze je 
ho prostřednictvím pak může být aplikována i na vnitřní smysl. Abych 
se však vyhnul přílišné rozvláčnosti, musím nechat doplnění odpoví
dajících příkladů na čtenáři.

Celá tato poznámka je  velmi důležitá, nejen aby potvrdila naše před
cházející vyvrácení idealismu, nýbrž daleko víc proto, aby nám, bude-li 
řeč o sebepoznání na základě pouhého vnitřního vědomí a o určení naší B 294 
přirozenosti bez pomoci vnějších empirických názorů, ukázala hranice 
možnosti takového poznání.

Z celé této kapitoly proto plyne závěr: Všechny zásady čistého roz
važování nejsou dále ničím než apriorními principy možnosti zkuše
nosti, a všechny syntetické věty a priori se vztahují pouze na ni, ba sa
ma jejich možnost spočívá zcela na tomto vztahu.
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Část třetí 
O důvodu rozlišení všech předmětů vůbec

na phaenomena a noumena175a

Nejen že jsme nyní procestovali zemi čistého rozvažování a pečlivě si 
prohlédli každou její část, nýbrž jsme ji také změřili a každé věci v ní 
určili její místo. Tato země je  však ostrovem a sama příroda ji uzavřela 

B 295 do neměnných hranic. Je to země pravdy (půvabné jméno), obklopená
rozlehlým a bouřlivým oceánem, vlastním sídlem zdání, kde mnohý 
mlhami zahalený útes, mnohá tající ledová kra předstírá novou zemi,

175a „Tomu předchází otázka: Kam až sahá možnost syntetického poznání 
a priori? Je-li řeč o nějaké věci prostřednictvím kategorií (je-li tato věc určo
vána pouze rozumem, tudíž kategoriemi), jsou takové věty pouze analytické 
a neposkytují poznání.“ -  E CIV, Ak. XXIII, 34. (Pozn. vyd.)

„1 .0  jevu a zdání. 2. Jak můžeme říci, že tělesa jsou jevy. Tělesa sestávají 
z pouhých relací. Duše sestává z pouhé syntézy a analýzy představ. Já je 
noumenon, Já je jako inteligence.“ -  E CV, Ak. XXIII, 34.

„Smyslová jsoucna -  rozvažovací jsoucna, sensibilia -  inteligibilia.“ -  E
CVI, Ak. XXffl, 34.

„Noumena můžeme jen myslet, ale nemůžeme je poznat.“ -  E CVII, Ak.
XXIII, 34.

„Věci o sobě si je třeba myslet prostřednictvím pojmu nejreálnější bytosti, 
protože ta vylučuje veškerou zkušenost.“ -  E CVIII, Ak. XXIII, 34.

„Mundus phaenomenon neboli celek substancí v prostoru si lze myslet 
snadno, ale myslet tento celek jako mundus noumenon je obtížné, protože
substance jsou v něm izolovány.“ -  E CIX, Ak. XXIII, 34-35.

„Tytéž věci jsou smyslovými nebo rozvažovacími jsoucny. Já sám jsem 
jediné jsoucno a bytost, která sama sebe nenazírá.“ -  E CX, Ak. XXIII, 35.

„Kategorie samy neslouží k tomu, aby jejich prostřednictvím byly věci 
poznány, nýbrž k tomu, aby pořádaly názory v prostoru a čase, tj. aby pořá
daly jevy.“ -  E CXI, Ak. XXIII, 35.

„Dosud se mělo za to, že prostřednictvím kategorií už něco skutečně pozná
váme. Nyní ale víme, že jsou pouze myšlenkovými formami pro uvedení roz
manitosti názorů pod syntetickou jednotu apercepce.“ -  E CXII, Ak. XXIII, 35.

„Noumena jsou bytostmi a jsoucny, která sama mají kauzalitu s ohledem na 
objekty svého rozvažování prostřednictvím rozvažování samého, tj. mají vůli, 
a pak i ostatní kategorie, tj. noumena jsou čistými inteligencemi. Protože jim 
ale odnímáme veškeré smyslové podmínky, nemůžeme je myslet určitě. Mož
nost něčeho takového není jasná.“ -  E CXIII, Ak. XXIII, 35. (Pozn vyd.)
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a tím, že mořeplavce blouznícího o nových objevech neustále živí A 236 
planými nadějemi, zaplétá ho do dobrodružství, kterých nemůže nikdy 
ani zanechat, ani je  dovést do konce. Než se ale odvážíme na toto 
moře, abychom je  ve všech zeměpisných šířkách prohledali a přesvěd
čili se, můžeme-li tam v něco doufat, bude užitečné, když předtím ještě 
upřeme pohled na mapu země, kterou chceme právě opustit, a zeptáme 
se za prvé, zda bychom se s tím, co v sobě obsahuje, v nejhorším 
případě nemohli spokojit, nebo zda bychom nebyli nuceni se s tím 
spokojit, neexistuje-li už nikde jinde půda, na níž bychom se mohli 
usadit; za druhé, z jakého titulu vlastně obýváme tuto zemi, a zda se 
můžeme cítit zajištěni proti všem nepřátelským nárokům. I když jsme 
tyto otázky v průběhu analytiky již dostatečně zodpověděli, sumární

3. Část. O důvodu rozlišení všech předmětů...

momenty spojí v jednom bodě.
Viděli jsme, že vše, co rozvažování čerpá samo ze sebe, aniž by si

vypůjčovalo ze zkušenosti, nečiní za jiným  účelem než pouze pro 
potřebu zkušenosti. Zásady čistého rozvažování, ať již jsou apriorně B 296 
konstitutivní (jako matematické zásady), nebo jen regulativní (jako 
zásady dynamické), neobsahují téměř nic než jen čisté schéma možné A 237 
zkušenosti; jednota této zkušenosti totiž pramení jen ze syntetické 
jednoty, kterou rozvažování původně a samo od sebe uděluje syntéze 
obrazotvornosti ve vztahu k apercepci a k níž se jevy jakožto data 
možného poznání musí a priori vztahovat176 a s níž se musí shodovat.
I když tato rozvažovací pravidla nejsou jen apriorně pravdivá, nýbrž 
jsou dokonce zdrojem vší pravdy, tj. shody našeho poznání s objekty, 
a to tím, že obsahují důvod možnosti zkušenosti jakožto úhrnu veš
kerého poznání, v němž nám mohou být dány objekty, přesto nepoklá
dáme za uspokojivé nechat si předkládat jen to, co je  pravdivé, nýbrž 
spokojeni budeme teprve tehdy, až se dozvíme, co toužíme vědět.177

176 „Možnost nějaké příčiny nelze nahlédnout bez příkladu ze zkušenosti, 
žádný pojem tedy není tím, co bychom mohli používat mimo možnou zku
šenost. Jen v ní je třeba ho nahlížet jako možný a pouze v ní může být před
pokládán.“ -  E CXV, Ak. XXIII, 35. (Pozn. vyd.)

177 Autor slova v PE: „to, co je pravdivé, nýbrž spokojeni budeme teprve 
tehdy, až se dozvíme to, co toužíme vědět“ pozměňuje na „to, co je pravdivé, 
jakkoli málo to je, nýbrž spokojeni budeme teprve tehdy, až rozšíříme své 
poznání.“ -  E CXIV, Ak. XXIII, 47. (Pozn. vyd.)
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Nenaučíme-li se tedy tímto kritickým zkoumáním nic víc, než co by
chom při pouze empirickém používání rozvažování určitě udělali sami
od sebe i bez tak subtilního pátrání, zdá se, že prospěch, který z něj 
čerpáme, nevyváží náklady a přípravy. Na to lze ovšem odpovědět, že 
žádná přemoudřelost neškodí rozšiřování našeho poznání víc než ta, 

B 297 která chce znát jeho užitek vždy předem, ještě dříve, než se pustí do
jeho zkoumání a než si může učinit sebemenší pojem o tomto užitku,
i kdyby byl očividný. Přece však existuje určitá výhoda, kterou lze 

A 238 vysvětlit a klást na srdce i tomu nej těžkopádnějšímu a nejneochot
nějšímu učedníkovi takových transcendentálních zkoumání, totiž ta, že 
rozvažování zaměstnané jen svým empirickým používáním, které ne
přem ýšlí o pramenech svého vlastního poznání, sice může velmi 
úspěšně postupovat, ale jedno rozhodně nedokáže, totiž určit si hranice 
vlastního používání a vědět, co vlastně patří do jeho sféry a co už je 
mimo ni. K tomu jsou zapotřebí právě ona hluboká zkoumání, která 
jsme podnikli. Není-li však rozvažování s to rozlišit, zda určité otázky 
jsou, či nejsou v jeho horizontu, nemůže si být nikdy jisto svými ná
roky a svým vlastnictvím, nýbrž, když neustále překračuje hranice své 
oblasti (což je  nevyhnutelné) a zabředá do bludů a šalby, může počítat 
jen s nejrůznějšími zahanbujícími výtkami.

Že tedy rozvažování může všechny své zásady a priori, ba i všechny 
své pojmy, používat jen empiricky, ale nikdy transcendentálně, je věta, 
která, pokud může být poznána s přesvědčením, otevírá výhled na 

B 298 závažné důsledky.178 Transcendentálni používání pojmu v nějaké zása
dě je  takové, že pojem je vztahován k věcem vůbec a k věcem samým
0 sobě,179 zatímco empirické používání je  takové, že je  vztahován 

A 239 pouze k jevům , tj. k předmětům možné zkušenosti. Z toho je  však
zřejmé, že je  možné vždy jen empirické používání. Každý pojem vyža
duje, za prvé, logickou formu pojmu (myšlení) vůbec, a pak, za druhé, 

ř

1 možnost získat předmět, k němuž by se vztahoval. Bez předmětu 
nemá pojem žádný smysl a je  obsahově zcela prázdný, i když stále

Elementy, II. Logika, 1. odd. Analytika, 2. kn. Zásady

178 V PE doplněno: „Proti blouznění.“ -  E CXVI, Ak. XXIII, 47. (Pozn.
vyd.)

179 Autor slova „k věcem vůbec a k věcem samým o sobě“ v PE pozměňuje 
na „k předmětům, které nám nejsou dány v žádném názoru, tudíž které nejsou 
smyslovými předměty“. -  E CXVII, Ak. XXIII, 47. (Pozn. vyd.)
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ještě obsahuje logickou funkci, která spočívá v tom, že z náhodných 
dat vytváří pojem. Předmět však nemůže být pojmu dán jinak než v ná-

on sám získat svůj předmět, a tedy objektivní platnost, jen prostřed
nictvím empirického názoru, jehož je  pouhou formou. Všechny pojmy 
a s nimi i všechny zásady, jakkoli jsou možné i a priori, se tedy vzta
hují k empirickým názorům, tj. k datům možné zkušenosti. Bez nich 
nemají žádnou objektivní platnost, nýbrž jsou jen hrou, ať už obra
zotvornosti, nebo rozvažování, respektive hrou s jejich představami.
Jako příklad si vezměme jen matematické pojmy, a to nejprve v jejich B 299 
čistých názorech: „Prostor má tři rozměry“, „Mezi dvěma body lze 
vést pouze jednu přímku“ atd. Ačkoli jsou všechny tyto zásady i před
stava předmětu, jímž se ona věda zabývá, tvořeny v mysli plně a priori, A 240 
přesto by neznamenaly vůbec nic, kdybychom jejich význam nemohli 
vždy ukázat na jevech (empirických předmětech). Proto je  také třeba 
učinit abstraktní pojem smyslovým, tj. ukázat v názoru objekt, který mu 
odpovídá, poněvadž bez něj by pojem (jak se říká) postrádal smysl, tj. 
zůstal by bez významu. Matematika plní tento požadavek konstruo
váním tvaru, který je  jevem přístupným smyslům (i když vytvořeným 
a priori). Pojem veličiny hledá v této vědě svou oporu a smysl v počtu, 
počet však v prstech, kuličkách počitadla nebo v čárkách a tečkách, 
které máme před sebou. Pojmy a syntetické zásady nebo formule z ta
kových pojmů jsou vždy vytvořeny a priori; ale jejich používání 
a vztah k údajným předmětům nelze nakonec hledat nikde jinde než ve 
zkušenosti, jejíž možnost (co do formy) a priori obsahují.

v

Ze se to tak ale má i se všemi kategoriemi a z nich odvozenými B 300 
zásadami,181 vysvítá z toho, že ani jednu jedinou z nich nedokážeme 
reálněm definovat, tj. učinit srozumitelnou možnost jejího objektu,183

180 Autor slova „a je-li možný čistý apriorní názor“ v PE pozměňuje na 
„a je-li pro nás možný čistý smyslový názor“. -  E CXVIII, Ak. XXIII, 47. 
(Pozn. vyd.)

181 V PE doplněno: „Jejich možnost nemůžeme vysvětlit.“ -  E CXIX, Ak.
xxm , 47. (Pozn. vyd.)

182 Ve vydání A není slovo „reálně“. (Pozn. vyd.)

183 Ve vydání A nejsou slova: „tj. učinit srozumitelnou možnost jejího 
objektu“. (Pozn. vyd.)
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aniž bychom se hned neodvolávali na podmínky smyslovosti, tedy na 
A 241 formu jevů, na niž se kategorie a zásady musí nakonec omezit jako na

své jediné předměty. Neboť když tuto podmínku odstraníme, ztrácejí 
kategorie veškerý význam, tj. vztah k objektu, a my sami nedokážeme 
pomocí žádného příkladu pochopit, j aká věc se takovými pojmy vlast-

v __/ /  1JMne mim.
Pojem velikosti vůbec nemůže nikdo vysvětlit, jedině snad tak, že je  

to takové určení nějaké věci, s jehož pomocí si lze myslet, kolikrát 
je  ve věci kladeno jedno. Avšak toto „kolikrát“ se zakládá na suk- 
cesivním opakování, a tedy na čase a syntéze (stejnorodého) v něm. 
Realitu můžeme na rozdíl od negace vysvětlit jen tehdy, když si mys
líme čas (jakožto úhrn všeho bytí), který je  buď něčím vyplněný, nebo 
je  prázdný. Pominu-li trvalost (která je  existencí ve veškerém čase),
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184 Ve vydání A následuje odstavec, který ve vydání B není: „Výše, při 
výkladu tabulky kategorií, jsme si definici každé z nich odpustili, protože náš 
účel, který se týká pouze jejich syntetického používání, ji nečiní nutnou a člo
věk se nesmí zbytečnými činy vystavovat odpovědnosti, kterou by si mohl 
ušetřit. Nebyla to žádná výmluva, nýbrž důležité pravidlo moudrosti: nepouš
tět se hned do definování a nepokoušet se o úplnost nebo preciznost v určení 
pojmu nebo ji předstírat, lze-li vystačit s jedním nebo několika jeho znaky 
a není-li k výkladu zrovna třeba úplný výčet všech znaků, které tvoří celý 
pojem. Nyní se však ukazuje, že důvod této opatrnosti leží ještě hlouběji, totiž 
v tom, že jsme kategorie nemohli definovat, i kdybychom chtěli,51 nýbrž, že 

A 242 odstraníme-li všechny podmínky smyslovosti, které je charakterizují jako
pojmy možného empirického používání, a bereme-li je jako pojmy věcí vůbec 
(a tedy jako pojmy transcendentálního používání), nemusíme u nich dělat nic 
víc, než považovat logickou funkci v soudech za podmínku možnosti věcí 
samých. A to i přesto, že nemůžeme ani v nejmenším ukázat, kde je lze apliko
vat a kde mají svůj objekt, a tedy jak mohou mít v čistém rozvažování bez 
smyslovosti nějaký význam a objektivní platnost.“ (Pozn. vyd.)

a Mám zde na mysli reálnou definici, tj. nikoli takovou, která názvu nějaké 
věci pouze podkládá jiná a srozumitelnější slova, nýbrž takovou, jež 
obsahuje jasný znak, podle něhož lze její předmět (definitum) vždy s 
jistotou poznat a který umožňuje vysvětlovaný pojem aplikovat. Reálný 
výměr by proto byl takový, který by ozřejmoval nejen pojem, nýbrž také
i jeho objektivní realitu. Tohoto druhu jsou matematická vysvětlení, 
která zobrazují předmět podle pojmu v názoru.“ -  V PE je k poznámce 
doplněno: „Místo vysvětlovat bychom mohli použít též výrazu doložit 
něco příkladem “ -  E CXX(l), Ak. XXIII, 47. (Pozn. vyd.)
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nezbude mi z pojmu substance nic víc než logická představa subjektu, 
kterou se domnívám realizovat tak, že si představím něco, co může 
existovat pouze jako subjekt (a přitom to není predikát něčeho). Avšak 
nejenže nevím o žádných podmínkách, za nichž by tato logická charak
teristika mohla patřit nějaké věci;185 ale nedá se s ní ani dále nic udělat, 
ani z ní vyvodit sebemenší důsledek, poněvadž se jejím prostřednic
tvím neurčuje vůbec žádný objekt, na který by se dal tento pojem 
použít, a nevíme tedy, zda tento pojem vůbec něco znamená. Z pojmu 
příčiny bych (ponechám-li stranou čas, kde něco následuje po něčem 
jiném podle pravidla) v čisté kategorii nenašel nic jiného, než že je  to 
něco, z čeho lze usuzovat na existenci něčeho jiného, a tak nejen že by 
se s jeho pomocí nedala navzájem rozlišit příčina a účinek, nýbrž, 
protože tato možnost usuzovat přece brzy vyžaduje podmínky, o nichž 
nic nevím, neobsahoval by tento pojem vůbec žádné určení, které by se 
hodilo pro nějaký objekt. Domnělá zásada: „Vše nahodilé má nějakou 
příčinu“ působí sice velmi důležitě, jako kdyby měla svou vlastní 
hodnotu sama o sobě; nicméně ptám-li se: „Co rozumíte pod .nahodi
lým4?“ a odpovídáte-li: „Je to to, čeho nebytí je  možné,“ pak bych rád 
věděl, z čeho chcete poznat možnost nebytí, když si v řadě jevů ne
představujete žádnou sukcesi a v ní nějakou existenci, která následuje 
po nebytí (nebo naopak), a tedy nějakou střídu. Tvrzení, že nebytí 
nějaké věci si samo neprotiřečí, je totiž jalové odvolávání se na logic
kou podmínku, která je  sice pro pojem nutná, ale pro reálnou možnost 
ani zdaleka nestačí. V myšlenkách mohu každou existující substanci 
zrušit, aniž bych si protiřečil, ale nemohu z toho vůbec vyvozovat 
objektivní nahodilost této substance v její existenci, tj. že sama o sobě 
může nebýt. Jde-li o pojem vzájemnosti, lze snadno pochopit, že vzhle
dem k tomu, že čisté kategorie -  jak substance, tak kauzality -  nepři
pouštějí žádné vysvětlení, které by určovalo objekt, právě tak málo při
pouští toto vysvětlení reciproční kauzalita ve vzájemném vztahu těchto 
substancí (commercium). Možnost, existenci a nutnost nedokázal ještě 
nikdo vysvětlit jinak než pomocí zjevných tautologií, když se pokoušel 
čerpat jejich definice pouze z čistého rozvažování. Jen nezkušeného 
totiž může oklamat a uspokojit šalebná hra, která zaměňuje logickou

185 V PE doplněno: „Viz Obecnou poznámku k systému zásad.“ -  E CXX(2), 
Ak. XXm, 47. (Pozn. vyd.)
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možnost pojmu (že si sám neprotiřečí) za transcendentálni možnost186 
věcí (že pojmu odpovídá nějaký předmět).187,188

186 V PE pozměňuje autor slova „za transcendentálni možnost“ na „za 
reálnou možnost“. -  E CXXI, Ak. XXIII, 48. (Pozn. vyd.)

187 Jedním slovem, když odstraníme veškerý smyslový názor (jediný, který 
máme), nedá se žádný z těchto pojmů ničím doložit, a nedá se tak u žádného 
z těchto pojmů dokázat jeho reálná možnost. Pak zbývá jen logická možnost, 
tj. že pojem (myšlenka) je možný; o to zde však nejde, nýbrž spíš o to, zda se 
pojem vztahuje k nějakému objektu, a tedy, zda něco znamená. -  Ve vydání A 
poznámka není. (Pozn. vyd.)

188 Ve vydání A následuje odstavec: „Je něco zarážejícího, ba dokonce 
protismyslného v tom, že by měl existovat pojem, který přece musí mít nějaký 
význam, jenž by se však vůbec nedal vysvětlit. Avšak zde panují s ohledem na 
kategorie takové zvláštní okolnosti, že kategorie mohou mít určitý význam 

A 245 a vztah k nějakému předmětu jen prostřednictvím obecné smyslové podmínky.
Tato podmínka však byla z čisté kategorie vypuštěna, protože přece nemůže 
obsahovat nic víc než jen logickou funkci podřazování rozmanitosti pod po
jem. Pouze z této funkce, tj. z formy pojmu, ale vůbec nelze poznat a rozlišit, 
který objekt pod ni patří, protože jsme abstrahovali právě od smyslové pod
mínky, za které pod ni mohou vůbec předměty patřit. Kategorie proto potřebu
jí -  kromě čistého rozvažovacího pojmu -  určení své aplikace na smyslovost 
vůbec (schéma) a bez těchto určení to nejsou žádné pojmy, s jejichž pomocí 
by mohl být nějaký předmět poznán a odlišen od jiných předmětů, nýbrž je to 
jen tolik způsobů, jak myslet nějaký předmět k možným názorům a jak mu 
podle nějaké funkce rozvažování dát jeho význam (za ještě dalších nezbytných 
podmínek), tj. definovat ho: ony samy tedy nemohou být definovány. Logické 
funkce soudů vůbec, jednotu a mnohost, přitakání a popření, subjekt a pre
dikát, nelze definovat, aniž bychom se nedopustili kruhu, poněvadž tato defi
nice by přece musela být sama soudem a musela by už tyto funkce obsahovat. 
Čisté kategorie tedy nejsou nic jiného než představy věcí vůbec, pokud musí 
být rozmanitost jejich názorů myšlena pomocí jedné nebo druhé z těchto 
logických funkcí: velikost je určení, které lze myslet jen pomocí soudu, který 

A 246 má kvantitu (iudicium commune);a realita je určení, které lze myslet jen v kla
dném soudu; substance je určení, jež musí být -  ve vztahu k názoru -  po
sledním subjektem všech ostatních určení. Co je to však za věci, kvůli nimž 
musíme používat spíš tuto než nějakou jinou funkci, zůstává přitom zcela 
neurčeno; kategorie tedy nemají bez podmínky smyslového názoru, k níž 
obsahují syntézu, vůbec žádný vztah k určitému objektu, nemohou proto 
žádný objekt definovat, a samy o sobě tudíž ani nemají platnost objektivních
pojmů.“ (Pozn. vyd.)

a obecný soud“ (Pozn. vyd.)
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3. část. O důvodu rozlišení všech předmětů...

Z toho nesporně plyne, že čisté rozvažovací pojmy nelze nikdy po
užívat transcendentálne, nýbrž vždy jen empiricky™9 a že zásady čisté
ho rozvažování se mohou vztahovat190 k předmětům smyslů jen v sou
vislosti s obecnými podmínkami možné zkušenosti, nikdy se však 
nemohou vztahovat k věcem vůbec (bez ohledu na způsob, jak je  mů
žeme nazírat).

Transcendentálni analytika má proto ten důležitý výsledek, že rozva
žování nemůže a priori nikdy vykonat víc než anticipovat formu možné 
zkušenosti vůbec, a že -  jelikož to, co není jevem, nemůže být před
mětem zkušenosti -  rozvažování nemůže nikdy překročit hranice smys- 
lovosti, v jejichž mezích nám předměty mohou být jedině dány. Jeho 
zásady jsou pouhé principy expozice jevů a 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.

Myšlení je  úkon, jím ž vztahujeme daný názor k nějakému před
mětu. Není-li druh tohoto názoru v žádném ohledu dán, pak je  předmět 
pouze transcendentálni a rozvažovací pojem nemá jiné než transcen
dentálni použití, totiž zajišťovat jednotu myšlení rozmanitosti vůbec.191 
Pomocí čisté kategorie, v níž se abstrahuje od všech podmínek smys
lového názoru jakožto toho jediného, který je  pro nás možný, není tedy 
určen žádný objekt, nýbrž192 je vyjádřeno pouze myšlení objektu vůbec 
podle jeho různých modů. K používání pojmu pak patří ještě i funkce 
soudnosti, na jejímž základě je určitý předmět pod pojem subsumován, 
a tedy přinejmenším formální podmínka, za které může být něco v ná
zoru dáno. Jestliže tato podmínka soudnosti (schéma) chybí, pak veš
kerá subsumpce odpadá; neboť pak není dáno nic, co by mohlo být pod 
pojem subsumováno. Pouhé transcendentálni užívání kategorií není

189 V PE je doplněno: „tj. z pouhých kategorií nelze odvodit žádné zásady“.
-  E CXXII, Ak. XXIII, 48. (Pozn. vyd.)

190 y  p£? j e doplněno: „mají-li umožňovat poznání“. -  E CXXIV, Ak.
XXIII, 48. (Pozn. vyd.)

191 V PE pozměňuje autor slova „rozmanitosti vôbec“ na „rozmanitosti 
v možném názoru vôbec“. -  E CXXV, Ak. XXIII, 48. (Pozn. vyd.)

192 V PE doplněno: „objekt, tudíž nic poznáno, nýbrž“. -  E CXXVI, Ak.
XXm, 48. (Pozn. vyd.)

B 303

A 247

B 304
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A 248 jen co do formy určitelný předmět. Z toho plyne, že čistá kategorie
nedospívá ani k žádné syntetické zásadě a priori a že zásady čistého 
rozvažování mají jen empirické použití, nikdy však použití transcen- 

B 305 dentálni, a že mimo pole možné zkušenosti nemohou nikde existovat
žádné syntetické zásady a priori.

Měli bychom se tedy asi vyjádřit takto: čisté kategorie, bez for
málních podmínek smyslovosti, mají pouze transcendentálni význam, 
a nemají žádné transcendentálni použití, protože to je  samo o sobě 
nemožné. Kategoriím totiž chybí všechny podmínky, za nichž by se 
daly použít (v soudech), poněvadž jim chybí formální podmínky pro 
subsumpci jakéhokoli předmětu pod tyto pojmy. Jelikož tedy (jako 
čisté kategorie) nemají mít empirické použití a transcendentálni mít 
nemohou, nemají vůbec žádné použití, když je izolujeme od veškeré 
smyslovosti, tj. nelze je aplikovat na vůbec žádný domnělý předmět; 
jsou spíš jen čistou formou rozvažování vzhledem k předmětům vůbec 
a k formě myšlení, aniž by se pouze jimi samotnými dal nějaký objekt 
myslet nebo určit.194,195

193 V PE pozměňuje autor slova „vůbec žádné používání a“ na „používání, 
abychom něco poznali, a“. -  E CXXVII, Ak. XXIII, 48. (Pozn. vyd.)

194 „Možnost nějaké věci může být dána jen prostřednictvím názoru, a to 
buď empirického, nebo názoru a priori. První je empirický, druhý přinej
menším smyslový. Oba se týkají phaenomena. Není možné žádné teoretické 
poznání noumen, ale je možný praktický vztah k subjektu, pokud není phae
nomenon.“ -  E CXXVIII, Ak. XXIII, 35-6.

„Jestliže se v našem čistém vědomí rozumu nachází něco, co se prostě příčí 
jeho zákonům, například zákonu kauzality, pak náležíme k noumenům, potud 
ale nemůžeme mít žádnou znalost nás samých, ale můžeme přinejmenším 
připustit, že je to možné.“ -  E CXXIX, Ak. XXIII, 36.

„Rozvažovací bytosti jsou vlastně ty, jimž odpovídá jen intelektuální ná
zor. Protože naše rozvažování není s to nazírat, není pro nás tento intelektuální 
názor ničím. Nezbývá nám tedy nic jiného než rozvažovací pojmy. Ty jsou ale 
jen myšlenkovými formami, takže, kdybychom je chtěli aplikovat na objekt 
bez příkladu ze smyslového názoru, nemohla by být nahlédnuta možnost, že 
jim něco může odpovídat.“ -  E CXXX, Ak. XXffl, 36.

„Předměty nesmyslového poznání buď jsou, nebo nejsou dány ve smys
lovém názoru. Pokud platí to první, pak to jsou sice jevy, ale nemůžeme vědět, 
zda mohou být poznány i jiným způsobem, a tedy zda je možný intelektuální 
názor. Předměty, které nebyly dány ve smyslovém názoru, nemohu co do je-
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3. část. O důvodu rozlišení všech předmětů...

jich možnosti poznat, protože nemám intelektuální názor, a předměty rozvažo
vacího názoru by byly pouhými problematickými jsoucny, a za takové je tře
ba pokládat veškerá noumena nebo rozvažovací jsoucna.“ -  E CXXXI, Ak.
xxm , 36.

„Na konci zásad jsme viděli, že pojem příčiny slouží k tomu, aby určoval 
vztah časové následnosti v průběhu jejich jevů; odstraníme-li čas, pak je k ni
čemu.“ -  E CXXXII, Ak. XXin, 36. (Pozn. vyd.)

195 Následující čtyři odstavce nahrazují tento text vydání A: „Jevy, jsou-li 
jako předměty myšleny podle jednoty kategorií, se nazývají phaenomena. 
Přijímám-li však věci, které jsou pouze předměty rozvažování, a přesto mohou A 249 
být jako takové dány názoru, i když ne smyslovému (tedy coram intuitu intel- 
lectuali),5* nazývaly by se takové věci noumena (intelligibilia).

Měji bychom si tedy myslet, že transcendentálni estetikou omezený pojem 
jevů nabízí už sám od sebe objektivní realitu noumen a ospravedlňuje dělení 
předmětů na phaenomena a noumena, a tedy také dělení světa na svět smys
lový a svět rozvažování (mundus sensibilis & intelligibilis), a sice tak, že 
rozdíl mezi nimi se netýká jen logické formy nezřetelného nebo zřetelného 
poznání jedné a téže věci, nýbrž různého způsobu, jak mohou být našemu 
poznání původně dány a podle něhož se samy o sobě, co do druhu, navzájem 
liší. Když nám totiž smysly něco představují pouze tak, jak se to jeví, pak 
přece musí být toto něco také samo o sobě věcí a předmětem nějakého ne
smyslového názoru, tj. rozvažování, tj. musí být možné poznání, v němž se 
nevyskytuje žádná smyslovost a které má nicméně naprosto objektivní realitu.
Je to poznání, jímž nám jsou předměty představovány takové, jaké jsouy za
tímco při empirickém používání našeho rozvažování jsou věci poznávány, jak A 250 
se jeví. Kromě empirického používání kategorií (které je omezeno na smys
lové podmínky) by tedy existovalo ještě jedno čisté, a přece objektivně platné 
používání, a nemohli bychom tvrdit, co jsme až dosud předstírali, že naše čisté 
rozvažovací poznatky nejsou vlastně ničím víc než jen principy expozice
jevu, které nesahají ani a priori dál než k formální možnosti zkušenosti, neboť 
zde by se před námi otevřelo docela jiné pole, svět jakoby myšlený v duchu 
(snad dokonce v něm nazíraný), který by mohl naše čisté rozvažování za
městnávat neméně ušlechtile, ba ještě mnohem ušlechtileji.

Všechny naše představy jsou ve skutečnosti prostřednictvím rozvažování 
vztahovány k nějakému objektu, a protože jevy nejsou ničím víc než před
stavami, vztahuje je rozvažování k něčemu jako předmětu smyslového názoru; 
toto něco je však jenc transcendentálním objektem. Ten však znamená něco, co 
se rovná X, o němž vůbec nic nevíme, a (vzhledem k nynějšímu uspořádání 
našeho rozvažování) ani vůbec nic vědět nemůžeme, nýbrž to, co může sloužit 
jen jako korelát jednoty apercepce k jednotě rozmanitosti v smyslovém ná
zoru, jehož prostřednictvím rozvažování tuto rozmanitost slučuje do pojmu 
předmětu. Tento transcendentálni objekt se nedá vůbec odloučit od smys
lových dat, protože pak už nezbývá nic, pomocí čeho by byl myšlen. Není to A 251
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tedy předmět poznání sám o sobě, nýbrž jen představa jevů pod pojmem 
předmětu vůbec, a lze ho určit prostřednictvím jejich rozmanitosti.d

Právě díky němu nepředstavují kategorie žádný zvláštní, pouze rozvažo
vání daný objekt, nýbrž slouží jen k tomu, abychom transcendentálni objekt 
(pojem něčeho vůbec) určovali pomocí toho, co je dáno ve smyslovosti, a aby
chom tímto způsobem empiricky poznávali pod pojmy předmětů jevy.

Jde-li však o příčinu, proč jsme -  jsouce ještě neuspokojeni substrátem 
smyslovosti -  k fenoménům přidali ještě noumena, která může myslet jen čisté 
rozvažování, spočívá tato příčina jedině v tomto: Smyslovost a její pole, totiž 
pole jevů, je sama rozvažováním omezena v tom smyslu, že se nevztahuje k vě
cem samým o sobě, nýbrž jen ke způsobu, jak se nám věci s ohledem na naši 
subjektivní povahu jeví. To byl výsledek celé transcendentálni estetiky a plyne 
to přirozeně také z pojmu jevu vůbec: že mu musí odpovídat něco, co není o so
bě jevem, poněvadž jev nemůže být ničím sám pro sebe a mimo naši před-

A 252 stavivost, tudíž, nemá-li vzniknout bludný kruh, udává již slovo „jev“ vztah
k něčemu, čeho bezprostřední představa je sice smyslová, ale co musí být samo 
o sobě, i bez této povahy naší smyslovosti (na níž se zakládá forma našeho 
názoru), něčím (tj. nějakým předmětem), co je na smyslovosti nezávislé.

Z toho pak vzniká pojem noumena, který ale vůbec není pozitivní a nezna
mená určité poznání nějaké věci, nýbrž jen myšlení něčeho vůbec, při němž 
abstrahuji od veškeré formy smyslového názoru. Aby však slovo „noumenon 
znamenalo nějaký opravdový předmět, který je třeba odlišovat od všech feno-
ménů, k tomu nestačí, abych svoji myšlenku oprostil od všech podmínek 
smyslového názoru, nýbrž abych měl navíc důvod předpokládat nějaký jiný 
druh názoru, než je tento smyslový názor, pod nímž by mohl být takový před
mět dán; neboť jinak je moje myšlenka prázdná, i když bezrozporná. Výše 
jsme sice nebyli s to dokázat, že smyslový názor je jediný možný názor vůbec, 
nýbrž že je takový jen pro násy ale nemohli jsme ani dokázat, že je možný také 
jiný druh názoru, a i když může naše myšlení abstrahovat od každé smys- 

A 253 lovosti, přesto zůstává otázka, zda to pak není pouhá forma pojmu a zda při
tomto oddělení vůbec zbude nějaký objekt.

Objekt, k němuž vztahuji jev vůbec, je transcendentálni předmět, tj. zcela 
neurčitá myšlenka něčeho vůbec. Tento předmět se nemůže nazývat nou- 
menony protože nevím, čím je sám o sobě, a nemám o něm jiný pojem, než 
pojem předmětu smyslového názoru vůbec, který je tedy pro všechny jevy 
stejný. Nemohu si ho myslet pomocí žádné kategorie; ta totiž platí o empi
rickém názoru, který uvádí pod pojem předmětu vůbec. Čisté použití kategorie 
je sice možnéř tj. bezrozporné, ale nemá vůbec žádnou objektivní platnost, 
protože se netýká žádného názoru, který by tím měl získat jednotu objektu; 
neboť kategorie je přece pouhá funkce myšlení, jejímž prostřednictvím mně 
není žádný předmět dán, nýbrž je jí pouze myšleno, co může být dáno v ná
zoru.“ (Pozn. vyd.)

a „vystavené intelektuálnímu názoru“ (Pozn. vyd.)
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To však má za základ klam, jehož se lze jen ztěží vyvarovat. Kate
gorie nepocházejí co do svého původu ze smyslovosti, jako z ní nepo
cházejí formy názoru, prostor a čas; zdá se tedy, že dovolují aplikaci 
rozšířenou za všechny předměty smyslů. Nicméně samy opět nejsou 
ničím jiným než myšlenkovými formami, které obsahují apriorní logic
kou mohutnost spojovat do jednoho vědomí rozmanitost, jež je  dána 
v názoru, a zde mohou mít -  odejmeme-li jim názor, který je  pro nás B 306 
jedině možný -  ještě menší význam než ony čisté smyslové formy, 
jejichž prostřednictvím je přece alespoň dán nějaký objekt, kdežto způ
sob spojování rozmanitosti, který je vlastní našemu rozvažování, ne
znamená vůbec nic, nepřistoupí-li k němu onen názor, v němž jediném 
může být tato rozmanitost dána. V našem pojmu je nicméně již obsa
ženo, že když určité předměty jako jevy nazýváme smyslovými jsouc
ny (phaenomena), odlišujeme způsob, jak je nazíráme, od jejich uzpů- 
sobenosti samé o sobě, takže buď právě tyto předměty co do této uzpů- 
sobenosti, i když ji v nich přímo nenazíráme, nebo i jiné možné věci, 
které vůbec nejsou objekty našich smyslů, klademe jakožto předměty 
myšlené pouze rozvažováním jakoby proti oněm a nazýváme je  roz- 
važovacími jsoucny (noumeny). Vzniká tím pak otázka, zda by naše 
čisté rozvažovací pojmy nemohly mít význam s ohledem na tato nou- 
mena a zda by nemohly být druhem jejich poznání.

3. část. O důvodu rozlišení všech předmětů...

b V PE pozměňuje autor slova „principy expozice jevu“ na „principy syn
tézy rozmanitosti jevu“. -  E CXXXIII, Ak. XXIII, 48. (Pozn. vyd.) 

c V PE pozměňuje autor slova „toto něco je však jen“ na „toto něco jakož
to předmět názoru vůbec je jen“. -  E CXXXIV, Ak. XXIII, 48. (Pozn. 
vyd.)

d V PE doplněno: , jen myšlenkovou formou, ale žádným poznáním“. -  E 
CXXXV, Ak. XXm, 48. (Pozn. vyd.) 

c V PE pozměňuje a doplňuje autor větu „zda to potom není pouhá forma 
pojmu a zda při tomto oddělení vůbec zbude nějaký objekt“ na „zda to 
pak není pouhá forma pojmu nebo zda při tomto oddělení někde ještě 
zbývá nějaký možný názor, neboť možnost intelektuálního názoru ne
může nikdo doložit, a mohlo by se tedy snadno stát, že by neexistoval 
žádný takový druh poznání, vzhledem k němuž bychom něco považovali 
za předmět. Pozitivní pojem noumena tedy tvrdí něco, čeho možnost 
nemůže být dokázána.“ -  E CXXXVII, Ak. XXIII, 49. (Pozn. vyd.) 

f Autor slova „je sice možné“ v PE pozměňuje na „je sice logicky možné“.
-  E CXXXVIII, Ak. XXIII, 49. (Pozn. vyd.)
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Hned zpočátku se tu ale ukazuje jistá dvojznačnost, která může vy
volat velké nedorozumění: když rozvažování nazývá nějaký předmět 
v určitém ohledu jen fenoménem, vytváří si zároveň mimo tento vztah 
ještě i představu předmětu samého o sobě, a představuje si tedy, že si 

B 307 může vytvářet pojmy i o takovém předmětu. A jelikož rozvažování
neposkytuje žádné jiné pojmy než kategorie, musí být možné myslet 
předmět o sobě alespoň pomocí těchto čistých rozvažo vacích pojmů. 
Rozvažování je  tak ale sváděno k tomu, aby pokládalo docela neurčitý 
pojem nějakého rozvažovacího jsoucna jakožto něčeho, co se nachází 
zcela mimo naši smyslovost, za určitý pojem jsoucna, které bychom 
pomocí rozvažování mohli určitým způsobem poznat.

Rozumíme-li pod noumenem nějakou věc, která není objektem na
šeho smyslového názoru, když od svého způsobu nazírání této věci 
abstrahujeme, pak je to noumenon v negativním smyslu. Rozumíme-li 
ale pod ním objekt nějakého nesmyslového názoru, pak předpokládáme 
určitý zvláštní způsob nazírání, totiž intelektuální, který nám však není 
vlastní a jehož možnost ani nejsme s to nahlédnout, a to by bylo nou
menon v pozitivním smyslu.

Nauka o smyslovosti je  tedy rovněž naukou o noumenech v nega
tivním smyslu, tj. o věcech, které si rozvažování musí myslet bez toho
to vztahu k našemu způsobu nazírání, tudíž nejen jako jevy, nýbrž jako 
věci samy o sobě. Zároveň však chápe, že uvažuje-li je  v jejich odlou- 

B 308 čenosti, nemůže u nich vůbec použít svých kategorií, protože ty mají
význam jen ve vztahu k jednotě názorů v prostoru a čase, a tuto jed
notu mohou určovat jen pomocí obecných apriorně spojovacích pojmů 
s ohledem na pouhou idealitu prostoru a času. Kde není možná tato 
jednota času, tedy u noumen, tam už kategorií vůbec nelze použít, ba 
ztrácejí dokonce veškerý význam; nelze totiž nahlédnout ani možnost 
věcí, které jim  mají odpovídat. Smím se proto odvolávat jen na to, co 
jsem uvedl na začátku Obecné poznámky k systému zásad v předchozí 
části. Možnost nějaké věci však nikdy nelze dokázat pouze z bezroz
pornosti jejího pojmu, nýbrž jen tak, že tento pojem doložíme názo
rem, který mu odpovídá. Kdybychom tedy chtěli kategorie aplikovat 
na předměty, které nejsou považovány za jevy, museli bychom vyjít 
z jiného názoru než smyslového, a potom by byl takový předmět nou
menon v pozitivním smyslu. Poněvadž takový, totiž intelektuální názor 
je  naprosto mimo naši poznávací mohutnost, nemůže ani používání ka
tegorií v žádném případě překračovat hranice předmětů zkušenosti.
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Smyslovým jsoucnům sice určitě odpovídají rozvažovací jsoucna, ale B 309 
mohou existovat i rozvažovací jsoucna, k nimž naše smyslová nazírací 
mohutnost nemá vůbec žádný vztah, a naše rozvažovací pojmy, jako 
pouhé myšlenkové formy pro náš smyslový názor, k tomuto názoru ani 
v nejmenším nedosahují; tedy co nazýváme noumenon, musí být jako 
takové chápáno jen v negativním smyslu.

Odejmu-li (pomocí kategorií) z empirického poznání veškeré myš
lení, nezbude vůbec žádné poznání nějakého předmětu, neboť prostřed
nictvím pouhého názoru nelze nic myslet, a okolnost, že tato afekce 
smyslovosti ve mně je, ještě nezakládá vztah takové představy k něja
kému objektu. Vynechám-li naopak veškerý názor, zbývá ještě forma A 254 
myšlení, tj. způsob, jímž nějakému předmětu určuji rozmanitost mož
ného názoru. Kategorie tudíž sahají dál než smyslový názor potud, že 
myslí objekty vůbec, aniž by se ohlížely na zvláštní způsob (smyslo
vosti), v němž jsou snad dány. Neurčují tím ale žádnou větší sféru 
předmětů, protože nelze předpokládat, že nám takto mohou být dány, 
aniž bychom považovali za možný nějaký jiný než smyslový způsob 
názoru. K tomu však nejsme v žádném případě oprávněni.

Problematickým nazývám pojem, který neobsahuje žádný spor a kte- B 310 
rý také jako vymezení daných pojmů souvisí s jinými poznatky, je to 
však pojem, jehož objektivní realitu nelze žádným způsobem poznat. Po- 
jem  noumena, tj. věci, která nemá být myšlena jako předmět smyslů, ný
brž jako věc sama o sobě (pouze pomocí čistého rozvažování), není vů
bec rozporný; neboť o smyslovosti přece nelze tvrdit, že je jediným mož
ným druhem názoru. Tento pojem je navíc nutný k tomu, abychom 
smyslový názor nerozšiřovali až za hranice věcí samých o sobě, a aby
chom tedy omezili objektivní platnost smyslového poznání (neboť ty 
ostatní, k nimž nedosahuje, se nazývají noumena právě proto, aby se tím A 255 
naznačilo, že ony poznatky nemohou rozšířit svou oblast na vše, co roz
važování myslí). Možnost takových noumen ale nakonec stejně vůbec 
nelze nahlédnout a oblast za sférou jevů je  (pro nás) prázdná, tj. máme 
rozvažování, které saháproblematicky dál než ony jevy, ale žádný názor, 
ba ani žádný pojem nějakého možného názoru, jímž by nám byly dány 
předměty mimo pole smyslovosti a na něž by se rozvažování dalo aser- 
toricky použít. Pojem noumena je  tedy jen mezním pojmem, aby se ome- B 311 
zovala domýšlivost smyslovosti, a má tedy jen negativní použití. Nic
méně není vymyšlen svévolně, nýbrž souvisí s omezením smyslovosti, 
aniž by však bylo možno klást mimo její rozsah něco pozitivního.

3. část O důvodu rozlišení všech předmětů...
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Elementy, II. Logika, 1. odd. Analytika, 2. kn. Zásady

Dělení předmětů na phaenomena a noumena a dělení světa na smys
lový svět a svět rozvažování nelze proto v pozitivním smyslu196 vůbec 
připustit, i když ovšem pojmy dělit na smyslové a intelektuální lze; 
neboť intelektuálním pojmům nelze připisovat žádný předmět, a nelze 
je  tedy vydávat za objektivně platné. Odhlédneme-li od smyslů, jak 

A 256 vysvětlíme, že naše kategorie (které by byly jedinými zbývajícími
pojmy pro noumena) ještě vůbec něco znamenají, když k jejich vztahu 
k nějakému předmětu musí být dáno ještě něco víc než pouze jednota 
myšlení, totiž nějaký možný názor, na který by mohly být aplikovány? 
Naproti tomu pojem noumena, chápaný pouze problematicky, zůstává 
nejen přípustný, nýbrž i nevyhnutelný jako pojem vytyčující meze 
smyslovosti. Potom však noumenon není žádný zvláštní inteligibilní 
předmět pro naše rozvažování. Problémem se naopak stává samo roz
važování, k němuž by patřil, protože by poznával svůj předmět nikoli 

B 312 diskurzivně pomocí kategorií, nýbrž intuitivně prostřednictvím něja
kého nesmyslového názoru, a to jako předmět, o jehož možnosti si 
nejsme s to udělat ani sebemenší představu. Našemu rozvažování se 
dostává tímto způsobem negativního rozšíření, tj. naše rozvažování 
není smyslovostí omezováno, nýbrž omezuje naopak tuto smyslovost 
tím, že věci samy o sobě (zkoumané nikoli jako jevy) nazývá nou- 
meny. Avšak hned také stanoví samo sobě meze, neboť je  nepoznává 
prostřednictvím kategorií, a myslí je  tudíž jen pod názvem něčeho 
neznámého.

výrazů mundus sensibilis a intelligibilis,197 které se zcela odchyluje od 
A 257 smyslu, v němž je  používali myslitelé staří. S tím sice nejsou žádné

potíže, avšak nejde také o nic víc než o prázdné slovíčkaření. Ve shodě 
s tím se některým zlíbilo nazývat úhrn jevů, pokud je  nazírán, smyslo
vým světem, a pokud je podle obecných zákonů rozvažování myšlena 

B 313 jejich souvislost, světem rozvažování. Teoretická astronomie, která se

196 Ve vydání A nejsou slova: „v pozitivním smyslů“. (Pozn. vyd.)

197 Místo tohoto výrazu nesmíme používat výrazu „intelektuální svět“, jak 
se v německých výkladech obecně děje; neboť intelektuální nebo senzuální 
jsou jen poznatky. Co však může být pouze předmětem jednoho či druhého 
druhu názoru, tedy objekty, se musí (bez ohledu na topornost tohoto vy
jadřování) nazývat inteligibilním nebo senzibilním. -  Ve vydání A tato po
známka není. (Pozn. vyd.)
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zabývá jen pozorováním hvězdného nebe, by tematizovala první svět, 
zatímco kontemplatívni astronomie (vykládaná například podle koper- 
nikánského systému, nebo dokonce i podle Newtonových gravitačních 
zákonů) by tematizovala svět druhý, totiž inteligibilní. Takové překru
cování slov je  ale pouhou sofistickou výmluvou, abychom se vyhnuli 
nějaké obtížné otázce tím, že je jí smysl pro své pohodlí zlehčíme.
Pokud jde o jevy, potřebujeme ovšem rozvažování i rozum; je  však 
otázka, mají-li také ještě nějaké použití, když předmět není jevem, 
a v tomto smyslu ho chápeme, tedy když je  myšlen o sobě jako pouze 
inteligibilní (noumenon), tj. daný pouze rozvažování, a nikoli smys
lům. Na místě je otázka, zdaje vedle empirického používání rozvažo
vání (dokonce i v newtonovské představě světa) možné ještě nějaké 
používání transcendentálni, pro které by noumenon platilo jako nějaký 
předmět. Na tuto otázku jsme odpověděli záporně.

Když tedy řekneme: Smysly nám představují předměty, jak se jeví, A 258 
zatímco rozvažování, jaké jsou, nesmí se tento druhý výraz chápat 
v transcendentálním významu, nýbrž pouze ve významu empirickém, 
totiž tak, jak jsou tyto předměty představovány jako předměty zkuše- B 314 
nosti ve všeobecné souvislosti jevů, a nikoli jako něco, čím snad jsou 
mimo vztah k možné zkušenosti, a tedy mimo vztah ke smyslům vů
bec, tudíž jako předměty čistého rozvažování. To se totiž nikdy nedo
zvíme, stejně jako nám zůstane neznámo, zdaje takové transcendentál
ni (mimořádné) poznání vůbec možné, a přinejmenším, zda jako tako
vé podléhá našim obvyklým kategoriím. Rozvažování a smyslovost 
mohou pro nás určovat předměty jen ve spojení. Když je  oddělíme, pak 
máme názory bez pojmů, nebo pojmy bez názorů, v obou případech 
však máme představy, které nelze vztáhnout k žádnému určitému před
mětu.

Jestli ještě někdo po všech těchto výkladech váhá vzdát se pouhého 
transcendentálního používání kategorií, ať je  vyzkouší v nějakém syn
tetickém tvrzení. Analytické tvrzení totiž neposune naše rozvažování 
dále, a protože se v něm rozvažování zabývá jen tím, co už je  v pojmu 
myšleno, ponechává nerozhodnuto, zda má tento pojem sám o sobě 
vztah k předmětům nebo zda znamená jen jednotu myšlení vůbec (kte- A 259 
rá zcela abstrahuje od způsobu, jak nám může být předmět dán). Roz
važování se spokojí s tím, že ví, co jeho pojem obsahuje, a je  mu 
lhostejné, kam snad sám poukazuje. Nechť to tedy zkusí s nějakou syn- B 315 
tetickou a domněle transcendentálni zásadou, jako například: „Všech-

3. část. O důvodu rozlišení všech předmětů...
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no, co je, existuje jako substance nebo jako nějaké její určení“; „Vše 
nahodilé existuje jako účinek nějaké jiné věci, totiž své příčiny“ atd. 
Nyní se ptám: Odkud chce vzít tyto syntetické věty, mají-li pojmy pla
tit nikoli ve vztahu k možné zkušenosti, nýbrž o věcech samých o sobě 
(o noumenech)? Kde je tu ono třetí, jež198 syntetická věta vždy vyžadu
je, aby v něm spojila pojmy, které nevykazují vůbec žádnou logickou 
(analytickou) příbuznost? Nikdy nebude s to svou větu dokázat, ba 
ještě víc, nedokáže se ani ospravedlnit vzhledem k možnosti takového 
čistého tvrzení, aniž by bral zřetel na empirické používání rozvažování, 
a tím se úplně zřekl čistého a smyslovosti prostého soudu. A tak je  po
jem 199 čistých, pouze inteligibilních předmětů naprosto zbaven všech 
zásad jejich aplikace. Nelze totiž vymyslet žádný způsob, jak by měly 
být dány, a problematická myšlenka, která pro ně přece jen nechává 
určité volné místo, slouží jen jako prázdný prostor k tomu, aby em- 

A 260 pirické zásady omezila. Činí tak ovšem, aniž by v sobě obsahovala
a vykazovala nějaký jiný objekt poznání mimo sféru těchto zásad.

Dodatek
O am fibolii reflexivních pojm ů 

v důsledku zám ěny em pirického používání rozvažování 
za používání transcendentálni

B 316 Úvaha (reflexio) se nezabývá předměty samými, aby přímo z nich
získala pojmy, nýbrž je  stavem mysli, v němž se nejprve pouštíme do 
vyhledávání subjektivních podmínek, za nichž bychom mohli k po
jmům dospět. Je to vědomí vztahu daných představ k našim různým 
zdrojům poznání, pomocí něhož jedině může být správně určen jejich 
vzájemný vztah. První otázka před každým dalším zkoumáním našich 
představ je  tato: V které poznávací mohutnosti k sobě patří? Je to 
rozvažování nebo smysly, co je spojuje nebo srovnává? Řada soudů je 
přijata ze zvyku nebo utvořena ze sklonů; protože jim ale nepředchází, 

A 261 nebo po nich alespoň kriticky nenásleduje úvaha, předpokládá se, že
mají původ v rozvažování. Ne všechny soudy vyžadují nějaké zkoumá-

198 Autor slova „ono třetí, jež“ v PE pozměňuje na „to třetí názoru, jež“. -  
E CXXXIX, Ak. XXffl, 49. (Pozn. vyd.)

199 Autor slovo „pojem“ v PE pozměňuje na „pozitivní pojem, možný po
znatek“. -  E CXL, Ak. XXIII, 49. (Pozn. vyd.)
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Dodatek. O amfibolii reflexivních pojmů...

ní, tj. pozornost zaměřenou na důvody jejich pravdivosti; neboť jsou-li 
bezprostředně jisté, například: „Mezi dvěma body lze vést pouze jednu B 317 
přímku“, nelze u nich uvést žádný ještě bližší znak jejich pravdivosti, 
než jaký vyjadřují ony samy. Nicméně všechny soudy, ba všechna 
srovnání vyžadují nějakou úvahu, tj. rozlišení poznávací schopnosti, 
k níž dané pojmy patří.200 Činnost, jíž spojuji srovnání představ vůbec 
s poznávací silou a schopností, v níž je  srovnávání prováděno, a pomocí 
níž rozlišuji, zda jsou představy navzájem srovnávány jako náležející 
k čistému rozvažování nebo jako náležející ke smyslovému názoru, na
zývám transcendentálni úvahou. Vztah, v němž k sobě mohou pojmy 
za určitého stavu mysli patřit, je  vztahem totožnosti a různosti, shody 
a rozporu, vnitřního a vnějšího, a konečně určitelného a určení (látky 
a formy). Správné určení tohoto vztahu závisí na tom, v které poznávací 
schopnosti, zda ve smyslovosti, nebo v rozvažování, k sobě pojmy 
subjektivně patří. Rozdíl mezi těmito dvěma schopnostmi totiž znamená 
velký rozdíl ve způsobu, jak si máme ony vztahy myslet.

Před všemi objektivními soudy srovnáváme pojmy z hlediska totož- A 262 
nosti201 (mnohých představ v jednom pojmu), abychom mohli utvořit 
obecné soudy, nebo z hlediska jejich různosti, abychom mohli utvořit 
soudy částečné, nebo zjišťujeme, zda se shodují, z čehož mohou vznik- B 318 
nout kladné soudy, nebo zda si protiřečí,202 z čehož mohou opět vznik
nout soudy záporné atd. Z tohoto důvodu bychom měli, jak se zdá, uve
dené pojmy nazývat srovnávacími pojmy (conceptus comparationis). 
Protože ale, nejde-li o logickou formu, nýbrž o obsah pojmů, tj. o to, zda 
jsou věci samy totožné, nebo různé, zda jsou ve shodě, nebo v rozporu 
atd., mohou mít věci dvojí vztah k naší poznávací schopnosti, totiž vztah 
ke smyslovosti a k rozvažování, a protože to, kam patří, záleží v tomto

200 „Soud v souhlase s reflexivními pojmy je, s ohledem na věci o sobě, 
analyticky, pouze vědomí k určování, v jevech, ie syntetické.“ -  E CXLI, Ak. 
XXIII, 37. (Pozn. vyd.)

201 „K logické kvantitě patří to, zda tytéž pojmy o věcech dokazují jednu a tu
též věc, a tedy žádnou mnohost, nebo zda při úplné identitě pojmů přesto exis
tuje mnoho věcí, díky rôznosti míst.“ -  E CXLII, Ak. XXIII, 37. (Pozn. vyd.)

202 „Pojmy realit, které si navzájem neprotiřečí, jsou ve shodě. Mohu proto 
říci, že věci jsou ve shodě, jsou-li spolu v jedné věci? Nemohou být dvě 
protikladná určení nějaké změny ve věci o sobě vzájemně v rozporu, ale 
v phaenomenon ve shodě?“ -  E CXLIII, Ak. XXIII, 37. (Pozn. vyd.)
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případě na způsobu, jak k sobě mají patřit, bude moci určit jejich vzá
jemný vztah, tj. vztah daných představ k jednomu či druhému způsobu 
poznání, jedině transcendentálni reflexe; a zda jsou příslušné věci 
totožné nebo různé, shodné nebo rozporné atd., nebude možno zjistit 
ihned z pojmů samých pouhým srovnáním (comparatio), nýbrž až na 
základě rozlišení druhu poznání, k němuž patří, prostřednictvím tran
scendentálni úvahy (reflexio). Bylo by tedy sice možno říci, že logická 
reflexe je  pouhou komparací, neboť se při ní zcela abstrahuje od pozná- 

A 263 vací schopnosti, k níž dané představy patří, a potud je  tedy s nimi třeba 
B 319 zacházet podle jejich sídla v mysli jako se stejnorodými. Transcen

dentálni reflexe (která se týká předmětů samých) ale obsahuje důvod 
možnosti objektivní komparace představ mezi sebou, a velmi se tedy liší 
od reflexe logické, protože poznávací schopnost, k níž reflexe patří, 
není táž. Tato transcendentálni úvaha je po vinností, jíž se nemůže zbavit 
nikdo, kdo chce o věcech něco usuzovat a priori. Nyní ji použijeme, 
a nemálo tím osvětlíme určení vlastního úkolu rozvažování.203

1. Totožnost a různost. Je-li nám nějaký předmět ukázán vícekrát,
r

ale vždy s týmiž vnitřními určeními (qualitas et quantitas), pak je tento 
předmět, platí-li za předmět čistého rozvažování, vždy přesně týž, a ne
ní to mnoho věcí, nýbrž jen jedna (numerica identitas)\ je-li to však 
jev, nezáleží vůbec na srovnávání pojmů, nýbrž i když je  snad s ohle
dem na tyto pojmy vše totožné, různost míst těchto jevů v témže čase 
je  dostatečným důvodem numerické různosti samotného předmětu 
(smyslů). Tak můžeme u dvou kapek vody zcela abstrahovat od veške- 

A 264 ré vnitřní různosti (kvality a kvantity), a stačí, že jsou nazírány sou- 
B 320 časně na různých místech, abychom je pokládali za numericky různé.

Leibniz považoval jevy za věci samy o sobě, tudíž za intelligibilia, tj. 
za předměty čistého rozvažování (i když je  pro konfúznost jejich před
stav označoval jako fenomény), a pak ovšem nemohla být jeho zásada
o nerozlišitelnosti (principium identitatis indiscemibilium)204 popírána; 
poněvadž j sou to ale předměty smyslovosti a rozvažování nemá vzhle
dem k nim čisté, nýbrž jen empirické použití, je  jejich mnohost a nu-

203 „Tyto věty zjevně učí, že prostor a čas platí jen o věcech, a mezi nimi
i o nás samých, jako jevech; neboť jinak by neposkytovaly vzájemně pro
tikladné věty, jako ty, v nichž mluvíme o věcech o sobě.“ -  E CXLIV, Ak. 
XXm, 37. (Pozn. vyd.)

204 „princip identity nerozlišitelného“ (Pozn. vyd.)

212



Dodatek. O amfibolii reflexivních pojmů...

merická různost dána už díky samotnému prostoru jako podmínce 
vnějších jevů. Jedna část prostoru, i když je snad nějaké jiné části zcela 
podobná a s ní shodná, se totiž přesto nachází mimo ni, a právě tím se 
lisí od té části, k níž se přidává, aby vytvořila větší prostor. A toto musí 
platit o všem, co je na různých místech prostoru současně, jakkoli je  to 
snad jinak navzájem podobné a shodné.

2. Shoda a rozpor. Je-li realita představována jen čistým rozvažo
váním (realitas noumenon), nelze si mezi realitami myslet žádný roz
por, tj. takový vztah, v němž by spojením v jednom subjektu navzájem A 265 
rušily své následky, takže by tři bez tří byla nula.205 Naproti tomu 
reálné vjevu (realitas phaenomenon) může být ve vzájemném rozporu, B 321 
a když se spojuje v témže subjektu, může jedno zcela nebo zčásti zrušit 
následek druhého, jako když dvě síly pohybující se po téže přímce 
jeden bod bud’ táhnou, nebo tlačí opačným směrem, nebo jako když 
rozkoš vyvažuje bolest.206

. Vnitřní a vnější. Na předmětu čistého rozvažování je  vnitřní jen 
to, co nemá (co do své existence) vůbec žádný vztah k něčemu od něj 
odlišnému. Naproti tomu vnitřní určení nějaké substantia phaenome
non207 v prostoru nejsou nic víc než vztahy, 08 a ona sama je  zcela 
a úplně úhrnem pouhých relací. Substanci v prostoru známe jen díky 
silám, které v něm působí, buď aby do něj jiné vtahovaly (přitažlivost), 
nebo aby jim bránily do něj proniknout (odpudivost a neprostupnost); 
a neznáme jiné vlastnosti, jež by tvořily pojem substance, která se jeví 
v prostoru a kterou nazýváme hmotou. Naproti tomu každá substance 
jako objekt čistého rozvažování musí mít vnitřní určení a síly, jež se 
týkají vnitřní reality. Avšak jaké jiné vnitřní akcidenty si mohu myslet 
než ty, které mi poskytuje můj vnitřní smysl, totiž to, co je  buď samo A 266 
myšlením, nebo je  s ním analogické? Leibniz udělal proto ze všech

2°5 y  p e  doplněno: „neboť proti realitě stojí jen negace rovná nule.“ -  E
CXLV, Ak. XXIII, 49. (Pozn. vyd.)

206 „Toto nedorozumění vede k tomu, že veškerá špatnost a zlo ve světě se 
klade do pouhých negací, tj. do hříchu a bolesti, a že realita se cení tak vyso
ko.“ -  E CXLVI, Ak. XXIII, 37. (Pozn. vyd.)

207 , jevící se substance“ (Pozn. vyd.)

208 „V prostoru jsou samé vnější, zatímco ve vnitřním smyslu samé vnitřní 
vztahy; absolutno chybí.“ -  E CXLVIII, Ak. XXIII, 37. (Pozn. vyd.)
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B 322 substanci, protože je  chápal jako noumena, ba dokonce i ze součástí
hmoty, jednoduché subjekty obdařené silami a schopnostmi představi
vosti, jedním slovem monády; odejmul totiž substancím v myšlenkách 
vše, co může znamenat vnější relaci, tudíž i slozenost.

4. Látka a forma. Toto jsou dva pojmy, které slouží za základ veš
keré další reflexi, a proto jsou nerozlučně spjaty s každým používáním 
rozvažování. První pojem znamená něco, co je  vůbec určitelné, zatím
co druhý jeho určení209 (obojí v transcendentálním smyslu, v němž se 
abstrahuje od veškerého rozdílu mezi tím, co je dáno, a způsobem, jak 
je  to určeno). Logikové kdysi nazývali obecnost látkou, zatímco speci
fický rozdíl formou. V každém soudu lze dané pojmy nazývat logickou 
látkou (k soudu), jejich vztah (prostřednictvím kopuly) formou soudu.
V každém jsoucnu tvoří jeho součásti (essentialia) látku; způsob, jak 
jsou ve věci spojeny, bytostnou formu. Vzhledem k věcem vůbec byla 
také neomezená realita pokládána za látku veškeré možnosti, ale její 

A 267 omezení (negace) za onu formu, jíž se podle transcendentálních pojmů
liší jedna věc od druhé. Rozvažování totiž nejprve vyžaduje, aby něco 

B 323 bylo dáno (přinejmenším v pojmu), abychom to mohli nějakým způ
sobem určit. Z tohoto důvodu v pojmu čistého rozvažování předchází 
látka formě, a proto Leibniz předpokládal nejprve věci (monády) a je 
jich vnitřní představivost, aby na jejím základě vyložil vnější vztah 
monád a založil na ní vzájemnost jejich stavů (totiž představ). Proto 
byly prostor a čas možné jako důvody a následky a prostor byl možný 
jen prostřednictvím vztahu substancí, zatímco čas prostřednictvím 
spojení jejich vzájemného určení. Tak by tomu také skutečně muselo 
být, kdyby čisté rozvažování mohlo být vztahováno bezprostředně 
k předmětům a kdyby prostor a čas byly určeními věcí samých o sobě. 
Jsou-li to však jen smyslové názory, v nichž určujeme veškeré předmě
ty pouze jako jevy, pak forma názoru (jako subjektivní uzpůsobenost 
smyslovosti) předchází před veškerou látkou (před počitky), a tedy 
prostor a čas předcházejí před všemi jevy a všemi daty zkušenosti, a tu
to zkušenost naopak teprve umožňují. Intelektualistický filosof nemohl 
snést myšlenku, že by forma měla předcházet věcem samým, a tak

209 „Úplné určení je jakožto princip založeno na jednotě vědomí; existence 
je určena v čase a prostoru. V noumenech proto nejvyšší realita obsahuje 
materii a formu dokonalosti. To, co je formální, je nej lepší.“ -  E CXLIX, Ak. 
XXm, 37. (Pozn. vyd.)
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určovat jejich možnost. Jeho úvaha byla celkem správná, když předpo
kládal, že véci nazíráme takové, jaké jsou (i když v konfúzní před- A 268 
stavě). Poněvadž je  však smyslový názor zcela zvláštní subjektivní 
podmínkou, která a priori spočívá v základech veškerého vnímání a je  B 324 
co do své formy původní, vyplývá z toho, že forma je dána sama pro 
sebe a je  naprostý omyl předpokládat, že by měla mít zá základ látku 
(neboli věci samy, které se jeví, jak bychom museli soudit podle pou
hých pojmů); možnost této látky naopak předpokládá formální názor 
(čas a prostor) jako daný.

Dodatek. O amfibolii reflexivních pojmů...

Poznámka k amfibolii reflexivních pojmů

Budiž mi dovoleno nazývat místo, které přidělujeme nějakému pojmu 
buď ve smyslovosti, nebo v čistém rozvažování, transcendentálním 
místem. Posuzování tohoto místa, které každému pojmu přísluší podle 
různého způsobu jeho používání, a pravidla, jak toto místo pro všechny 
pojmy určit, by pak tvořilo transcendentálni topiku, neboli nauku, 
která by nás účinně chránila před sofistikou čistého rozumu tím, že by 
vždy rozlišila, ke které poznávací schopnosti vlastně dané pojmy patří. 
Každý pojem, každé záhlaví, pod něž patří mnoho poznatků, můžeme 
nazývat logickým místem. Na nich se zakládá Aristotelova logická 
topika, kterou mohli učitelé a řečníci používat k tomu, aby se podívali, 
co by se pod příslušnými záhlavími myšlení nejlépe hodilo pro nějakou 
danou látku, aby o ní mohli s jakýmsi zdáním důkladnosti mudrovat 
nebo mnohomluvně žvanit.

Naproti tomu transcendentálni topika neobsahuje nic víc než uvede
né čtyři pojmy veškerého srovnávání a rozlišování, které se od katego
rií liší tím, že s jejich pomocí není předmět znázorněn v tom, co tvoří 
jeho pojem (velikost, realita), nýbrž že je s jejich pomocí znázorněno 
v celé své rozmanitosti pouze srovnání představ, které pojmu věcí 
předcházejí. Toto srovnávání ale vyžaduje napřed jistou úvahu, tj. 
určení místa, kam srovnávané představy věcí patří, totiž zda je  myslí 
čisté rozvažování, nebo zdaje podává smyslovost v jevu.

Pojmy mohou být logicky srovnávány, aniž bychom se starali o to, 
kam patří jejich objekty, zda jakožto noumena k rozvažování, nebo 
jakožto fenomény ke smyslovosti. Chceme-li však s těmito pojmy 
přistupovat k předmětům, vyžaduje to nejprve transcendentálni úvahu, 
pro kterou poznávací sílu mají tyto pojmy sloužit jako předměty, zda

B 325 
A 269
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pro čisté rozvažování, nebo pro smyslovost. Bez této úvahy užíváme 
zmíněné pojmy velmi nejistě a vznikají domnělé syntetické zásady, 
které nemůže kritický rozum uznat a které se zakládají pouze na tran
scendentálni amfibolii, tj. na záměně čistého objektu rozvažování 
ajevu.

Z nedostatku takové transcendentálni topiky, a tudíž oklamán amfi
bolií reflexivních pojmů, vybudoval slavný Leibniz intelektuální sy
stém světa, nebo spise věřil, že poznává vnitřní povahu věcí, když 
všechny předměty srovnával jen s rozvažováním a s abstraktními for
málními pojmy svého myšlení. Naše tabulka reflexivních pojmů nám 
poskytuje tu nečekanou výhodu, že odhaluje charakteristické znaky 
všech částí jeho systému a zároveň i ústřední motiv tohoto zvláštního 
způsobu myšlení, který se nezakládal na ničem jiném než na nedoro
zumění. Leibniz srovnával všechny věci navzájem jen prostřednictvím 
pojmů a nenašel přirozeně žádné jiné rozdíly než ty, s jejichž pomocí 
rozvažování rozlišuje své čisté pojmy. Podmínky smyslového názoru 
s jejich zvláštními rozdíly nepokládal za původní; neboť smyslovost 
byla podle něho jen konfúzním druhem představování a žádným 
zvláštním zdrojem představ. Jev byl pro něho představou věci samé
o sobě, ačkoli se rozvažováním lišil od poznatku co do logické formy, 
protože představa při obvyklém nedostatku analýzy vnáší do pojmu 
věci určitou příměs vedlejších představ, které je rozvažování s to od 
něj oddělit. Jedním slovem: Leibniz jevy intelektualizoval, podobně 
jako Locke podle svého systému noogonie (smím-li použít tohoto vý
razu) všechny rozvažovací pojmy senzualizoval, tj. nevydával je za nic 
jiného než za empirické nebo abstraktní reflexivní pojmy. Místo aby 
oba hledali v rozvažování a smyslovosti dva zcela různé zdroje před
stav, které by však jen ve vzájemném spojem mohly s objektivní plat
ností soudit o věcech, zůstával každý z těchto velkých mužů jen u jed
noho z obou zdrojů, který se podle jejich mínění vztahoval bezpro
středně k věcem samým o sobě, zatímco druhý zdroj nedělal nic jiného, 
než že představy prvního zdroje buď mátl, neboje pořádal.

Leibniz tedy srovnával smyslové předměty mezi sebou jako věci 
vůbec pouze v rozvažování. Zjišťoval, za prvé, zda je má rozvažování 
pokládat za totožné, nebo různé. Protože měl na mysli pouze jejich 
pojmy, a nikoli jejich místo v názoru, v němž mohou být předměty 
jedině dány, a úplně opomenul transcendentálni místo těchto pojmů 
(zda je třeba objekt počítat mezi jevy, nebo mezi věci samy o sobě),
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nemohlo to dopadnout jinak, než že svou zásadu nerozlišitelnosti, která 
platí pouze o pojmech věcí vůbec, použil také na smyslové předměty 
(mundus phaenomenon)210 a domníval se, že tím dosáhl nemalého 
rozšíření přírodovědného poznání. Samozřejmě, znám-li kapku vody 
podle všech jejích vnitřních určení jako věc samu o sobě, nemohu 
nechat platit žádnou kapku za odlišnou od druhé, pokud je  s ní celý 
pojem této druhé kapky totožný. Je-li však kapka jevem v prostoru, 
pak má své místo nejen v rozvažování (mezi pojmy), nýbrž i ve smys
lovém vnějším názoru (v prostoru), a v něm jsou fyzikální místa vzhle
dem k vnitřním určením věcí zcela lhostejná a jedno místo b může 
pojmout věc, která je co do podoby úplně shodná s nějakou jinou věcí 
v místě a , stejně jako kdyby se vnitřně od této věci sebevíce lišila. 
Mnohost a odlišnost předmětů jakožto jevů činí různost míst bez dal
ších podmínek, již sama o sobě, nejen možnou, nýbrž i nutnou. Onen 
zdánlivý zákon tedy není žádným zákonem přírody, ale jen analytic
kým pravidlem, jímž se věci srovnávají pomocí pouhých pojmů.

Za druhé: zásada, že reality (jakožto pouhé klady) si logicky nikdy 
neprotiřečí, je zcela správná věta o vztahu pojmů, ale neříká vůbec nic 
ani o přírodě ani o nějaké věci samé o sobě (o ní nemáme vůbec žádný
pojem). Reálný rozpor je totiž všude tam, kde A -  B = 0, tj. tam, kde 
je-li jedna realita spojená s druhou v nějakém subjektu, ruší první 
realita účinek té druhé, což nás neustále upozorňuje na všechny pře
kážky a reakce v přírodě, které přece musí být nazývány realitates 
phaenomena,211 protože se zakládají na silách. Obecná mechanika mů
že dokonce udávat empirickou podmínku tohoto rozporu v pravidle 
a priori, když přihlíží k protikladnosti směrů. Je to podmínka, o níž 
transcendentálni pojem reality vůbec nic neví. I když pán Leibniz tuto 
větu nevyhlasoval zrovna s pompou nové zásady, používal ji k novým 
tvrzením a jeho následovníci ji výslovně zařadili do leibnizovsko-wolf- 
fovského systému. Podle této zásady nejsou například všechna zla 
ničím jiným než následky omezenosti stvoření, tj. negacemi, poněvadž 
tyto negace jsou jediným rozporem reality (v pouhém pojmu věci vů
bec je  tomu také skutečně tak, nikoli však ve věcech jakožto jevech). 
Její přivrženci rovněž považují nejen za možné, nýbrž i za přirozené

210
yyjevící se svěť* (Pozn. vyd.)

211
yyreality jevů“ (Pozn. vyd.)
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slučovat veškerou realitu bez jakéhokoli znepokojivého rozporu v jed
nom jsoucnu, protože neznají žádnou jinou větu než zásadu sporu 
(kterou je  pojem věci samé zrušen), neznají však zásadu vzájemné 
újmy, kdy jeden reálný důvod ruší účinek druhého, a podmínky k to
mu, abychom si nějaký takový důvod představili, nacházíme jen ve 
smyslovosti.

Za třetí, důvodem Leibnizovy monadologie není nic jiného, než že 
tento filosof chápal rozdíl mezi vnitřním a vnějším pouze ve vztahu 
k rozvažování. Substance vůbec musí mít něco vnitřního, co je tedy 
prosto všech vnějších vztahů, tudíž i složenosti. Jednoduchost je  tedy 
základem nitemosti věcí samých o sobě. Avšak nitemost jejich stavu 
nemůže spočívat ani v místě, tvaru, dotyku nebo pohybu (všechna tato 
určení jsou vnějšími vztahy), a proto nemůžeme těmto substancím 
připisovat žádný jiný vnitřní stav než ten, pomocí něhož sami vnitřně 
určujeme svůj smysl, totiž stav představ. A tak vznikly monády, jež 
mají tvořit základní látku celého universa. Jejich činná schopnost ale 
spočívá jen v představách, čímž jsou vlastně činné pouze v sobě sa
mých.

Právě proto také musela být Leibnizovým principem možné pospo
litosti substancí předjednaná harmonie, a nemohl jím být žádný fy
zický vliv. Poněvadž vše je  pojímáno jen vnitřně, tj. svými předsta
vami, nemohl se stav představ jedné substance nacházet v naprosto 
žádném účinném spojení se stavem představ druhé substance, nýbrž 
nějaká třetí příčina, která působí na všechny dohromady, musela učinit 
jejich vztahy vzájemně korespondujícími. Nečiní tak přitom nějakým 
příležitostným a v každém jednotlivém případě zvlášť uplatněným 
přispěním (systema assistentiae), nýbrž jednotou ideje jedné příčiny, 
platné pro všechny, v níž musí všechny získat svou existenci a trvalost 
a tudíž i vzájemný vztah podle obecných zákonů.

Za čtvrté, slavná Leibnizova poučka o čase a prostoru, v níž tyto 
formy smyslovosti intelektualizoval, vzešla z téhož klamu transcen
dentálni reflexe. Chci-li si představit pomocí pouhého rozvažování 
vnější vztahy věcí, může se to stát jen prostřednictvím pojmu jejich 
vzájemného působení, a mám-li spojit jeden stav téže věci s nějakým 
jiným jejím stavem, může se to stát jen v řádu důvodů a následků. Tak 
si tedy Leibniz myslel prostor jako určitý řád v pospolitosti substancí a 
čas jako dynamický následek jejich stavů. Avšak to zvláštní a na vě
cech nezávislé, co se zdají oba, čas a prostor, o sobě mít, připisoval
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konfúznosti těchto pojmů, která způsobuje, že to, co je  pouhou formou 
dynamických vztahů, se pokládá za zvláštní, o sobě jsoucí a věcem 
samým předcházející názor. Tak byly prostor a čas inteligibilní formou 
spojení věcí (substancí a jejich stavů) samých o sobě. Věci však byly 
inteligibilními substancemi (substantiae noumena). Přesto chtěl Leib
niz aplikovat tyto pojmy na jevy, protože smyslovosti nepřiznával žád
ný zvláštní druh názoru, nýbrž všechny názory, dokonce i empirickou 
představu předmětů, hledal v rozvažování a smyslům neponechal nic 
než opovrženíhodnou práci mást a znetvořovat představy rozvažování.

I kdybychom však pomocí čistého rozvažování mohli něco syntetic
ky říci také o věcech samých o sobě (což ovšem není možné), přesto by 
se to vůbec nemohlo vztahovat k jevům, které nepředstavují věci samy
o sobe. V tomto posledním případě proto budu muset při transcenden
tálni úvaze srovnávat své pojmy vždy jen za podmínek smyslovosti, 
a tak nebudou prostor a čas určeními věcí o sobě, nýbrž určeními jevů. 
Čím by mohly být věci o sobě, to nevím a ani to vědět nepotřebuji, po-

#

něvadž nějaká věc se mi nemůže nikdy naskytnout j inak než v jevu.
Tak zacházím i s ostatními reflexivními pojmy. Hmota je  substantia 

phaenomenon.212 To, co j í  vnitřně náleží, hledám ve všech částech pro
storu, který zaujímá, a ve všech účincích, které působí a které ovšem 
mohou být vždy jen jevy vnějších smyslů. Nemám tedy sice nic na
prosto vnitřního, nýbrž vždy jen něco komparativně vnitřního, co samo 
opět sestává z vnějších vztahů, avšak ono „naprosto vnitřní“ podle 
čistého rozvažování je  u hmoty stejně pouhou fikcí; neboť ta vůbec 
není předmětem čistého rozvažování. Avšak transcendentálni objekt, 
který je snad základem tohoto jevu a který nazýváme hmotou, je  pouhé 
něco, u čeho bychom stejně nerozuměli, co to je, i kdyby nám to někdo 
mohl říci. Rozumět totiž nemůžeme ničemu jinému než tomu, co odpo
vídá našim slovům v názoru. Mají-li stížnosti, že vůbec nenahlížíme 
vnitřek věcí, znamenat tolik, že pomocí čistého rozvažování nechá
peme, čím by věci, jež se nám jeví, mohly být samy o sobě, pak jsou 
zcela nemístné a nerozumné; chtějí totiž, abychom byli s to poznávat 
věci i bez smyslů, tudíž nazírat, a abychom tedy měli mohutnost po
znání, které se od lidské poznávací schopnosti liší nejen co do stupně, 
ale dokonce i co do názoru a způsobu. A tedy, abychom nebyli lidmi, 
nýbrž bytostmi, o nichž nemůžeme ani říci, jsou-li vůbec možné, tím

212 jevící se substance“ (Pozn. vyd.)

B 333
A 277

A 278 
B 334
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méně pak, jak jsou uzpůsobeny. Pozorování a analýza jevů proniká do 
nitra přírody a člověk nemůže vědět, jak daleko se postupem času 
dostane. Nicméně ony transcendentálni otázky, které překračují hra
nice přírody, bychom při tom všem přesto nemohli nikdy zodpovědět,
i kdyby nám byla odkryta celá příroda, poněvadž nám není dáno pozo
rovat svou vlastní mysl pomocí nějakého jiného názoru než názoru 
našeho vnitřního smyslu. V něm totiž spočívá tajemství původu naší 
smyslovosti. Její vztah k objektu a to, co je transcendentálním důvo
dem této jednoty, je bezpochyby ukryto příliš hluboko, než abychom 
my, kteří dokonce i sebe samy známe jen prostřednictvím vnitřního 
smyslu, tudíž jako jev, mohli použít tak nevhodný nástroj zkoumání 
k tomu, abychom našli něco jiného než stále jen jevy, jejichž nesmy
slovou příčinu jsme přece chtěli vypátrat.

Co dělá tuto kritiku úsudků z pouhých aktů reflexe nesmírně užiteč
nou, je  to, že ona kritika zřetelně ukazuje nicotnost všech úsudků
o předmětech, které navzájem srovnáváme pouze v rozvažování, a zá- 

P - - -  roveň potvrzuje to, co jsme čtenáři hlavně kladli na srdce: že ačkoli
A 279 jevy nejsou jako věci samy o sobě spoluzahmuty pod objekty čistého 

rozvažování, přece jsou to jediné, v čem může mít naše poznání objek
tivní realitu, totiž, kde pojmům odpovídá názor.

Jestliže jen logicky reflektujeme, srovnáváme v rozvažování navzá
jem pouze své pojmy, zda oba obsahují zcela totéž nebo zda si proti
řečí, zda je  v pojmu něco vnitřně obsaženo nebo zda to k němu při
stupuje, a také, který z obou pojmů je  dán a který je  pouze způsobem, 
jak si máme daný pojem myslet. Aplikuji-li však tyto pojmy na nějaký 
předmět vůbec (v transcendentálním smyslu), aniž bych blíže určil, zda 
je  předmětem smyslového nebo intelektuálního názoru, ihned se uká
žou určitá omezení (tj. že z tohoto pojmu nemůžeme vyjít), která veš
keré jejich empirické používání znemožňují, a právě tím dokazují, že 
představa předmětu jakožto věci vůbec není snad jen nedostatečná, 
nýbrž že si bez smyslového určení této představy a nezávisle na empi
rické podmínce, sama protiřečí. A že tedy musíme buď od veškerého 
předmětu abstrahovat (v logice), nebo ho musíme, pokud nějaký při
jmeme, myslet pod podmínkami smyslového názoru. Ono inteligibilní

B 336 by proto vyžadovalo nějaký zcela specifický názor, který nemáme, 
A 280 a když ten chybí, není pro nás tento předmět ničím, naproti tomu ale

nemohou být ani jevy předměty samými o sobě. Když si totiž myslím 
pouze věci vůbec, nemůže různost vnějších vztahů znamenat různost

220



Dodatek. O amfibolii reflexivních pojmú...

věcí samých, nýbrž je naopak předpokládá, a neliší-li se pojem jedné 
věci vnitřně vůbec od pojmu té druhé, pak pouze kladu jednu a tutéž 
věc do různých vztahů. Dále, přistoupením pouhého kladu (reality) 
k jinému kladu je pozitivita rozmnožena a nic jí  není odňato ani zruše
no; reálné ve věcech si tudíž nemůže vůbec navzájem protiřečit, atd.

*

Pojmy reflexe mají, jak jsme ukázali, při určitém nesprávném výkladu 
takový vliv na používání rozvažování, že byly dokonce s to svést jed
noho z nejdůvtipněj ších filosofů k domnělému systému intelektuálního 
poznání, které se pokouší určit své předměty bez pomoci smyslů. Prá
vě proto je  odhalení klamu zapřičiněného amfibolií těchto pojmů, který 
podněcuje tvorbu nesprávných zásad, velmi užitečné pro spolehlivé 
stanovení a zajištění hranic rozvažování.

Musíme sice říci: Co nějakému pojmu obecně náleží nebo protiřečí, B 337 
to také náleží nebo protiřečí všemu zvláštnímu, které je  pod tímto A 281 
pojmem obsaženo (dictum de omni et nullo);213 bylo by však nesmysl
né měnit tuto větu tak, že by zněla: Co není obsaženo v nějakém obec
ném pojmu, není obsaženo ani ve zvláštních pojmech, které jsou pod 
ním; neboť ty jsou zvláštními pojmy právě proto, že v sobě obsahují 
víc, než je  myšleno v pojmu obecném. Na výše uvedené zásadě je  pak 
skutečně vybudován celý Leibnizův intelektuální systém; spolu s ní 
tedy padá i on, a to včetně všech dvojznačností při používání rozva
žování, které z ní vyplývají.

Zásada nerozlišitelnosti se vlastně zakládala na předpokladu, že 
když se v pojmu nějaké věci nenachází vůbec žádné rozlišení, nelze je 
najít ani ve věcech samých; a tedy všechny věci, které se od sebe neliší 
ve svém pojmu (co do kvality nebo kvantity), jsou úplně totožné (nu
mero eadem).214 Poněvadž však u pouhého pojmu nějaké věci bylo 
abstrahováno od mnoha nutných podmínek názoru, předpokládá se 
z podivné ukvapenosti - ,  že to, od čeho se abstrahuje, se vůbec nikde 
nenachází, a věci se nepřiznává nic, než co je  obsaženo v jejím pojmu. B 338

Pojem jedné krychlové stopy prostoru je  o sobě zcela totožný, ať si A 282 
ho myslím kdekoli a kdykoli. Dvě krychlové stopy se však v prostoru

213
yy

214

řečené o každém a žádném“ (Pozn. vyd.)
totožné co do čísla, numericky identické“ (Pozn. vyd.)
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od sebe liší, přestože pouze svými místy (numero diversa);215 tato 
místa jsou podmínkami názoru, v němž je  dán objekt tohoto pojmu. 
Nepatří sice k pojmu, ale přece patří k celé smyslovosti. Stejně tak 
neobsahuje rozpor ani pojem určité věci, když není s nějakým kladem 
spojeno něco záporného. Pouze kladné pojmy nemohou svým spo
jením způsobit žádné zrušení. Ovšem ve smyslovém názoru, v němž je 
dána realita (například pohyb), se nacházejí podmínky (protikladné 
směry), od nichž bylo v pojmu pohybu vůbec abstrahováno. Jsou to 
podmínky, které umožňují rozpor, jenž ovšem není logický, a díky 
nimž lze z něčeho zcela pozitivního udělat nulu. A nelze říci, že veš
kerá realita je  ve vzájemném souladu proto, že mezi jejími pojmy není 
žádný rozpor.216 Podle pouhých pojmů je  vnitřek substrátem všech 
vztahů, neboli vnějších určení. Jestliže tedy abstrahuji ode všech pod
mínek názoru a přidržuji se pouze pojmu nějaké věci vůbec, pak mohu 
abstrahovat od veškerých vnějších vztahů, a přesto tu musí zbýt pojem 
toho, co není žádným vztahem, nýbrž co znamená jen vnitřní určení. 
Odtud, zdá se, plyne, že v každé věci (substanci) je  něco, co je  na
prosto vnitřní a co předchází všem vnějším určením, protože je  teprve 
umožňuje. Tento substrát je  proto něčím takovým, co v sobě již neob
sahuje žádné vnější vztahy, a je tedy jednoduchý (neboť tělesné věci 
jsou přece vždy jen vztahy, přinejmenším vztahy částí jsoucích mimo 
sebe). A protože neznáme žádná jiná čistě vnitřní určení než ta, která 
máme díky svému vnitřnímu smyslu, je  tento substrát nejen jednodu
chý, nýbrž i (podle analogie s naším vnitřním smyslem) určený před

aň 340 stavami. To znamená, že všechny věci by byly vlastně monádami,
neboli jednoduchými bytostmi obdařenými představami. To vše by 

A 284 bylo správné, kdyby k podmínkám, za nichž nám jedině mohou být
dány předměty vnějšího názoru a od nichž čistý pojem abstrahuje,

215 „rozdílné co do čísla, numericky odlišné“ (Pozn. vyd.)

216 Kdyby tu chtěl někdo použít obvyklé vytáčky, že přinejmenším reali- 
tates noumena nemohou působit proti sobě, musel by přece uvést nějaký 
příklad takové reality čisté a prosté smyslů, abychom rozuměli, zda nějaká 
taková realita vůbec představuje něco, nebo zhola nic. Avšak žádný příklad 
nemůže být vzat odjinud než ze zkušenosti, která nám neposkytuje nikdy víc 
než phaenomena, a tak tato věta neznamená nic víc, než že pojem, který obsa
huje samé klady, neobsahuje nic záporného; je to věta, o které jsme nikdy 
nepochybovali.
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nepatřilo něco víc než pojem věci vůbec. Zde se totiž ukazuje, že určitý 
trvalý jev v prostoru (neprostupná rozprostraněnost) může obsahovat 
jen vztahy, ale nic zcela vnitřního, a přece může být prvním substrátem 
veškerého vnějšího vnímání. Pomocí pouhých pojmů ovšem nemohu 
bez něčeho vnitřního myslet nic vnějšího, právě proto, že pojmy vzta
hů přece předpokládají věci naprosto dané a bez těchto věcí nejsou 
vůbec možné. Protože je  však v názoru obsaženo něco, co pouhý po
jem věci vůbec neobsahuje a co nám nabízí jen substrát, který by po
mocí pouhých pojmů nebyl vůbec poznán, totiž určitý prostor, který 
spolu se vším, co obsahuje, sestává ze samých formálních, nebo i reál
ných vztahů, pak nemohu říci: Poněvadž bez něčeho naprosto vnitř
ního si nelze žádnou věc představit pomocí pouhých pojmů, tak není 
ani ve věcech samých, které jsou obsaženy pod těmito pojmy, ani v je 
jich názoru nic vnějšího, co by nemělo za základ něco naprosto vnitř
ního. Když jsme totiž abstrahovali od všech podmínek názoru, nezbý- B 341 
vá nám v pouhém pojmu nic jiného než nitro vůbec a jeho vzájemné 
vztahy, jehož prostřednictvím je  jedině možné to, co je  vnější. Avšak 
tato nutnost, jež se zakládá pouze na abstrakci, se nevyskytuje u věcí, 
jsou-li v názoru dány s takovými určeními, která vyjadřují pouhé vzta- A 285 
hy, aniž by měla za základ něco vnitřního, a to proto, že to nejsou věci 
samy o sobě, nýbrž pouze jevy. Ať už známe na hmotě cokoli, jsou to 
všechno jen vztahy (to, co nazýváme vnitřními určeními hmoty, je  jen 
komparativně vnitřní); mezi nimi jsou ale i samostatné a trvalé vztahy, 
jimiž je  nám dán určitý předmět. To, že dále nemám, abstrahuji-li od 
těchto vztahu, vůbec nic, co bych myslel, neruší pojem věci jakožto 
jevu, ani pojem předmětu in abstracto, ale zcela určitě to ruší veškerou 
možnost takového předmětu, který je  určitelný pomocí pouhých po
jmů, tj. pojem noumena. Samozřejmě nás zaráží, když slyšíme, že 
nějaká věc prý sestává jen ze samých vztahů. Taková věc je  ale také 
jen pouhým jevem a nelze ji vůbec myslet pomocí čistých kategorií; 
sama sestává z pouhého vztahu něčeho vůbec ke smyslům. Právě tak si 
nepochybně nemůžeme, začneme-li pouhými pojmy, myslet vztahy 
věcí in abstracto jinak, než že jeden je  příčinou určení druhého; neboť B 342 
takový je  náš rozvažovací pojem vztahů samých. Nicméně, protože 
pak abstrahujeme od veškerého názoru, odpadá celý způsob, jak  si 
může rozmanité navzájem určovat své místo, odpadá totiž forma smys
lovosti (prostor), která přece předchází před veškerou empirickou A 286 
kauzalitou.

Dodatek. O amfibolii reflexivních pojmů...
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Rozumíme-li pod pouze inteligibilními předměty ony věci, které 
jsou myšleny217 prostřednictvím čistých kategorií, beze všeho schéma
tu smyslovosti, pak takové věci nejsou možné. Podmínkou objek
tivního používání všech našich rozvažo vacích pojmů je  totiž pouze 
druh našeho smyslového názoru, jímž jsou nám předměty dány, a když 
od tohoto smyslového názoru abstrahujeme, nemají rozvažovací pojmy 
vůbec žádný vztah k nějakému objektu. Ba i kdybychom chtěli při
jmout nějaký jiný druh názoru, než je tento náš smyslový, přesto by 
naše myšlenkové funkce neměly vzhledem k němu vůbec žádný vý
znam. Pokud jimi rozumíme jenom předměty nějakého nesmyslového 
názoru, o nichž ovšem naše kategorie neplatí, a o nichž tedy nikdy
nemůžeme mít žádné poznání (ani názor, ani pojem), pak ovšem mu
síme připustit noumena pouze v tomto negativním významu. Neříkají 
totiž vlastně nic jiného, než že náš druh názoru se netýká všech věcí, 

B 343 nýbrž pouze předmětů našich smyslů, a že je  proto jeho objektivní
platnost omezená, a zůstává tedy místo pro nějaký jiný druh názoru, 
a tedy i pro věci jako jeho objekty. Potom je ale pojem noumena pro- 

A 287 blematický, tzn. je  to představa věci, o které nemůžeme říci ani že je
možná, ani že je nemožná, jelikož neznáme žádný jiný druh názoru než 
svůj smyslový a žádný jiný druh pojmů než kategorie, ale ani jeden 
z nich není přiměřený jakémukoli mimosmyšlovému předmětu. Proto 
ještě nemůžeme pozitivně rozšiřovat pole předmětů svého myšlení za 
hranice podmínek své smyslovosti a přijímat kromě jevů ještě před
měty čistého myšlení, tj. noumena, protože ony předměty nemají žád
ný vykazatelný pozitivní význam. U kategorií totiž musíme přiznat, že 
samy nestačí k poznání věcí samých o sobě a bez dat smyslovosti by 
byly pouze subjektivními formami jednoty rozvažování, kterým by 
však chyběl předmět. Myšlení sice není samo o sobě produktem smys
lů, a potud není smysly ani omezováno, ale proto ještě nemá vlastní 
a čisté použití bez přistoupení smyslovosti, neboř pak je  bez objektu. 
Ani noumenon nemůžeme označit za takový objekt, protože to zna
mená právě jen problematický pojem předmětu pro docela jiný názor 

B 344 a docela jiné rozvažování, než je  naše, které je  proto samo problémem.
Pojem noumena tedy není pojmem nějakého objektu, nýbrž je  to úloha,

217 Autor slova „které jsou myšleny“ v PE pozměňuje na „námi pozná
vány“. -  E CL, Ak. XXIII, 49. (Pozn. vyd.)
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která nevyhnutelně souvisí s omezením naší smyslovosti. Na otázku, 
zda mohou existovat předměty zcela oproštěné od tohoto názoru smys
lovosti, lze odpovědět jen neurčitě, totiž takto: protože se smyslový A 288 
názor netýká všech věcí bez rozdílu, zbývá místo i pro jiné předměty, 
a ty proto nemohou být zcela popřeny, ale z nedostatku určitého pojmu 
(jelikož se pro ně nehodí žádná kategorie) nemohou být obhajovány 
ani jako předměty pro naše rozvažování.

Rozvažování proto omezuje smyslovost, aniž by proto rozšiřovalo 
své vlastní pole, a zatímco onu varuje, aby se nepokoušela sahat po 
věcech samých o sobě, nýbrž pouze po jevech, myslí si rozvažování 
určitý předmět sám o sobě, ale jen jako transcendentálni objekt, který 
je příčinou jevu (sám tudíž není jevem) a nemůže být myšlen ani jako 
veličina, ani jako realita, ani jako substance atd. (poněvadž tyto pojmy 
vždy vyžadují smyslové formy, v nichž předmět určuj0- O tomto před
mětu je  tedy naprosto neznámo, zda se nachází jen v nás nebo i mimo 
nás, zda by byl zrušen zároveň se smyslovostí nebo by ještě zbýval, 
kdybychom smyslovost odstranili. Chceme-li tento objekt označovat B 345 
jako noumenon proto, že jeho představa není smyslová, nic nám v tom 
nebrání. Protože však na ni nemůžeme aplikovat žádný z našich rozva
žovacích pojmů, zůstává pro nás tato představa prázdná a neslouží 
k ničemu jinému než k vyznačení hranic našeho smyslového poznání 
a k ponechání určitého prostoru, který nemůžeme vyplnit ani možnou A 289
zkušeností, ani čistým rozvažováním.

Kritika čistého rozvažování tedy nedovoluje, aby si rozvažování 
vytvářelo nové pole předmětů vedle těch, které se mu mohou naskýtat 
jako jevy, a nedovoluje mu, aby si vysnívalo inteligibilní světy, ba ani 
to, aby si vytvářelo jejich pojem. Chyba, která je k tomu nejpravdě
podobněji svádí a může být určitě omluvena, i když ne ospravedlněna, 
spočívá v tom, že rozvažování je v rozporu se svým určením použí
váno transcendentálně a že předměty, tj. možné názory, se musí řídit 
podle pojmů, nikoli ale pojmy podle možných názorů (na nichž jedině 
spočívá jejich objektivní platnost). Příčinou je  však opět to, že aper
cepce a s ní myšlení předchází každému možnému určitému uspo
řádání představ. Myslíme tedy něco vůbec a určujeme to zčásti smys
lově, ale přesto odlišujeme obecný a in abstracto představovaný před- B 346 
mět od tohoto způsobu jeho nazírání. Zbývá nám proto jediný způsob, 
jak ho určit pouze pomocí myšlení. Jde sice o způsob, který je  pouhou 
logickou formou bez obsahu, ale přesto se nám zdá být způsobem, jak
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existuje objekt o sobě (noumenon), aniž by se ohlížel na názor ome
zený na naše smysly.

*

A 290 Dříve než opustíme transcendentálni analytiku, musíme ještě připojit
něco, co by se mohlo -  třebaže to o sobě není nijak zvlášť důležité -  
přesto zdát nutné kvůli úplnosti systému. Nejvyšší pojem, jímž bývá 
zahajována transcendentálni filosofie, obvykle představuje rozdělení 
na to, co je  možné, a na to, co je  nemožné. Protože však každé dělení 
předpokládá nějaký rozdělený pojem, musí být uveden nějaký ještě 
vyšší pojem, a tím je  pojem předmětu vůbec (který je  chápán proble
maticky a zůstává nejisté, je-li to něco, nebo nic). Poněvadž kategorie 
jsou jediné pojmy, které se vztahují k předmětům vůbec, bude rozli
šování určitého předmětu, totiž zda je  to něco, nebo nic, postupovat 
podle řádu a návodu kategorií.218

B 347 1. Proti pojmům všeho, mnohého a jednoho stojí pojem, který vše
ruší, tj. pojem žádného. Předmět pojmu, jemuž neodpovídá vůbec 
žádný označitelný názor, je  proto ničím, tj. pojmem bez před
mětu, jako jsou noumena, která nelze počítat k možnostem, ač
koli je proto nelze vydávat ani za nemožná (ens rationis),219 nebo 
jako jsou třeba určité nové základní síly a schopnosti, které si

A 291 myslíme a které jsou sice myšleny beze sporu, ale také bez pří
kladu ze zkušenosti, a nesmějí být tedy zahrnovány pod mož
nosti.

2. Realita je  něco, zatímco negace je nic. Negace je  totiž pojmem 
nedostatku nějakého předmětu, jako je  třeba stín, chlad (nihil pri- 
vativum).220

3. Pouhá forma názoru bez substance není o sobě žádným před
mětem, nýbrž pouze jeho formální podmínkou (jakožto jevu), 
jako čistý prostor a čistý čas, které jsou sice něco jako formy

2,8 „nejvyšší pojem je pojem předmětu vôbec“ -  E CLI, Ak. XXIII, 38.
(Pozn. vyd.)

219 „myšlené jsoucno, pomysl“ (Pozn. vyd.)

220 „privativní nic“ (Pozn. vyd.)
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nazírání, ale samy nejsou žádnými předměty, které by byly na
zírány (ens imaginarium) .221-222

4. Předmětem pojmu, který si sám protiřečí, je  nic, protože sám B 348 
pojem je ničím, a tedy něčím nemožným, jako třeba plošný ob
razec o dvou stranách (nihil negativum).223

Tabulka tohoto dělení pojmu ničeho (neboť s ním souběžné dělení 
pojmu „něčeho“ vyplývá samo od sebe) by tedy musela vypadat takto:

Nic A 292
jako

1. prázdný pojem bez předmětu,
ens rationis,

2. prázdný předmět 3. prázdný názor
nějakého pojmu, bez předmětu,
nihil privativum, ens imaginarium,

4. prázdný předmět bez pojmu,
nihil negativum.

Vidíme, že pomysl (č. 1) se od ne-věci (č. 4) liší tím, že pomysl nesmí 
být počítán mezi možnosti, protože je  to pouhý výmysl (třebaže bez
rozporný), zatímco ne-věc je protikladem možnosti, jelikož její pojem 
ruší dokonce sebe sama. Oba jsou však prázdnými pojmy. Naproti B 349 
tomu nihil privativum (č. 2) a ens imaginarium (č. 3) jsou prázdná data 
k pojmům. Není-li smyslům dáno světlo, nemůžeme si představit ani 
tmu, a nejsou-li vnímána rozprostraněná jsoucna, nemůžeme si před
stavit žádný prostor. Jak negace, tak pouhá forma názoru nejsou, po
kud není dáno něco reálného, žádné objekty.

Dodatek. O amfibolii reflexivních pojmů...

221 „zdánlivé jsoucno“ (Pozn. vyd.)

222 Ve vydání A je závorka „(ens imaginarium)“ o 2 řádky výše za slovem 
„čas“. (Pozn. vyd.)

223 „negativní nic“ (Pozn. vyd.)
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Oddíl druhý 
Transcendentálni dialektika

Úvod2 2 4

I. O  transcendentálním  zdání

A 293 Dialektiku vůbec jsme výše nazvali logikou zdání. To neznamená, že
je  naukou o pravděpodobnosti; ta je  totiž pravdou, avšak pravdou 
poznanou na základě nepostačujících důvodů. Pravděpodobnostní po
znání je  sice nedostatečné, ale proto ještě ne klamné, a nesmí být tudíž 
odtrhováno od analytické části logiky. Ještě méně můžeme ztotožňovat 

B 350 jev  a zdání. Pravda nebo zdání nejsou totiž v předmětu, pokud je  nazí
rán, nýbrž v soudu o něm, pokud je  myšlen. Lze tedy sice správně říci, 
že smysly se nemýlí, avšak nikoli proto, že vždy soudí správně, nýbrž 
proto, že nesoudí vůbec. Pravdu stejně jako omyl, a tedy i zdání jakož
to svádění k omylu, lze proto nalézt jen v soudu, tj. jen ve vztahu před- 

A 294 métu k našemu rozvažování. V poznání, které je  zcela ve shodě se zá
kony rozvažování, není omylu. V představě smyslů (protože neobsa
huje žádný soud) rovněž není omylu. Žádná schopnost přírody se ale 
nemůže sama od sebe odchýlit od svých vlastních zákonů. Proto by se 
ani rozvažování samo pro sebe (bez vlivu nějaké jiné příčiny), ani 
smysly samy pro sebe nemýlily; rozvažování by se nemýlilo proto, že, 
jedná-li pouze podle svých zákonů, pak účinek (soud) musí těmto 
zákonům nutně odpovídat. Ve shodě se zákony rozvažování je  však 
založena formální stránka každé pravdy. Ve smyslech není vůbec žád
ný soud, ani pravdivý, ani nepravdivý. Poněvadž pak kromě těchto 
dvou zdrojů poznání žádný jiný nemáme, plyne z toho, že omyl vzniká

224 „Dosud jsme dokázali, že můžeme myslet jen prostřednictvím kategorií 
a z nich odvozených pojmů, že ale naše poznání (a priori) s nimi přesto ne
může dosahovat dále než k předmětům možné zkušenosti. Nyní nastupují 
vědy, psychologie, kosmologie a theologie, které to slibují.“ -  E CLU, Ak. 
XXm, 38. (Pozn. vyd.)
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jen nepozorovaným vlivem smyslovosti na rozvažování. Dochází tak 
k tomu, že subjektivní důvody soudu splývají s objektivními a odvá- B 351 
dějí je od jejich určení,225 stejně jako by se těleso samo od sebe stále 
pohybovalo přímočaře týmž směrem, kdyby na ně zároveň nepůsobila 
jiná síla v jiném směru, která by změnila jeho přímočarý pohyb v po
hyb zakřivený. Abychom rozlišili zvláštní činnost našeho rozvažování A 295 
od síly, která se do něj vměšuje, bude třeba dívat se na mylný soud 
jako na diagonálu mezi dvěma silami, jež soud určují dvěma různými 
směry, které jakoby svírají určitý úhel, a rozložit onen složený účinek 
na jednoduché účinky rozvažování a smyslovosti, což se musí stát 
v čistých soudech a priori pomocí transcendentálni úvahy, jejímž pro
střednictvím bude (jak již bylo naznačeno) každé představě vykázáno 
její místo v poznávací síle, která jí odpovídá, a tím bude rozlišen i vliv 
těchto sil na ony představy.

Naším úkolem zde není pojednávat o empirickém zdání (například 
optickém), které se vyskytuje při empirickém používání jinak správ- B 352 
ných pravidel rozvažování a kterým je působením obrazotvornosti 
sváděna naše soudnost, nýbrž máme co dělat jedině s transcenden
tálním zdáním, které ovlivňuje zásady, jejichž používání není vůbec 
založeno na zkušenosti, i když v tomto případě bychom v ní přesto 
měli alespoň prubířský kámen jejich správnosti, a které nás samé 
navzdory všem varováním kritiky -  zcela odvádí od empirického po
užívání kategorií a udržuje nás v šalbě rozšiřování čistého rozvažování. 
Zásady, jejichž aplikace se pohybuje zcela v hranicích možné zku
šenosti, budeme nazývat imanentními, zatímco ty, které mají tyto hra- A 296 
nice překračovat, nazveme transcendentními. Těmito zásadami ale 
nemyslím transcendentálni používání nebo zneužívání kategorií, které 
je pouhou chybou soudnosti, jež není kritikou náležitě držena na uzdě 
a nehlídá dostatečně hranice okrsku, na němž jediném je čistému roz
važování povolena jeho hra; nýbrž myslím jimi skutečné zásady, které 
od nás očekávají, že všechny ony hraniční sloupy strhneme a zmocní
me se půdy, která nezná vůbec žádné demarkační linie. Slova tran
scendentálni a transcendentní proto neznamenají totéž. Zásady čistého

225 Smyslovost podřízená rozvažování jako objekt, na který rozvažování 
aplikuje svou funkci, je zdrojem reálných poznatků. Táž smyslovost je však
i důvodem omylu, ovlivňuje-li samotný postup rozvažování a podněcuje-li ho 
k souzení.
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rozvažování, které jsme výše vyložili, mají mít jen empirické použití,
B 353 nikoli transcendentálni, tj. překračující hranice zkušenosti. Avšak zása

da, která tyto hranice odstraňuje, ba dokonce přikazuje jejich překračo
vání, se nazývá transcendentní. Dokáže-li naše kritika dojít až k tomu, 
že odhalí zdánlivost těchto domnělých zásad, pak bude možné nazývat 
zásady pouze empirického používání v protikladu k transcendentním 
imanentními zásadami čistého rozvažování.

Logické zdání, které spočívá v pouhém napodobení rozumové for
my (zdání klamných úsudků), vzniká jen z toho, že se nevěnuje dost 
pozornosti logickému pravidlu. Jakmile se tedy toto pravidlo zaostří na 

A 297 daný případ, zmizí zdání úplně. Naproti tomu transcendentálni zdání
nezmizí, i když jsme je už odhalili a pomocí transcendentálni kritiky 
zřetelně nahlédli jeho nicotnost. (Například zdání ve větě: Svět musí 
mít nějaký počátek v čase.) Příčinou toho je, že v našem rozumu 
(zkoumaném subjektivně jako lidská poznávací mohutnost) jsou zá
kladní pravidla a maximy jeho používání, která vypadají úplně jako 
objektivní zásady a kvůli nimž dochází k tomu, že subjektivní nutnost 
určitého spojení našich pojmů je ku prospěchu rozvažování pokládána 
za objektivní nutnost určení věcí samých o sobě. Je to iluze, které se 

B 354 vůbec nelze vystříhat, stejně jako se nemůžeme ubránit tomu, aby se
nám moře nezdálo uprostřed vyšší než u břehu, poněvadž jeho střed 
vidíme díky světelným paprskům výše než jeho břeh, nebo dokonce 
právě tak, jako nemůže ani astronom zabránit tomu, aby se mu Měsíc 
nezdál při východu větší, i když se tímto zdáním nedá oklamat.

Transcendentálni dialektika se tedy spokojí s tím, že odhalí zdání 
transcendentních soudů a zároveň zabrání tomu, aby nás klamalo; ni
kdy ale nemůže dokázat, aby dokonce (jako logické zdání) zmizelo 

A 298 a přestalo být zdáním. Zde totiž máme co činit s přirozenou a nevyhnu
telnou iluzíy která sama spočívá na subjektivních zásadách a podsouvá 
nám je jako objektivní, zatímco logická dialektika má při řešení klam
ných úsudků co dělat jen s určitou chybou při dodržování zásad, neboli 
se strojeným zdáním při jejich napodobování. Existuje tedy přirozená 
a nevyhnutelná dialektika čistého rozumu, nikoli taková, do které se 
z nedostatku vědomostí sám zaplete nějaký nedouk nebo kterou uměle 
vymyslel nějaký sofista, aby zmátl rozumné lidi, nýbrž taková dialek
tika, která lpí neodstranitelně na lidském rozumu, a i když jsme odha- 

B 355 lili její šalbu, nepřestane ho balamutit a neustále strhávat ke chvilko
vým bludům, které je třeba vždy znovu odstraňovat.
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II. O čistém rozumu jako sídle transcendentálního zdání

A. O rozumu vůbec
Veškeré naše poznání začíná u smyslů, odtud jde k rozvažování a kon
čí u rozumu, nad nějž se v nás nenalézá nic vyššího, co by přispívalo 
ke zpracování látky názoru a k jejímu přivedení pod nejvyšší jednotu A 299 
myšlení. Mám-li nyní objasnit tuto nejvyšší poznávací schopnost, 
ocitám se v určitých rozpacích. Existuje u ní -  jako u rozvažování -  
nejen formální, tj. logické používání, neboť rozum abstrahuje od veš
kerého obsahu poznání, ale i reálné používání, protože on sám obsa
huje základ určitých pojmů a zásad, které nepřejímá ani ze smyslů, ani 
z rozvažování. První rozumová mohutnost byla ovšem logiky již dáv
no vysvětlena jako schopnost zprostředkovaného usuzování (na rozdíl 
od bezprostředních úsudků, consequentiis immediatis); avšak jeho dru
há schopnost, která tvoří i pojmy, tím ještě nahlédnuta není. Poněvadž 
se zde ale rozum dělí na logickou a transcendentálni mohutnost, je B 356 
třeba hledat i nějaký vyšší pojem tohoto zdroje poznání, který pod 
sebou oba pojmy zahrne, a podle analogie s rozvažovacími pojmy lze 
očekávat, že logický pojem nám zároveň poskytne klíč k pojmu tran- 
scendentálnímu a že tabulka funkcí rozvažovacích pojmů nám zároveň 
poskytne i rodokmen rozumových pojmů.

V první části naší transcendentálni logiky jsme vysvětlovali roz
važování pomocí mohutnosti tvorby pravidel; zde odlišíme rozum od 
rozvažování tím, že ho budeme nazývat mohutností tvorby principů.

Výraz „princip“ je dvojznačný a obyčejně znamená jen nějaký po- A 300 
znatek, který může být použit jako princip, ačkoli sám o sobě a podle 
svého původu to žádné principium není. Každá obecná věta, dokonce 
i kdyby byla (indukcí) převzata ze zkušenosti, může být vyšší pre
misou v rozumovém úsudku; proto ale ještě sama není principem. 
Matematické axiómy (například axióm: „mezi dvěma body lze vést jen 
jednu přímku“) jsou dokonce obecnými poznatky a priori, a lze je 
proto právem nazvat principy, a to s ohledem na případy, které lze pod 
ně subsumovat. Proto však nemohu ještě říci, že tuto vlastnost přímek 
vůbec a o sobě poznávám z principů, nýbrž že ji poznávám jen v čis- B 357 
tém názoru.
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Poznáním z principů bych proto nazýval takové poznání, v němž
pomocí pojmů poznávám zvláštní v obecném. Každý rozumový úsu
dek je tak formou odvození určitého poznatku z nějakého principu. 
Vyšší premisa totiž obsahuje vždy nějaký pojem, který způsobuje, že 
vše, co je subsumováno pod podmínku tohoto pojmu, se z něho podle 
určitého principu pozná. Poněvadž pak vyšší premisou v rozumovém 
úsudku může být každý obecný poznatek a poněvadž nám rozvažování 
poskytuje takové obecné věty a priori, mohou být i tyto poznatky 
s ohledem na jejich možné používání -  nazývány principy.

A 301 Zkoumáme-li však tyto zásady čistého rozvažování samy o sobě co
do jejich původu, pak nejsou ničím méně než poznatky z pojmů. Apri
orně by totiž vůbec nebyly možné, kdybychom si nepřibrali na pomoc 
čistý názor (v matematice), nebo podmínky možné zkušenosti vůbec. 
Na to, že vše, co se děje, má nějakou příčinu, nelze v žádném případě 
usoudit z pojmu dění vůbec; tato zásada naopak ukazuje, jak můžeme 
teprve z toho, co se děje, získat určitý zkušenostní pojem.

Rozvažování nám tedy nemůže obstarat žádné syntetické poznatky 
B 358 z pojmů, a jsou to vlastně tyto poznatky, které nazývám principy vů

bec; zatímco všechny obecné věty vůbec mohou být nazývány pouze
komparativními principy.

Je to staré přání, které se nám snad jednou -  bůhví kdy -  splní: že 
jednou místo nekonečné rozmanitosti občanských zákonů přece jen 
najdeme jejich principy, neboť jedině v tom může spočívat tajemství, 
jak zákonodárství -  jak se říká -  simplifikovat. Avšak tyto zákony 
budou pak jen omezeními naší svobody na podmínky, za nichž sama se 
sebou zcela souhlasí; budou se tedy týkat něčeho, co je zcela naším 
vlastním dílem a čeho můžeme být prostřednictvím oněch pojmů sami 
příčinou. Nicméně to, jak principům podléhají předměty samy o sobě, 

A 302 jak jim podléhá přirozenost věcí a jak by tato přirozenost měla být
určována podle pouhých pojmu, je co do svého nároku ne-li něčím 
nemožným, pak přinejmenším velmi protismyslným. Ale ať již se to 
s tím má jakkoli (neboť zkoumání o tom máme ještě před sebou), při
nejmenším z toho vysvítá, že poznatek z principů (samých o sobě) je 
něco úplně j iného než pouhý rozvažovací poznatek, který sice může ve 
formě principu také předcházet jiným poznatkům, avšak sám o sobě 
(je-li syntetický) nespočívá v pouhém myšlení, ani neobsahuje žádné
obecno podle pojmů.
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pravidel, pak rozum je mohutností vytvářet jednotu rozvažovacích 
pravidel prostřednictvím principů. Rozum se tedy nikdy netýká nej
prve zkušenosti nebo nějakého předmětu, nýbrž rozvažování, neboť má 
pomocí pojmů dát jeho rozmanitým poznatkům jednotu a priori, kterou 
lze nazývat rozumovou jednotou a která je zcela jiného druhu, než 
jakou nám může poskytnout rozvažování.

Takový je obecný pojem rozumové mohutnosti, nakolik jsme ho 
mohli učinit srozumitelným bez jakýchkoli příkladů (které budou uve
deny až v následujícím výkladu).

B. O logickém používání rozumu
Rozlišujeme mezi tím, co je poznáváno bezprostředně, a tím, co se jen A 303 
vysuzuje. Bezprostředně poznáváme, že v geometrickém obrazci, který 
je ohraničen třemi přímkami, jsou tři úhly; že se však tyto tři úhly 
dohromady rovnají dvěma pravým, se jen vysuzuje. Jelikož souzení 
potřebujeme neustále, a konečně si na ně proto zcela zvykáme, nepo
zorujeme již nakonec tento rozdíl a považujeme často -  jako u tak
zvaných smyslových klamů -  za bezprostředně vnímané něco, co jsme 
pouze vy soudili. V každém úsudku je nějaká věta, která je základem, B 360 
a nějaká jiná, totiž důsledek, která je vyvozena z oné první věty, a ko
nečně závěr (konsekvence), podle něhož je pravdivost druhé věty ne
vyhnutelně spjata s pravdivostí první. Je-li závěr obsažen již v první 
větě tak, že z ní může být odvozen bez zprostředkování nějakou třetí 
představou, nazývá se bezprostředním (consequentia immediata); radě
ji bych ho nazýval rozvažovacím závěrem. Je-li však k tomu, abychom 
dospěli k důsledku, nutný kromě poznatku vzatého za základ, ještě 
nějaký jiný soud, nazývá se takový závěr rozumovým závěrem. Ve 
větě: Všichni lidé jsou smrtelní, jsou již obsaženy věty: „Někteří lidé 
jsou smrtelní“; „Někteří smrtelníci jsou lidé“; „Nic, co je nesmrtelné, 
není člověk“, a tyto věty jsou tedy bezprostředními důsledky první A 304 
věty. Naproti tomu věta: „Všichni učenci jsou smrtelní“ není obsažena 
v soudu podloženém tomuto úsudku (neboť pojem učenců se v něm 
vůbec nevyskytuje), a tato věta z něj může být odvozena jen nějakým 
zprostředkujícím soudem.

233



Elementy, II. Logika, 2. odd. Dialektika

V každém rozumovém úsudku nejprve myslím pomocí rozvazování 
určité pravidlo (maior).226 Za druhé, soudnostípodřazuji určitý pozna
tek pod podmínku pravidla (minor) 227 A konečné, určuji svůj poznatek 

B 361 predikátem pravidla (conclusio),228 tudíž a priori rozumem. Vztah mezi
určitým poznatkem a jeho podmínkou, který představuje vyšší premisa 
jakožto pravidlo, tedy vytváří různé druhy rozumových úsudků. Ty 
jsou tedy trojí stejně tak, jako všechny soudy vůbec, pokud se liší ve 
způsobu, jímž vyjadřují vztah poznatku v rozvažování, totiž: katego
rické, hypotetické a disjunktivní rozumové úsudky.

Jestliže mám, jak se často děje, zadánu konkluzi jako soud, u něhož 
mám zjistit, zda neplyne ze soudů už daných, kterými je totiž myšlen 
nějaký úplně jiný předmět, pak hledám ve svém rozvažování tvrzení 
tohoto závěru, tzn. hledám, zda se v mém rozvažování za určitých 
podmínek nenachází podle nějakého obecného pravidla. Najdu-li pak 

A 305 nějakou takovou podmínku a lze-li objekt toho závěru pod danou pod
mínku subsumovat, pak je tento závěr odvozen z pravidla, které platí 
i pro jiné předměty poznání. Z toho je vidět, že rozum se v usuzování 
snaží převést velkou rozmanitost rozvažovacího poznání na co nej
menší počet principů (obecných podmínek), a dosáhnout tak jejich 
nejvyšší jednoty.

C. O čistém používání rozumu
B 362 Lze rozum izolovat? A je pak ještě zvláštním zdrojem pojmů a soudů,

které pocházejí jen z něho a prostřednictvím kterých se vztahuje 
k předmětům, anebo je to pouze podřadná mohutnost poskytující da
ným poznatkům určitou formu, která se nazývá logickou a jejímž pro
střednictvím jsou rozvažovací poznatky podřizovány jen sobě navzá
jem a jejímž prostřednictvím se nižší pravidla podřizují jiným, vyšším 
(jejichž podmínka zahrnuje ve své sféře podmínku nižších pravidel), 
nakolik jen toho lze dosáhnout jejich srovnáváním? To jsou otázky, 
jimiž se nyní zabýváme jen předběžně. Ve skutečnosti je rozmanitost 
pravidel a jednota principů požadavkem rozumu, kterému jde o to, aby

226 „vyšší premisa“ (Pozn. vyd.)
227 „nižší premisa“ (Pozn. vyd.)
228 „závěr“ (Pozn. vyd.)
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uvedl rozvažování v úplnou souvislost se sebou samým, tak jako roz
važování podřizuje rozmanitost názoru pojmům, a uvádí tak tuto roz
manitost ve spojení. Taková zásada však nepředpisuje objektům žádný A 306 
zákon a neobsahuje důvod možnosti poznávat a určovat je vůbec jako 
takové, nýbrž je pouze subjektivním zákonem hospodaření se zásobou 
našeho rozvažování, když máme srovnáváním jeho pojmů snížit jejich 
všeobecné použití na co nejmenší možný počet, aniž bychom proto 
byli oprávněni vyžadovat od předmětů samých takovou jednotu, která 
vyhovuje pohodlí a rozšiřování našeho rozvažování, a zároveň této B 363 
maximě dávat objektivní platnost. Jedním slovem, otázka zní, zda 
rozum sám o sobě, tj. čistý rozum a priori, obsahuje syntetické zásady 
a pravidla, a na čem se asi tyto principy zakládají.

Formální a logický postup rozumu v jeho úsudcích nás dostatečně 
poučuje o tom, na jakém základě bude spočívat jejich transcencendální 
princip v syntetickém poznání pomocí čistého rozumu.

Za prvé, rozumový úsudek se nevztahuje na názory, aby je podřídil 
pravidlům (jako rozvažování podřizuje názor kategoriím), nýbrž vzta
huje se na pojmy a soudy. Přestože se tedy čistý rozum vztahuje i na 
předměty, nemá k nim a k jejich názoru žádný bezprostřední vztah, ale 
týká se jen rozvažování a jeho soudů, které se bezprostředně obracej í 
ke smyslům a jejich názoru, aby jim určily jejich předmět. Jednota A 307 
rozumu tedy není jednotou možné zkušenosti, nýbrž se od ní jakožto 
od jednoty rozvažování podstatně liší. To, že vše, co se děje, má ně
jakou příčinu, vůbec není zásada poznaná a předepsaná rozumem. Tato 
zásada umožňuje jednotu zkušenosti a nevypůjčuje si nic od rozumu, 
který by bez vztahu k možné zkušenosti nemohl z čistých pojmů tako- B 364 
vou syntetickou jednotu poskytnout.

Za druhé, rozum hledá ve svém logickém používání obecnou pod
mínku svého soudu (závěru), a rozumový úsudek sám není ničím ji
ným než soudem uskutečněným prostřednictvím subsumpce jeho pod
mínky pod obecné pravidlo (vyšší premisu). Jelikož je pak toto pra
vidlo opět vystaveno téže zkoušce rozumu, musí se hledat, jde-li to, 
podmínka podmínky (prostřednictvím prosylogismu). Vidíme ovšem, 
že vlastní zásadou rozumu vůbec (při logickém používání) je nalézt 
k podmíněnému poznání našeho rozvažování to nepodmíněné, kterým 
bude jeho jednota dovršena.

Úvod, II. O čistém rozumu jako sídle transcendentálního zdání
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Tato logická maxima se však nemůže stát principem čistého rozumu 
jinak než tím, že předpokládáme: Je-li dáno něco podmíněného, je 
dána (tj. obsažena v předmětu a jeho spojení) i celá řada vzájemně 

A 308 podřízených podmínek, která je tudíž sama nepodmíněná.
Taková zásada čistého rozumu je však zjevně syntetická, neboť 

podmíněné se sice analyticky vztahuje k nějaké podmínce, ale nikoli 
k nepodmíněnému. Z téže zásady musí také vyplynout různé syntetic- 

B 365 ké věty, o nichž čisté rozvažování nic neví, jelikož má co dělat jen
s předměty možné zkušenosti, jejichž poznání a syntéza jsou vždy 
podmíněné. Nepodmíněné však, pokud skutečně existuje, může být 
zvažováno zvlášť, na základě všech těch určení, která je odlišují od 
všeho podmíněného, a musí proto poskytovat látku k mnoha syntetic
kým větám a priori.

Zásady vycházející z tohoto nej vyššího principu čistého rozumu 
budou však vzhledem ke všem jevům transcendentní, tj. nikdy je ne
bude možné používat empiricky tak, aby odpovídaly tomuto principu. 
Toto empirické používání tedy bude úplně jiné než používání všech 
zásad rozvažování (jejichž používání je zcela imanentní, protože jejich 
tématem je jen možnost zkušenosti). Zda-li je ona zásada, že řada 
podmínek (v syntéze jevů, nebo i v myšlení věcí vůbec) sahá až k ne
podmíněnému, objektivně správná, či nikoli; jaké důsledky z ní plynou 

A 309 pro empirické používání rozvažování, nebo zda naopak žádná taková
objektivně platná rozumová věta vůbec neexistuje, nýbrž existuje jen 
logický předpis přibližovat se postupně ke stále vyšším podmínkám 
jejich úplnosti, a vnášet tak do našeho poznání nejvyšší pro nás mož
nou rozumovou jednotu; zda-li, pravím, byla tato potřeba rozumu z ne- 

B 366 porozumění považována za transcendentálni zásadu čistého rozumu,
4

která ukvapeně požaduje takovou neomezenou úplnost na řadě pod
mínek v předmětech samých; jaké omyly a bludy se snad v tomto 
případě vloudily do rozumových úsudků, jejichž vyšší premisa byla 
převzata z čistého rozumu (a je možná spíš peticí než postulátem) 
a které stoupají od zkušenosti vzhůru k jejím podmínkám: toto bude 
naším úkolem v transcendentálni dialektice, kterou nyní hodláme vylo
žit z jejích zdrojů, jež jsou ukryty hluboko v lidském rozumu. Rozdě
líme ji do dvou knih, z nichž první bude pojednávat o transcendentních 
pojmech čistého rozumu, zatímco druhá se bude týkat transcendent
ních a dialektických rozumových úsudků na nich založených.
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L kn. O pojmech Čistého rozumu

Kniha první 
O pojmech čistého rozumu

Aŕ už se to má s možností pojmú z čistého rozumu jakkoli, přece jen to A 310 
nejsou pojmy pouze reflektované, nýbrž vy souzené. Rozvažovací po
jmy jsou sice také myšleny a priori před zkušeností a za účelem zku- B 367 
šenosti, ale pokud mají nutné náležet k možnému empirickému vě
domí, neobsahují nic víc než jednotu reflexe o jevech. Pouze s jejich 
pomocí je možné poznání a určení nějakého předmětu. Jsou tedy tím 
prvním^ co poskytuje látku k usuzování a žádné pojmy o předmětech, 
z nichž by mohly být usouzeny, jim a priori nepředcházejí. Jejich 
objektivní realita se naproti tomu zakládá výhradně na tom, že jejich 
aplikaci musí být vždy možno ukázat ve zkušenosti, protože tvoří in
telektuální formu veškeré zkušenosti.

Název „rozumový pojem“ však již předběžně ukazuje, že se tento 
pojem nebude omezovat na oblast uvnitř zkušenosti, poněvadž se týká 
poznání, jehož je každé empirické poznání jen částí (snad se týká celku 
možné zkušenosti nebo její empirické syntézy), k němuž sice žádná A 311 
skutečná zkušenost nikdy úplně nedosahuje, ale k němuž přece vždy 
patří. Rozumové pojmy slouží k pochopení, stejně jako rozvažovací 
pojmy slouží k porozumění (vjemům). Jestliže obsahují nepodmíněné, 
pak se týkají něčeho, pod co patří veškerá zkušenost, co však samo 
nikdy není předmětem zkušenosti; týkají se něčeho, k čemu rozum ve 
svých zkušenostních úsudcích vede a podle čeho hodnotí a odměřuje 
stupeň svého empirického používání, co však není nikdy článkem B 368 
empirické syntézy. Mají-li takové pojmy i přesto objektivní platnost, 
lze je nazývat conceptus ratiocinati (správně vyvozené pojmy);229 ne- 
mají-li, pak jsou získány přinejmenším úskokem, neboli předstíráním 
usuzování, a měly by se nazývat conceptus ratiocinantes (pojmy pro 
mudrování). Protože to však může být dokázáno až v knize o dialek
tických úsudcích čistého rozumu, nemůžeme zde na to ještě brát ohled, 
nýbrž -  tak jako jsme čisté pojmy rozvažování nazvali kategoriemi -  
opatříme pojmy čistého rozumu předběžně novým názvem, budeme je

229 Autor slova „objektivní platnost... (správně vyvozené pojmy)“ v PE 
škrtnul. -  Ak. XXffl, 49. (Pozn. vyd.)
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nazývat transcendentálními idejemi, a tento název nyní vysvětlíme 
a zdůvodníme.

Kapitola první. O idejích vůbec

A 312 Přes velké bohatství našich jazyků se myslitel často ocitá v rozpacích
kvůli výrazu, který by se přesně hodil pro jeho pojem a při jehož ne
dostatku se nemůže stát opravdu srozumitelným nejen pro jiné, ale 

B 369 dokonce ani sám pro sebe. Razit nová slova je troufalost, která si oso
buje zákonodárství v jazycích, jež má zřídkakdy úspěch, a je proto 
radno, dříve než sáhneme k tomuto zoufalému prostředku, rozhlédnout 
se v nějakém mrtvém a učeném jazyku, zda se tam tento pojem včetně 
přiměřeného výrazu nenachází, a i když se snad jeho staré používání 
stalo vinou neopatrnosti jeho původců poněkud rozkolísaným, je přece 
jen lepší upevnit význam, který mu byl převážně vlastní (i kdyby mělo 
zůstat nejisté, zda lidé tehdy měli na mysli přesně týž), než pokazit 
svou práci jen tím, že se staneme nesrozumitelnými.

Proto, kdyby se snad k určitému pojmu vyskytovalo pouze jedno 
jediné slovo, které se v již zavedeném významu přesně hodí k tomuto 

A 313 pojmu, jehož rozlišení od ostatních příbuzných pojmů je velmi dů
ležité, pak je radno s ním neplýtvat, ani ho nepoužívat synonymicky, 
jen pro změnu, místo jiných, nýbrž pečlivě mu uchovávat jeho zvláštní 
význam, protože jinak se snadno stane, že když jeho výraz nijak zvlášť 
nepoutá naši pozornost, nýbrž ztrácí se mezi spoustou jiných výrazů 
s velmi odchylnými významy, ztratí se i myšlenka, kterou by jedině on 
byl mohl zachovat.

m

B 370 Platón používal výrazu idea tak, že je nasnadě, že jím rozuměl něco,
co nejen nikdy není převzato ze smyslů, nýbrž co daleko překračuje 
dokonce i rozvažovací pojmy, jimiž se zabýval Aristoteles, jelikož se 
ve zkušenosti nikdy nenachází nic, co by jim odpovídalo. Ideje jsou 
u něho pravzory věcí samých, a ne jen klíče k možným zkušenostem 
jako kategorie. Podle jeho mínění vyplynuly z nejvyššího rozumu, 
odkud se jich dostalo rozumu lidskému, který se ale nyní již nenachází 
ve svém původním stavu, nýbrž musí tyto staré, nyní velmi zatemněné 
ideje s námahou vyvolávat zpět vzpomínáním (které se nazývá filo
sofie). Nechci se tu pouštět do žádného literárního zkoumání, abych 

A 314 zjistil smysl, který tento vznešený filosof se svým výrazem spojoval.

Elementy, II. Logika, 2. odd. Dialektika, 1. kn. Pojmy
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1. kap. O idejích vůbec

Poznamenávám jen, že není nic neobvyklého -  jak v obyčejném roz
hovoru, tak ve spisech -  porozumět určitému spisovateli srovnáváním 
myšlenek, které vyslovil o svém předmětu, dokonce lépe, než si rozu
měl on sám, protože svůj pojem dostatečně neurčil, a proto občas mlu
vil nebo i myslel proti svému vlastnímu záměru.

Platón si velmi dobře povšiml toho, že naše poznávací schopnost 
cítí mnohem vyšší potřebu než pouze slabikovat jevy podle syntetické 
jednoty, aby je mohla číst jako zkušenost, a že náš rozum se přiroze- B 371 
ným způsobem povznáší k poznatkům, které jdou mnohem dál, než jen 
aby se s nimi mohl shodovat nějaký předmět, jejž nám je s to poskyt
nout zkušenost, a které nicméně mají svou realitu a v žádném případě 
to nej sou pouhé smyšlenky.

Platón nacházel své ideje zejména ve všem, co je praktické,230 tj. co 
se zakládá na svobodě, která opět podléhá poznatkům, jež jsou zvlášt- A 315 
ním produktem rozumu. Kdo by chtěl čerpat pojmy ctnosti ze zkuše
nosti, kdo by chtěl to, co může sloužit nanejvýš jako příklad k nedo
konalému vysvětlení, učinit vzorem zdroje poznání (jak to mnozí sku
tečně učinili), ten by udělal z ctnosti jakousi podle času a okolností 
proměnlivou, jako pravidlo nepoužitelnou, dvojznačnou ne-věc. Každý 
si naproti tomu uvědomuje, že když je mu někdo představen jako vzor B 372 
ctnosti, má přesto pravý originál vždy jen ve své vlastní hlavě, onen 
údajný vzor s ním srovnává a pouze podle něj ho hodnotí. Takovým 
vzorem je však idea ctnosti, vzhledem k níž sice mohou všechny mož
né předměty zkušenosti sloužit jako příklady (důkazy určité splnitel- 
nosti toho, co pojem rozumu přikazuje), ale nikoli jako pravzory. To, 
že člověk nikdy nebude jednat adekvátně tomu, co obsahuje čistá idea 
ctnosti, vůbec nedokazuje, že by v té myšlence bylo něco chiméric
kého. Každý soud o morální hodnotě či nehodnotě je totiž možný jen 
prostřednictvím této ideje; taje tudíž základem každého přibližování se 
k mravní dokonalosti, ať již nás od ní sebevíc oddalují překážky v lid
ské přirozenosti, jež jsou co do svého stupně neurčitelné.

230 Platón ovšem rozšířil svůj pojem také na spekulativní poznatky, jen 
když byly dány čistě a plně a priori, a dokonce i na matematiku, ačkoli právě 
ta nemá svůj předmět nikde jinde než v možné zkušenosti. V tomto ho však 
nemohu následovat, stejně tak jako v mystické dedukci těchto idejí nebo v pře
hánění, kterým je takřka hypostazoval, třebaže vznešenou řeč, kterou na tomto 
poli používal, by bylo docela jistě možno vyjádřit umírněnějším a povaze věcí 
přiměřenějším způsobem.
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Elementy, //. Logika, 2. odd. Dialektika, 1. kn. Pojmy

A 316 Platónská republika se stala přišlo věčnou jako údajně nápadný
příklad vysněné dokonalosti, která může mít své sídlo jen v mozku 
Äahálčivého myslitele, a Brucker shledává směšným filosofovo tvrzení, 
že by žádný kníže nikdy dobře nevládl, kdyby neměl účast na těchto 
idejích. Lidé by nicméně udělali lépe, kdyby tuto myšlenku sledovali 
dále a postavili ji (tam, kde nás ten výtečný muž nechává bez pomoci) 
díky novému úsilí do jasného světla, než aby ji pod velmi ubohou 

B 373 a škodlivou záminkou neproveditelnosti odsouvali stranou jako zby
tečnou. Zřízení, kde existuje největší lidská svoboda podle zákonů, 
které způsobují, ze svoboda každého člověka může koexistovat se svo
bodou druhých lidí (nikoli takové, kde existuje největší blaženost, 
neboť ta se již dostaví sama od sebe), je přece přinejmenším nutnou 
ideou, kterou musíme položit za základ nejen prvnímu návrhu ústavy 
státu, nýbrž i všem zákonům, a přitom musíme zpočátku abstrahovat 
od přítomných překážek, které možná ani nepocházejí nevyhnutelně 
z lidské přirozenosti, jako spíše ze zanedbání pravých idejí v zákono
dárství. Nelze totiž nalézt nic škodlivějšího a filosofa nedůstojnějšího 
než hanebné odvolávání se na zkušenost údajně protiřečící idejím, 
zkušenost, která by přece vůbec neexistovala, kdyby byla v pravý čas 

A 317 učiněna ona opatření podle idejí a kdyby na jejich místě hrubé pojmy
nezmařily každý dobrý úmysl právě proto, že byly čerpány ze zkuše
nosti. Čím více by byly zákonodárství a vláda zřízeny tak, aby odpo
vídaly této ideji, tím vzácnější by ovšem byly tresty, a tuje pak docela 
rozumné (jak tvrdí Platón), že by při dokonalém uspořádání zákono
dárství a vlády nebyly vůbec žádné tresty nutné. I když k tomu snad 

B 374 nikdy nedojde, přesto je zcela správná idea, která toto maximum vyty
čuje jako pravzor, aby se podle něj zákonné vztahy lidí neustále přibli
žovaly největší možné dokonalosti. Jaký totiž může být ten nejvyšší 
stupeň, na němž se musí lidstvo zastavit, a jak velká tedy může být 
propast, která nutně zbude mezi ideou a jejím provedením, to nikdo 
nemůže a nemá určovat právě proto, že jde o svobodu, která může 
každou stanovenou hranici překročit.

Avšak nejen tam, kde lidský rozum ukazuje skutečnou kauzalitu 
a kde se ideje stávají působícími příčinami (jednání a jejich předmětů), 
totiž v mravnosti, nýbrž i pokud jde o přírodu samu, vidí Platón prá
vem zřetelné důkazy jejího původu z idejí. Rostlina, zvíře, pravidelné 
uspořádání světa (tedy pravděpodobně i celý řád přírody) zřetelně 

A 318 ukazují, že jsou možné jen podle idejí a že sice žádné jednotlivé stvo-
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L kap. O idejích vůbec

ření neodpovídá za konkrétních podmínek své existence ideji nejdoko
nalejšího představitele svého druhu (stejně jako žádny člověk neod
povídá ideji lidskosti, kterou dokonce sám nese jako pravzor svého 
jednání ve své duši), nicméně že ony ideje jsou v nejvyšším rozvažo
vání jednotlivě, nezměnitelně a průběžně určeny a že jsou původními 
příčinami věcí a že jenom celek jejich spojení ve vesmíru je sám a je- B 375 
diny oné ideji plně adekvátní. Když si odmyslíme přepjatost tohoto 
způsobu vyjadřování, pak je vzlet filosofova ducha stoupajícího od 
popisného zkoumání fyzické stránky světového řádu k jeho architek
tonickému spojení z hlediska účelů, tj. podle idejí, úsilím, které si 
zaslouží úctu a následování; avšak pokud jde o principy mravnosti, 
zákonodárství a náboženství, kde ideje samu zkušenost (dobra) teprve 
umožňují, třebaže v ní nikdy nemohou být plně vyjádřeny, v tom má 
Platón zcela zvláštní zásluhu, kterou nepoznáváme jen proto, že ji 
posuzujeme právě podle oněch empirických pravidel, jejichž platnost 
jakožto principů měla být zrovna jimi zrušena. Pokud jde totiž o příro
du, dává nám zkušenost do rukou pravidlo a je zdrojem pravdy; jde-li 
však o mravní zákony, je zkušenost (bohužel!) matkou zdání a je na- A 319 
nejvýše zavrženíhodné brát zákony o tom, co mám dělat, z toho, co se 
dělá, nebo chtít je tím omezovat.

Místo všech těchto zkoumání, jejichž náležité provádění ve sku
tečnosti tvoří vlastní náplň filosofie, zabýváme se nyní ne tak okáza
lou, ale proto ještě ne nezáslužnou prací, totiž očišťováním a zpevňo
váním půdy pro ony majestátní mravní budovy, půdy, v níž se nachá- B 376 
zejí všelijaké krtčí chodbičky, které vyhloubil rozum pátrající mamě, 
ale s pevnou nadějí, po pokladech, a které činí onu stavbu nejistou. 
Transcendentálni používání čistého rozumu, jeho principy a ideje jsou 
tedy tím, co nyní musíme důkladně poznat, abychom byli s to náležitě 
určit a ocenit vliv čistého rozumu a jeho hodnotu. Avšak dříve, než od
ložím stranou tento předběžný úvod, prosím ty, jimž leží filosofie na 
srdci (čímž je řečeno víc, než s čím se obyčejně setkáváme), aby, 
jestliže mají být tímto a následujícím výkladem přesvědčeni, vzali v 
ochranu výraz idea v jeho původním významu, aby se nadále neocital 
mezi ostatními výrazy, kterými jsou v bezstarostném nepořádku ozna-

#

čovány různé druhy představ, a věda tím netrpěla. Nemáme přece ne
dostatek pojmenování náležitě přiměřených každému druhu představ, 
abychom museli zasahovat do vlastnictví některého jiného. Zde je je- A 320 
jich žebříček: rod tvoří představa vůbec (repraesentatio). Té je podřa-
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zena představa s vědomím (perceptio). Percepce, která se (jakožto 
modifikace stavu subjektu) tyká pouze subjektu, je počitkem (sensa- 

B 377 tio), zatímco objektivní percepce je poznatkem (cognitio). Ten je buď
názorem, nebo pojmem (intuitus vel conceptus). Názor se vztahuje 
k předmětu bezprostředně a je jednotlivý; pojem se vztahuje k před
mětu zprostředkovaně, prostřednictvím znaku, který může být více 
věcem společný. Pojem je buď empirický, nebo čistý, a čistý pojem, 
má-li původ jen v rozvažování (a nikoli v čistém obraze smyslovosti), 
se nazývá notio. Pojem, který byl utvořen z těchto notiones a který 
překračuje možnost zkušenosti, je ideou, neboli rozumovým pojmem. 
Tomu, kdo si jednou zvykl na toto rozlišování, musí připadat nesne
sitelné, slyší-li nazývat představu červené barvy ideou. Tu nelze ozna
čit ani jako notio (rozvažovací pojem).

Elementy, II. Logika, 2. Dialektika, /. kn. Pojmy

Kapitola druhá. O transcendentálních idejích23i

A 321 Transcendentálni analytika nám poskytla příklad, jak může pouhá
logická forma našeho poznání obsahovat zdroj čistých pojmů a priori, 
které představují předměty před veškerou zkušeností, anebo spíše 

B 378 udávají syntetickou jednotu, která jediná umožňuje empirické poznání
předmětů. Forma soudů (proměněná v pojem syntézy názorů) vytvo
řila kategorie, které řídí veškeré používání rozvažování ve zkušenosti. 
Právě tak lze očekávat, že forma rozumových úsudků, aplikujeme-li je 
na syntetickou jednotu názorů podle kategorií, bude zdrojem zvlášt
ních pojmů a priori, které můžeme nazývat čistými rozumovými pojmy 
neboli transcendentálními idejemi a které budou podle principů určo- 
vat používání rozvažování v celku veškeré zkušenosti.

Funkce rozumu v jeho úsudcích spočívala ve všeobecnosti pojmo- 
vého poznání a sám rozumový úsudek je soudem, který je v celém 

A 322 rozsahu svých podmínek určen a priori. Větu: „Gaius je smrtelný“,
bych mohl získat i ze zkušenosti pomocí rozvažování. Hledám však 
pojem, který obsahuje podmínku, za níž je dán predikát (tvrzení vůbec)

231
J9Ve zkušenosti se nemůžeme setkat s žádnými rozumovými pojmy, 

například s pojmem jednoduchého, který nemůže žádná zkušenost předvést, 
a nemůžeme se v ní setkat ani s absolutně nepodmíněným jakéhokoli druhu. 
Kosmologické ideje se sice týkají objektů smyslového světa, ale...“ (Poznám
ka není dokončena.) -  E CLIII, Ak. XXIII, 38. (Pozn. vyd.)
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2. kap. O transcendentálních idejích

tohoto soudu (tj. v tomto případě pojem člověka); a když jsem svoji 
větu pod tuto podmínku vzatou v celém jejím rozsahu („všichni lidé 
jsou smrtelní“) subsumoval, určil jsem tím poznání svého předmětu
(„Gaius je smrtelný“).

Takto omezujeme v závěru rozumového úsudku predikát na určitý
předmět, když jsme ho předtím ve vyšší premise mysleli pod určitou B 379 
podmínkou v celém jeho rozsahu. Tato dovršená velikost rozsahu ve 
vztahu k takové podmínce se nazývá obecností (universalitas). V syn
téze názorů jí odpovídá veškerost (universitas), neboli totalita podmí
nek. Transcendentálni rozumový pojem tedy není žádným jiným po
jmem než pojmem totality podmínek k danému podmíněnému. Protože 
pak jedině nepodmíněné umožňuje totalitu podmínek, a naopak totalita 
podmínek je sama vždy nepodmíněná, může být čistý rozumový pojem 
vůbec vysvětlen pomocí pojmu nepodmíněného, obsahuje-li důvod 
syntézy podmíněného.

Kolik pak existuje druhů vztahu, které si rozvažování představuje A 323 
prostřednictvím kategorií, tolik bude i různých čistých rozumových 
pojmů, a bude tedy třeba hledat, za prvé, nepodmíněnost kategorické 
syntézy v nějakém subjektu, za druhé, nepodmíněnost hypotetické 
syntézy členů nějaké řady, a za třetí, nepodmíněnost disjunktivní syn
tézy částí v nějakém systému.

Existuje totiž právě tolik druhů rozumových úsudků, z nichž každý 
postupuje prostřednictvím prosylogismů k nepodmíněnému, jeden 
druh k subjektu, který sám již není predikátem, druhý druh k před
pokladu, který dále už nic nepředpokládá, a třetí druh k agregátu členů B 380 
dělení, k nimž už dále není zapotřebí ničeho, čím bychom rozdělení 
pojmu dovršili. Proto jsou čisté rozumové pojmy totality v syntéze 
podmínek nutné alespoň jako úlohy a jsou založené v přirozenosti 
lidského rozumu, abychom dovedli jednotu rozvažování pokud možno 
až k nepodmíněnému, i když se snad těmto transcendentálním pojmům

jiný účel než dávat našemu rozvažování směr, v němž použití tohoto 
rozvažování, když je na nejvyšší míru rozšířeno, je zároveň uvedeno 
zcela v soulad se sebou samým.

Když zde ale mluvíme o totalitě podmínek a o nepodmíněném jako A 324 
o společném základu všech rozumových pojmů, narážíme opět na 
výraz, který nemůžeme postrádat, ale zároveň ho nemůžeme spolehli
vě používat kvůli dvojznačnosti, která na něm lpí následkem dlouho-
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Elementy, II. Logika, 2. odd. Dialektika, I. kn. Pojmy

dobého zneužívání. Slovo absolutní je jedním z mála slov, jež ve svém 
prapůvodním významu odpovídala pojmu, pro který nemáme v téže 
řeči žádné jiné slovo. Jeho ztráta nebo -  což je totéž -  rozkolísané 

B 381 užívání proto s sebou musí nést i ztrátu pojmu, a sice pojmu, který
jelikož náš rozum velmi zaměstnává -  nelze postrádat bez velké škody 
pro veškeré transcendentálni usuzování. Slovo absolutní nyní použí
váme častěji pouze k naznačení, že něco platí o nějaké věci samé o so
bě, a tedy vnitřně. V tomto významu by absolutně možný znamenalo 
to, co je možné samo o sobě (interne), což je ve skutečnosti to nejmen- 
ší, co můžeme o nějakém předmětu říci. Naproti tomu slovo „abso
lutní“ používáme občas také k označení toho, že něco platí za všech 
okolností (neomezeně, například absolutní moc), a absolutně možné by 
v tomto významu znamenalo to, co je možné ve všech ohledech, což je 

A 325 opět to největšít co mohu o možnosti nějaké věci říci. Tyto významy se
ovšem často prolínají. Tak například to, co je vnitřně nemožné, je 
nemožné i za všech okolností, a tedy absolutně. Avšak ve většině 
případů jsou tyto významy od sebe nekonečně daleko, a v žádném 
případě nemohu usuzovat z toho, že když je něco možné samo o sobě, 
je to možné za všech okolností, a tedy absolutně. Ba o absolutní nut
nosti brzy ukážu, že ve všech případech rozhodně nezávisí na vnitřní 
nutnosti, a že tedy nesmí být považována za její synonymum. To, čeho 

B 382 opak je vnitřně nemožný, toho opak je ovšem nemožný také ve všech
ohledech, a ono samo je tudíž absolutně nutné; nemohu však naopak 
usuzovat, že co je absolutně nutné, toho opak je vnitřně nemožný, tj. že 
absolutní nutnost věcí je jejich vnitřní nutností; neboť tato vnitřní 
nutnost je v určitých případech docela prázdným výrazem, s nímž
nemůžeme spojovat sebemenší pojem; naproti tomu výraz o nutnosti 
nějaké věci ve všech ohledech (ve vztahu ke všemu možnému) v sobě 
obsahuje zcela zvláštní určení. Protože ztráta pojmu, který má ve spe
kulativní filosofii velké uplatnění, nemůže být filosofovi nikdy lhostej
ná, doufám, že mu nebude lhostejné ani určení a pečlivé uchování vý
razu, na němž je ten pojem závislý.

A 326 Slovo absolutní budu tedy používat v tomto rozšířeném významu
a budu je klást proti tomu, co platí jen komparativně nebo ve zvláštním 
ohledu; neboť toto slovo je omezeno na určité podmínky, zatímco ono 
platí bez omezení.

Transcendentálni rozumový pojem se týká vždy jen absolutní tota
lity v syntéze podmínek a nikdy nekončí jinde než u naprosto ne-
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podmíněného, tj. nepodmíněného v každém ohledu. Čistý rozum totiž
všechno přenechává našemu rozvažování, které se vztahuje nejprve B 383 
k předmětům názoru, nebo spíše k jejich syntéze v obrazotvornosti.
Jedině čistý rozum si vyhrazuje absolutní totalitu v používání rozva
žo vacích pojmů a snaží se dovést syntetickou jednotu, která je myšlena 
v kategorii, až k naprosto nepodmíněnému. Tuto jednotu proto může
me nazývat rozumovou jednotou jevů, stejně jako tu, kterou vyjadřuje 
kategorie, nazývám jednotou rozvazovací. Rozum se tudíž vztahuje jen 
k používání rozvažování, a sice nikoli, pokud toto obsahuje důvod 
možné zkušenosti (neboť absolutní totalita podmínek není pojem, který 
by se dal použít ve zkušenosti, protože žádná zkušenost není nepod
míněná), nýbrž aby mu předepsal určitou jednotu, o níž nemá rozva
žování žádný pojem a která směřuje k tomu, aby s ohledem na každý 
předmět shrnula všechny rozvažovací činnosti v absolutní celek. Ob- A 327 
jektivní používání čistých rozumových pojmů je proto vždy transcen
dentní, zatímco používání čistých rozvažo vacích pojmů musí být -  
vzhledem k jejich povaze -  vždy imanentní, protože se omezuje jen na 
možnou zkušenost.

Ideou rozumím nutný rozumový pojem, kterému nemůže být dán 
žádný odpovídající předmět ve smyslech. Naše čisté rozumové pojmy, 
o nichž jsme až dosud uvažovali, jsou tedy transeendentálními ideje
mi. Jsou to pojmy čistého rozumu, neboť veškeré zkušenostní poznání B 384 
považují za určené absolutní totalitou podmínek. Nejsou vymyšleny li
bovolně, nýbrž jsou nám ukládány samou přirozeností rozumu, a vzta- 
hují se proto nutně k celému používání rozvažování. A konečně, tran
scendentálni ideje jsou transcendentní a překračují hranice veškeré 
zkušenosti, v níž se nikdy nemůže vyskytnout předmět, který by jim 
byl adekvátní. Jmenujeme-li nějakou ideu, říkáme, pokud jde o objekt 
(jako předmět čistého rozvažování) velmi mnoho, avšak pokud jde 
o subjekt (tj. s ohledem na jeho empiricky podmíněnou skutečnost), 
velmi málo, právě proto, že idea jakožto pojem určitého maxima nikdy 
nemůže být odpovídajícím způsobem dána in concreto. Jelikož toto je 
vlastně celým účelem pouhého spekulativního používání rozumu a je- A 328 
likož přibližování se k pojmu, kterého se však při jeho uplatňování 
nikdy nedosáhne, je totéž, jako kdyby byl pojem zcela mylný, říká se
o takovém pojmu, že je to jen idea. Tak bychom mohli říci: Absolutní 
celek všech jevů je  jen idea a, protože nikdy nemůžeme načrtnout jeho 
obraz, zůstává problémem, který nemá žádné řešení. Naproti tomu,

2. kap. O transeendentálních idejích
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B 385

A 329

B 386

A 330

jelikož při praktickém používání rozvažování jde zcela a jedině o jeho 
uplatňování podle pravidel, může být idea praktického rozumu dána 
kdykoli skutečně, i když jen zčásti, in concreto, ba je nepostradatelnou 
podmínkou každého praktického používání rozumu. Její uplatňování je 
vždy omezené a nedostatečné, avšak v neurčitelných mezích, a tedy 
vždy pod vlivem pojmu absolutní úplnosti. Praktická idea je proto 
vždy nanejvýš plodná a s ohledem na skutečná jednání nevyhnutelně 
nutná. Čistý rozum v ní má dokonce příčinu, která ho vede k tomu, aby 
vytvářel skutečně to, co obsahuje její pojem; proto nemůžeme o moud
rosti jakoby pohrdavě říkat, že je to jen idea; nýbrž právě proto, že je 
to idea nutné jednoty všech možných účelů, musí jakožto původní, 
přinejmenším omezující podmínka sloužit jako pravidlo všemu prak
tickému .

Přestože tedy musíme o transcendentálních rozumových pojmech 
říci: jsou to jen ideje, nesmíme je v žádném případě považovat za 
zbytečné a nicotné. I když jimi totiž nemůže být žádný předmět určen, 
přesto mohou být našemu rozvažování vpodstatě a nepozorovaně ká
nonem rozšířeného a jednoznačného používání, s jehož pomocí sice 
nepozná ani o jeden předmět víc, než by poznalo svými pojmy, ale 
přece je v tomto poznání vedeno lépe a dál. Nemluvě ani o tom, že 
transcendentálni rozumové pojmy umožňují přechod od přírodních 
pojmů k pojmům praktickým a že tímto způsobem mohou morálním 
idejím samým zjednat oporu a souvislost se spekulativními rozumo
vými poznatky. Poučení o tomto všem lze očekávat v následujícím 
výkladu.

V souladu s naším záměrem necháme nyní praktické ideje stranou, 
a budeme tudíž zkoumat rozum jen ve spekulativním ohledu, a v jeho 
rámci ještě úžeji, totiž jen v ohledu transcendentálním. Zde se pak 
musíme dát touž cestou, jakou jsme se ubírali výše při dedukci kate
gorií; totiž vyložit logickou formu rozumového poznání a zjistit, zda se 
jí snad rozum nestává zdrojem pojmů, které umožňují pokládat objekty 
samy o sobě za apriorně synteticky určené z hlediska jedné nebo druhé 
funkce rozumu.

Rozum zkoumaný jako mohutnost určité logické formy poznání, je 
mohutností usuzovat, tj. zprostředkovaně soudit (prostřednictvím sub- 
sumpce podmínky možného soudu pod podmínku daného soudu). Da
ný soud tvoří obecné pravidlo (vyšší premisu, maior). Subsumpce 
podmínky jiného možného soudu pod podmínku pravidla je nižší pre-
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2. kap. O transcendentálních idejích

misa (minor). Skutečný soud, který vypovídá platnost pravidla v sub-
sumovaném případě, je závěr (conclusio). Pravidlo totiž vypovídá něco B 387 
obecně pod určitou podmínkou. Daný případ je pak právě podmínkou 
pravidla. Je tedy třeba to, co platilo pod onou podmínkou obecně, 
považovat za platné i v daném případě (který obsahuje tuto podmínku). 
Snadno vidíme, že rozum získává nějaký poznatek prostřednictvím 
činností rozvažování, které tvoří řadu podmínek. Jestliže k větě: 
„Všechna tělesa jsou proměnlivá“, dospívám jen tak, že začnu vzdá
lenějším poznatkem (v němž se pojem tělesa ještě nevyskytuje, ale 
který obsahuje jeho podmínku): „Vše složené je p ro m ěn livé jestliže 
od této věty postoupím k bližší větě, která patří pod podmínku prvé 
věty: „Všechna tělesa jsou složená“, a jestliže od této přejdu k třetí 
větě, která spojuje vzdálený poznatek (proměnlivý) s daným: „Všech
na tělesa jsou tudíž proměnlivá“, pak jsem dospěl k určitému poznatku A 331 
(závěru) prostřednictvím řady podmínek (premis). V každé řadě, jejíž 
exponent (kategorického nebo hypotetického soudu) je dán, lze pokra
čovat; právě tato rozumová činnost vede tudíž k ratiocinatio poly- 
syllogistica, jež je řadou úsudků, ve které lze buď na straně podmínek 
(per prosyllogismos), nebo na straně podmíněného (per episyllogis- B 388 
mos) postupovat neomezeně daleko.

Brzy si ale všimneme, že řetěz nebo řada prosylogismů, tj. vyvoze
ných poznatků na straně důvodů nebo podmínek daného poznatku, 
jinými slovy vzestupná řada rozumových úsudků, musí mít vůči rozu
mové mohutnosti jiný vztah než řada sestupná, tj. rozumový postup 
prostřednictvím episylogismů na straně podmíněného. Jelikož v prv
ním případě je poznatek (conclusio) dán jen jako podmíněný, nemůže 
k němu rozum dospět jinak než za předpokladu, že na straně podmínek 
jsou dány všechny členy řady (totalita v řadě premis), neboť jen za 
tohoto předpokladu je daný soud a priori možný; naproti tomu na 
straně podmíněného, neboli na straně závěrů, je myšlena jen vznikající 
řada, a nikoli již řada zcela předpokládaná nebo daná, a myslí se tudíž A 332 
jen potenciální postup. Je-li proto nějaký poznatek považován za pod
míněný, musí rozum pokládat řadu podmínek ve vzestupné linii za 
dovršenou a co do její totality za danou. Jestliže se však na tentýž 
poznatek zároveň díváme jako na podmínku jiných poznatků, které 
navzájem tvoří řadu závěrů v sestupné linii, může být rozumu zcela B 389 
lhostejné, jak daleko tento postup a parte posteriori sahá a zdaje vůbec 
totalita této řady možná, protože k závěru, který před rozumem leží,
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A 333

B 391 
A 334

takovou řadu nepotřebuje. Dostatečně ho totiž určují a zajišťují už jeho 
důvody a parte priori. Ať už pak má řada premis na straně podmínek 
nějakou první podmínku jako tu nejvyšší, či nikoli, a je tedy a parte 
priori neohraničená, musí přesto obsahovat totalitu podmínek, a to i za 
předpokladu, že bychom nikdy nemohli dospět k tomu, abychom je 
pochopili. A celá řada musí být bezpodmínečně pravdivá, má-li být to 
podmíněné, na které se díváme jako na závěr z ní plynoucí, pokládáno 
za pravdivé. Toto je požadavek rozumu, který svůj poznatek ohlašuje 
jako apriorně určený a nutný, a to buď sám o sobě, a pak nepotřebuje 
žádné důvody, nebo -  je-li odvozený -  jako článek řady důvodů, která 
je sama nepodmíněně pravdivá.

Kapitola třetí. Systém transcendentálních idejí

Nejde tu o logickou dialektiku, která abstrahuje od veškerého obsahu 
poznání a odkrývá jen nepravdivá zdání ve formách rozumových úsud
ků, nýbrž o transcendentálni dialektiku, která má obsahovat plně apri
orní původ určitých poznatků z čistého rozumu a vyvozených pojmů, 
jejichž předmět nemůže být vůbec dán empiricky, a které jsou tedy 
zcela mimo mohutnost čistého rozvažování. Z přirozeného vztahu, 
který musí mít transcendentálni používání našeho poznání k používání 
logickému jak v úsudcích, tak v soudech, jsme odvodili, že existují jen 
tři druhy dialektických závěrů, které se vztahují ke třem druhům úsud
ku, pomocí nichž může rozum dospět od principů k poznatkům, a že ve 
všech je jeho úkolem postupovat od podmíněné syntézy, která zůstává 
vždy svázána s rozvažováním, výše k nepodmíněné syntéze, které 
nemůže nikdy dosáhnout.

V každém vztahu, který mohou mít naše představy, je obecným: 1) 
vztah k subjektu, 2) vztah k objektům, a sice buď jako k jevům, nebo 
jako k předmětům myšlení vůbec. Když toto podrozdělení spojíme 
s předcházejícím, pak jsou všechny vztahy představ, o nichž si může
me udělat nějaký pojem nebo ideu, trojí: 1) vztah k subjektu, 2) vztah 
k rozmanitosti objektu dané v jevu, 3) vztah ke všem věcem vůbec.

Všechny čisté pojmy vůbec mají co dělat se syntetickou jednotou 
představ, zatímco pojmy čistého rozumu (transcendentálni ideje) s ne
podmíněnou syntetickou jednotou všech podmínek vůbec. Z toho ply
ne, že všechny transcendentálni ideje lze zařadit do tří tříd, z nichž
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první třída obsahuje absolutní (nepodmíněnou) jednotu myslícího sub
jektu, druhá třída se týká absolutní jednoty řady podmínek jevu a třetí 
třída zahrnuje absolutní jednotu podmínek všech předmětů myšlení 
vůbec.

Myslící subjekt je předmětem psychologie, souhrn všech jevů (svět) 
je předmětem kosmologie, a věc, která obsahuje nejvyšší podmínku 
možnosti všeho, co může být myšleno (bytost všech bytostí), je před
mětem theologie. Čistý rozum nám tedy poskytuje ideu k transcenden
tálni nauce o duši (psychologia rationalis), ideu k transcendentálni 
vědě o světě (cosmologia rationalis), a konečně také ideu k transcen- 
dentálnímu poznání Boha (theologia transcendentalis). Dokonce ani 
pouhý .projekt jedné nebo druhé z těchto věd nepochází vůbec z roz
važování, i kdyby bylo spojeno s nejvyšším logickým používáním 
rozumu, tj. se všemi myslitelnými úsudky, aby mohlo postupovat od 
jednoho předmětu tohoto používání (od jevu) ke všem ostatním až po 
nejkrajnější články empirické syntézy, nýbrž je pouze čistým a pravým 
výtvorem nebo problémem čistého rozumu.

V následující kapitole vyložíme, jaké mody čistých rozumových 
pojmů jsou zahrnuty pod tyto tři druhy transcendentálních idejí. Vý
klad bude postupovat podle pořadí kategorií. Čistý rozum se totiž 
nikdy nevztahuje přímo k předmětům, nýbrž k jejich rozvažovacím 
pojmům. Právě tak bude možné jen v úplném výkladu zřetelně ukázat, 
jak rozum pouze prostřednictvím syntetického používání funkce, kte
rou jinak používá ke kategorickému rozumovému úsudku, musí nutně 
dospět k pojmu absolutní jednoty myslícího subjektu, jak logický po
stup v hypotetických rozumových úsudcích musí mít nutně za následek 
ideu naprosto nepodmíněného v řadě daných podmínek, a jak nakonec 
musí pouhá forma disjunktivního rozumového úsudku vést k nej vyš
šímu rozumovému pojmu bytosti všech bytostí; myšlenka, která se zdá 
být na první pohled krajně paradoxní.

U těchto transcendentálních idejí není vlastně možná žádná ob
jektivní dedukce, jakou jsme mohli nabídnout u kategorií. Ideje totiž ve 
skutečnosti nemají vztah k žádnému objektu, který by mohl být dán 
jako s nimi shodný, právě proto, že jsou to jen ideje. Avšak o jejich 
subjektivní odvození z povahy našeho rozumu jsme se mohli pokusit, 
a to jsme také v této kapitole vykonali.

Snadno vidíme, že účelem čistého rozumu není nic jiného než abso
lutní totalita sy ntézy na straně podmínek (ať už inherence, dependence,

3. kap. Systém transcendentálních idejí

B 392 
A 335

B 393 
A 336
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nebo konkurence), a že nemá nic společného s absolutní úplností na 
straně podmíněného. Totalitu totiž potřebuje jediné k tomu, aby mohl 
celou řadu podmínek předpokládat, a apriorně ji tak poskytovat roz
važování. Je-li však jednou nějaká úplně (a bezpodmínečně) daná 
podmínka dosažena, není již třeba žádného rozumového pojmu kvůli 
pokračování řady; neboť rozvažování dělá každý krok směrem dolů, od 

B 394 podmínky k podmíněnému, samo od sebe. Transcendentálni ideje tak
slouží jen ke stoupání vzhůru v řadě podmínek, až k nepodmíněnému, 

A 337 tj. k principům. Pokud však jde o sestupováník podmíněnému, existuje

sahá náš rozum, ale vůbec žádné používání transcendentálni, a když si 
uděláme nějakou ideu o absolutní totalitě takové syntézy (takového 
progressu), například ideu o celé řadě všech budoucích proměn světa, 
pak je to pomysl (ens rationis), který je pouze libovolně myšlený, a ni
koli rozumem nutně předpokládaný. K možnosti podmíněného se totiž 
sice předpokládá totalita jeho podmínek, nikoli však totalita jeho ná
sledků. A proto není takový pojem žádnou transcendentálni ideou, 
s níž jedině zde přece máme co dělat.

Nakonec pozorujeme, že mezi transcendentálními idejemi samými 
prosvítá určitá souvislost a jednota a že čistý rozum uvádí jejich pro
střednictvím všechny své poznatky v určitý systém. Postupovat od po
znání sebe sama (duše) k poznání světa a jeho prostřednictvím k prapů
vodní bytosti je postup tak přirozený, že se podobá logickému postupu 

B 395 rozumu od premis k závěru.232 Zdali je v něm v skrytu skutečně zákla-

232 Vlastním účelem metafyzického bádání jsou jen tři ideje: Bůh, svoboda 
a nesmrtelnost, a to tak, že druhý pojem, spojený s prvním, má vést k třetímu 
pojmu jako k nutnému závěru. Vše, čím se tato věda zabývá jinak, jí slouží 
pouze jako prostředek, jak dospět k těmto idejím a k jejich realitě. Metafyzika 
nepotřebuje ideje kvůli přírodovědě, nýbrž aby přírodu překročila. Vhled do

«

těchto idejí by učinil theologii, morálku a, spojením obou, i náboženství, tudíž
i nejvyšší účely naší existence, závislými pouze na spekulativní rozumové 
mohutnosti a jinak na ničem jiném. Při systematickém výkladu oněch idejí by 
byl uvedený pořádek jakožto syntetický nejvhodnější; avšak při jejich rozpra
cování, které mu nutně musí předcházet, bude tomuto účelu přiměřenější 
postup analytický, který tento pořádek obrací, abychom tak mohli uskutečnit 
náš velký plán, a to tím, že budeme postupovat od toho, co nám bezprostředně 
poskytuje zkušenost, tj. od nauky o duši k nauce o světě a odtud až k poznání 
Boha. -  Ve vydání A poznámka není. (Pozn. vyd.)
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dem příbuznost toho druhu jako mezi logickým a transcendentálním 
postupem, je také jednou z otázek, jejichž zodpovězení musí počkat až 
na průběh těchto zkoumání. Předběžně jsme však již svého cíle do- A 338 
sáhli, protože jsme transcendentálni rozumové pojmy, které jsou jinak B 396 
v teoriích filosofů obvykle vmíchány mezi jiné pojmy, aniž by byly 
náležitě odlišeny od rozvažovacích pojmů, dokázali vyzvednout z to
hoto dvojznačného postavení, uvést jejich původ, a tím zároveň udat 
jejich přesný počet, který naprosto nemohou přesáhnout, a představit je 
v systematické souvislosti, čímž bylo čistému rozumu vyznačeno a vy
mezeno zvláštní pole.

2. kn. O dialektických úsudcích čistého rozumu

Kniha druhá 
O dialektických úsudcích čistého rozumu

Lze říci, že předmětem pouhé transcendentálni ideje je něco, o čem 
nemáme žádný pojem, třebaže byla tato idea v rozumu vytvořena zcela 
nutně podle jeho původních zákonů. Ve skutečnosti totiž ani není 
možné pro předmět, který má odpovídat požadavku rozumu, vytvořit 
rozvažovací pojem, tj. takový pojem, který lze ukázat a znázornit 
v možné zkušenosti. Lépe a s menším rizikem nedorozumění bychom A 339 
se však vyjádřili, kdybychom řekli, že o objektu, který odpovídá něja- B 397 
ké ideji, nemůžeme mít žádné poznání, i když o něm můžeme mít 
problematický pojem.

Transcendentálni (subjektivní) realita čistých rozumových pojmů se 
pak zakládá přinejmenším na tom, že jsme k takovým idejím přivedeni 
nutným rozumovým úsudkem. Existují tedy takové rozumové úsudky, 
které neobsahují žádné empirické premisy a jejichž prostřednictvím 
usuzujeme z něčeho, co známe, na něco jiného, o čem sice nemáme 
pojem, ale čemu na základě nevyhnutelného zdání přece jen připisu
jeme objektivní realitu. Takové úsudky je třeba vzhledem k jejich 
výsledku nazývat spíše rozumářskými než rozumovými; ačkoli vzhle
dem k svému zdroji se určitě mohou nazývat rozumovými úsudky, 
protože přece nebyly vybájeny, ani nevznikly náhodou, nýbrž vyplý
vají z povahy rozumu. Jsou to sofistikace, vytvořené nikoli lidmi, 
nýbrž čistým rozumem samým, od nichž se nemůže osvobodit do
konce ani ten nej moudřejší ze všech lidí. Ten se sice možná dokáže po
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velké námaze vyvarovat omylu, ale nikdy se nemůže zcela zbavit zdá
ní, které ho nepřetržitě souží a obluzuje.

Existují tedy jen tři druhy těchto dialektických rozumových úsudků, 
A 340 a tolik je i idejí, do nichž ústí jejich závěry. V rozumovém úsudku 
B 398 první třídy usuzuji z transcendentálního pojmu subjektu, který neob

sahuje nic rozmanitého, na absolutní jednotu tohoto subjektu samého,
o němž takto nemám vůbec žádný pojem. Tento dialektický úsudek bu
du nazývat transcendentálním paralogismem. Druhá třída dialektic
kých úsudků je založena na transcendentálním pojmu absolutní totality 
řady podmínek k danému jevu vůbec, a z toho, že -  na jedné straně -  
mám o nepodmíněné syntetické jednotě řady vždy nějaký pojem, který 
si sám protiřečí, usuzuji na správnost opačné jednoty, o které ovšem ta
ké nemám žádný pojem. Stav rozumu při těchto dialektických úsud
cích budu nazývat antinomií čistého rozumu. A konečně, podle třetího 
druhu rozumářských úsudků usuzuji z totality podmínek, za nichž mo
hu myslet předměty vůbec, pokud mi mohou být dány, na absolutní 
syntetickou jednotu všech podmínek možnosti věcí vůbec, tj. z věcí, 
které podle jejich pouhého transcendentálního pojmu neznám, usuzuji 
na bytost všech bytostí, kterou znám pomocí nějakého transcendent
ního pojmu ještě méně a o jejíž bezpodmínečné nutnosti si nejsem s to 
udělat žádný pojem. Tento dialektický rozumový úsudek budu nazývat 
ideálem čistého rozumu.

v

Část první 
O paralogismech čistého rozumu233

Logický paralogismus spočívá ve formální nesprávnosti rozumového
úsudku, ať už je jinak jeho obsah jakýkoli. Transcendentálni paralo
gismus má však pro formálně nesprávné usuzování transcendentálni 
důvod. Nesprávný úsudek má tímto způsobem důvod v povaze lidské
ho rozumu a obsahuje nevyhnutelnou, i když nikoli nepřekonatelnou 
iluzi.

Elementy, II. Logika, 2. odd. Dialektika, 2. kn. Úsudky

233 „Otázkou je: Poznávám transcendentálni objekt (Já) prostřednictvím 
čistých kategorií, aniž bych znal jeho vlastnosti? Vskutku ho tím poznávám, 
nebo mám pouze jeho negativní pojem? Dále: Mohly by být kategorie na 
tomto objektu poznávány prostřednictvím vjemu, nebo jsou apriorně v myš-
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1. část. O paralogismech čistého rozumu

Nyní se dostáváme k pojmu, který nebyl výše v obecném seznamu 
transcendentálních pojmů uveden, a který k nim přesto musí být po
čítán, aniž bychom proto onu tabulku sebeméně měnili a prohlašovali 
ji za nedostatečnou. Je to pojem, nebo, chcete-li, raději soud: Já mys
lím. Snadno však vidíme, že je to hybatel všech pojmů vůbec, tudíž
i transcendentálních, a že je tedy v těchto pojmech vždy spoluobsažen, 
a je právě proto stejně transcendentálni jako ony, i když nemůže mít 
žádné zvláštní místo, protože slouží jen k tomu, aby uváděl veškeré B 400 
myšlení jako příslušející k vědomí. Avšak jakkoli čistý je tento pojem A 342 
od všeho empirického (od smyslových dojmů), přesto slouží k roz
lišení dvou předmětů daných povahou naší představivosti. Já jakožto 
myslící jsem předmětem vnitřního smyslu a nazývám se duše. To, co je 
předmětem vnějších smyslů, se nazývá tělo. Výraz „Já jakožto myslící 
bytost“ proto již označuje předmět psychologie, která se může nazývat 
racionální naukou o duši, nechci-li o duši vědět nic víc, než co může 
být usouzeno z tohoto pojmu Já, pokud se vyskytuje u všeho myšlení 
nezávisle na veškeré zkušenosti (která mne určuje blíže a in concreto).

Racionální nauka o duši je skutečně pokusem tohoto druhu; neboť 
kdyby byl mezi poznávací základy této vědy přimíšen sebemenší em
pirický prvek mého myšlení, nějaký zvláštní vjem mého vnitřního 
stavu, nebyla by to již racionální, nýbrž empirická nauka o duši. Máme

lení vůbec? A konečně: Bylo by jejich prostřednictvím poznání rozšířeno?“ -
E CLIV, Ak. XXIII, 38.

„Paralogismus je rozumový úsudek, který je formálně nesprávný. K formě 
patří to, že maior je obecnou větou, a také, že premisy nejsou tautologické. 
Maior je tu však jedinečným soudem a obsahuje v sobě tautologii. Tento 
sylogismus má tudíž jen dvě premisy.“ -  E CLV, Ak. XXIII, 38.

„Paralogismy začínají od existence jakožto modality: ,Já jsem‘; postupují 
k relaci, aby existenci neurčovaly v čase, což by bylo empirické. Tedy ,Já 
jsem' jako substance, co do kvality jednoduchý, co do kvantity s ohledem na 
své trvání identický. Čas mého trvání je tedy časem mého vlastního sebeur-
čování.“ -  E CLVI, Ak. XXIII, 38-39.

„Věta: ,A existuje, je substancí, jednoduché, vždy týmž4, musí být jinak 
poznávána prostřednictvím znaků: za prvé, prostřednictvím vjemu, a to přinej
menším v čase; za druhé, prostřednictvím vlastností, které jsou trvalé; za třetí, 
prostřednictvím znázornění jejich částí v prostoru a čase; za čtvrté, prostřed
nictvím vjemu. Zde takřka pociťuji kategorie, nebo o nich apriorně vím.“ -  E
CLVn, Ak. XXIII, 39. (Pozn. vyd.)
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B 401 
A 343

B 402 
A 344

tedy před sebou údajnou vědu, která byla zbudována na jediné větě: Já
myslím, a jejíž odůvodněnost nebo neodůvodněnost zde můžeme zcela 
vhodně zkoumat ve shodě s povahou transcendentálni filosofie. Nikdo 
by se neměl pohoršovat nad tím, že tato věta, která vyjadřuje mé vní
mání sebe sama, se přesto opírá o vnitřní zkušenost, a že tedy racio
nální nauka o duši, která je na ní zbudována, nikdy není čistá, nýbrž je 
částečně založena na empirickém principu. Toto vnitřní vnímání totiž 
není dále ničím jiným než pouhou apercepcí, totiž Já myslím, která 
dokonce umožňuje i všechny transcendentálni pojmy, v nichž se říká: 
Já myslím substanci, příčinu atd.234 Vnitřní zkušenost vůbec a její 
možnost, neboli vjem vůbec a jeho vztah k jinému vjemu, aniž je dán 
empiricky nějaký jejich zvláštní rozdíl a určení, totiž nemůže být pova
žován za empirické poznání, nýbrž musí být považován za poznání 
empirického vůbec, a patří tak ke zkoumání možnosti každé zkuše
nosti. Toto zkoumání je ovšem transcendentálni. I ten nejmenší objekt 
vnímání (například libost nebo nelibost), který by se přidal k obecné 
představě sebevědomí, by okamžitě proměnil racionální psychologii
v empirickou.

Já myslím235 je tedy jediný text racionální psychologie, z něhož má 
tato rozvinout celou svou moudrost. Snadno vidíme, že tato myšlenka, 
má-li být vztahována k nějakému předmětu (mně samému), nemůže 
obsahovat nic jiného než jeho transcendentálni predikáty, poněvadž i 
ten nejmenší empirický predikát by zničil racionální čistotu této vědy a 
její nezávislost na každé zkušenosti.

Budeme zde postupovat pouze podle vodítka kategorií, avšak proto, 
že je tu nejprve dána věc, Já jakožto myslící bytost, nebudeme měnit 
výše uvedené uspořádání kategorií, jak je podáno v jejich tabulce, ale

234 V PE doplněno: „Věty racionální psychologie se všechny zakládají na 
,Já jsem*. Kdyby k nim byl totiž přidán jen čas, pojednávaly by o předmětu 
zkušenosti, a vše, co by takto bylo vytvořeno, by nedosahovalo dál, než kam 
dosahuje tento život.“ -  E CLVIII, Ak. XXIII, 39.

„Já, objekt a subjekt myšlenek, je identické, existuje. Substance, realita 
jakožto jednota o sobě [...] subjektu v jeho veškerém vědomí, to vše jsou čistě 
identické věty.“ -  E CLIX, Ak. XXIII, 39. (Pozn. vyd.)

235
jy Já myslím4 je apriorní věta. Je to pouhá kategorie subjektu, inte

lektuální názor bez ,někde4 a , někdy\ není to tedy empirická věta. Otázky: Je 
v této větě obsažena kategorie reality? Je z ní možno vyvodit objektivní zá
věry?“ -  E CLXI, Ak. XXIII, 39. (Pozn. vyd.)
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začneme kategorií substance, která představuje věc samu o sobě, a bu
deme tak sledovat jejich pořadí odzadu. Topika racionální nauky o du
ši, z níž musí být odvozeno vše ostatní, co vůbec může obsahovat, je 
proto následující:

1. Duše je
substance.236

2. Pokud jde o kvalitu, je 3. V různých časech, v nichž existuje,
jednoduchá. je numericky identická,

tj. je to jednost (nikoli mnohost).

4. Je ve vztahu
k možným předmětům v prostoru.237

Všechny pojmy čisté nauky o duši vznikají z těchto prvků pouze sklá
dáním a žádný jiný princip tato věda neuznává. Substance, chápaná 
pouze jako předmět vnitřního smyslu, nás vede k pojmu materiál
nosti; jako jednoduchá substance k pojmu inkoruptibility\ její identita 
jakožto intelektuální substance tvoří personalitu; všechny tyto tři vlast
nosti dohromady znamenají spiritualitu; její vztah k předmětům v pro
storu vytváří commercium s tělesy; racionální psychologie tudíž před
stavuje myslící substanci jako princip života v hmotě, tj. představuje ji 
jako duši (anima) a jako základ animality, která, omezená spiritualitou, 
tvoří immortalitu.

K ní se pak vztahuj í čtyři paralogismy transcendentálni nauky o du
ši, která je mylně považována za vědu čistého rozumu o přirozenosti 
naší myslící bytosti. Její základ však nemůže tvořit nic jiného než 
jednoduchá a co do obsahu sama pro sebe zcela prázdná představa Já,

236 Slova „Duše je substance“ v PE pozměnil autor na „Duše existuje jako 
substance.“ -  E CLXI, Ak. XXIII, 50. (Pozn. vyd.)

237 Čtenář, který pro transcendentálni abstraktnost těchto výrazů neuhodne 
lehce jejich psychologický smysl, a zároveň neuhodne, proč poslední uvedený 
atribut duše patří ke kategorii existence, to najde dostatečně vysvětleno a zdů
vodněno v následujícím výkladu. Ostatně na omluvu latinských výrazů, které 
v rozporu s dobrým vkusem pronikly místo souznačných výrazů německých 
do textu v této kapitole i v celém díle, musím uvést, že jsem chtěl raději ubrat 
něco z půvabu jazyka, než abych sebemenší nesrozumitelností ztížil jeho 
školní používání.

B 403 
A 345

B 404 
A 346

255



o které nelze ani říci, že je to pojem, nýbrž jen tolik, že je to pouhé 
vědomí, jež všechny pojmy doprovází. Pomocí tohoto Já, nebo On, 
nebo Ono (věc), které myslí, však není představováno nic jiného než 
transcendentálni subjekt myšlenek X, který je poznáván jen prostřed
nictvím myšlenek, které jsou jeho predikáty, a o němž nemůžeme mít 
bez nich nikdy žádný pojem. Kolem tohoto Já se točíme v neustálém 
kruhu, protože k tomu, abychom o něm něco usoudili, si musíme vždy 
už posloužit jeho představou. Je to nepříjemnost, jíž se v tomto případě 
nelze zbavit, protože vědomí není samo o sobě zároveň představou, 
která by označovala nějaký zvláštní objekt, nýbrž je formou představy 
vůbec, pokud má být nazvána poznatkem; neboť jedině o ní mohu říci, 
že jejím prostřednictvím něco myslím.

Hned zpočátku se ale musí zdát divné, že podmínka, pod níž vůbec 
něco myslím, a která je tudíž pouze vlastností mého subjektu, má záro
veň platit pro vše, co myslí, a že si můžeme dovolit zakládat na větě, 
která se zdá být empirická, něj aký apodiktický a obecný soud, totiž že 

B 405 vše, co myslí, se má tak, jak to výrok sebevědomí vypovídá o mně. Pří
činou ovšem je, že věcem nutně musíme a priori připisovat všechny 

A 347 vlastnosti, které představují podmínky, za nichž je jedině myslíme.
0  žádné myslící bytosti nemohu získat ani tu nej menší představu pomo
cí vnější zkušenosti, nýbrž pouze pomocí sebevědomí. Takové před
měty tudíž nejsou ničím jiným než přenesením tohoto mého vědomí na 
jiné věci, které si lze jen takto představit jako myslící bytosti. Věta: „Já 
myslím“ je ale přitom chápána jen problematicky; nikoli pokud by snad 
mohla obsahovat vjem nějaké existence (kartesiánské cogito, ergo sum), 
nýbrž jen co do své pouhé možnosti, abychom zjistili, jaké vlastnosti 
mohou z této tak jednoduché věty plynout pro její subjekt (ať již exis
tuje, či nikoli).

Kdyby základem našeho čistého rozumového poznání myslících 
bytostí vůbec bylo cosi víc než cogito, kdybychom si na pomoc brali
1 pozorování hry našich myšlenek a z nich vyvoditelných přírodních 
zákonů myslícího Já, vznikla by z toho empirická psychologie, která 
by byla druhem fyziologie vnitřního smyslu a mohla by snad sloužit k 
vysvětlování jeho jevů, ale nikdy k tomu, aby odhalovala takové vlast-

B 406 nosti, které vůbec nepatří k možné zkušenosti (jako je vlastnost jedno
duchého), ani by nás nemohla apodiktický poučit o myslících bytostech 
vůbec, pokud jde o jejich přirozenost; nebyla by to tedy žádná racio
nální psychologie.

Elementy, II. Logika, 2. odd. Dialektika, 2. kn. Úsudky
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1. část. O paralogismech čistého rozumu

Protože věta: Já myslím (chápaná problematicky) obsahuje formu A 348 
každého rozvažovacího soudu vůbec a doprovází všechny kategorie 
jako jejich hybatel, je jasné, že úsudky z této věty mohou obsahovat 
jen transcendentálni používání rozvažování, které vylučuje jakoukoli 
příměs zkušenosti a o jehož postupu si po tom, co jsme ukázali výše, 
nemůžeme již předem dělat žádnou příznivou představu. Budeme ji 
tedy kritickým zrakem sledovat prostřednictvím všech predikamentů 
čisté nauky o duši, ale pro stručnost je budeme zkoumat v nepřetržité 
souvislosti.238

Následující obecná poznámka má především zvýšit naši obezřet
nost u tohoto druhu úsudku. Žádný objekt nemohu poznat tím, že pou
ze myslím, nýbrž jen tím, že nějaký daný názor určím z hlediska jed
noty vědomí, v níž spočívá veškeré myšlení. Sebe sama tedy nepo
znávám tím, že si uvědomuji sebe jako myslícího, nýbrž tím, že jsem si 
vědom názoru sebe sama jako určeného se zřetelem k funkci myšlení.

i

Všechny mody sebevědomí v myšlení o sobě proto ještě nejsou roz- B 407 
važovacími pojmy objektů (kategoriemi), nýbrž pouhými logickými 
funkcemi, které myšlení neumožňují poznat žádný předmět, a tudíž ani 
mne samého jako předmět. Objektem není vědomí určujícího, nýbrž je 
jím jen vědomí určitelného Já, tj. mého vnitřního názoru (dá-li se jeho 
rozmanitost v myšlení spojit podle obecné podmínky jednoty aper-
cepce).

1. Ve všech soudech jsem vždy určujícím subjektem toho vztahu, 
který vytváří soud. Nicméně to, že Já, který myslím, musím být v myš
lení pokládán vždy za subjekt a za něco, co není spjaté s myšlením 
pouze jako predikát, je apodiktická, ba dokonce identická věta; nezna
mená to však, že Já jako objekt jsem pro sebe sama existující bytostí 
neboli substancí. Toto tvrzení jde velmi daleko, vyžaduje i data, která 
se v myšlení vůbec nevyskytují, ba možná (beru-li v úvahu pouze 
myslící bytost jako takovou) více dat, než (v něm) vůbec kdy najdu.

2. To, že Já apercepce, a tím i Já každého myšlení, je singulár, který 
se nedá rozložit na řadu subjektů, a že tedy označuje logicky jedno
duchý subjekt, je obsaženo již v pojmu myšlení, a je to tedy analytická 
věta; neznamená to však, že myslící Já je jednoduchou substancí, což B 408

238 Ve vydání A není zbylá část věty „ale pro... souvislosti.“ -  Odstavce, 
které následují (B 406—432), nahrazují podrobnější verzi textu z vydání A (A 
348^05). Uvádíme ji jako přílohu IV (str. 537-566). (Pozn. vyd.)
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by byla věta syntetická. Pojem substance se vždy vztahuje k názorům, 
které u mne nemohou být jiné než smyslové, a jsou tedy zcela mimo 
pole rozvažováni a jeho myšlení, o němž jediném se tu vlastně mluví, 
když se říká, že Já je v myšlení jednoduché. Bylo by to i divné, kdyby 
mi zde bylo dáno přímo v nejchudší ze všech představ, takřka jako ně
jaké zjevení, to, co jinak vyžaduje tolik pozornosti, když mám v tom, 
co podává názor, rozlišit, co je v něm substancí, ještě více však, když 
mám poznat, zda tato substance může být i jednoduchá (jako je tomu u 
částeček hmoty).

3. Věta o identitě mne samého při veškeré rozmanitosti, jíž jsem si 
vědom, je obsažena i v pojmech samých, a je tedy analytická; avšak ta
to identita subjektu, jíž si mohu být vědom ve všech jeho představách, 
se netýká názoru subjektu samého, kterým je dán jako objekt, a ne
může tedy znamenat identitu osoby, kterou se rozumí vědomí identity 
jeho vlastní substance jako myslící bytosti v každé změně jejích stavů, 
na jejíž dokázání nevystačíme s pouhou analýzou věty: „Já myslím“,

B 409 nýbrž by to vyžadovalo různé syntetické soudy, které se na příslušném
názoru zakládají.

4. Věta: „Odlišuji svou vlastní existenci jako existenci myslící by
tosti od jiných věcí mimo mne (k čemuž patří i moje tělo)“ je rovněž 
analytická; neboť jiné věci jsou takové věci, které myslím jako ode 
mne odlišné. Vzhledem k tomu ale ještě vůbec nevím, zdaje toto vědo-

M

mí mne samého vůbec možné bez věcí mimo mne, které ve mně mo
hou vyvolávat představy, a zda tedy mohu existovat jako pouhá myslí
cí bytost (aniž bych byl člověkem).

Analýzou vědomí mne samého v myšlení vůbec se tedy nezískalo 
vůbec nic, pokud jde o poznání mne samého jakožto objektu. Logický 
výklad myšlení vůbec se nesprávně pokládá za metafyzické určení 
objektu.

Velkým, ba dokonce jediným kamenem úrazu celé naší kritiky by 
bylo, kdyby existovala nějaká možnost a priori dokázat, že všechny 
myslící bytosti o sobě jsou jednoduchými substancemi, a že tedy jako 
takové (což by byl důsledek téhož důkazního důvodu) mají osobnost 
a jsou si vědomy své existence i nezávisle na veškeré hmotě. Tímto 
způsobem bychom totiž přece jen učinili krok za hranice smyslového 

B 410 světa, vstoupili bychom do oblasti noumen a nikdo by nám pak nemohl
upírat právo postupovat v ní dál, usazovat se v ní a přivlastňovat si, co 
komu bude jeho šťastná hvězda přát. Věta: „Každá myslící bytost jako

Elementy, II. Logika, 2. odd. Dialektika, 2. kn. Úsudky
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taková je jednoduchá substance“ je totiž syntetická věta a priori, proto
že, za prvé, překračuje pojem, který má za základ, a přidává k myslení 
vůbec způsob existence; za druhé, připojuje k onomu pojmu predikát 
(jednoduchosti), který nemůže být dán v žádné zkušenosti. Syntetické 
věty a priori by tedy byly možné a přípustné nejen, jak jsme tvrdili my, 
ve vztahu k předmětům možné zkušenosti, a sice jako principy mož
nosti této zkušenosti samé, nýbrž mohly by se týkat i věcí vůbec a sa
mých o sobě. Tento důsledek by skoncoval s celou touto kritikou a při
kazoval by ponechat vše při starém. Podíváme-li se však na věc blíže, 
zjistíme, že tak velké nebezpečí zde nehrozí.

V postupu racionální psychologie vládne paralogismus, který je 
vyjádřen následujícím rozumovým úsudkem:

Co nemůže být myšleno jinak než jako subjekt, to ani neexistuje 
jinak než jako subjekt; a je tedy substancí.
Myslící bytost, zkoumaná pouze jako taková, nemůže být myš- B 411 
lena jinak než jako subjekt.
Tedy i existuje jen jako taková, tj. jako substance.

Ve vyšší premise se mluví o bytosti, která může být myšlena vůbec 
v každém ohledu, tudíž i tak, jak může být dána v názoru. V nižší pre
mise je však o této bytosti řeč, jen pokud zkoumá sebe samu jako 
subjekt, jen ve vztahu k myšlení a jednotě vědomí, ale nikoli zároveň 
ve vztahu k názoru, jímž je dána myšlení jako objekt. Závěr je tedy 
vyvozen per sophisma figurae dictionis,239 tudíž pomocí klamného 
úsudku.240

239 „sofisma ze způsobu řeči“ -  Sofismata se tradičně dělí na sofismata para 
tén lexin (in dictioné) a sofismata exó tés lexeós (extra dictionem). První jsou 
založena na zneužití jazyka a spadají pod ně například schémata tés lexeós 
(fallacia figurae dictionis), založená například na dvojznačnosti termínu. 
(Pozn. vyd.)

240 Myšlení se v obou premisách pojímá ve zcela odlišném významu: ve 
vyšší premise se chápe tak, jak se vztahuje k objektu vůbec (tedy jak může být 
dáno v názoru); zatímco v nižší premise jen tak, jak je ve vztahu k sebe
vědomí, přičemž není myšlen žádný objekt, nýbrž je představován pouze 
vztah k sobě jakožto subjektu (jakožto formě myšlení). V první premise se 
mluví o věcech, které nelze myslet jinak než jako subjekty; zatímco ve druhé 
se nehovoří o věcech, nýbrž o myšlení (a od každého objektu se abstrahuje), 
v němž je Já vždy subjektem vědomí. Nelze proto dojít k závěru: „Nemohu
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B 412 To, že je toto odhalení slavného argumentu jako paralogismu zcela
správné, se zřetelně ukáže, podíváme-li se na obecnou poznámku k sy
stematickému výkladu zásad a na kapitolu o noumenech, kde bylo 
dokázáno, že pojem věci, která může existovat sama pro sebe jako 
subjekt, a nikoli jako pouhý predikát, neobsahuje vůbec žádnou ob
jektivní realitu, tj. že nemůžeme vědět, zda mu vůbec může náležet 
nějaký předmět, protože nenahlížíme možnost takového způsobu exis
tence, a tedy, že nám tento pojem neposkytuje vůbec žádné poznání. 
Má-li se tedy pojmem substance označovat nějaký objekt, který může 
být dán, a má-li se stát poznatkem, musí mu být, jako nepostradatelná 
podmínka objektivní reality pojmu, položen za základ nějaký trvalý 
názor, totiž to, prostřednictvím čeho je předmět jedině dán. Ve vnitř- 

B 413 ním názoru však nemáme nic trvalého, neboť Já je pouze vědomí mého
myšlení; zastavíme-li se tedy jen u myšlení, chybí nám nutná pod
mínka, která by nám dovolovala aplikovat pojem substance, tj. pro 
sebe existujícího subjektu, na nás samotné jakožto myslící bytosti; 
jednoduchost substance s ní spojená zcela odpadá spolu s objektivní 
realitou tohoto pojmu a je proměněna v pouhou logickou kvalitativní 
jednotu sebevědomí v myšlení vůbec, ať již je subjekt složený, či ni
koli.

Vyvrácení Mendelssohnova důkazu trvalosti duše

Tento důvtipný filosof si brzy povšimnul, že obvyklý argument, jímž 
má být dokázáno, že duše (připustíme-li, že je jednoduchým jsoucnem)

4

nemůže zaniknout dělením, je s ohledem na záměr zabezpečit její nut
né trvání nedostatečný, protože by bylo možno ještě předpokládat, že 
by mohla přestat existovat i zmizením. Ve svém Phädonu241 se pokusil 
tuto pomíjivost, která by byla opravdovým zničením, popřít tím, že si 
troufal dokazovat, že jednoduché jsoucno vůbec nemůže přestat exis
tovat. Protože se totiž vůbec nemůže zmenšovat, a tedy ztrácet svou 

B 414 existenci postupně, a tak se postupně proměňovat v nic (nemá v sobě

existovat jinak než jako subjekt“, nýbrž jen: „V myšlení své existence se mohu 
používat jen jako subjekt soudu“, což je identická věta, která o způsobu mé 
existence neříká vůbec nic.

241 Moses Mendelssohn, Phädon oder uber die Unsterblichkeit der Seele, 
Berlin 1767. (Pozn. vyd.)
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totiž žádné části, a tedy ani žádnou mnohost), neuplynul by mezi jed
ním okamžikem, v němž ještě je, a druhým okamžikem, v němž již 
není, vůbec žádný čas, což není možné. -  Neuvážil však, že i když duši 
přiznáme tuto jednoduchou přirozenost -  neobsahuje totiž rozmanitost 
mimo sebe, a tudíž ani žádnou extenzivní velikost -  nemůžeme přece jí 

»

ani ničemu jinému existujícímu upřít velikost intenzivní, tj. určitý 
stupeň reality, pokud jde o všechny její mohutnosti, ba vůbec o všech
no to, co tvoří existenci. Tento stupeň, který se může prostřednictvím 
všech nekonečně mnohých nižších stupňů zmenšovat, a údajná sub
stance (věc, jejíž trvalost není nijak zvlášť jistá) tak může být promě
něna v nic; nikoli sice dělením, ale postupným ochabováním (remis- 
sio) jejích sil (tudíž elanguescencí, smím-li použít tento výraz). I vě
domí má totiž vždy nějaký stupeň, který se může neustále zmen
šovat,242 a má jej tudíž i mohutnost sebevědomí, a stejně tak i všechny B 415 
ostatní mohutnosti. -  Trvalost duše jako pouhého předmětu vnitřního 
smyslu tedy zůstává nedokázaná, a dokonce nedokazatelná, přestože 
její trvalost v životě, kdy si je myslící bytost (jako člověk) zároveň 
předmětem vnějších smyslů, je pro sebe jasná. Tím se ale vůbec nečiní 
zadost racionálnímu psychologovi, který se pokouší dokázat její abso
lutní trvalost i za hranicemi života z pouhých pojmů.243

242 Jasnost není, jak říkají logikové, vědomí nějaké představy; určitý stupeň 
vědomí totiž musí být i v mnohých temných představách, i když nestačí k 
jejich vyvolání. Bez vědomí bychom totiž při spojování temných představ 
nemohli mezi nimi rozlišovat, což ale dokážeme u znaků mnohých pojmu 
(jako je rozdíl mezi pojmem práva a pojmem spravedlnosti, a jako rozlišuje 
hudební umělec noty, když se mu jich ve fantazii vybaví mnoho najednou). 
Představa je jasná tehdy, když její vědomí stačí k uvědomění její odlišnosti od 
jiných. Stačí-li toto vědomí k odlišení, ale nikoli k vědomí odlišnosti, musela 
by se představa nadále nazývat temnou. Existuje tedy nekonečné množství 
stupňů vědomí až k jeho zmizení.

243 Ti, kdo se domnívají, že již učinili dost pro to, aby zavedli nějakou 
novou možnost, když trvají na tom, že jim nelze prokázat žádný rozpor v je
jich předpokladech (jako jsou všichni ti, kdo věří, že nahlížejí možnost myš
lení i po smrti, přestože mají jeho příklad jen u empirických názorů v lidském 
životě), mohou být uvedeni do rozpaků jinými možnostmi, které nejsou o nic 
odvážnější. Taková je například možnost dělení jednoduché substance ve více 
substancí, a naopak splývání (koalice) vícero substancí v jednu jednoduchou.
I když totiž dělitelnost předpokládá něco složeného, přece nutně nevyžaduje
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B 416 Vezmeme-li nyní naše výše uvedené věty jako systém v syntetické
souvislosti, jak se také musí -  jakožto platné pro všechny myslící by
tosti -  brát v racionální psychologii, a postupujeme-li s větou: „Všech- 

B 417 ny myslící bytosti jako takové jsou substance“ od kategorie relace v je
jich řadě dozadu tak dlouho, dokud se kruh neuzavře, narazíme nako
nec na existenci myslících bytostí, jíž si jsou v tomto systému nezá
visle na vnějších věcech nejen vědomy, nýbrž kterou také mohou 

B 418 (s ohledem na trvalost, jež nutně patří k charakteru substance) určovat
ze sebe samých. Z toho ale plyne, že idealismus je právě v tomto racio- 
nalistickém systému nevyhnutelný, přinejmenším onen problematický,

složenost ze substancí, nýbrž pouze ze stupňů (různých mohutností) jedné 
a téže substance. Stejně jako si můžeme všechny síly a mohutnosti duše, 
dokonce i mohutnost vědomí, myslet jako zpola zmizelé, ale tak, že by sub
stance ještě vždy zbývala, tak si také můžeme bez rozporu představit i tuto 
zaniklou polovinu jako zachovanou, avšak nikoli v substanci, nýbrž mimo ni, 
a že by pak mimo ni vznikla nějaká zvláštní substance, protože vše, co je 
v první substanci reálné, a má tedy nějaký stupeň, tudíž celá její existence, by 
bylo rozpůleno tak, že by nic nechybělo. Mnohost, která byla rozdělena, totiž 
existovala už předtím, ale nikoli jako mnohost substancí, nýbrž jako mnohost 
každé reality, jako kvantum existence v substanci, a jednota substance byla jen 
způsobem existence, který byl tímto dělením pouze proměněn v určité množ
ství subsistence. Tak by ale mohlo i více jednoduchých substancí opět sply
nout v jednu, přičemž by nepřišlo nazmar nic než jisté množství subsistence, 
protože jedna substance by obsahovala stupeň reality všech předcházejících 
dohromady; a možná že by jednoduché substance, které se nám jeví jako 
hmota (nikoli ovšem nějakým vzájemným mechanickým nebo chemickým 
působením, ale přece nějakým nám neznámým působením, jehož by bylo toto 
pouhým jevem) mohly takovým dynamickým dělením rodičovských duší ja
kožto intenzivních veličin vytvářet dětské duše, zatímco by ony rodičovské 
duše nahrazovaly svůj odchod opět koalicí s novou látkou téhož druhu. Jsem 
dalek toho, abych přiznával podobným výplodům mozku sebemenší cenu 
nebo platnost; výše uvedené principy analytiky nám také dostatečně důrazně 
přikazují nepoužívat kategorie (jako kategorii substance) jinak než ve zkuše
nosti. Jestliže ale racionalista má dost odvahy k tomu, aby z pouhé mohutnosti 
myšlení, bez nějakého trvalého názoru, jímž by byl dán předmět, udělal ně
jakou pro sebe existující bytost jen proto, že mu jednota apercepce v myšlení 
nedovoluje ji vysvětlit z něčeho složeného, místo aby raději přiznal, že mož
nost myslící přirozenosti vysvětlit neumí, proč by neměl být materialista 
oprávněn ke stejné opovážlivosti a nemohl použít svoji zásadu při zachování 
formální jednoty zkušenosti k opačnému účelu, ačkoli ji může na podporu
svých možností uvádět právě tak málo?
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a není-li existence vnějších věcí vůbec nezbytná k určení mé vlastní 
existence v čase, je i ona přijímána zcela zbytečně, aniž bychom byli 
kdy s to podat její důkaz.

Sledujeme-li naproti tomu analytický postup, jehož základem je 
věta: „Já myslím“ jako věta, která v sobě již obsahuje existenci jako 
danou, obsahuje tedy modalitu, a rozebíráme-li ji, abychom poznali její 
obsah, totiž zda a jak toto Já určuje pouze tímto svou existenci v pro
storu a čase, pak by věty racionální nauky o duši nezačínaly pojmem 
myslící bytosti vůbec, nýbrž skutečností, a ze způsobu, jak je tato sku
tečnost myšlena -  poté, co bylo vyloučeno vše, co je v ní empirické 
by bylo vyvozeno to, co náleží myslící bytosti vůbec, jak ukazuje B 419 
následující tabulka:

1. Já myslím;

2. jako subjekt; 3. jako jednoduchý subjekt ,;

4. jako identický subjekt 
v každém stavu svého myšlení.

Protože v této tabulce v její druhé větě není určeno, zda mohu existovat 
a být myšlen jen jako subjekt, a nikoli zároveň jako predikát nějakého 
jiného subjektu, chápe se v ní pojem subjektu pouze logicky a zůstává 
neurčeno, zda pod ním máme rozumět substanci, či nikoli. Nicméně ve 
třetí větě se stává absolutní jednota apercepce, jednoduché Já -  v před
stavě, k níž se vztahuje veškeré spojování a rozdělování, tvořící myš
lení -  důležité i pro sebe, i když jsem ještě nic nezjistil o uzpůsobenosti 
nebo subsistenci subjektu. Apercepce je něco reálného a její jednodu
chost je obsažena už v její možnosti. V prostoru však není nic reál
ného, co by bylo jednoduché; neboť body (to jediné, co je v prostoru 
jednoduché) jsou pouhými hranicemi, ale samy nejsou ničím, co by 
sloužilo jako část k vytváření prostoru. Z toho tedy plyne nemožnost B 420 
materialistického vysvětlení mé přirozenosti jakožto pouhého myslí
cího subjektu. Protože je však moje existence v první větě považována 
za danou, jelikož se tam nepraví: „Každá myslící bytost existuje“ (což 
by zároveň vypovídalo jejich absolutní nutnost, a říkalo by o nich tedy 
příliš mnoho), nýbrž jen: „Já existuji jako myslící“, je to empirická 
věta a obsahuje určitelnost mé existence pouze vzhledem k mým před
stavám v čase. Poněvadž k tomu ale opět potřebuji nejprve něco trva
lého, co mi, pokud se myslím, vůbec není ve vnitřním názoru dáno,
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není pomocí tohoto jednoduchého sebevědomí vůbec možné určit způ
sob, jakým existuji -  zda jako substance nebo jako akcident. Není-li 
tedy materialismus s to vysvětlit mou existenci, pak je na tom stejně
i spiritualismus, a závěr je takový, že žádným způsobem, ať je jakýkoli, 
nemůžeme poznat nic o povaze naší duše, jde-li vůbec o možnost její 
samostatné existence.

A jak by také mělo být možné, abychom pomocí jednoty vědomí 
kterou sami poznáváme jen tím, že ji nevyhnutelně potřebujeme 
k umožnění zkušenosti -  překračovali meze zkušenosti (naší existence 

B 421 v životě), a pomocí empirické, ale s ohledem na všechny druhy názoru
neurčité věty: „Já myslím“, rozšiřovali své poznání dokonce i na přiro
zenost všech myslících bytostí vůbec?

V

Žádná racionální psychologie tedy neexistuje jako doktrína, která by 
nám zajišťovala nějaký dodatek k našemu sebepoznání, nýbrž pouze ja
ko disciplína, která vytyčuje spekulativnímu rozumu na tomto poli ne- 
překročitelné hranice, aby se na jedné straně nevrhl do náručí bezdu
chému materialismu, a na straně druhé, aby se -  bloumaje koldokola 
neztratil ve spiritualismu, pro nějž není v našem životě žádný důvod. 
Racionální psychologie nás spíše napomíná, abychom toto zdráhání 
rozumu dát nám uspokojující odpověď na zvědavé otázky sahající za 
hranice života považovali za pokyn, abychom své sebepoznání obrátili 
od neplodně přepjaté spekulace k plodné praktické potřebě, která -  i 
když je vždy zaměřena jen na předměty zkušenosti -  přece jen bere své 
principy z vyšší oblasti a určuje naše chování tak, jako by toto naše 
určení sahalo nekonečně daleko za hranice zkušenosti, a tedy za hranice 
tohoto života.

Z toho všeho vidíme, že racionální psychologie vděčí za svůj vznik 
pouhému nedorozumění. Jednota vědomí, která je základem kategorií, 
je v ní brána za názor subjektu jakožto objektu, a na ten je aplikována 

B 422 kategorie substance. Jednota vědomí je však pouze jednotou v myšlení,
jehož prostřednictvím samotným není dán žádný objekt, a nelze tedy 
na ně kategorii substance -  která vždy již předpokládá daný názor 
použít, a tento subjekt tudíž nelze vůbec poznat. Subjekt kategorií 
nemůže tedy tím, že je myslí, získat pojem sebe sama jakožto objektu 
kategorií; neboť, aby je myslel, musí jim položit za základ své čisté 
sebevědomí, které přece mělo být vysvětleno. Právě tak nemůže sub
jekt, v němž má představa času původně svůj základ, určovat její po
mocí svou vlastní existenci v čase, a když není možné toto druhé,
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nepřipadá v úvahu ani to první, totiž určení sebe sama (jakožto myslící
bytosti vůbec) pomocí kategorií.244

*

A tak se mění pokus o poznání, které překračuje hranice možné zku- B 423 
šenosti a přitom patří k nej vyššímu zájmu lidstva, máme-li za ně vděčit 
spekulativní filosofii, ve zklamané očekávání; přísnost kritiky však B 424 
přitom tím, že zároveň dokazuje nemožnost vypovídat něco dogma
ticky o předmětu zkušenosti za hranicemi zkušenosti, poskytuje ro
zumu v tomto jeho zájmu nikoli nedůležitou službu, totiž že ho právě 
tak chrání i proti všem možným opačným tvrzením. To se nemůže stát 
jinak, než že svou větu buď apodiktický dokážeme, nebo -  když se to 
nepodaří -  vyhledáme zdroje této nemožnosti, které -  spočívají-li 
v nutných mezích našeho rozumu -  musí pak podřizovat témuž zákonu 
zřeknutí se všech nároků na dogmatické tvrzení i každého protivníka.

Přesto se tím pro oprávněnost, ba dokonce nutnost předpokládání 
budoucího života podle zásad praktického používání rozumu spo
jeného s jeho spekulativním používáním neztratí ani to nejmenší; neboť 
spekulativní důkaz by beztak nemohl mít na běžný lidsky rozum nikdy

244 Jak už bylo řečeno, věta „Já myslím“ je empirická a obsahuje v sobě 
větu „Já existuji“. Nemohu však říci: „Vše, co myslí, existuje“; neboť pak by 
schopnost myšlení dělala ze všech bytostí, které ji vlastní, nutné bytosti. Proto 
také nelze moji existenci považovat za vyvozenou z věty: „Já myslím“, jak se 
domníval Descartes (poněvadž pak by musela předcházet vyšší premisa: „Vše, 
co myslí, existuje“), nýbrž je s ní identická. Tato věta vyjadřuje neurčitý 
empirický názor, tj. vjem (čímž přece jen dokazuje, že základem této exis
tenciálni věty je počitek, který ovšem patří ke smyslovosti), který však před
chází zkušenosti, jež má určit objekt vnímání prostřednictvím kategorie času, 
a existence v ní ještě není kategorií, která jako taková nemá vztah k žádnému 
neurčitě danému objektu, nýbrž jen k takovému, jehož pojem máme a o němž 
chceme vědět, je-li kladen i mimo tento pojem, či nikoli. Neurčitý vjem tu 
znamená pouze něco reálného, co bylo dáno, a sice jen k myšlení vůbec, tedy 
nikoli jako jev, také nikoli jako věc sama o sobě (noumenon), nýbrž jako něco, 
co vskutku existuje a větou „Já myslím“ je to jako takové označeno. Je si totiž 
třeba všimnout, že když jsem nazval větu „Já myslím“ empirickou, nechtěl 
jsem tím říci, že Já je v ní empirickou představou; naopak je to představa čistě 
intelektuální, protože patří k myšlení vůbec. Nicméně bez nějaké empirické 
představy, která poskytuje myšlení látku, by se přece actus „Já myslím“ ne
uskutečnil, a empirické je jen podmínkou aplikace neboli používání čisté 
intelektuální mohutnosti.
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větší vliv. Je totiž natolik vratký, že i sama škola ho může udržet jen
tak dlouho, dokud ho nechá jako káču nepřetržitě kroužit, a on tedy ani 
v jejích vlastních očích neposkytuje žádnou trvalou základnu, na níž 
by bylo možno něco budovat. Důkazy použitelné pro obecný lid si 

B 425 přitom zachovávají svou nezmenšenou hodnotu a odstraněním oněch
dogmatických přepjatostí spíše ještě získávají na jasnosti a nelíčeném 
přesvědčení, jelikož přesazují rozum do jeho vlastní oblasti, totiž do 
řádu účelů, který je zároveň řádem přírody. Tento rozum je pak ale 
jako praktická mohutnost sám o sobě také oprávněn rozšiřovat speku
lativní rozum a s ním naši vlastní existenci za hranice zkušenosti a ži
vota, aniž by byl omezen na podmínky přírody. Soudě podle analogie 
s přirozeností živých bytostí na tomto světě -  u nichž musí rozum 
nutně přijmout jako zásadu, že na nich nelze nalézt žádný orgán, žád
nou mohutnost, žádný pud, který by byl postradatelný nebo s ohledem 
na potřebu disproporční, a tudíž neúčelný, nýbrž že vše přesně od
povídá svému určení v životě -  musel by být člověk, který přece sám 
může obsahovat konečný účel toho všeho, jediným tvorem, který by 
byl z toho vyňat. Jeho přirozené vlohy, nejen pokud jde o schopnosti 
a podněty jak jich používat, nýbrž především o morální zákon v něm, 
totiž daleko přesahují veškerý užitek a prospěch, který by z toho mohl 
v tomto životě čerpat, takže ho mravní zákon dokonce učí, aby si místo 

B 426 všech odměn, ba i místo stínu posmrtné slávy, nadevše vážil pouhého
vědomí počestného smýšlení. Člověk se navíc cítí vnitřně povolán 
k tomu, aby se svým chováním na tomto světě, zřekne-li se mnoha vý
hod, učinil způsobilým stát se občanem lepšího světa, který má v ideji. 
Tento mocný, nevyvratitelný důkazní důvod, provázený stále vzrůsta
jícím poznáním účelnosti všeho, co vidíme před sebou, a s výhledem 
na nezměmost stvoření, tudíž i s vědomím určité neomezenosti mož
ného rozšiřování našich poznatků, včetně této neomezenosti odpo
vídajícího puzení -  tento důvod vždy ještě zbývá, i když se musíme 
vzdát naděje, že nahlédneme nutné pokračování své existence z pouhé
ho teoretického poznání nás samých.

Závěr rozřešení psychologického paralogismu

Dialektické zdání v racionální psychologii je založeno na záměně ideje 
rozumu (čisté inteligence) s pojmem myslící bytosti vůbec, který je ve 
všech ohledech neurčitý. Sebe sama myslím za účelem možné zkuše-
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nosti, a navíc ještě abstrahuji od veškeré skutečné zkušenosti a usuzuji
z toho, že si mohu být vědom své existence i mimo zkušenost a její 
empirické podmínky. Zaměňuji tedy možnou abstrakci od své empi- B 427 
ricky určené existence s vědomím domněle možné samostatné exis
tence mého myslícího Já a domnívám se, že to substanciální v sobě 
poznávám jako transcendentálni subjekt, i když mám v myšlenkách 
pouze jednotu vědomí, která je základem veškerého určování jako 
pouhé formy poznání.

Úkol vysvětlit společenství duše s tělem vlastně nepatří do té psy
chologie, o níž je tu řeč, protože ta má v úmyslu dokazovat osobnost 
duše i mimo toto společenství (po smrti), a je tedy ve vlastním smyslu 
slova transcendentní, ačkoli se zabývá objektem zkušenosti, ovšem jen 
pokud přestává být jejím předmětem. Avšak i na to lze dát podle naše
ho systému postačující odpověď. Jak známo, potíž, kterou tato úloha 
způsobuje, spočívá v předpokládané nestejnorodosti předmětu vnitřní
ho smyslu (duše) s předměty vnějších smyslů, protože formální pod
mínkou názoru předmětu ve vnitřním smyslu je jen čas, zatímco u vněj
ších předmětů je touto podmínkou i prostor. Uvážíme-li však, že oba 
druhy předmětů se navzájem neliší vnitřně, nýbrž jen tak, jak se jeden 
druhému vnějšně jeví, a že by tedy to, co jakožto věc sama o sobě tvoří B 428 
základ jevu hmoty, možná nemuselo být tak nestejnorodé, pak tato 
potíž zmizí a nezbývá žádná jiná než ta, jak je vůbec možné společen
ství substancí, jejíž řešení je zcela mimo oblast psychologie a beze vší 
pochyby i mimo oblast veškerého lidského poznání, jak čtenář snadno 
usoudí na základě toho, co bylo v analytice řečeno o základních silách
a mohutnostech.

Obecná poznámka o přechodu od racionální psychologie
k racionální kosmologii

Věta: „Já myslím“, nebo: „Já existuji jako myslící“ je empirická. Zá
kladem takové věty je však empirický názor, tudíž i myšlený objekt 
jako jev, a tak se zdá, jako by podle naší teorie byla duše zcela a na
prosto, dokonce i v myšlení, proměněna v jev, a tak by se naše vědomí 
samo j ako pouhé zdání nemohlo ve skutečnosti k ničemu vztahovat.

Myšlení, bráno samo pro sebe, je pouze logickou funkcí, tudíž ryzí 
spontaneitou spojování rozmanitosti dané v pouze možném názoru, 
a nepředstavuje v žádném případě subjekt vědomí jako jev, pouze B 429
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proto, že vůbec nebere ohled na druh názoru, na to, zdaje smyslový, či 
intelektuální. Tím si sám sebe nepředstavuji, ani jak jsem, ani jak se 
sobě jevím, nýbrž myslím si sebe jen jako každý objekt vůbec, od 
jehož druhu názoru abstrahuji. Jestliže si tu sám sebe představuji jako 
subjekt myšlenek, nebo i jako důvod myšlení, neoznačují tyto způsoby 
představování kategorii substance nebo příčiny, neboť kategoriemi jsou 
tyto funkce myšlení (souzení) tehdy, když jsou aplikovány na náš 
smyslový názor, který bych ovšem musel mít, kdybych se chtěl poznat. 
Nyní si však chci být vědom sebe pouze jako myslícího a to, jak je 
dáno mé vlastní Já v názoru, nechávám stranou. V tomto případě by Já 
mohlo být mně, který myslím, ale nikoli pokud myslím, pouhým je
vem; ve vědomí mne samého v pouhém myšlení jsem jsoucnem sa
mým, o němž mi tím však ještě není k myšlení nic dáno.

Avšak pokud věta: „Já myslím“ říká tolik, co:„Já existuji jako mys
lící“, pak v ní Já není pouhou logickou funkcí, nýbrž určuje existenci 
subjektu (který je však zároveň i objektem), a není možná bez vnitř
ního smyslu, jehož názor nám vždy představuje objekt nikoli jako věc 

B 430 samu o sobě, nýbrž pouze jako jev. V tomto Já tedy už není pouhá
spontaneita myšlení, nýbrž i receptivita názoru, tj. myšlení mne samé
ho aplikované na empirický názor téhož subjektu. V tomto názoru by 
pak myslící Já muselo hledat podmínky používání svých logických 
funkcí ke kategoriím substance, příčiny atd., aby se jako objekt sám o 
sobě neoznačovalo jen pomocí Já, nýbrž aby označovalo také druh své 
existence, tj. aby se poznávalo jako noumenon, což ale není možné, 
protože vnitřní empirický názor je smyslový a nenabízí nic než data 
jevu, která nemohou objektu čistého vědomí poskytnout nic, co by se 
vztahovalo k poznání jeho oddělené existence, nýbrž mohou sloužit 
pouze pro potřebu zkušenosti.

Ovšem za předpokladu, že by se jednou vyskytl -  nikoli ve zku
šenosti, nýbrž v určitých apriorně platných zákonech o používání čis
tého rozumu, týkajících se naší existence (tedy nejen v logických pra
vidlech) -  podnět k tomu, abychom o sobě zcela a priori předpokládali, 
že jsme ohledně své vlastní existence zákonodární a že tuto existenci 
také sami určujeme, pak by se tím odhalila spontaneita, kterou by byla 
určitelná naše skutečnost, aniž bychom k tomu potřebovali podmínky 
empirického názoru; a zde bychom si všimli, že ve vědomí naší exis
tence je a priori obsaženo něco, co může sloužit k tomu, aby to naši 

B 431 existenci, úplně určitelnou jen smyslově, přece jen vzhledem k jis-
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té vnitřní mohutnosti určovalo ve vztahu k inteligibilnímu (ovšem jen 
myšlenému) světu.

To by však nepřivedlo všechny pokusy v racionální psychologii ani
o kousek dál. Díky oné obdivuhodné mohutnosti, kterou mi nejdřív 
zjevuje vědomí morálního zákona, bych totiž sice měl princip určení 
své existence, který je čistě intelektuální, ale pomocí jakých predikátů? 
Pomocí žádných jiných než těch, které mi musí být dány ve smyslovém 
názoru; a tak bych se znovu ocitl tam, kde jsem byl v racionální psycho
logii, totiž u potřeby smyslových názorů, abych dodal význam svým 
rozvažovacím pojmům substance, příčiny atd., pomocí nichž jedině 
mohu mít o sobě samém poznání; takové názory mi však nikdy nemo
hou pomoci dostat se za hranice zkušenosti. Přesto by mne to opravňo
valo aplikovat tyto pojmy v ohledu praktickém, kteréžto použití je 
přece vždy zaměřeno na předměty zkušenosti, a to analogicky podle 
jejich významu v použití teoretickém, totiž na svobodu a její subjekt, 
jelikož tím rozumím jen logické fukce subjektu a predikátu, důvodu 
a následku, jimiž jsou určována jednání nebo účinky podle oněch zá- B 432 
konů tak, že mohou být zároveň vždy vysvětlovány podle přírodních 
zákonů, podle kategorií substance a příčiny, třebaže pocházejí z úplně 
jiného principu. To bylo třeba říci, jen abychom se vystříhali nedoro
zumění, jemuž je snadno vystavena nauka o názoru nás samých jako 
jevu. V následujícím výkladu budeme mít příležitost ji použít.

Část druhá 
Antinomie čistého rozumu

V úvodu k druhému oddílu našeho díla jsme ukázali, že veškeré tran
scendentálni zdání čistého rozumu se zakládá na dialektických úsud
cích, jejichž schéma nám logika podává ve třech formálních druzích 
rozumových úsudků vůbec, tak jako se logické schéma kategorií vy- A 406 
jadřuje čtyřmi funkcemi všech soudů. První druh těchto rozumářských 
úsudků se týkal nepodmíněné jednoty subjektivních podmínek veš
kerých představ vůbec (subjektu, neboli duše) ve shodě s kategoric
kými rozumovými úsudky, jejichž vyšší premisa vyjadřuje jako princip 
vztah predikátu k subjektu. Druhý druh dialektického argumentu tedy B 433
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učiní svým obsahem -  podle analogie s hypotetickými rozumovými 
úsudky -  nepodmíněnou jednotu objektivních podmínek vjevu, stejně 
jako je tématem třetího druhu, o který půjde ve třetí části, nepod
míněná jednota objektivních podmínek možnosti předmětů vůbec.

Je ale zvláštní, že transcendentálni paralogismus, pokud jde o ideu 
subjektu našeho myšlení, vyvolává pouze jednostranné zdání a že při 
tvrzení opaku nelze najít žádné zdání vyplývající z rozumových pojmů. 
Výhoda je zcela na straně pneumatismu, ačkoli ten nemůže popřít svou 
dědičnou vadu, totiž že se přes všechen příznivý dojem rozplývá v oh
nivé zkoušce kritiky v pouhý dým.

Zcela jinak to však dopadá, když rozum aplikujeme na objektivní 
A 407 syntézu jevů, kde sice uplatňuje -  jak se domnívá -  svůj princip ne

podmíněné jednoty s velkou přesvědčivostí, ale brzy se zaplete do 
takových rozporů, že je s ohledem na kosmologii nucen od svého 
požadavku ustoupit.

Zde se totiž ukazuje nový fenomén lidského rozumu, totiž zcela 
přirozená antithetika, nad kterou nemusí nikdo hloubat a uměle vymý- 

B 434 šlet nástrahy, nýbrž ve které se rozum ocitá sám od sebe, a sice nevy
hnutelně, čímž se sice chrání před bludem domnělého přesvědčení, 
avšak zároveň se ocitá v pokušení buď se oddat skeptické beznaději, 
nebo přijmout dogmatický vzdor a tvrdošíjně sázet na určitá tvrzení, 
aniž by poskytl sluchu důvodům opačné strany a spravedlivě je posou
dil. Obojí znamená smrt zdravé filosofie, ačkoli by se onen vzdor dal 
nazvat také euthanasií čistého rozumu.

Dříve než ukážeme projevy roztržky a rozvratu, které vyvolal tento 
rozpor mezi zákony (antinomie) čistého rozumu, předložíme určité 
výklady, které pomohou vysvětlit a ospravedlnit metodu, již při zpra
cování svého předmětu používáme. Všechny transcendentálni ideje, 
jež se týkají absolutní totality v syntéze jevů, nazývám pojmy světa, 

A 408 a to zčásti právě kvůli této nepodmíněné totalitě, na níž je založen i po
jem celku světa, který je sám také jen ideou, zčásti proto, že transcen
dentní ideje usilují pouze o syntézu jevů, a tedy o empirickou syntézu, 

B 435 zatímco absolutní totalita v syntéze podmínek všech možných věcí
vůbec bude podnětem k ideálu čistého rozumu, který je naprosto odliš
ný od pojmu světa, i když se k němu zároveň vztahuje. Tak jako se te
dy paralogismy čistého rozumu staly základem dialektické psycholo
gie, ukáží nám antinomie čistého rozumu transcendentálni zásady do
mnělé čisté (racionální) kosmologie, nikoli proto, aby je tato věda

270



1. kap. Systém kosmologických idejí

shledala platnými a osvojila si je, nýbrž proto, jak už naznačuje název
„rozumový rozpor“, aby je předvedla j ako ideu, která se ve svém osl
ňujícím, ale falešném zdání, nedá sloučit s jevy.

Kapitola první. Systém kosmologických idejí

Abychom mohli tyto ideje vypočítat se systematickou přesností podle 
jednoho principu, musíme, za prvé, poznamenat, že jen rozvažování je 
tou mohutností, z níž mohou vzniknout čisté a transcendentálni pojmy, 
a že rozum vlastně vůbec žádné pojmy nevytváří, nýbrž že nanejvýš A 409 
osvobozuje rozvazovací pojmy od nevyhnutelných omezení možné
zkušenosti, a pokouší se je tak rozšířit za hranice empirického, avšak 
přesto ve spojení s ním. Děje se to tak, že k podmíněnému, které je B 436 
dáno, vyžaduje rozum na straně podmínek (za nichž rozvažování pod
řizuje všechny jevy syntetické jednotě) absolutní totalitu, a tím činí 
z kategorie transcendentálni ideu. Činí tak proto, aby dodal empirické 
syntéze prostřednictvím jejího rozvíjení až k nepodmíněnému (jež se 
nikdy nevyskytuje ve zkušenosti, nýbrž jen v ideji) absolutní úplnost. 
Rozum to vyžaduje podle zásady: Je-li dáno podmíněné‘ je  dán i celý 
souhrn podmínek, a tedy i to, co je  naprosto nepodmíněné, jehož pro
střednictvím bylo ono podmíněné jedině možné. Transcendentálni 
ideje tedy nebudou, za prvé, ničím jiným než kategoriemi rozšířenými 
až k nepodmíněnému, a bude je možné sestavit do tabulky, která bude 
uspořádaná podle jejich záhlaví. Avšak, za druhé, nebudou se k tomu 
hodit všechny kategorie, nýbrž jen ty, v nichž tvoří syntéza určitou 
řadu, a sice řadu navzájem podřízených (nikoli přiřazených) podmínek 
k nějakému podmíněnému. Rozum požaduje absolutní totalitu, jen po
kud jde o vzestupnou řadu podmínek k danému podmíněnému, ne- A 410 
požaduje ji tudíž, když je řeč o sestupné linii následků, ani tehdy, když 
se mluví o agregátu podmínek koordinovaných s těmito následky. 
Podmínky jsou totiž vzhledem k danému podmíněnému již předpo- B 437 
kládány a spolu s podmíněným je třeba považovat je za dané, namísto 
toho, abychom -  protože následky nečiní své podmínky možnými, 
nýbrž je naopak předpokládají -  při postupu k následkům (nebo 
při sestupu od dané podmínky k podmíněnému) byli bez starosti, zda 
řada končí, či nikoli. Otázka její totality není vůbec předpokladem ro
zumu.
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Zcela uplynuly čas až k danému okamžiku si také nutně myslíme 
jako daný (i když ne námi určitelný). Nicméně u budoucího času, 
jelikož není podmínkou, jak dospět k přítomnosti, je pro pochopení 
přítomnosti zcela lhostejné, jak s ním naložíme, totiž zda ho necháme 
někde skončit, nebo pokračovat do nekonečna. Mějme řadu m, n, o, ve 
které je n dáno jako podmíněné vzhledem k m, ale samo je zároveň 
podmínkou o; nechť řada stoupá od podmíněného n k m (/, k, i atd.), 
a podobně nechť sestupuje od podmínky n k podmíněnému o (p, q, r, 
atd.); musím pak předpokládat první řadu, abych mohl považovat n za 
dané, a n je podle rozumu (totality podmínek) možné jen prostřed
nictvím oné řady, a jeho možnost nezáleží na následující řadě o, p , q, 
r, která by proto také nemohla být považována za danou, nýbrž jen za 
dabilis.

Syntézu řady na straně podmínek, která postupuje -  počínajíc tou, 
jež je nejbližší danému jevu -  k vzdálenějším podmínkám, budu nazý
vat regresivní, zatímco tu, která postupuje na straně podmíněného od 
nejbližšího následku k vzdálenějším, nazvu progresivní syntézou. Prv
ní vychází od antecedentia, druhá ústí do consequentia. Kosmologické 
ideje se tedy zabývají totalitou regresivní syntézy a týkají se ante
cedentia, a nikoli consequentia. Týkají-li se consequentia, je to libo
volný, a nikoli nutný problém čistého rozumu, poněvadž k úplné po
chopitelnosti toho, co je dáno v oblasti jevu, potřebujeme znát důvody,
a nikoli následky.

Abychom tedy podle tabulky kategorií sestavili tabulku idejí, ve
zmeme, za prvé, dvě původní quanta všech našich názorů, čas a pro
stor. Čas je sám o sobě řada (a formální podmínka všech řad), a proto 
je v něm třeba vzhledem k dané přítomnosti apriorně rozlišovat ante
cedentia jako podmínky (to minulé) od consequentia (toho budoucího). 
Transcendentálni idea absolutní totality řady podmínek k danému pod
míněnému se proto týká jen veškerého minulého času. Podle rozumové 
ideje je tedy celý uplynulý čas jako podmínka daného okamžiku nutně 
myšlen jako daný. Pokud však jde o prostor, není v něm samém o sobě 
žádný rozdíl mezi progresem a regresem; tvoří totiž agregát, ale nikoli 
řadu, neboť všechny jeho části existují současně. Přítomný časový bod 
bych mohl vzhledem k uplynulému času považovat jen za podmíněný, 
ale nikdy za jeho podmínku, poněvadž tento okamžik vzniká až díky 
tomuto uplynulému času (nebo spíše skrze uplývání tohoto předcháze
jícího času). Jelikož si však části prostoru nejsou vzájemně podřízeny,
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nýbrž přiřazeny, není jedna část podmínkou možnosti jiné části, a pro
stor sám o sobě nevytváří -  na rozdíl od času -  žádnou řadu. Nicméně 
syntéza rozmanitých částí prostoru, pomocí níž ho aprehendujeme, je 
přesto sukcesivní, probíhá tedy v čase a obsahuje řadu. A protože v té
to řadě agregovaných prostoru (například stop na prutu) jsou, počínají
ce jedním daným, další přimyšlené vždy podmínkou hranice předcho
zích, je třeba považovat i měření prostoru za syntézu řady podmínek 
k danému podmíněnému, přestože se strana podmínek sama o sobě ne
liší od strany, na které leží podmíněné, v důsledku čehož se zdá, že re
gres a progres v prostoru jsou totožné. Protože však jedna část prosto
ru není druhou částí prostoru dána, nýbrž pouze omezena, musíme se 
na každý omezený prostor dívat též jako na podmíněný, předpoklá
dající nějaký jiný prostor jako podmínku své hranice atd. S ohledem na 
omezení je tedy postup v prostoru také regresem a transcendentálni 
idea absolutní totality syntézy v řadě podmínek se týká i prostoru. 
Mohu se ptát po absolutní totalitě jevů v prostoru právě tak, jako se 
mohu ptát po absolutní totalitě jevů v uplynulém čase. Lze-li ovšem na 
tyto otázky vůbec odpovědět, bude možné rozhodnout později.

Za druhé, realita v prostoru, tj. hmota, je tedy tím podmíněným, 
jehož vnitřními podmínkami jsou jeho části, a části částí jsou vzdá
lenými podmínkami, takže tu existuje regresivní syntéza, jejíž absolut
ní totalitu požaduje rozum, a která nemůže vzniknout jinak než doko
nalým dělením, jehož prostřednictvím se může realita hmoty rozply
nout buď v nic, nebo alespoň v to, co už není hmotou, nýbrž něčím jed
noduchým. I zde je tudíž řada podmínek a postup k nepodmíněnému.

Za třetí, pokud jde o kategorie reálného vztahu mezi jevy, kategorie 
substance se svými akcidenty se nehodí za transcendendální ideu; tj. 
s ohledem na ni nemá rozum důvod postupovat regresivně k podmín
kám. Akcidenty jsou totiž (pokud inherují nějaké substanci) navzájem 
koordinovány a netvoří řadu. Jde-li však o substanci, nejsou jí vlastně 
subordinovány, nýbrž jsou způsobem existence substance samé. Co by 
se přitom ještě mohlo zdát, že je ideou transcendentálního rozumu, byl 
by pojem substanciálna. Protože však tento pojem neznamená nic 
jiného než pojem subsistujícího předmětu vůbec, pokud si jím myslíme 
pouze transcendentálni subjekt beze všech predikátů, zatímco zde je 
řeč jen o nepodmíněném v řadě jevů, pak je jasné, že substanciálno v ní 
nemůže tvořit žádný článek. Totéž platí o substancích ve společenství, 
které jsou pouhými agregáty a nejsou seřazeny podle žádného expo-

1. kap. Systém kosmologických idejí
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nentu, jelikož si nejsou navzájem podřízeny jako podmínky své mož
nosti, což se určitě dalo říci o prostorech, jejichž hranice nebyla nikdy 
určena o sobě, nýbrž vždy nějakým jiným prostorem. Zbývá tedy pou
ze kategorie kauzality, která poskytuje řadu příčin k danému účinku, 

B 442 v níž můžeme postupovat od účinku jako podmíněného k příčinám
jako podmínkám, a tak zodpovědět otázku rozumu.

A 415 Za čtvrté, z pojmů možného, skutečného a nutného neplyne žádná
řada, ledaže to nahodilé v existenci má být vždy považováno za pod
míněné, jež podle pravidla rozvažování odkazuje na podmínku, pod 
níž je toto nahodilé nutné, a tuto podmínku odkazuje na nějakou vyšší 
podmínku, až rozum pouze v totalitě této řady najde nepodmíněnou 
nutnost.

Existují tedy jen čtyři kosmologické ideje, a to podle čtyř druhů 
kategorií, vybereme-li ty, které nutně tvoří v syntéze rozmanitosti 
řadu:

Elementy, II. Logika, 2. odd. Dialektika, 2. kn. Úsudky, 2. část

B 443 1. Absolutní úplnost
složení

daného celku všech jevů.9. 245

2. Absolutní úplnost
dělení 

daného celku v jevu.

3. Absolutní úplnost
vzniku 

nějakého jevu vůbec

4. Absolutní úplnost
závislosti existence 

toho, co je  v jevu proměnlivé.1*6

245 „Absolutní totalita znamená totalitu rozmanitosti věci o sobě samé a je 
něčím, co si protiřečí vzhledem k jevům jako pouhým představám, s nimiž se 
setkáváme jen v progresu, a nikoli mimo něj o sobě.“ -  E CLXV, Ak. XXIII, 
40. (Pozn. vyd.)

246 „Není nijak obtížné myslet si formu světa, tj. commercium substancí 
jako phaenomena, neboť jsou v prostoru a čase; avšak substance jako noumena 
nemají existenci, a možnost světa je pak nevysvětlitelná. Je-li tato možnost
předpokládána, může existovat více světů.“ -  E CLXVI, Ak. XXIII, 40. 
(Pozn. vyd.)
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L kap. System kosmologických idejí

Nejprve je zde třeba poznamenat, že idea absolutní totality se netýká A 416 
ničeho jiného než expozice jevů, tudíž že se netýká čistého rozvažo- 
vacího pojmu celku věcí vůbec. Jevy jsou zde tedy zkoumány jako 
dané a rozum požaduje absolutní úplnost podmínek jejich možnosti, 
pokud tyto podmínky tvoří řadu, a tedy naprosto (tj. ve všech ohle
dech) úplnou syntézu, pomocí nichž může být jev exponován podle 
zákonů rozvažování.

Za druhé, rozum hledá v této syntéze podmínek, pokračující v řa
dách, vlastně jen to nepodmíněné, a sice regresivně, a je to hledání ja- B 444 
koby úplnosti v řadě premis, které jako celek už žádnou další nepřed
pokládají. Toto nepodmíněné je vždy obsaženo v absolutní totalitě 
řady, když si ji představíme v obrazotvornosti. Avšak tato naprosto 
dokonalá syntéza je opět jen ideou; neboť člověk nemůže -  alespoň 
předem -  vědět, zdaje taková syntéza možná i u jevů. Když si všechno 
představujeme pomocí pouhých čistých rozvažovacích pojmů, bez 
podmínek smyslového názoru, můžeme rovnou říci, že k danému pod
míněnému je dána i celá řada navzájem subordinovaných podmínek; 
neboť podmíněné je dáno jedině prostřednictvím podmínek. U pou
hých jevů se setkáváme se zvláštním omezením způsobu, jak jsou dány 
podmínky, totiž se sukcesivní syntézou rozmanitosti názoru, která má A 417 
být v regresu úplná. Avšak zatím je ještě problémem, zda je tato úpl
nost smyslově možná. Rozum však má ideu této úplnosti bez ohledu na 
možnost nebo nemožnost adekvátněji přiřazovat empirické pojmy. Je
likož tedy v absolutní totalitě regresivní syntézy rozmanitosti v jevu 
(podle návodu kategorií, které ji představují jako řadu podmínek k da
nému podmíněnému) je nepodmíněné nutně obsaženo; i když pone- B 445 
cháme nerozhodnuto, zda a jak má být tato totalita uskutečněna, vychá
zí tu rozum od ideje totality, přestože jeho konečným cílem je vlastně 
nepodmíněné, ať již celé řady, nebo jedné její části.

Toto nepodmíněné si můžeme myslet buď tak, že existuje pouze 
v celé řadě, v níž by tedy byly všechny články bez výjimky podmí
něné, a jen jejich celek by byl naprosto nepodmíněný, a pak se tento 
regres nazývá nekonečným; nebo je ono absolutně nepodmíněné jen 
jednou částí této řady, jíž jsou ostatní její články podřízeny, avšak ona 
sama žádné jiné podmínce nepodléhá.247 V prvním případě je řada

247 Absolutní celek řady podmínek k nějakému danému podmíněnému je 
vždy nepodmíněný, poněvadž mimo ni již nejsou žádné podmínky, vzhledem
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Elementy, II. Logika, 2. odd. Dialektika, 2. kn. Úsudky, 2. část

A 418 a parte priori bez hranie (bez začátku), tj. je nekonečná, a přesto zcela
daná, avšak regres v ní není nikdy dokončen a může byt nazýván neko- 

B 446 nečným jen potentialiter. Ve druhém případě existuje nějaký první
článek řady, který se vzhledem k uplynulému času nazývá počátkem 
světa, vzhledem k prostoru hranicí světa, vzhledem k částem nějakého 
celku daného v jeho hranicích jednoduchým, vzhledem k příčinám 
absolutní spontaneitou (svobodou), vzhledem k existenci proměnli
vých věcí absolutní přírodní nutností.

Máme dva výrazy: svět a příroda, které občas splývají. První výraz 
znamená matematický celek všech jevů a totalitu jejich syntézy ve 
velkém, stejně jako v malém, tj. jak v postupu této syntézy pomocí
skládání, tak pomocí dělení. Tentýž svět je však nazýván přírodou,248

A 419 pokud je považován za dynamický celek a nehledíme-li na agregaci 
B 447 v prostoru nebo čase, abychom ji vytvořili jako určitou veličinu, nýbrž

hledíme-li na jednotu v existenci jevů. Pak se podmínka toho, co se 
děje, nazývá příčinou, a nepodmíněná kauzalita příčiny v jevu svobo
dou, zatímco podmíněná kauzalita se v užším smyslu nazývá přírodní 
příčinou. Podmíněné v existenci vůbec se nazývá náhodným, a nepod
míněné nutným. Nepodmíněná nutnost jevů se může nazývat přírodní 
nutností.

Ideje, jimiž se nyní zabýváme, jsem výše nazval kosmologickými 
idejemi, a to zčásti proto, že světem se rozumí úhrn všech jevů a že ta
ké naše ideje jsou zaměřeny jen na to nepodmíněné mezi jevy, zčásti
i proto, že slovo „svět“ znamená v transcendentálním smyslu absolutní 
totalitu úhrnu existujících věcí a my zaměřujeme svou pozornost jedi- 

A 420 ně na úplnost syntézy (i když vlastně jen v regresu k podmínkám).

k nimž by mohl být podmíněn. Tento absolutní celek takové řady je však jen 
ideou, nebo spíše problematickým pojmem, jehož možnost musí být zkoumá
na, a sice z hlediska způsobu, jak by v něm mělo být obsaženo nepodmíněné 
jako vlastní transcendentálni idea, o kterou jde.

248 pfíro(|a chápaná jako přirozenost, tj. adjective (formaliter), znamená 
souvislost určení nějaké věci podle vnitřního principu kauzality. Naproti tomu 
substantive (materialiter) rozumíme přírodou úhrn jevů, souvisejících zcela 
podle vnitřního principu kauzality. V prvním významu mluvíme o přiroze
nosti tekuté hmoty, ohně atd. a používáme tohoto slova jen adjektivně; na
proti tomu, když mluvíme o věcech přírody, máme na mysli nějaký existující 
celek.
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Vzhledem k tomu, že tyto ideje jsou navíc všechny transcendentní, 
a ačkoli co do druhu nepřekračují svůj objekt, totiž jevy, nýbrž mají co 
dělat pouze se smyslovým světem (nikoli s noumeny), přesto dovádějí 
syntézu až ke stupni, který překračuje veškerou možnou zkušenost, 
a tak je můžeme podle mého mínění všechny zcela vhodně nazývat po
jmy světa. Přesto bych -  vzhledem k rozdílu mezi matematicky a dyna- B 448 
micky nepodmíněným, k němuž regres směřuje -  nazýval první dva 
pojmy světa v užším významu (pojmy světa ve velkém a malém), 
zatímco zbývající dva transcendentními pojmy přírody. Toto rozlišo
vání nemá zatím ještě zvláštní důležitost, avšak později může nabýt na 
významu.

Kapitola druhá. Antithetika čistého rozumu

Je-li thetikou každý souhrn dogmatických nauk, pak antithetikou rozu- 
mim nikoli opačná dogmatická tvrzení, nýbrž rozpor zdánlivě dogma- 
tických poznatků (thesin cum antithesi), aniž bychom přiznávali jed
nomu před druhým nějaký přednostní nárok na souhlas. Antithetika se A 421 
tedy vůbec nezabývá jednostrannými tvrzeními, nýbrž zkoumá pouze 
vzájemný spor všeobecných rozumových poznatků a jeho příčiny. 
Transcendentálni antithetika je zkoumáním antinomie čistého rozumu, 
jejích příčin a výsledku. Jestliže rozum neuplatňujeme pouze při po
užívání rozvažovacích zásad na předměty zkušenosti, nýbrž troufáme B 449 
si ony zásady rozšiřovat za hranice zkušenosti, pak vznikají dialektické 
poučky, které nemají naději, že je zkušenost potvrdí, ani se nemusí 
obávat, že je vyvrátí, a každá z nich je sama o sobě nejen bezrozporná, 
nýbrž dokonce nachází v přirozenosti rozumu podmínky své nutnosti, 
jenže protikladná poučka má naneštěstí pro své tvrzení důvody právě 
tak platné a nutné.

Otázky, které se při takové dialektice čistého rozumu přirozeně 
nabízejí, jsou tyto: 1. Při kterých větách je vlastně čistý rozum nevy
hnutelně podroben antinomii? 2. Na jakých příčinách je tato antinomie 
založena? 3. Zdali a jakým způsobem zůstává i přes tento rozpor rozu
mu otevřena cesta k jistotě?

Dialektická poučka čistého rozumu se proto musí od všech ostat
ních dialektických vět lišit tím, že se netýká libovolné otázky, kterou A 422 
klademe s určitým svévolným úmyslem, nýbrž týká se takové otázky,

2. kap. Antithetika čistého rozumu
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Elementy, //. Logika, 2. odtf. Dialektika, 2. kn. Úsudky, 2. ča$í

na niž musí každý lidský rozum ve svém vývoji nutné narazit; a za 
druhé, že tato poučka včetně svého protikladu nevytváří jen nějaké 
vyumělkované zdání, které zmizí hned, jak je nahlédneme, nýbrž tvoří 

B 450 přirozený a nevyhnutelný klam, který nás stále ještě klame, i když nás
už nepodvádí, a může být tedy sice zneškodněn, ale nikdy vyhlazen.

Taková dialektická nauka se nebude vztahovat k jednotě rozva
žování ve zkušenostních pojmech, nýbrž k jednotě rozumu v pouhých 
idejích, jejíž podmínky, je-li tato syntéza adekvátní rozumové jednotě, 
j sou (protože se má j ako syntéza podle pravidel v prvé řadě shodovat 
s rozvažováním, a přece se má zároveň jako jejich absolutní jednota 
shodovat s rozumem) pro rozvažování příliš velké, a je-li tato syntéza 
přiměřená rozvažování, jsou pro rozum příliš malé. Z toho tedy musí 
vzniknout rozpor, kterému se nelze vyhnout, ať to zkoušíme jakkoli.

Tato rozumářská tvrzení tedy vytvářejí dialektické bojiště, kde vítě
zí každá strana, která má povolení podniknout útok, a určitě podlehne 

A 423 ten, kdo je nucen postupovat pouze defenzivně. Proto jsou si i statní
rytíři, ať se zasazují za dobrou, nebo špatnou věc, jen tehdy jisti, že si 
odnesou věnec vítěze, když se postarají o to, aby měli přednostní právo 
na poslední útok a nebyli povinni vystavovat se novému výpadu pro
tivníka. Snadno si lze představit, že lidé na toto kolbiště odedávna 
vstupovali dost často, že na obou stranách byla vybojována četná ví- 

B 451 tězství, avšak pokud šlo o posledního, který spor rozhodl, bylo vždy
postaráno o to, aby bojovník za dobrou věc sám podržel bojiště, a to 
tak, že jeho protivníkovi bylo napříště zakázáno vzít do rukou zbraň. 
Jako nestranní soudcové musíme zcela pominout otázku, je-li to dobrá, 
nebo špatná věc, o kterou zápasníci bojují, a nechat je, aby svůj spor 
rozhodli nejprve mezi sebou. Možná, že když se navzájem více unaví, 
než si uškodí, sami od sebe nahlédnou nicotnost svého sporu a ro
zejdou se jako dobří přátelé.

Tuto metodu, jak přihlížet sporu tvrzení, nebo k němu spíše sami 
dát podnět, nikoli proto, aby byl konečně rozhodnut ve prospěch jedné 
nebo druhé strany, nýbrž proto, abychom zkoumali, zda není jeho 
předmět pouhým bludem, za kterým se každý mamě honí a při němž 

A 424 nemůže nic získat, ledaže by se mu hned zcela vzepřel; tento postup,
pravím, můžeme nazývat skeptickou metodou. Tato metoda se zcela 
liší od skepticismu jako zásady umělecké a vědecké nevědomosti, která 
podkopává základy veškerého poznání, aby mu pokud možno nikde 
neponechala žádnou spolehlivost a jistotu. Skeptická metoda se totiž
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2. kap. Antithetika čistého rozumu
i

týká jistoty; tím, že se pokouší v podobném sporu, myšleném na obou 
stranách poctivé a vedeném s rozvažováním, odhalit příčinu nedoro
zumění, aby -  jako to činí moudří zákonodárci -  z rozpaků soudců při B 452 
právních sporech sami pro sebe načerpali poučení o nedostatcích a ne
přesnostech ve svých zákonech. Antinomie, která se objevuje při apli
kaci zákonů, je při naší omezené moudrosti tou nejlepší zkouškou 
nomothetiky, neboť umožňuje, aby rozum, který si při abstraktní spe
kulaci snadno nevšimne svých chybných kroků, byl upozorněn na 
sporné momenty v určení svých zásad.

Tato skeptická metoda je však podstatně vlastní jedině transcen
dentálni filosofii, a na každém jiném poli zkoumání vyjma tohoto se 
lze ovšem bez ní obejít. V matematice by její použití nemělo smysl, 
protože v ní nelze skrýt ani učinit nenápadnými žádná nesprávná tvr
zení, jelikož důkazy tu musí vždy postupovat podle vodítka čistého 
názoru, a sice prostřednictvím vždy evidentní syntézy. V experimen- A 425 
tální filosofii sice může být odklad kvůli pochybám užitečný, ale ne
může v ní aspoň dojít k žádnému nedorozumění, které by se nedalo 
snadno odstranit, a ve zkušenosti musí být nakonec obsaženy poslední 
prostředky k rozhodnutí sporu, ať již budou nalezeny dříve, nebo poz
ději. Morálka nám může své zásady spolu s praktickými důsledky 
poskytovat také in concreto, přinejmenším v možných zkušenostech, B 453 
a tak se vyhnout nedorozumění plynoucímu z abstrakce. Naproti tomu 
transcendentálni tvrzení -  která si osobují dokonce náhledy přesahující 
pole veškeré možné zkušenosti -  nejsou ani v takové situaci, že by 
jejich abstraktní syntéza mohla být a priori dána v nějakém názoru, ani 
nejsou uzpůsobeny tak, aby nedorozumění mohlo být odhaleno pro
střednictvím nějaké zkušenosti. Transcendentálni rozum tedy nepři
pouští žádný jiný prubířský kámen než pokus sjednotit všechna svá 
tvrzení pod sebou samým, a proto nejprve provést svobodnou a nepo- 
tlačovanou soutěž těchto tvrzení mezi sebou navzájem, a tu hodláme
nyní podniknout.249

249 Antinomie následují po sobě podle pořadí transcendentálních idejí, které 
jsme uvedli výše.
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Elementy, //. Logika, 2. odd. Dialektika, 2. kn. Úsudky, 2. část

B 454
A 426

B 456 
A 428

První rozpor

Teze

Svět má počátek v čase a co do prostom je také uzavřen v hranicích.

Důkaz

Předpokládejme, že svět nemá počátek v čase; ke každému danému 
okamžiku tedy uplynula věčnost, a tedy nekonečná řada po sobě násle
dujících stavů věcí ve světě. Avšak nekonečnost nějaké řady přece 
spočívá právě v tom, že nikdy nemůže být završena sukcesivní syn
tézou. Nekonečná uplynulá řada událostí ve světě tedy není možná, 
tudíž počátek světa je nutnou podmínkou jeho existence. To bylo třeba 
dokázat jako první.

Pokud jde o druhou část teze, předpokládejme zase opak; svět tak 
bude nekonečným daným celkem současně existujících věcí. Avšak 
velikost nějakého kvanta, které není dáno uvnitř určitých hranic kaž
dého názoru,250 nemůžeme myslet jinak než pomocí syntézy částí, a to
talitu takového kvanta můžeme myslet jen pomocí završené syntézy 
nebo opakovaným přidáváním určité jednotky k ní samé.251 Abychom 
si mysleli svět, který vyplňuje všechny prostory, jako jeden celek, 
musela by být sukcesivní syntéza částí nekonečného světa považována 
za završenou, tj. nekonečný čas by musel být považován za uplynulý 
vypočítáním všech koexistujících věcí; což není možné. Nekonečný 
agregát skutečných věcí proto nemůže být považován za daný celek, 
a tedy ani za celek daný současně. Svět tudíž není co do rozsahu v pro
storu nekonečný, nýbrž je uzavřený ve svých hranicích; to jsme měli
dokázat jako druhé.

250 Na nějaké neurčité kvantum se můžeme dívat jako na celek, když je
uzavřeno do určitých hranic, i když nesmíme jeho totalitu konstruovat mě
řením, tj. sukcesivní syntézou jeho částí. Už hranice totiž určují jeho úplnost,
protože odřezávají vše, co je navíc.

251 Pojem totality není v tomto případě ničím jiným než představou završe
né syntézy jeho částí, protože tím, že tento pojem nemůžeme abstrahovat z ná
zoru celku (který je v tomto případě nemožný), můžeme ho přinejmenším 
v ideji pochopit jen pomocí syntézy částí postupující až k završení nekonečna.
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2. kap. Antithetika, L antinomie

Antitéze

Svět nemá počátek ani hranice v prostom, nýbrž je jak co do času, tak 
co do prostom nekonečný.

Důkaz

Předpokládejme, že svět má počátek. Poněvadž počátek je existence, 
jíž předchází čas, v němž věc není, musel předcházet i nějaký čas, 
v němž svět nebyl, tj. prázdný čas. V prázdném čase ale nemůže vznik
nout nějaká věc, protože žádná část takového času neobsahuje vzhle
dem k jiné části nějakou odlišující podmínku, podmínku neexistence 
(ať už předpokládáme, že vzniká sama od sebe, nebo z nějaké jiné 
příčiny). Ve světě tedy sice může začít mnoho řad věcí, avšak svět sám 
nemůže mít žádný začátek, a je tedy vzhledem k minulému času neko
nečný.257

Pokud jde o dmhou část antiteze, přijměme nejprve opak, totiž že 
svět je co do prostoru konečný a omezený. Nachází se tak v prázdném, 
neomezeném prostoru. Setkávali bychom se tedy nejen se vztahem 
věcí v prostoru, nýbrž i se vztahem věcí k prostoru. Jelikož je pak svět 
absolutní celek, mimo nějž se nevyskytuje žádný předmět názom, a tu
díž žádné correlatum světa, s nímž by se tento svět nacházel ve vztahu, 
byl by vztah světa k prázdnému prostoru vztahem tohoto světa k žád
nému předmětu. Avšak takový vztah, tudíž i ohraničení světa prázd
ným prostorem, je ničím; svět tedy není co do prostoru vůbec omeze
ný, tj. pokud jde o rozprostraněnost, je nekonečný.258

257 „Kosmologický důkaz existence nutné bytosti je důkazem prvního hy
batele, nebo ještě obecněji, je důkazem o hybateli, který první začíná. U něho 
pak musí začínat i kauzalita, protože pojem počátku vždy předpokládá čas, 
v němž řada nebyla. V tomto čase hybatel ještě nemohl mít kauzalitu, musela 
tedy začít působit teprve potom.“ -  E CLVIII, Ak. XXIII, 40. (Pozn. vyd.)

258 Prostor je pouze formou vnějšího názoru (formálním názorem), avšak 
není skutečným předmětem, který může být nazírán zvnějšku. Prostor exis
tující před všemi věcmi, které ho určují (vyplňují nebo ohraničují)* nebo které 
spíše poskytují určitý, jeho formě odpovídající empirický názor, není pod 
názvem „absolutní prostor“ ničím jiným než pouhou možností vnějších jevů,

transcendentálních idejí

B 455
A 427

B 457 
A 429
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Elementy, II. Logika, 2. odd. Dialektika, 2. kn. Úsudky, 2. část

B 458
A 430

B 460
A 432

Poznámka k první antinomii
I. K  tezi

U těchto vzájemně si odporujících argumentu jsem nehledal žádné 
triky, jako třeba abych podal nějaký (jak se říká) advokátský důkaz, 
který by využíval nepozornosti protivníka ve svůj prospěch a ochotně 
souhlasil s jeho odvoláváním se na nějaký špatně pochopený zákon, 
aby pak mohl na jeho vyvrácení založit své vlastní neoprávněné ná
roky . Každý z těchto důkazů j e vyvozen z povahy věci a výhoda, kte
rou by nám mohly poskytnout chybné úsudky dogmatiků na obou 
stranách, je ponechána stranou.

Zdánlivě jsem mohl tuto tezi dokázat i tak, že bych podle zvyku 
dogmatiků nejprve uvedl nějaký chybný pojem nekonečnosti dané 
velikosti. Nekonečná je taková velikost, nad niž (tj. nad množství da
ných jednotek, které jsou v ní obsažené) už není možná větší. Avšak 
žádné množství není nej větší, poněvadž lze vždy přidat ještě jednu 
nebo více jednotek. Proto není možná ani nekonečná daná velikost, ani 
(jak co do uplynulé řady, tak co do rozlohy) nekonečný svět, a svět je 
tedy z obou stran ohraničený. Tak bych mohl postupovat ve svém 
důkazu; tento pojem se ale neshoduje s tím, co rozumíme nekonečným 
celkem. Nepředstavujeme si pod ním, jak je velký, tedy jeho pojem 
není pojmem maxima, nýbrž je tím myšlen pouze jeho vztah k libo
volně předpokládané jednotce, vzhledem k níž je nekonečný celek 
větší než každé číslo. A podle toho, zda se předpokládá jednotka větší 
nebo menší, bylo by i samo nekonečno větší nebo menší; nicméně 
nekonečnost by zůstávala sama o sobě stále táž, protože existuje pouze 
ve vztahu k této dané jednotce, i když by se tak ovšem vůbec nepozna
la absolutní velikost celku, o které zde také není řeč.

Pravý (transcendentálni) pojem nekonečnosti je takový, že suk
cesivní syntéza jednoty nemůže být při proměřování určitého kvanta 
nikdy ukončená.252 Z toho zcela nepochybně plyne, že věčnost skuteč
ných, po sobě následujících stavů nemůže uplynout k určitému danému 
(přítomnému) okamžiku, a že tedy svět musí mít počátek.

252 Toto kvantum tak obsahuje množství (daných jednotek), které je větší
než každé číslo, což je matematický pojem nekonečna.
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2. kap. Antithetika, 1. antinomie

Poznámka k první antinomii
II. K antitezi

Důkaz nekonečnosti dané světové řady a úhrnu světa je založen na 
tom, že v opačném případě by musel hranici světa tvořit prázdny čas, 
a tedy i prázdny prostor. Je mi ovšem známo, že se proti tomuto dů
sledku hledají výmluvy, když se tvrdí, že jsou docela dobře možné 
hranice světa co do času a prostoru, aniž bychom proto potřebovali 
předpokládat absolutní čas před počátkem světa nebo absolutní prostor 
rozprostírající se mimo skutečný svět, což není možné. S poslední částí 
tohoto mínění filosofů z Leibnizovy školy jsem docela spokojen. Pro
stor je pouze formou vnějšího názoru a není skutečným předmětem, 
který by mohl být nazírán zvnějšku, a není ani korelátem jevů, nýbrž je 
formou jevů samých. Prostor se tedy nemůže absolutně (sám pro sebe) 
vyskytovat v existenci věcí jako něco určujícího, protože není předmě
tem, nýbrž jen formou možných předmětů. Tedy věci jako jevy určují 
prostor, tj. způsobují, že ze všech jeho možných predikátů (velikosti 
a vztahu) ty či ony patří ke skutečnosti; ale naopak prostor jako něco, 
co existuje pro sebe, nemůže určovat skutečnost věcí s ohledem na 
velikost a tvar, poněvadž sám o sobě není ničím skutečným. Prostor (ať 
už je plný, nebo prázdný)259 tedy může být určitě vymezen jevy, avšak 
jevy nemohou být vymezeny nějakým prázdným prostorem, který je 
mimo ně. Totéž platí o čase. Připustíme-li toto vše, pak je ovšem ne

buď existují-li o sobě, nebo mohou-li ještě přistoupit k daným jevům. Em
pirický názor se tedy neskládá z jevů a prostoru (z vnímání a prázdného ná
zoru). Jedno není korelátem druhého v syntéze, nýbrž jsou jen spojeny v jed
nom a témže empirickém názoru jako látka a forma. Chceme-li jeden z těchto 
dvou faktorů postavit vně toho druhého (prostor mimo všechny jevy), vznikají 
z toho všelijaká prázdná určení vnějšího názoru, která však nejsou možnými 
vjemy, jako například pohyb nebo klid světa v nekonečném prázdném prosto
ru, což je určení vzájemného vztahu obou, které nemůže být nikdy vnímáno, 
a proto je také predikátem pouhého pomyslu.

259 Snadno si všimneme, že se tím chce říci: Prázdný prostor, je-li ohrani
čován jevy, tudíž prostor ve světě, neodporuje přinejmenším transcenden
tálním principům a může být s ohledem na ně připuštěn (i když se tím hned 
netvrdí jeho možnost).

B 459
A 431

B 461
A 433
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Elementy, //. Logika, 2. odd. Dialektika, 2. &/t. Úsudky, 2. část

Pokud jde o druhou část teze, odpadá sice těžkost s nekonečnou, 
a přesto uplynuvší řadou, neboř rozmanitost co do rozprostraněnosti 
nekonečného světa je dána současně. Nicméně, abychom mysleli tota
litu takového množství, nemůžeme se odvolávat na hranice, které tuto 
totalitu samy od sebe vytvářejí v názoru, nýbrž musíme ospravedlnit 
svůj pojem, který v takovém případě nemůže postupovat od celku k ur
čitému množství částí, ale musí dokazovat možnost celku sukcesivní 
syntézou částí. Protože tato syntéza by pak musela tvořit nikdy ne- 
završitelnou řadu, nelze si myslet její totalitu před ní, a tudíž ani jejím 
prostřednictvím. V tomto případě je totiž sám pojem totality předsta
vou završené syntézy částí, a toto završení, a tedy ani jeho pojem, ne
jsou možné.
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2. kap. Antithetika, 1. antinomie

sporné, že musíme tyto dvě ne-věci, prázdny prostor mimo svět 
a prázdny čas před světem, bezpodmínečně přijmout, přijímáme-li 
nějakou hranici světa, ať již co do prostoru nebo co do času.

Pokud jde o vytáčku, pomocí níž se pokoušíme vyhnout onomu 
důsledku a podle níž říkáme, že má-li svět (v času a prostoru) hranice, 
musí nekonečné prázdno určovat existenci skutečných věcí co do je
jich velikosti, pak tato vytáčka skrytě spočívá jen v tom, že místo 
smyslového světa máme na mysli bůhvíjaký inteligibilní svět, a místo 
prvního počátku (existence, jíž předchází čas nebytí) si myslíme exis
tenci vůbec, která nepředpokládá ve světě žádnou jinou podmínku; že 
místo hranic rozprostraněnosti si myslíme meze světového celku, a tak 
se snažíme vyhnout času a prostoru. Zde je však řeč jen o mundus 
phaenomenon260 a o jeho velikosti, u něhož nelze v žádném případě 
abstrahovat od zmíněných podmínek smyslovosti, aniž bychom zničili 
jeho jsoucno. Je-li smyslový svět omezený, nachází se nutně v neko
nečném prázdnu. Pokoušíme-li se toto prázdno, a tudíž prostor vůbec 
jako podmínku a priori možnosti jevů, odstranit, odpadne celý smys
lový svět. V naší úloze je nám však dán jedině tento svět. Mundus 
intelligibilis261 není ničím jiným než obecným pojmem světa vůbec, 
v němž abstrahujeme od všech podmínek názoru tohoto světa, a s ohle
dem na jeho pouhý pojem proto není vůbec možná žádná syntetická 
věta, ani kladná, ani záporná.

260 „jevícím se světě“ (Pozn. vyd.)
261 „rozumný svět“ (Pozn. vyd.)
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Elementy, II. Logika, 2. odd. Dialektika, 2. kn. Úsudky, 2. část

B 462
A 434

B 464 
A 436

Druhý rozpor

Teze

Každá složená substance ve světě se skládá z jednoduchých částí a ni
kde neexistuje nic jiného než jednoduché, nebo to, co je z něho složeno.

Důkaz
Předpokládejme, že by se složené substance neskládaly z jednodu
chých částí, pak by po myšleném zrušení veškeré složenosti nezbývala 
žádná složená část a (protože jednoduché části neexistují) ani žádná 
jednoduchá, nezůstalo by tudíž vůbec nic, a nebyla by tedy dána žádná 
substance. Buď tedy nelze v myšlenkách zrušit veškeré složení, nebo 
musí po jeho zrušení zůstat něco existujícího bez jakéhokoli složení, tj. 
cosi jednoduchého. V prvním případě by však složené nesestávalo opět 
ze substancí (protože u těch je složení jen nahodilou relací substancí, 
bez níž tyto substance musí existovat jako trvalá jsoucna pro sebe). 
Jelikož pak tento případ odporuje předpokladu, zbývá jen druhý pří
pad, totiž že se složené substanciální jsoucno ve světě skládá z jed
noduchých částí.

Z toho bezprostředně plyne, že věci ve světě jsou zcela jednoduchá 
jsoucna, že složenost je pouze jejich vnějším stavem a že rozum je 
musí myslet jako první subjekty veškeré kompozice, a tudíž je musí 
myslet před touto kompozicí jako jednoduchá jsoucna -  přestože tyto 
elementární substance nemůžeme z tohoto stavu spojení nikdy úplně 
vyjmout a izolovat.

253

253 „V intelektuální oblasti, jestliže bylo veškeré dělení přivedeno ke konci, 
zůstává to, co je jednoduché. Ve smyslové oblasti nemůže být dělení při
vedeno ke konci nikdy. Je-li v myšlenkách zrušeno, nezbývá nie.“ -  E CLVII, 
Ak. XXffl, 40. (Pozn. vyd.)
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2. kap. Antithetika, 2. antinomie

Antitéze

Žádná složená věc ve světě se neskládá z jednoduchých částí a nikde 
v něm neexistuje nic jednoduchého.

transcendentálních idejí

Důkaz
Předpokládejte: složená věc (jako substance) se skládá z jednoduchých

je možné jen v prostoru, musí se ze stejného počtu částí, z kolika se 
skládá to složené, skládat i prostor, který to zaujímá. Prostor se pak 
neskládá z jednoduchých částí, nýbrž z prostorů. Každá část složeného 
předmětu tedy musí zaujímat nějaký prostor. Úplně první části všeho 
složeného jsou však jednoduché. Jednoduché tudíž zaujímá určitý 
prostor. Protože pak všechno reálné, jež zaujímá určitý prostor, zahr
nuje rozmanitost prvků, jež se nacházejí navzájem mimo sebe, a je 
tedy složené, a sice (jakožto reálně složené) nikoli z akcidentů (neboť 
ty nemohou být bez substance navzájem mimo sebe), ale ze substancí, 
bylo by toto jednoduché složené ze substancí; což si protiřečí.

Druhá věta antiteze, že ve světě neexistuje vůbec nic jednoduchého, 
zde má znamenat jen tolik, že existence něčeho naprosto jednoduchého 
nemůže být vysvětlena z žádné zkušenosti nebo vnímání, ani vnější, 
ani vnitřní, a že naprosto jednoduché je tedy pouhou ideou, jejíž objek
tivní realitu nelze nikdy vykázat v nějaké možné zkušenosti, a nemá 
tedy v expozici jevů žádné použití ani předmět. Předpokládejme totiž, 
že by pro tuto transcendentálni ideu bylo možno nalézt předmět ve 
zkušenosti; empirický názor tohoto předmětu by pak musel být poznán 
jako takový, který neobsahuje vůbec žádnou rozmanitost prvků nachá
zejících se navzájem mimo sebe a spojených v jednotu. Protože pak 
z neuvědomování si takové rozmanitosti nelze vyvozovat její úplnou 
nemožnost v nějakém názoru objektu, což je však pro absolutní simpli
citu naprosto nutné, plyne odtud, že na tuto simplicitu nelze soudit 
z žádného vjemu, ať už je jakýkoli. Protože tedy něco takového jako 
naprosto jednoduchý objekt nemůže být nikdy dáno v nějaké možné 
zkušenosti, smyslový svět však musí být považován za úhrn veškeré 
možné zkušenosti, není v něm nikde dáno nic jednoduchého.
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Poznámka k druhé antinomii
I. K tezi

Mluvím-li o nějakém celku, který se nutné skládá z jednoduchých 
částí, rozumím tím jen substanciální celek jako vlastní compositum, tj. 
nahodilou jednotu rozmanitosti, která -  je-li dána (alespoň v myš
lenkách) odděleně -  je uváděna do vzájemného spojení, a tím vytváří 
jedno. Prostor bychom vlastně neměli nazývat compositum, nýbrž 
totum, poněvadž jeho části jsou možné jen v rámci celku, a nikoli celek 
prostřednictvím částí. V krajním případě by se mohl nazývat com
positum ideále, nikoli však compositum reále. To je však jen sub- 
tilnost. Poněvadž prostor není složeninou ze substancí (ani z reálných 
akcidentů), pak jestliže v něm veškeré složení zruším, nesmí zbývat 
nic, ani bod; neboť ten je možný jen jako hranice prostoru (a tedy 
něčeho složeného). Prostor a čas se tedy neskládají z jednoduchých 
částí. Ani to, co patří pouze ke stavu nějaké substance, má-li již něja
kou velikost (například změna), se neskládá z jednoduchého; tj. určitý 
stupeň změny nevzniká přírůstkem mnoha jednoduchých změn. Naše 
usuzování ze složeného na jednoduché platí jen o věcech, jež existují 
samy pro sebe. Avšak akcidenty nějakého stavu neexistují samostatně. 
Důkaz nutnosti jednoduchého jako součásti všeho substanciálního 
složeného,254 a tím celou záležitost vůbec, můžeme tedy snadno zne
hodnotit, když ho rozšiřujeme příliš daleko a chceme ho uplatňovat na 
všechno složené bez rozdílu, jak se již skutečně častěji stalo.

Mluvím zde ostatně jen o jednoduchém, které je ve složeném nutně 
dáno, jelikož toto může být v nějako ve své součásti rozloženo. Vlast
ní význam slova monas (jak ho používal Leibniz) by se ovšem měl 
týkat jen takového jednoduchého, jež je dáno bezprostředně jako jed-

254 Vydání A: „jednoduchého jako součásti všeho substanciálního a slo
ženého“. (Pozn. vyd.)
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Tato druhá věta antiteze jde mnohem dál než první, která vylučuje 
jednoduché pouze z názoru složeného, zatímco druhá je odstraňuje 
z celé přírody; proto také mohla být tato věta dokázána nikoli z pojmu 
daného předmětu vnějšího názoru (složeného), nýbrž jen z jeho vztahu 
k možné zkušenosti vůbec.

Poznámka k druhé antinomii
II. K antitezi

Proti této větě o nekonečné dělitelnosti hmoty, jejíž důkaz je pouze 
matematický, uvádějí své námitky monadisté, kteří jsou podezřelí již 
tím, že nejjasnější matematické důkazy nechtějí uznat za náhledy do 
povahy prostoru, nakolik je skutečně formální podmínkou možnosti 
veškeré hmoty, nýbrž že se na ně dívají pouze jako na závěry z ab
straktních, ale libovolných pojmů, které nelze vztahovat ke skutečným 
věcem. Stejně jako kdyby bylo vůbec možné vymyslet nějaký jiný 
druh názoru, než který je dán v původním názoru prostoru, a jako 
kdyby se určení tohoto prostoru a priori zároveň netýkala všeho toho, 
co je možné jen proto, že to tento prostor vyplňuje. Dopřejeme-li jim 
sluchu, museli bychom si vedle matematických bodů, které jsou jed
noduché, ale nejsou částí, nýbrž pouze hranicí prostoru, myslet ještě 
fyzikální body, které jsou sice také jednoduché, ale mají tu přednost, že 
jako části prostoru tento prostor svou pouhou agregací vyplňují. Aniž 
bych zde opakoval obecná a jasná vyvrácení tohoto nesmyslu, s nímž 
se tak často setkáváme, stejně jako je zcela marné chtít jen pomocí 
diskurzivních pojmů odmudrovat evidenci matematiky, poznamená
vám jen, že když je tu filosofie šikanována matematikou, děje se tak 
proto, že zapomíná, že v této otázce se jedná pouze o jevy a jejich 
podmínky. Zde totiž nestačí k čistému rozvazovacímu pojmu složeného 
nalézt pojem jednoduchého, nýbrž k názoru složeného (hmoty) je třeba 
nalézt názor jednoduchého, a to není podle zákonů smyslovosti, a tudíž 
ani u předmětů smyslů, vůbec možné. I když o celku sestávajícího ze 
substancí, který je myšlen pouze čistým rozumem, vždy platí, že před

*

každým složením takového celku musíme mít něco jednoduchého, 
neplatí to o totum substantiale phaenomenon,262 které jako empirický

262 „substanciální, jevící se celek“ (Pozn. vyd.)
«
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noduchá substance (například v sebevědomí), a nikoli jako prvek slo
ženého, který bychom mohli lépe nazývat atomus. A protože chci 
dokazovat jednoduché substance jen se zřetelem k složenému, jako 
jeho elementy, mohl bych tuto tezi druhé antinomie nazývat transcen
dentálni atomistikou. Protože však toto slovo bylo již dávno použito 
k označení zvláštního způsobu vysvětlování tělesných jevů (molecu- 
larum), a tedy předpokládá empirické pojmy, nechť se nazývá dialek
tickou zásadou monadologie.
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názor v prostoru má tu nutnou vlastnost, že žádná jeho část není jed- 
noduchá, protože není jednoduchá žádná část prostoru. Nicméně mo- 
nadisté byli natolik bystří, že se nepokoušeli vyhnout této těžkosti tím, 
že by kladli prostor jako podmínku možnosti předmětů vnějšího názo
ru (těles), nýbrž že předpokládali předměty a dynamický vztah sub
stancí vůbec jako podmínku prostoru. O tělesech máme ovšem určitý 
pojem pouze jako o jevech; ale tělesa jako jevy nutně předpokládají 
prostor jako podmínku možnosti všech vnějších jevů, a tato vytáčka je 
proto marná, jako ostatně byla již dostatečně odmítnuta výše v tran
scendentálni estetice. Kdyby to byly věci samy o sobě, pak by ovšem 
důkaz monadistů platil.

Druhé dialektické tvrzení se vyznačuje tou zvláštností, že má proti 
sobě dogmatické tvrzení, které se jako jediné ze všech rozumářských 
tvrzení pokouší na předmětu zkušenosti otevřeně dokázat skutečnost 
toho, co jsme výše přisoudili pouze transcendentálním idejím, totiž 
absolutní simplicitu substance; totiž, že předmět vnitřního smyslu, 
myslící Já, je naprosto jednoduchou substancí. Aniž bych se zde nyní 
do toho pouštěl (protože to bylo výše posouzeno podrobněji), pozna
menám pouze, že když je něco myšleno jen jako předmět, aniž bychom 
k jeho názoru přidávali nějaké syntetické určení (jak se to děje pro
střednictvím zcela holé představy Já), nemůže být v takové představě 
postiženo nic rozmanitého a žádné složení. Jelikož predikáty, pomocí 
nichž tento předmět myslím, jsou navíc pouze názory vnitřního smys
lu, nemůže se v nich ani vyskytovat nic, co by dokazovalo nějakou 
rozmanitost prvků vně sebe navzájem, a tedy reálné složení. Jen sebe
vědomí tedy způsobuje, že nemůže -  protože subjekt, který myslí, je 
zároveň svým vlastním objektem -  samo sebe rozdělit (ačkoli může 
rozdělit v sobě obsažená určení); neboť vzhledem k sobě samému je 
každý předmět absolutní jednotou. Nicméně je-li tento subjekt zkou
mán zvnějšku jako předmět názoru, pak by přece jen vykazoval slo- 
ženost ve svém jevu. Tak ale musí být zkoumán vždy, když chceme 
vědět, je-li v něm nějaká rozmanitost prvků vně sebe navzájem, či 
nikoli.
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Třetí rozpor

Teze

kauzalitu prostřednictvím svobody.

Důkaz
Předpokládejme, že neexistuje žádná jiná kauzalita než podle přírod
ních zákonů; pak vše, co se děje, předpokládá nějaký předcházející 
stav, po němž to podle určitého pravidla nevyhnutelně následuje. Před
cházející stav však sám musí být něčím, co se stalo (co vzniklo v čase, 
neboť to předtím nebylo), protože kdyby to bylo vždy, nebyl by jeho

»

následek vznikl, nýbrž byl by musel existovat stále. Kauzalita příčiny,
■

jejímž prostřednictvím se něco děje, je tedy sama něčím, co se událo 
a co podle přírodního zákona opět předpokládá nějaký předcházející 
stav a jeho kauzalitu, ten ale právě tak předpokládá opět nějaký ještě 
starší stav atd. Jestliže se tedy vše děje podle pouhých přírodních 
zákonů, existuje vždy jen nějaký subaltemí, nikdy však první začátek, 
a na straně příčin pocházejících jedna z druhé tedy neexistuje vůbec 
žádná úplnost řady. Přírodní zákon však spočívá právě v tom, že se bez 
dostatečné apriorně určené příčiny nic neděje. Věta, že by veškerá 
kauzalita byla možná jen podle přírodních zákonů, odporuje tudíž ve 
své neomezené obecnosti sama sobě, a proto tato kauzalita nemůže být 
přijata jako jediná.

Je tedy nutno přijmout kauzalitu, jejímž prostřednictvím se něco 
děje, aniž by příčina takového dění byla dále určována ještě nějakou 
jinou, předcházející příčinou podle nutných zákonů, tj. je nutno při
jmout absolutní spontaneitu příčin -  totiž to, že řada jevů, která pro
bíhá podle přírodních zákonů, je s to začít sama od sebe - ,  a tedy 
transcendentálni svobodu, bez níž dokonce ani v běhu přírody není 
pořadí jevů na straně příčin nikdy úplné.
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Antitéze
Žádná svoboda není, nýbrž vše ve světě se děje pouze podle přírodních 
zákonů.

Důkaz
Předpokládejte, že existuje svoboda v transcendentálním smyslu jako 
zvláštní druh kauzality, podle které mohou probíhat události světa, 
totiž mohutnost začít nepodmíněně nějaký stav, a tedy i řadu jeho 
následků; touto spontaneitou pak naprosto začne nejen určitá řada, 
nýbrž i určení této spontaneity samé k vytvoření řady, tj. kauzalita, 
takže nepředchází nic, čím by bylo toto probíhající jednání určeno 
podle stálých zákonů. Každý začátek jednání však předpokládá stav, 
kdy příčina ještě nejedná, a dynamicky první začátek jednání před
pokládá stav, který nemá s předcházejícím stavem téže příčiny vůbec 
žádnou kauzální souvislost, tj. žádným způsobem z něj neplyne. Tran
scendentálni svoboda stojí tedy proti kauzálnímu zákonu, a podobné 
spojení sukcesivních stavů působících příčin, podle něhož není možná 
jednota zkušenosti, s nímž se tedy ani v žádné zkušenosti nesetkáváme, 
je tudíž prázdným výplodem myšlení.

Nemáme proto nic než přírodu, v níž musíme hledat souvislost a řád 
světových událostí. Svoboda (nezávislost) od zákonů přírody, je sice 
osvobozením od donucení, ale také osvobozením od vodítka všech 
pravidel. Nelze totiž říci, že do kauzality běhu světa vstupují místo 
přírodních zákonů zákony svobody. Kdyby totiž byla svoboda určena 
podle zákonů, nebyla by svobodou, nýbrž opět ničím jiným než pří
rodou. Příroda a transcendentálni svoboda se tedy liší podobně jako 
zákonnost a bezzákonnost, z nichž první sice zatěžuje naše rozva
žování obtíží hledat původ událostí v řadě příčin stále výše, poněvadž 
jejich kauzalita je vždy podmíněná, ale jako odškodnění nám slibuje 
úplnou a zákonitou jednotu zkušenosti, zatímco šalba svobody sice 
slibuje bádajícímu rozvažování uklidnění v řadě příčin, jelikož ho vede 
k nepodmíněné kauzalitě, která začíná jednat sama od sebe, která však 
-  protože je sama slepá -  přetrhává vodítko pravidel, jež jediné umož
ňuje naprosto souvislou zkušenost.

2. kap. Antithetika, 3. antinomie

transcendentálních idejí
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Poznámka k třetí antinomii
I. K tezi

Transcendentálni idea svobody netvoří sice ani zdaleka celý obsah 
psychologického pojmu tohoto jména, který je z větší části empirický, 
nýbrž tvoří jenom obsah absolutní spontaneity jednání jako vlastní 
základ jeho imputability, přesto je však vlastním kamenem úrazu pro 
filosofii, která naráží na nepřekonatelné potíže, má-li připustit takový 
druh nepodmíněné kauzality. To, co uvádělo v otázce svobody vůle 
spekulativní rozum odjakživa do rozpaků, je tedy vlastně jen transcen
dentálni a týká se pouze toho, zda musíme přijmout nějakou mohut
nost, která by sama od sebe začínala řadu sukcesivních věcí nebo sta
vů. Otázku, jak je taková mohutnost možná, není nutné být s to zodpo
vědět, a to právě tak, jako je nutné spokojit se u kauzality podle přírod
ních zákonů s tím, že apriorně poznáváme, že taková kauzalita musí 
být předpokládána, i když možnost, jak je prostřednictvím určité exis
tence kladena existence něčeho jiného, na žádný způsob nechápeme, 
a musíme se proto přidržovat pouze zkušenosti. Tuto nutnost prvního 
začátku v řadě jevů ze svobody jsme sice vlastně dokázali, jen nakolik 
je to žádoucí pro pochopitelnost vzniku světa, zatímco na všechny 
následující stavy se můžeme dívat jako na posloupnost podle pouhých 
přírodních zákonů. Protože tím však přece jen bylo dokázáno (i když 
nikoli nahlédnuto), že řada v čase je s to začít úplně sama od sebe, je 
nám nyní dovoleno nechat začínat různé řady co do kauzality samo
statně i uprostřed běhu světa a substancím tohoto světa přiznávat mo
hutnost jednání ze svobody. A nenechme se přitom zdržovat nedo
rozuměním, že totiž -  protože sukcesivní řada ve světě může mít jen 
komparativně první začátek, jelikož ve světě přece vždy nějaký stav 
věcí předchází -  není za běhu světa možný žádný absolutní začátek 
řad. Nemluvíme zde totiž o absolutně prvním začátku podle času, 
nýbrž o absolutně prvním začátku podle kauzality. Jestliže (například) 
nyní zcela svobodně a bez nutně určujícího vlivu přírodních příčin 
vstanu ze svého křesla, začíná touto událostí, včetně jejích přirozených 
následků do nekonečna, úplně nová řada, třebaže co do času je tato 
událost jen pokračováním nějaké předcházející řady. Toto rozhodnutí 
a čin totiž vůbec neleží v posloupnosti pouhých přírodních účinků 
a není jejich pouhým pokračováním. Určující přírodní příčiny, jde-li
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Poznámka k třetí antinomii
II. K antitezi

Obhájce všemohoucnosti přírody (transcendentálni fyziokracie) by 
z odporu k nauce o svobodě hájil svou větu proti jejím rozumářským 
závěrům následovně: Nepřijímáte-li ve světě nic matematicky prvního 
co do času, nemusíte hledat ani nic dynamicky prvního co do kauzality. 
Kdo vám přikázal vymyslet si nějaký naprosto první stav světa, a tím 
absolutní počátek postupně uplývající řady jevů, a -  abyste své ob
razotvornosti poskytli nějaký bod klidu -  vytyčit hranice neomezené 
přírodě? Protože substance na světě vždy byly -  přinejmenším si tako
vý předpoklad vynucuje jednota zkušenosti —, nečiní nám také žádnou 
potíž připustit, že vždy existovalo i střídání jejich stavů, tj. řada jejich 
změn, a že tedy nelze hledat žádný, ani matematicky, ani dynamicky 
první začátek. Možnost takového nekonečného původu bez prvního 
článku, vzhledem k němuž by vše ostatní pouze následovalo, nelze 
vysvětlit, pokud jde o jeho možnost. Chcete-li však proto tuto hádanku 
přírody odhodit, pak zjistíte, že jste nuceni odvrhnout mnoho základ
ních syntetických vlastností (základních sil), které právě tak málo 
dokážete pochopit, a nakonec se vám musí stát pohoršlivou sama mož
nost změny vůbec. Kdybyste totiž neshledali na základě zkušenosti, že 
skutečně je, nikdy byste si nemohli a priori vydumat, jak je taková 
nepřetržitá posloupnost bytí a nebytí možná.

I když se transcendentálni mohutnost svobody prozatím z nouze 
připouští, aby proměny světa mohly začít, přece jen by musela být tato 
mohutnost přinejmenším mimo svět (i když bude vždy troufalou opo
vážlivostí předpokládat mimo úhrn všech možných názorů předmět, 
který nemůže být dán v žádném možném vjemu). Avšak připisovat 
substancím takovou mohutnost ve světě samém nemůže být nikdy 
dovoleno, poněvadž by pak z větší části zmizela souvislost jevů vzá
jemně se nutně určujících podle všeobecných zákonů, kterou nazývá
me přírodou, a s touto souvislostí by zmizel i znak empirické pravdy, 
který odlišuje zkušenost od snu. Vedle takové bezzákonné mohutnosti 
svobody si totiž lze sotva ještě myslet přírodu, protože její zákony jsou 
vlivem svobody neustále měněny, a hra jevů, která by byla podle pou
hé přírody pravidelná a rovnoměrná, je tím matena a stává se nesou
vislou.
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o tuto událost, zcela přestávají vládnout nad těmito přírodními účinky. 
Tato událost sice následuje po oněch, avšak nikoli z nich, a proto musí 
být -  sice ne co do času, ale s ohledem na kauzalitu -  nazývána úplně 
prvním začátkem v řadě j evů.

Potřeba rozumu odvolávat se v řadě přírodních příčin na nějaký 
první začátek ze svobody se jasně potvrzuje v tom, že všichni filoso
fové starověku (vyjma epikúrejské školy) se cítili nuceni přijmout 
k vysvětlení pohybů světa nějakého prvního hybatele, tj. nějakou svo
bodně jednající příčinu, která tuto řadu stavů první a sama od sebe 
začala. Neodvažovali se totiž vysvětlovat nějaký první začátek z pouhé 
přírody.

v

Čtvrtý rozpor

Teze

Ke světu patří něco, co je -  buď jako jeho část, nebo jako jeho příčina 
naprosto nutným jsoucnem.

Důkaz
Smyslový svět jako celek všech jevů obsahuje zároveň i řadu změn. 
Bez těchto změn by nám totiž nebyla dána dokonce ani představa 
časové řady jako podmínky možnosti smyslového světa.255 Každá změ
na je však podřízena své podmínce, která co do času předchází a za níž 
je nutná. Každé podmíněné, jež je dáno, předpokládá pak s ohledem na 
svou existenci úplnou řadu podmínek až k naprosto nepodmíněnému, 
které jediné je absolutně nutné. Musí tedy existovat něco absolutně 
nutného, existuje-li nějaká změna jako jeho následek. Toto nutné samo 
však patří k smyslovému světu. Za předpokladu, že by bylo mimo 
tento svět, odvozovala by totiž od něho řada světových změn svůj 
počátek, aniž by však sama tato nutná příčina patřila k smyslovému 
světu. To však není možné. Protože totiž začátek časové řady může být

255 Čas jako formální podmínka možnosti změn jim sice objektivně před
chází, avšak subjektivně a ve skutečnosti vědomí je tato představa přece jen
dána tak jako každá jiná, totiž jen z podnětu vjemů.
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transcendentálních idejí

Antitéze

Nikde, ani ve světě, ani mimo svět, neexistuje naprosto nutná bytost 
jako jeho příčina.

Důkaz

Předpokládejte, že svět sám je, nebo že v něm je nějaká nutná bytost. 
Potom by byl v řadě jeho změn buď nějaký začátek, který by byl ne
podmíněně nutný, tudíž bez příčiny, což odporuje dynamickému záko
nu určení všech jevů v čase; nebo by řada sama byla bez jakéhokoli 
začátku, a -  ačkoli ve všech svých částech nahodilá a podmíněná 
přesto by byla v celku naprosto nutná a nepodmíněná, což si samo 
protiřečí, poněvadž existence nějakého množství nemůže být nutná, 
nemá-li nutnou existenci o sobě ani jediná jeho část.

Předpokládejte naopak, že nějaká naprosto nutná příčina světa exis
tuje mimo svět. Pak by tato příčina jako nejvyšší článek v řadě příčin 
proměn světa nejprve začínala263 jejich existenci a jejich řadu. Pak by

263 Slovo „začínat“ se používá ve dvojím významu. První význam je aktiv
ní, protože příčina začíná (infit) nějakou řadu stavů jako svůj účinek. Druhý 
význam je pasivní, protože kauzalita začíná (fit) v příčině samé. Usuzuji tu 
z prvního významu na druhý.

B 481
A 453

B 483
A 455

297



Elementy, II. Logika, 2. odd. Dialektika, 2. kn. Úsudky, 2. část

B 484 
A 456

B 486
A 458

určen jen tím, co časově předchází, musí nejvyšší podmínka začátku 
existovat v čase, kdy tento čas ještě nebyl (neboť začátek je existencí, 
již předchází čas, ve kterém věc, která začíná, ještě nebyla). Patří tedy 
kauzalita nutné příčiny změn, a tedy i sama tato příčina, k času, a tedy 
k jevu (ve kterém je čas možný pouze jako jeho forma), nemůže tudíž 
být myšlena odděleně od smyslového světa jako úhrnu všech jevů. I ve 
světě samém je tedy obsaženo něco naprosto nutného (ať již je to celá 
světová řada sama, nebo nějaká její část).

Poznámka ke čtvrté antinomii
I. K tezi

Abych dokázal existenci nutného jsoucna, nesmím zde použít žádný 
jiný než kosmologický argument, který totiž postupuje od podmíně
ného v jevu k nepodmíněnému v pojmu, jelikož na nepodmíněné se 
díváme jako na nutnou podmínku absolutní totality řady. Pokoušet se 
o důkaz z pouhé ideje nejvyššího ze všech jsoucen vůbec náleží jinému 
principu rozumu, a proto o něm budeme muset hovořit samostatně.

Čistý kosmologický důkaz nemůže dokázat existenci nutného jsouc
na jinak, než že zároveň ponechá nerozhodnuto, zda je jím svět sám, 
nebo nějaká od něho odlišná věc. Abychom to totiž zjistili, potře
bujeme k tomu zásady, které již nejsou kosmologické a nepostupují 
v řadě jevů, nýbrž jsou to pojmy nahodilých jsoucen vůbec (pokud 
jsou uvažována jen jako předměty rozvažování); dále potřebujeme 
princip, jak taková jsoucna s nutným jsoucnem spojit pomocí pouhých 
pojmů, což vše patří do transcendentní filosofie, pro niž tu dosud není 
místo.

Jestliže však jednou začneme důkaz kosmologicky, a to tím, že mu 
položíme za základ řadu jevů a regres v této řadě podle empirických 
zákonů kauzality, nemůžeme od něj později utéci a přejít k něčemu, co 
vůbec nepatří do této řady jako její článek. Za podmínku totiž musí být 
něco považováno právě v tomtéž významu, v jakém byla chápána 
relace podmíněného k jeho podmínce v řadě, která měla k této nejvyšší 
podmínce v nepřetržitém postupu vést. Pokud je tento vztah smyslový 
a patří-li k možnému empirickému používání rozvažování, může nej
vyšší podmínka nebo příčina tento regres uzavřít jen podle zákonů
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ale také musela začít jednat a její kauzalita by patřila do času, avšak 
právě proto do úhrnu jevů, tj. do světa; následně by nesměla ona sama, 
tato příčina, ležet mimo svět, což odporuje našemu předpokladu. Ani 
ve světě, ani mimo něj (ale v kauzálním spojení s ním) tedy není žádná 
naprosto nutná bytost.

Poznámka ke čtvrté antinomii
II. K antitezi

Domníváme-li se, že při stoupání v řadě jevů narážíme na obtíže, po
kud jde o existenci nějaké naprosto nutné nej vyšší příčiny, nesmějí se 
tyto obtíže zakládat na pouhých pojmech o nutné existenci věci vůbec, 
a být tedy jen ontologické, nýbrž musí vycházet z kauzálního spojení 
s řadou jevů, aby k ní přijaly podmínku, která je sama nepodmíněná, 
a musí tedy být kosmologické a odvozené podle empirických zákonů. 
Musí se totiž ukázat, že stoupání v řadě příčin (ve smyslovém světě) 
nemůže nikdy skončit u nějaké empiricky nepodmíněné podmínky 
a že kosmologický argument nahodilosti stavů světa a jeho změn vy
znívá proti přijetí nějaké první a tuto řadu naprosto prvotně zahajující 
příčiny.

V této antinomii se však objevuje zvláštní kontrast, že totiž z téhož 
důvodu, z něhož se v tezi vyvozovala existence nějaké prabytosti, se 
v antitezi vyvozuje její nebytí, a sice s touž přísností. Nejprve se říkalo: 
Existuje nutná bytost, protože celý uplynulý čas obsahuje řadu všech 
podmínek, a tudíž i nepodmíněné (nutné). Nyní se říká: Neexistuje 
žádná nutná bytost, právě proto, že celý uplynulý čas obsahuje řadu 
všech podmínek (které jsou tedy dohromady opět podmíněné). Příčina 
toho je následující: První argument hledí jen na absolutní totalitu řady 
podmínek, z nichž jedna určuje druhou v čase, a získává tím nepod
míněné a nutné. Druhý argument bere naproti tomu v úvahu nahodilost 
všeho toho, co je v časové řadě určené (protože každému prvku řady 
předchází čas, v němž musí být podmínka sama opět určena jako pod
míněná), čímž všechno nepodmíněné a veškerá absolutní nutnost zcela
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smyslovosti, a tudíž jen jako patřící k časové řadě, a nutné jsoucno 
musí byt považováno za nejvyšší článek světové řady.

256Přesto si lidé dovolili takový skok (jjLeTct($ao*is sis á\Xo 7évos)
■

učinit. Usuzovali totiž ze změn ve světě na empirickou nahodilost, tj. 
na jejich závislost na empiricky určujících příčinách, a získali tak vze
stupnou řadu empirických podmínek, což také bylo zcela správné. Pro
tože však přitom nebyli s to nalézt žádný první počátek a žádný nej
vyšší článek, opustili náhle empirický pojem nahodilosti a přijali čistou 
kategorii, která dosud dávala podnět pouze k inteligibilní řadě, jejíž 
úplnost se zakládala na existenci naprosto nutné příčiny, která pak byla 
osvobozena -  jelikož nebyla vázána na žádné smyslové podmínky -  i 
od časové podmínky začít sama své kauzální působení. Tento postup je 
však naprosto neoprávněný, jak lze usoudit z následujícího výkladu.

Nahodilé v čistém smyslu kategorie je to, čeho kontradiktorický 
protiklad je možný. Z empirické nahodilosti však nelze vůbec usuzovat 
na nahodilost inteligibilní. Co se mění, toho protiklad (jeho stavu) je 
v nějakém jiném čase skutečný, tedy i možný; tudíž to není kontra
diktorický protiklad předcházejícího stavu, což by vyžadovalo, aby 
v témže čase, v němž byl předcházející stav, mohl být na jeho místě 
jeho protiklad, na který nelze z této změny vůbec usuzovat. Těleso, 
které bylo v pohybu, bylo A, a když se zastavilo, bylo non A. Z toho 
pak, že po stavu A následuje stav protikladný stavu A, nelze vůbec 
usuzovat, že kontradiktorický protiklad stavu A je možný, a že stav A 
je tudíž nahodilý; neboť k tomu by bylo třeba, aby v témže čase, kdy 
existoval pohyb, mohl být místo něho klid. Nevíme však nic víc, než že 
v následujícím čase skutečně byl klid, a tudíž byl i možný. Avšak 
pohyb v jednom čase a klid v nějakém jiném čase nejsou navzájem 
kontradiktorický protikladné. Sukcese protikladných určení, tj. změna, 
tedy v žádném případě nedokazuje nahodilost podle pojmů čistého 
rozvažování, a nemůže tedy také vést k existenci nutné bytosti podle 
čistých pojmů rozvažování. Změna dokazuje jen empirickou nahodi
lost, tj. že nový stav by sám pro sebe, bez příčiny, která patří do pře
dešlého času, nemohl podle zákona kauzality vůbec vzniknout. Tato 
příčina -  i když je přijímána jako naprosto nutná -  se přesto musí v této 
podobě vyskytovat v čase a patřit k řadě jevů.

256 „Přechod do jiného rodu.“ (Pozn. vyd.)
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odpadají. Způsob usuzování v obou argumentech přitom zcela od
povídá i prostému lidskému rozumu, který se častěji ocitá v situaci, že 
se dostane sám se sebou do sporu, když svůj předmět zvažuje ze dvou 
odlišných stanovisek. Pán von Mairan považoval spor dvou slavných 
astronomů, který vznikl z podobné těžkosti s volbou stanoviska, za 
fenomén dostatečně pozoruhodný na to, aby o něm napsal zvláštní 
pojednání. Jeden totiž soudil, že Měsíc se otáčí kolem své osy, protože 
je k Zemi přivrácen stále toutéž stranou; druhý soudil, že Měsíc se 
neotáčí kolem své osy, právě proto, že je k Zemi přivrácen stále toutéž 
stranou. Oba úsudky byly správné, pokud jsme zaujali stanovisko, 
z něhož chtěl každý z nich pohyb Měsíce pozorovat.

2. kap. Antithetika, 4. antinomie
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Kapitola třetí. O tom, jaký má rozum
na tomto svém rozporu zájem

Zde tedy máme celou dialektickou hru kosmologických idejí, které 
vůbec nedovolují, aby jim v nějaké možné zkušenosti byl dán odpo
vídající předmět, ba nedovolují ani to, aby je rozum myslel v souladu 
s obecnými zákony zkušenosti, které přece také nejsou libovolně vy
myšlené, nýbrž rozum je k nim nutně veden v nepřetržitě postupující 
empirické syntéze, chce-li to, co může být podle pravidel zkušenosti 
určeno vždy jen podmíněně, osvobodit od všech podmínek a uchopit 
v nepodmíněné totalitě. Všechna tato rozumářská tvrzení představují 
právě tolik pokusů vyřešit čtyři přirozené a nevyhnutelné problémy 
rozumu, jichž tedy může být právě jen tolik, a ani víc, ani míň, protože 
není víc řad syntetických předpokladů, které empirickou syntézu a

• *priori omezuji.
Skvělé výboje rozumu rozšiřujícího svou oblast za všechny hranice 

zkušenosti jsme představili jen v suchopárných tezích, které obsahují 
pouze důvod jeho oprávněných nároků, a oprostili jsme je, jak se sluší 
na transcendentálni filosofii, od všeho empirického, ačkoli celá nádhe
ra rozumových tvrzení může zazářit jen v jejich spojení s ním. Avšak 
filosofie v této aplikaci a v pokračujícím rozšiřování používání rozu
mu, když začíná na poli zkušenosti a postupně se povznáší až k těmto 
vznešeným idejím, ukazuje důstojnost, která by zanechala hodnotu 
všech jiných lidských věd hluboko pod sebou -  kdyby dokázala své 
vypjaté nároky obhájit - , jelikož slibuje, že zdůvodní naše nej větší 
očekávání a výhledy, pokud jde o poslední účely, v nichž se nakonec 
musí všechny snahy rozumu sjednotit. Otázky, zda má svět počátek 
v čase a zda existují hranice jeho rozlehlosti v prostoru; zda někde 
existuje, a možná i v mém myslícím Já, nějaká nedělitelná a nezniči
telná jednota, anebo zdaje vše dělitelné a pomíjivé; zda jsem ve svých 
jednáních svobodný, nebo zda mne, stejně jako jiné bytosti, vede pří
roda a osud; a konečně, zda existuje nějaká nejvyšší příčina světa, ane
bo jsou posledním předmětem, u něhož se musíme při všem svém 
přemýšlení zastavit přírodní věci a jejich řád, to jsou otázky, za jejichž 
řešení by se matematik rád vzdal celé své vědy; neboť ta mu s ohledem 
na nejvyšší a nejnaléhavější účely lidstva nemůže poskytnout žádné

302



3. kap. O tom, jaký má rozum na tomto svém rozporu zájem

uspokojení. Kromě toho, že matematika, tato pýcha lidského rozumu, 
nám poskytuje návod jak ve velkém, stejně jako v malém rozumět 
přírodě v jejím řádu a pravidelnosti, jakož i v obdivuhodné jednotě 
jejích hybných sil, a daleko přitom překračuje očekávání filosofie sta
vějící jen na obecné zkušenosti, spočívá vlastní důstojnost matematiky 
v tom, že dává podnět a povzbuzení k používání rozumu přesahujícímu 
veškerou zkušenost a zásobuje filosofii, která se takovými záležitostmi 
zabývá, těmi nej lepšími materiály, aby pomocí přiměřených názorů 
podpořila rozumová zkoumání, pokud to jen povaha rozumu dovoluje.

Na neštěstí pro spekulaci (možná ale na štěstí pro praktické určení

jetí takové změti důvodů pro a proti, že ani kvůli jeho cti, a dokonce 
ani kvůli jeho bezpečnosti není možné, aby se stáhl zpět a přihlížel 
tomuto zápasu lhostejně jako nějaké bojové hře, ještě méně pak, aby 
přikazoval pouze smír. Protože ho předmět sporu velmi zajímá, nezbý
vá mu nic jiného, než přemýšlet sám u sebe o původu této nejednot
nosti rozumu se sebou samým, o tom, zda na ní třeba nenese vinu 
pouhé neporozumění, po jehož objasnění sice možná na obou stranách 
odpadnou pyšné nároky, ale zato by mohla nad rozvažováním a smysly 
nastoupit trvalá, klidná vláda rozumu.

Toto důkladné objasnění prozatím ještě odložíme a nejprve zváží
me, na kterou stranu bychom se nejraději přidali, kdybychom museli 
zaujmout stanovisko. Jelikož v tomto případě nepostupujeme podle 
logického zkušebního kamene pravdy, nýbrž jen podle našeho zájmu, 
bude takové zkoumání -  i když s ohledem na sporné právo obou stran 
nic nevyřeší -  přesto užitečné v tom, že nám umožní pochopit, proč se 
účastníci tohoto sporu přidali raději na jednu než na druhou stranu, 
aniž by to přitom způsobil nějaký výjimečný náhled předmětu. Takové 
zkoumání rovněž vysvětlí některé jiné vedlejší věci, například ze- 
lotický zápal jedné strany a chladné tvrzení druhé, proč lidé ochotně 
projevují svůj radostný souhlas s jednou stranou, a proti druhé jsou 
předem nesmiřitelně předpojatí.

Existuje však něco, co při tomto předběžném posuzování určuje 
naše hledisko, na jehož základě je lze jedině provést s patřičnou dů
kladností, a to je srovnání principů, z nichž obě strany vycházejí. Ve 
všech tvrzeních antiteze pozorujeme dokonalou stejnorodost způsobu 
myšlení a naprostou jednotu maximy, totiž princip čistého empirismu, 
a to nejen ve vysvětlování jevů ve světě, nýbrž i při řešení transcen-

B 493 
A 465

B 494
A 466

303



B 495
A 467

dentálních idejí o světě samém. Naproti tomu tvrzení teze vycházejí 
nejen z empirického způsobu vysvětlování uvnitř řady jevů, ale kladou 
sem ještě intelektuální principy, takže jejich maxima není jednoduchá. 
Nazvu ji podle jejího podstatného rozlišujícího znaku dogmatismem 
čistého rozumu.

Na straně dogmatismu, neboli na straně teze, se při určování kosmo
logických rozumových idejí projevuje:

Za prvé, určitý praktický zájem, který upřímně sdílí každý dobře 
smýšlející člověk, pokud skutečně chápe, co je mu prospěšné. To, že 
svět má nějaký počátek, že mé myslící Já je jednoduché, a má tudíž 
nepomíjející přirozenost, že je toto Já zároveň ve svém samovolném 
jednání svobodné a že se pozvedá nad přírodní nutnost, a konečně, že 
celý řád věcí, které tvoří svět, pochází od jedné prabytosti, od níž vše 
odvozuje svou jednotu a účelné spojení; to všechno jsou základní 
kameny morálky a náboženství. Antiteze nás olupuje o všechny tyto 
opory, nebo se přinejmenším zdá, že nás o ně olupuje.

Za druhé, na této straně se projevuje i spekulativní zájem rozumu. 
Když totiž transcendentálni ideje přijímáme a používáme tímto způso
bem, můžeme celý řetěz podmínek postihnout zcela a priori a odvození 
podmíněného pochopit tak, že začneme od nepodmíněného, což anti
teze nedokáže; pro ni je velmi špatným doporučením, že na otázku 
týkající se podmínek její syntézy není s to dát odpověď, která by nepři
pouštěla další nekonečné otázky. Podle ní musíme stoupat od daného 
počátku k nějakému vyššímu, každá částice vede k ještě menší částici, 
každá událost má vždy nad sebou jako příčinu ještě nějakou jinou 
událost, a podmínky existence vůbec se vždy opírají opět o jiné, aniž 
by kdy v nějaké samostatné věci jakožto prabytosti dosáhly nepodmí
něného postavení a opory.

Za třetí, tato strana má i výhodu popularity, která určitě není tou 
nejmenší částí jejího doporučení. Prosté rozvažování nenachází v ide
jích nepodmíněného počátku veškeré syntézy ani tu nejmenší potíž, 
poněvadž je beztak zvyklé postupovat spíše k následkům, než stoupat 
k důvodům, a v pojmech absolutně prvního (nad jehož možností se 
nezamýšlí) nachází úlevu a zároveň i pevný bod, ke kterému může 
připojit vodítko svých kroků, zatímco v neúnavném stoupání od pod
míněného k podmínce nemůže nalézt žádné zalíbení, protože je vždy 
jednou nohou ve vzduchu.
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Na strane empirismu, neboli antitéze, se v určení kosmologických 
idejí nenachází:

Za prvé, žádný takový praktický zájem plynoucí z čistých principů 
rozumu, jaké obsahují morálka a náboženství. Spíše se zdá, že pouhý 
empirismus je obě zbavuje veškeré síly a vlivu. Neexistuje-li žádná od 
světa odlišná původní bytost, je-li svět bez počátku, a tedy i bez stvoři
tele, není-li naše vůle svobodná a naše duše je stejně dělitelná a pomí
jející jako hmota, pak ztrácejí veškerou platnost i morální ideje a zása
dy a hroutí se spolu s transcendentálními idejemi, které představovaly 
j ej ich teoretickou oporu.

Naproti tomu nabízí empirismus spekulativnímu zájmu rozumu 
určité výhody, které jsou velmi lákavé a daleko převyšují ty, které 
může nabídnout dogmatický učitel rozumových idejí. Podle empirismu 
se rozvažování pohybuje vždy na své zvláštní půdě, totiž na poli sa- 
mých možných zkušeností, po jejichž zákonech může pátrat a s jejichž 
pomocí může donekonečna rozšiřovat své bezpečné a srozumitelné 
poznání. Zde může a má znázorňovat svůj předmět -  jak sám o sobě, 
tak v jeho vztazích -  v názoru, nebo alespoň v pojmech, jejichž obraz 
může být jasně a zřetelně předložen v podobných daných názorech. 
Nejen že rozvažování nemá zapotřebí opouštět tento řetěz přírodního 
řádu, aby se zaměřilo na ideje, jejichž předměty nezná, protože mu 
jakožto myšlenkové věci nemohou být nikdy dány; nýbrž mu ani není 
dovoleno opustit svou práci a pod záminkou, že je nyní ukončena, 
přejít do oblasti idealizujícího rozumu a k transcendentním pojmům, 
kde už nemusí pozorovat a bádat podle přírodních zákonů, nýbrž může 
jen vymýšlet a básnit, a to s jistotou, že nemůže být vyvráceno skuteč
nostmi přírody, protože zrovna na její svědectví není vázáno, nýbrž že 
ji smí pomíjet, nebo ji dokonce podřizovat vyšší autoritě, totiž autoritě 
čistého rozumu.

Empirik proto nikdy nedovolí přijmout nějaké období přírody jako 
naprosto první, ani nebude při pohledu na její rozsah považovat něja
kou hranici za nejzazší nebo přecházet od přírodních předmětů, které 
může pomocí pozorování a matematiky analyzovat a v názoru synte
ticky určit (tj. od rozprostraněného), k těm předmětům, které nemůže 
ani mysl, ani obrazotvornost nikdy in concreto znázornit (tj. k jed
noduchému). Nemůže souhlasit ani s tím, aby se dokonce i v přírodě 
předpokládala mohutnost působit nezávisle na přírodních zákonech (tj. 
svoboda), a tím byl zužován úkol rozvažování pátrat podle vodítka nut-
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ných pravidel po vzniku jevů. A nakonec nemůže připustit ani to, aby
chom příčinu něčeho hledali*mimo přírodu (tj. v prabytosti), protože 
neznáme nic víc než přírodu; jedině ona nám totiž poskytuje předměty 
a může nás poučit o jejich zákonech.

Nemá-li ovšem empirický filosof se svou antitezi jiný záměr, než 
potlačit přemoudřelost a opovážlivost rozumu zneuznávajícího své

>

pravé poslání a holedbajícího se porozuměním a věděním tam, kde 
vlastně porozumění a poznání končí, a to, co ponecháváme s ohledem 
na praktický zájem v platnosti, chce vydávat za podporování spekula
tivního zájmu, aby, kde to vyhovuje jeho pohodlnosti, přetrhl nit fyzic
kých zkoumání a pod záminkou, že jde o rozšiřování poznání, ji navá
zal na transcendentálni ideje, jejichž prostřednictvím poznáváme vlast
ně jen to, ze nic nevíme; kdyby se tedy, pravím, empirik s tímto spo
kojil, byla by jeho zásadou maxima umírněnosti v nárocích, skrom
nosti v tvrzeních a zároveň nej většího možného rozšíření našeho roz
važování pomocí učitele, který je nám zvlášť určen, totiž zkušenosti.
V takovém případě bychom totiž nebyli zbaveni intelektuálních před
pokladu a víry potřebných pro naše praktické záležitosti; pouze by
chom je nemohli nechat vystupovat okázale pod titulem vědy a rozu
mového náhledu, poněvadž skutečné spekulativní vědění nemůže ni
kde postihnout žádný jiný předmět než předmět zkušenosti, a když 
překročíme její hranice, nemá syntéza, která se pokouší o nové a na 
zkušenosti nezávislé poznatky, žádný substrát názoru, na němž by 
mohla být prováděna.

Takto ale, když se empirismus sám stává vzhledem k idejím (jak to 
většinou bývá) dogmatickým a zpupně popírá to, co je mimo sféru jeho 
nazírajících poznatků, sám se proviňuje pýchou, která si zde zaslouží 
pokárání o to víc, že se tím praktickému zájmu rozumu působí nena
hraditelná škoda.

Protiklad mezi epikureismem264 a platonismem je tento:

264 Stále je ještě otázkou, zda Epikúros někdy předkládal své zásady jako 
objektivní tvrzení. Pokud však nebyly ničím jiným než maximami spekula
tivního používání rozumu, prokázal v nich opravdovějšího filosofického du
cha než kterýkoli jiný starověký mudrc. To, že k vysvětlování jevů musíme 
přistupovat tak, jako kdyby pole zkoumání nebylo omezeno žádnou hranicí 
nebo počátkem světa; že látku světa musíme předpokládat takovou, jaká musí 
být, když o ní chceme být poučeni prostřednictvím zkušenosti; že nelze před-

■
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Oba říkají víc než vědí, ale tak, že epikureismus povzbuzuje a pod
poruje vědění, a sice v neprospěch praxe, zatímco platonismus nám 
sice nabízí výborné principy k praktickému používání, avšak právě tím 
dovoluje rozumu, aby se ve všem, v čem je nám jedině dopřáno spe
kulativní vědění, oddával idealistickému vysvětlování přírodních jevů, 
a proto zanedbával fyzikální bádání.

A konečně, pokud jde o třetí moment, k němuž lze při předběžné 
volbě mezi oběma svářícími se stranami přihlížet, je velmi zarážející, 
že empirismus se netěší popularitě, přestože bychom očekávali, že 
zdravý lidský rozum se dychtivě chopí návrhu, který slibuje, že ho 
bude uspokojovat pouze zkušenostními poznatky a jejich rozumovou 
souvislostí, zatímco transcendentálni dogmatika ho nutí stoupat vzhůru 
k pojmům, které daleko překračují náhled a rozumové schopnosti i ta
kových hlav, které jsou v myšlení nejzběhlejší. Avšak právě to je jeho 
pohnutka. Zdravý lidský rozum se totiž nachází v takovém postavení, 
kdy se nad něj nemůže nijak vyvyšovat ani ten nejučenější člověk. 
Jestliže něčemu rozumí málo nebo nic, nemůže se ani nikdo jiný ho
ledbat, že tomu rozumí víc, a i když o tom neumí mluvit zrovna podle 
pravidel školy jako jiní, přesto o tom může dialekticky mudrovat ne
konečně víc, protože se pohybuje mezi pouhými idejemi, o nichž toho 
lidé namluví nejvíce právě proto, že o nich nic nevědí, zatímco jde-li
o bádání v přírodě, museli by zcela zmlknout a přiznat svou nevě
domost. Už pohodlí a ješitnost jsou tedy silným doporučením těchto 
zásad. Navíc, ačkoli filosofovi bude velmi zatěžko přijmout něco jako 
zásadu, aniž by si to mohl sám před sebou ospravedlnit, nebo dokonce 
zavádět pojmy, jejichž objektivní realitu nelze nahlédnout, pro zdravý 
lidský rozum není nic obvyklejšího. Ten chce mít něco, od čeho by 
mohl s důvěrou vyjít. Obtíž s pochopením samotného tohoto předpo
kladu jej neznepokojuje, poněvadž mu to (nevědoucímu, co to zna
mená chápat) nikdy ani nepřijde na mysl, a považuje za známé to, co je

pokládat žádné jiné vytváření událostí, než jaké je určeno neměnnými přírod
ními zákony; a konečně, že přitom nesmí být použita žádná od světa oddělená 
příčina, to jsou ještě i dnes velmi správné, ale málo dodržované zásady rozši
řování spekulativní filosofie, jakož i vyhledávání principů morálky nezávisle 
na cizích pomůckách, aniž by proto směl být ten, kdo požaduje, abychom ony 
dogmatické věty ignorovali, zabýváme-li se pouhou spekulací, obviňován 
z toho, že je chce popírat.
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mu díky častějšímu používání běžné. A konečně u něj veškerý spe
kulativní zájem ustupuje praktickému zájmu a rozum si namlouvá, že 
nahlíží a rozumí tomu, co přijmout nebo věřit ho ve skutečnosti nutí 
pouze jeho obavy a naděje. Tak je empirismus transcendentálně-idea-
1 i zujícího rozumu zcela připraven o veškerou popularitu, a af už ob
sahuje sebevíc nedostatků z hlediska nej vyšších praktických zásad, 
není se vůbec třeba obávat toho, že někdy překročí hranice školy a zís
ká o moc větší vážnost v širší obci a přízeň velkého davu.

Lidský rozum je co do své povahy architektonický, tj. dívá se na 
všechny poznatky jako na součást nějakého možného systému, a proto 
také připouští jen takové principy, které každému zamýšlenému po
znatku přinejmenším neznemožňují nacházet se v jednom systému 
pohromadě s jinými poznatky. Věty naší antiteze jsou však toho druhu, 
že dovršení stavby poznání zcela znemožňují. Podle nich existuje před 
každým stavem světa vždy ještě nějaký starší stav, v každé jeho části 
jsou vždy ještě jiné, opět dělitelné části, každé události předchází 
nějaká jiná, která byla právě tak zplozena opět jinou, a v existenci je 
vůbec vše vždy jen podmíněné, aniž by se uznávala nějaká nepod
míněná a první existence. Poněvadž tedy antiteze nikde nepřipouští nic 
prvního a ani žádný počátek, který by mohl sloužit jako absolutní 
základ stavby, je za daných předpokladů nějaká upíná budova poznání 
zcela nemožná. Proto je architektonický zájem rozumu (který požaduje 
nikoli empirickou, nýbrž čistou rozumovou jednotu a priori) přiro
zeným doporučením pro všechna tvrzení obsažená v tezi.

Kdyby se však někdo dokázal všeho zájmu odříci a brát v úvahu 
tvrzení rozumu bez ohledu na všechny následky, pouze podle obsahu 
jejich důvodů, pak by se takový člověk nacházel -  za předpokladu, že 
by nevěděl o žádném jiném východisku z té tísně, než se přihlásit 
k jedné, nebo ke druhé ze sporných nauk -  v jakémsi neustále kolísa
jícím stavu. Dnes by mu tvrzení, že lidská vůle je svobodná, připadalo 
nepřesvědčivé; zítra -  když vzal v úvahu nepřerušitelný řetěz přírody -  
by měl za to, že svoboda není než sebeklam a že vše je pouhá příroda. 
Kdyby pak ale došlo k činům a k jednání, zmizela by tato hra pouhého 
spekulativního rozumu jako stínové obrazy snu, a on by volil své prin
cipy jen podle praktického zájmu. Protože se však pro přemýšlející 
a bádající bytost přece jen sluší, aby věnovala jistý čas pouze zkoumá
ní svého vlastního rozumu, ale oprostila se přitom od veškeré stranic- 
kosti a své poznámky veřejně předložila k posouzení ostatním, nelze
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nikomu zazlívat, a ještě méně pak bránit v tom, aby nechal vystupovat 
své teze a antiteze tak, jak jsou schopny -  nezastrašovány žádnými 
vyhrůžkami -  hájit se před porotci jeho vlastního stavu (totiž stavu 
slabých lidí).

Kapitola čtvrtá. O transcendentálních úkolech čistého rozumu,
pokud musí být možno je  zcela vyřešit

Chtít rozřešit všechny úkoly a zodpovědět všechny otázky by před
stavovalo nestydatou velkohubost a výstřední namyšlenost, takže by
chom se tím nutně ihned připravili o veškerou důvěru. Nicméně exis
tují vědy, k jejichž přirozenosti patří, že každá otázka, která se v nich 
vyskytne, musí být zcela zodpověditelná z toho, co již víme, protože 
odpověď musí pramenit z týchž zdrojů, z nichž vzešla otázka, a kde 
v žádném případě není dovoleno vymlouvat se na nevyhnutelnou ne
vědomost, nýbrž je možné požadovat řešení. Co je ve všech možných 
případech právo a co bezpráví, musíme vědět s ohledem na pravidlo, 
protože se to týká našich povinností, a k tomu, co nemůžeme vědět, 
nemáme také žádnou povinnost.265 Naproti tomu ve vysvětlování pří
rodních jevů nám musí řada věcí zůstat nejasná a leckterá otázka musí 
zůstat neřešitelná, protože to, co o přírodě víme, nestačí ve všech 
případech ani zdaleka k tomu, co máme vysvětlit. Můžeme se pak ptát, 
zdali se v transcendentálni filosofii vyskytuje nějaká otázka, týkající se 
objektu předloženého našemu rozumu, která je právě tímto čistým 
rozumem nezodpověditelná, a zda se můžeme jejímu rozhodnému 
zodpovězení právem vyhnout tím, že to přidáme jako naprosto nejisté 
(ze všeho toho, co můžeme poznat) k tomu, o čem sice máme natolik 
ponětí, abychom mohli vznést onu otázku, avšak zcela nám chybějí 
prostředky nebo schopnosti, abychom na ni mohli někdy odpovědět.

Tvrdím, že transcendentálni filosofie se od všeho spekulativního 
poznání liší tou zvláštností, že vůbec žádná otázka, která se týká něja
kého předmětu daného čistému rozumu, není právě pro tento lidský

265
9 )U každé antinomie je třeba ukázat, že kdyby byly předměty smyslů 

pojímány jako věci samy o sobě, nedal by se tento rozpor nijak rozřešit. Tudíž 
kdyby nebyla výše uvedená věta dokázána, dala by se z toho usuzovat.“ -  E 
CLXIX, Ak. XXIII, 40. (Pozn. vyd.)
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rozum neřešitelná a že žádné vymlouvání se na naši nevyhnutelnou 
nevědomost a nezbadatelnou hloubku úlohy nás nemůže zbavit povin
nosti důkladně a úplně na ni odpovědět. Právě týž pojem, který nám 
umožňuje otázku vznést, nás totiž musí také činit způsobilými na otáz
ku odpovědět, j elikož předmět se mimo daný poj em vůbec nevyskytuj e 
(j ako v případě práva a bezpráví).

V transcendentálni filosofii to však nejsou žádné jiné než kosmolo
gické otázky, u nichž můžeme právem požadovat uspokojující odpo
věď týkající se povahy jejich předmětu, a filosof se jim nesmí vyhnout 
tím, že se vymluví na neproniknutelnou temnotu a na to, že se tyto 
otázky mohou týkat jen kosmologických idejí. Předmět totiž musí být 
dán empiricky a otázka se týká pouze toho, nakolik je přiměřený ideji. 
Je-li předmět transcendentálni, a tedy sám neznámý -  například zda 
ono něco, jehož jevem (v nás samých) je myšlení (duše), je nějaká 
o sobě jednoduchá bytost; zda existuje nějaká příčina všech věcí, která 
je naprosto nutná atd. - , pak je třeba, abychom ke své ideji hledali 
nějaký předmět, o kterém můžeme přiznat, že je nám neznámý, avšak 
proto ještě není nemožný.266 Kosmologické ideje se však vyznačují tou 
zvláštností, že mohou předpokládat svůj předmět a empirickou syntézu 
potřebnou k jeho pojmu jako danou, a otázka, která z nich vzniká, se 
týká jen postupu této syntézy, pokud má obsahovat absolutní totalitu, 
a ta už není ničím empirickým, neboť nemůže být dána ve zkušenosti. 
Jelikož je tu řeč pouze o věci jako předmětu možné zkušenosti, a nikoli 
jako o věci samé o sobě, nelze na transcendentní kosmologické otázky 
odpovídat nezávisle na ideji, neboť otázka se netýká žádného předmětu 
samého o sobě. Pokud jde o možnou zkušenost, nebudeme se ptát po 
tom, co může být dáno v nějaké zkušenosti in concreto, nýbrž co je

266 Na otázku, jaký charakter má transcendentálni předmět, nemůžeme sice 
dát žádnou odpověď, totiž říci, čím je tento předmět, ale můžeme říci, že sama 
otázka nemá smysl, protože nemá žádný předmět. Proto jsou také všechny 
otázky transcendentálni nauky o duši zodpověditelné a skutečně zodpovězené, 
neboť se týkají transcendentálního subjektu všech vnitřních jevů, který sám 
není jevem, a který tedy není dán jako předmět, a pro který žádná z kategorií 
(jichž se tato otázka vlastně týká) nenachází podmínky. Máme zde tedy pří
pad, kdy platí všeobecný výrok, že žádná odpověď je také odpověď, totiž že 
otázka po charakteru něčeho takového, co nemůže být myšleno pomocí žád
ného určitého predikátu, protože je kladeno zcela mimo sféru předmětů, které 
nám mohou být dány, je zcela nicotná a prázdná.
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4. kap. O transcendentálních úkolech čistého rozumu...

obsaženo v ideji, k níž se má empirická syntéza pouze přibližovat; tuto 
otázku tedy musí byt možno rozřešit jediné z ideje, neboť taje pouhým 
výtvorem rozumu, který tudíž odpovědnost nemůže odmítat a svalovat
ji na neznámý předmět.

Není to nic tak mimořádného, jak se zprvu zdá, že nějaká věda může 
požadovat a očekávat vesměs určité řešení všech do jejího celku patří
cích otázek (quaestiones domesticae), i když snad možná ještě nebyly 
ani nalezeny. Vedle transcendentálni filosofie existují ještě dvě čisté 
rozumové vědy, jedna má pouze spekulativní obsah, zatímco druhá má 
obsah praktický: čistá matematika a čistá morálka. Slyšel snad někdy 
někdo, že by se kvůli nevyhnutelné neznalosti podmínek pokládalo za 
nejisté, jaký je zcela přesně vztah průměru ke kružnici v racionálních 
či iracionálních číslech? Poněvadž pomocí racionálních čísel nemůže 
být udán zcela kongruentně a pomocí čísel iracionálních nebyl dosud 
nalezen, soudilo se, že lze s jistotou poznat alespoň nemožnost tako
vého řešení, a Lambert to dokázal. Ve všeobecných principech mravů 
nemůže být nic nejistého, poněvadž tyto věty jsou buď docela nicotné 
a nesmyslné, nebo musí vyplývat pouze z našich rozumových pojmů. 
Naproti tomu v přírodovědě existuje nekonečné množství domněnek, 
u nichž nelze nikdy očekávat jistotu, protože přírodní jevy jsou před
měty, které jsou nám dány nezávisle na našich pojmech, k nimž tedy 
není klíč v nás a našem čistém myšlení, nýbrž je mimo nás. Právě proto 
nemůže být v mnoha případech nalezen, a ani nelze očekávat spo
lehlivé vysvětlení těchto otázek. Otázky transcendentálni analytiky, 
které se týkají dedukce našeho čistého poznání, sem nepočítám, poně
vadž nyní pojednáváme jen o jistotě soudů, které se týkají předmětů, 
a nikoli původu našich pojmů samých.

Nebudeme se tedy moci vyhnout závaznosti nějakého přinejmenším 
kritického řešení předložených otázek rozumu tím, že si budeme stěžo
vat na úzké meze svého rozumu a že se zdánlivě pokorným sebepozná- 
ním přiznáme, že je nad síly našeho rozumu rozhodnout, zda existuje 
svět od věčnosti, nebo má nějaký počátek; zda je světový prostor do 
nekonečna vyplněn jsoucny, nebo zdaje uzavřen v určitých hranicích; 
zda je ve světě něco jednoduchého, nebo zda musí být vše dělitelné do 
nekonečna; zda existuje vytváření a působení ze svobody, nebo zda je 
vše zřetězeno přírodním řádem, a konečně zda existuje nějaká zcela 
nepodmíněná a o sobě nutná bytost, nebo zda je vše ve své existenci 
podmíněné, a tudíž vnějšně závislé a o sobě nahodilé. Všechny tyto

B 508
A 480

B 509 
A 481
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otázky se totiž týkají předmětu, který nemůže být dán nikde jinde než 
v našich myšlenkách, totiž naprosto nepodmíněné totality syntézy 
jevů. Jestliže o tom nedokážeme na základě našich vlastních pojmů říci 
ani poznat nic jistého, nesmíme svalovat vinu na věc, která se před 
námi skrývá; neboť taková věc nám nemůže být (protože se mimo naši 
ideu nikde nevyskytuje) vůbec dána, nýbrž příčinu musíme hledat 
v naší ideji samé, která je neřešitelná, a o níž přesto tvrdohlavě předpo
kládáme, že jí odpovídá nějaký skutečný předmět. Jasný výklad dialek
tiky, která existuje v našem pojmu samém, by nás brzy přivedl k úplné 
jistotě o tom, jak máme ohledně takové otázky soudit.

Proti vaší výmluvě na nejistotu v těchto problémech lze postavit, za 
prvé, tuto otázku, na kterou musíte alespoň zřetelně odpovědět: Odkud 
máte ideje, při jejichž řešení se zaplétáte do takových těžkostí? Jsou 
snad jevy tím, co jimi potřebujete vysvětlit, a u čeho máte díky těmto 
idejím hledat jen principy nebo pravidla jejich expozice? Předpoklá
dejte, že příroda je před vámi zcela odhalená; vašim smyslům a vědomí 
všeho, co je předkládáno vašemu názoru, nezůstalo nic skryto; a přesto 
nebudete pomocí žádné zkušenosti s to in concreto poznat předmět 
svých idejí (neboť to kromě tohoto úplného názoru vyžaduje i zavr
šenou syntézu a vědomí její absolutní totality, což nelze získat žádným 
empirickým poznáním); vaše otázka tedy nemůže být k vysvětlení 
nějakého vyskytujícího se jevu vůbec nutná, a tedy nemůže být kla
dena jakoby předmětem samým. Tento předmět se vám totiž nemůže 
nikdy naskytnout, protože nemůže být dán v žádné možné zkušenosti. 
Vy zůstáváte se všemi možnými vjemy vždy v zajetí podmínek, ať pro
storu nebo času, a nedospíváte k ničemu nepodmíněnému, abyste zjis
tili, zda je toto nepodmíněné třeba hledat v absolutním počátku synté
zy, nebo v absolutní totalitě řady bez jakéhokoli počátku. Celek v em
pirickém významu je ale vždy jen komparativní. Absolutní celek veli
kosti (vesmír), dělení, původu, podmíněnosti existence vůbec, se vše
mi otázkami, jako například, jestli je lze uskutečnit pomocí konečné 
syntézy, nebo syntézy, která má pokračovat do nekonečna, se žádné 
možné zkušenosti netýká. Ani v nej menším byste například nemohli 
vysvětlit jevy nějakého tělesa lépe, nebo i jen jinak, kdybyste před
pokládali, že se skládá z jednoduchých, anebo vždy bez výjimky ze 
složených částí; neboť nikdy se nemůžete setkat se zcela jednoduchým 
jevem, a právě tak málo se vám někdy může naskytnout nějaká neko
nečná složenina. Jevy vyžadují vysvětlení, jen když jsou podmínky
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5. kap. Skeptický výklad kosmologických otázek...

jejich vysvetlení dány ve vnímání, ale vše, co na nich kdy může být B 519 
dáno shrnuté v absolutním celku, samo vjemem není. Je to ale vlastně A 484 
tento celek, jehož vysvětlení je požadováno v transcendentálních úko
lech rozumu.

Jelikož samo řešení těchto úkolů se nikdy nemůže vyskytnout ve 
zkušenosti, nemůžete říci, že je nejisté, co je třeba v tomto ohledu 
přiřknout předmětu. Váš předmět je totiž pouze ve vašem mozku a mi
mo něj nemůže být vůbec dán; proto se máte starat jen o to, abyste byli 
jednotni sami se sebou a vyvarovali se amfibolie, která z vaší ideje vy
tváří domnělou představu něčeho empiricky daného, a tudíž také před
stavu objektu, který má být poznáván podle zákonů zkušenosti. Dog
matické řešení je tedy ne snad pouze nejisté, nýbrž nemožné. Avšak 
kritické řešení, které může být zcela jisté, vůbec nezkoumá otázku 
objektivně, nýbrž podle základů poznání, na nichž je založena.

Kapitola pátá. Skeptický výklad kosmologických otázek
pomocí všech čtyř transcendentálních idejí

Rádi bychom ustoupili od požadavku dosáhnout dogmatické odpovědi 
na naše otázky, kdybychom již předem chápali, že ať odpověď dopadne 
jakkoli, naši nejistotu jen prohloubí a nás uvrhne z jedné nepocho
pitelnosti do druhé, z jedné temnoty do nějaké ještě větší, a možná 
dokonce i do rozporů. Pokud naše otázka vyžaduje jen kladnou nebo 
zápornou odpověď, je prozíravé ponechat domnělé důvody odpovědi 
stranou a nejprve uvážit, co bychom vlastně získali, kdyby odpověď 
dopadla ve prospěch jedné strany, a pak naopak. Stane-li se, že v obou 
případech vznikne čirý nesmysl (nonsens), je to odůvodněná výzva, 
abychom kriticky zkoumali otázku samu a podívali se, zda se sama 
nezakládá na nějakém neodůvodněném předpokladu a zda si nepohrá- 
vá s nějakou ideou, která svou nesprávnost prozradí spíše při aplikaci 
a svými důsledky, než je-li vyložena samostatně. Velký užitek skep
tického způsobu nakládání s otázkami, které čistý rozum klade čistému 
rozumu, spočívá ve způsobu, jímž se můžeme s malým vynaložením 
sil zbavit velkého dogmatického břemene, abychom na jeho místo 
postavili střízlivou kritiku, která jako pravé kathartikon šťastně odstra
ní blud včetně jeho doprovodného jevu, mnoho vědění.
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Kdybych tedy mohl o nejaké kosmologické ideji předem nahléd
nout, že ať už by se přiklonila na kteroukoli stranu nepodmíněného 
v regresivní syntéze jevů, přesto by byla pro každý rozvazovací pojem 
buď příliš velká, nebo příliš malá, pak bych chápal, že -  jelikož ona 
idea má přece co dělat jen s předmětem zkušenosti, který má být mož
nému rozvažovacímu pojmu přiměřený -  musí být docela prázdná 
a bez významu, protože tento předmět se k ní nehodí, ať už jí ho při
způsobuji, jak chci. A to je skutečně případ všech pojmů světa, které 
také, pokud na nich lpí, právě proto zaplétají rozum do nevyhnutelné 
antinomie.

Předpokládejte totiž za prvé, že svět nemá počátek, pak je tato idea 
pro váš pojem příliš velká; neboť tento pojem, jenž spočívá v sukce- 
sivním regresu, nemůže nikdy obsáhnout celou uplynulou věčnost. 
Předpokládejte, že svět mé počátek, pak je zase ona idea pro váš roz
važovací pojem v nutném empirickém regresu příliš malá. Počátek 
totiž vždy opět předpokládá čas, který mu předchází, tedy není ještě 
nepodmíněný, a zákon empirického používání rozvažování vám uklá
dá ptát se po nějaké ještě vyšší časové podmínce, a svět je tedy pro
tento zákon zjevně příliš malý.

Právě tak je tomu i s dvojí odpovědí na otázku po velikosti světa 
z hlediska prostoru. Je-li totiž svět nekonečný a neomezený, pak je pro 
každý možný empirický pojem příliš velký. Je-li konečný a omezený, 
pak se právem ještě ptáte: Co určuje tuto mez? Prázdný prostor není 
nějakým pro sebe existujícím korelátem věcí a nemůže být ani pod
mínkou, u níž byste mohli zůstat stát, a tím méně empirickou pod
mínkou, která by tvořila část možné zkušenosti. (Kdo totiž může mít 
zkušenost naprosté prázdnoty?) Absolutní totalita empirické syntézy 
ale vždy vyžaduje, aby nepodmíněné bylo zkušenostním pojmem. 
Omezený svět je tedy pro váš pojem příliš malý.

Za druhé, každý jev v prostoru (hmota) se skládá z nekonečně mno
ha částí, takže regres dělení je pro váš pojem vždy příliš velký; a má-li 
toto dělení prostoru u nějaké jeho části (u jednoduchého) přestat, pak 

B 516 je tento pojem pro ideu nepodmíněného příliš malý. Tento člen to- 
A 488 tiž vždy ještě připouští regres k dalším částem, které jsou v něm ob

saženy.
Za třetí, předpokládáte-li, že vše, co se ve světě děje, není ničím ji

ným než následkem přírodních zákonů, pak je kauzalita příčiny opět 
vždy něčím, co se děje, a vynucuje si váš regres k ještě vyšší příčině,
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a tudíž prodlužování řady podmínek a parte priori bez konce. Pouhá 
působící příroda je tedy pro každý váš pojem v syntéze světových 
událostí příliš velká.

Volíte-li občas události způsobené vámi samými, tudíž tvoření ze 
svobody, pak vás podle nevyhnutelného přírodního zákona pronásle
duje otázka „proč?“ a nutí vás podle kauzálního zákona zkušenosti jít 
za tento bod, a zjišťujete, že taková totalita spojení je pro váš nutný 
empirický pojem příliš malá.

Za čtvrté, jestliže předpokládáte nějaké naprosto nutné jsoucno (ať 
už je to svět sám, nebo něco ve světě, nebo příčina světa), pak je kla
dete do času nekonečně vzdáleného od každého daného okamžiku, 
poněvadž jinak by bylo závislé na nějaké jiné a starší existenci. Potom 
je však tato existence pro váš empirický pojem nepřiměřená a příliš 
velká, než abyste k ní někdy mohli postupným regresem dospět.

Je-li však podle vašeho mínění vše, co patří ke světu (ať už jako 
podmíněné, nebo jako podmínka), nahodilé, pak je každá vám daná 
existence pro váš pojem příliš malá, neboť vás stále nutí rozhlížet se 
ještě po nějaké jiné existenci, na níž je závislá.

Ve všech těchto případech j sme řekli, že idea světa j e pro empirický 
regres, a tedy pro každý možný rozvažovací pojem buď příliš velká, 
nebo příliš malá. Proč jsme se nevyjádřili opačně a neřekli, že v prv
ním případě je empirický pojem pro ideu příliš malý, zatímco ve dru
hém příliš velký, a že vina proto spočívá spíše na empirickém regresu, 
místo abychom obžalovávali kosmologickou ideu, že se tím „příliš 
mnoho“ nebo „příliš málo“ odchyluje od svého účelu, totiž od možné 
zkušenosti? Důvod byl tento: Možná zkušenost je to, co je jedině s to 
dát našim pojmům realitu; bez ní je každý pojem jen ideou bez pravdy 
a bez vztahu k nějakému předmětu. Proto byl možný empirický pojem 
měřítkem, podle něhož musela být idea posuzována, totiž je-li pouhou 
ideou a pomyslem, nebo má-li ve světě svůj předmět. Jen o tom totiž 
říkáme, že je ve vztahu k něčemu jinému příliš velké nebo příliš malé, 
co je přijímáno jen kvůli tomuto poslednímu a musí být podle něho 
upraveno. K hříčkám starých dialektických škol patřila i tato otázka: 
Jestliže koule neprojde určitou dírou, co máme říci? Že je koule příliš 
velká, nebo že je díra příliš malá? V tomto případě je lhostejné, pro co 
se rozhodnete, protože nevíte, který z těchto dvou předmětů je tu kvůli 
druhému. Naproti tomu neřeknete, že nějaký člověk je pro své šaty 
příliš dlouhý, nýbrž že šaty jsou pro něj příliš krátké.

5. kap. Skeptický výklad kosmologických otázek...
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Dospěli jsme tedy alespoň k odůvodněnému podezření, že kosmo
logické ideje a s nimi všechna dialektická tvrzení, jež se ocitla ve vzá
jemném sporu, mají nejspíš za základ prázdný a pouze smyšlený po
jem způsobu, jak je nám dán předmět těchto idejí, a toto podezření nás 
již může přivést na správnou stopu, jak odhalit šalbu, která nás tak 
dlouho mátla.267

Kapitola šestá. Transcendentálni idealismus jako klíč
k řešení kosmologické dialektiky

V transcendentálni estetice jsme dostatečně prokázali, že vše, co je na
zíráno v prostoru a v čase, a tedy všechny předměty naší možné zkuše
nosti, není ničím jiným než jevy, tj. pouhými představami, které tak jak 
si je představujeme, tj. jako rozprostraněná jsoucna nebo řada změn, 
nemají mimo naše myšlenky žádnou na sobě založenou existenci. Toto 
učení nazývám transcendentálním idealismem.268 Realista v transcen
dentálním významu vytváří z těchto modifikací naší smyslovosti věci 
subsistující o sobě, a tedy z pouhých představ dělá věci samy o sobě.

Byla by to křivda, kdyby nám někdo chtěl podsouvat tento již dávno 
zprofanovaný empirický idealismus, který tím, že předpokládá zvláštní 
skutečnost prostoru, popírá existenci rozprostraněných jsoucen v něm, 
nebo ji přinejmenším zpochybňuje, a neuznává v tomto ohledu žádný 
dostatečně průkazný rozdíl mezi snem a pravdou. Pokud jde o jevy

267
yyV kosmologických idejích říkají obě první věty na protiklad příliš 

mnoho, obě druhé příliš málo. Prvé říkají: všechno je buď v čase věčně, nebo 
má počátek, zatímco by měly říkat: nebo všechno není věčné a neexistuje jako 
věc sama o sobě ve vůbec žádném čase.

V druhých se říká příliš málo. Proto mohou být obě pravdivé, například 
všechno je ve světě buď závislé nebo nezávislé (vše je nutné). Tamto je pravda
o fenoménech, toto o noumenech mimo svět.“ -  E CLXX, Ak. XXIII, 40-41. 
(Pozn. vyd.)

268 Občas jsem ho nazýval i formálním idealismem, abych jej odlišil od 
materiálního, tj. obyčejného idealismu, který zpochybňuje nebo popírá samu 
existenci vnějších věcí. V řadě případů se zdá být vhodnější používat těchto 
než výše uvedených výrazů, aby se zabránilo jakémukoli nedorozumění. 
Poznámka ve vydání A není. (Pozn. vyd.)

316



6. kap. Transcendentálni idealismus jako klíč...

vnitřního smyslu v čase, neshledává v nich, jakožto skutečných vě
cech, žádnou obtíž; ba dokonce tvrdí, že jen tato vnitřní zkušenost 
dostatečně dokazuje skutečnou existenci svého objektu (samého o sobě 
se vším tímto časovým určením).

Náš transcendentálni idealismus naproti tomu připouští, že před- B 520
měty vnějšího názoru jsou skutečně právě takové, jak jsou v prostoru 
nazírány, a všechny změny v čase jsou takové, jak je představuje vnitř
ní smysl. Jelikož prostor je už formou takového názoru, který na
zýváme vnějším, a jelikož bez předmětů v něm by neexistovala žádná A 492 
empirická představa, můžeme a musíme rozprostraněná jsoucna v něm 
považovat za skutečná, a právě tak se to má i s časem. Avšak ani tento 
prostor sám a čas, a spolu s nimi všechny jevy nejsou samy o sobě 
žádnými věcmi, nýbrž jsou pouze představami, a vůbec nemohou exis
tovat mimo naši mysl, a dokonce ani vnitřní a smyslový názor naší 
mysli (jako předmětu vědomí), jejíž určení představuje sukcese růz
ných stavů v čase, není tím vlastním Já tak, jak existuje o sobě, neboli 
transcendentálním subjektem, nýbrž je pouze jevem, který byl dán 
smyslovosti této nám neznámé bytosti. Existence tohoto vnitřního jevu 
jako takto o sobě existující věci nemůže být připuštěna, protože jeho 
podmínkou je čas, který nemůže být určením nějaké věci samé o sobě.
V prostoru a čase je však empirická pravdivost jevů dostatečně zajiš
těna a dostatečně odlišena od příbuznosti se snem, pokud oba správně B 521 
a důsledně souvisejí podle empirických zákonů v jedné zkušenosti.

Předměty zkušenosti nejsou tudíž nikdy dány samy o sobě, nýbrž jen 
ve zkušenosti, a mimo ni vůbec neexistují. To, že mohou existovat A 493 
obyvatelé Měsíce, třebaže je žádný člověk nikdy neviděl, musí být 
ovšem připuštěno, ale znamená to jen tolik, že bychom se s nimi při 
možném pokroku zkušenosti mohli setkat; neboť vše, co se podle záko
nů empirického postupu nachází v kontextu s vnímáním, je skutečné. 
Obyvatelé Měsíce jsou tedy skuteční tehdy, když se nacházejí v empi
rické souvislosti s mým skutečným vědomím, i když proto hned nejsou 
skuteční o sobě, tj. mimo tento pokrok zkušenosti.

Není nám skutečně dáno nic než vnímání a empirický postup od 
vjemu k jiným možným vjemům. Jevy jsou totiž samy o sobě pouhými 
představami, skutečnými pouze ve vnímání, které není vskutku ničím 
jiným než skutečností nějaké empirické představy, tj. jevu. Nazývat 
nějaký jev skutečnou věcí před jejím vnímáním znamená buď to, že při 
pokračující zkušenosti musíme na takový vjem narazit, nebo to nemá
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vůbec žádný význam. Ríkat totiž, že jev existuje sám o sobě, bez vzta
hu k našim smyslům a možné zkušenosti, by bylo samozřejmě možné, 

B 522 kdyby byla řeč o věci samé o sobě. Řeč je ale pouze o jevu v prostoru
a čase, z nichž ani jeden není určením věcí samých o sobě, nýbrž jen 

A 494 určením naši smyslovosti; tudíž to, co obsahují (jevy), není ° sobě,
nýbrž jsou to pouhé představy, které, nejsou-li dány v nás (ve vnímá
ní), nemohou se vyskytovat nikde jinde.

Smyslová nazírací schopnost je vlastně jen receptivitou, schopností 
nechat se určitým způsobem afikovat představami, jejichž vzájemný 
vztah je čistým názorem prostoru a času (vesměs formami naší smys
lovosti) a které se nazývaj í, j sou-li v tomto vztahu (v prostom a čase) 
spojené a určitelné podle zákonů jednoty zkušenosti, předměty. Ne
smyslová příčina těchto představ je nám zcela neznámá, a nemůžeme ji 
tedy nazírat jako objekt; neboť takový předmět by nesměl být předsta
vován ani v prostom, ani v čase (jako v pouhých podmínkách smys
lové představy), a bez těchto podmínek si nemůžeme myslet vůbec

vůbec transcendentálním objektem, jen abychom měli něco, co od
povídá smyslovosti jako receptivitě. Tomuto transcendentálnímu ob- 

B 523 jektu můžeme připisovat celý rozsah a souvislost našich možných
vjemů a říkat, že je dán sám o sobě před veškerou zkušeností. Jevy 
však podle něj nejsou dány samy o sobě, nýbrž jen v této zkušenosti, 

A 495 protože jsou to pouhé představy, které znamenají nějaký skutečný
předmět jen jako vjemy, když totiž tento vjem souvisí se všemi ostat
ními vjemy podle pravidel jednoty zkušenosti. Tak můžeme říci, že 
skutečné věci uplynulého času jsou dány v transcendentálním předmě
tu zkušenosti; jsou to ale předměty jen pro mne a jsou skutečné v mi
nulém čase, pokud si představuji, že regresivní řada možných vjemů 
(ať již pod vládou dějin, nebo ve stopách příčin a účinků) podle empi
rických zákonů, jedním slovem běh světa, vede k uplynulé časové řadě 
jako podmínce přítomného času, který je pak představován jako sku
tečný jen v souvislosti nějaké možné zkušenosti, a ne sám o sobě, takže 
všechny události, jež od nepaměti uplynuly před mojí existencí, ne
znamenají nic jiného než možnost prodloužení řetězu zkušenosti, pří
tomným vjemem počínaje, vzhům k podmínkám, které tento vjem co 
do času určuj í.
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Jestliže si pak představuji všechny existující předměty smyslů ve 
veškerém čase a ve všech prostorech dohromady, pak takové předměty 
nekladu do obou názorů před zkušeností, nýbrž tato představa není B 524 
ničím jiným než myšlenkou možné zkušenosti v její absolutní úplnosti.
Jedině v ní jsou ony předměty (které nejsou než pouhými představami) 
dány. Říkáme-li však, že existují před každou mou zkušeností, zna- A 496 
mená to jen tolik, že se nacházejí v té části zkušenosti, ke které musím 
teprve postoupit -  vnímáním počínaje. Příčina empirických podmínek 
tohoto pokroku, a tedy toho, na které články, nebo také jak dalece na 
takové články mohu v regresu narazit, je transcendentálni, a mně proto 
nutně neznámá. Avšak o ni vlastně nejde, nýbrž jde jen o pravidlo 
postupu zkušenosti, v níž jsou mi předměty, totiž jevy, dány. Nakonec 
je také celkem jedno, řeknu-li, že bych při empirickém postupu mohl 
v prostoru narazit na hvězdy, které jsou stokrát vzdálenější než ty 
nejzazší, které vidím, nebo když řeknu, že se takové hvězdy ve svě
tovém prostoru možná vyskytují, i když je žádný člověk nikdy neviděl 
nebo neuvidí; neboť i kdyby byly dány jako věci samy o sobě, totiž bez 
vztahu k možné zkušenosti vůbec, přesto pro mne nejsou ničím, tudíž 
nejsou žádnými předměty, jestliže nejsou obsaženy v řadě empirického 
regresu. Jen ve zcela jiném vztahu, když mají být právě tyto jevy použi
ty ke kosmologické ideji absolutního celku, a když se tedy jedná o otáz- B 525 
ku, která překračuje hranice možné zkušenosti, nabývá rozlišování 
způsobu, jak chápeme skutečnost zmíněných předmětů smyslů, na zá- A 497 
vážnosti, totiž máme-li předejít záludnému bludu, který musí nevyhnu
telně vzejít z mylného výkladu našich vlastních zkušenostních pojmů.

Kapitola sedmá. Kritické rozhodnutí kosmologického sporu
rozumu se sebou samým

Celá antinomie čistého rozumu spočívá na dialektickém argumentu:
Je-li dáno podmíněné, je dána i úplná řada všech jeho podmínek. Před
měty smyslů jsou nám dány jako podmíněné, tudíž ... atd. Pomocí 
tohoto rozumového úsudku, jehož vyšší premisa se zdá být tak přiro
zená a samozřejmá, je pak podle různých podmínek (v syntéze jevů), 
tvoří-li určitou řadu, zavedeno právě tolik kosmologických idejí, které 
postulují absolutní totalitu těchto řad, a právě tím uvádějí rozum nevy
hnutelně se sebou samým do sporu. Avšak dříve než odhalíme klam-

7. kap. Kritické rozhodnutí kosmologického sporu...

319



B 526 nost tohoto rozumářského argumentu, musíme se na to připravit ospra
vedlněním a vymezením určitých pojmů, které se v něm vyskytují.

Za prvé, následující věta je jasná a nepochybně jistá: Je-li dáno 
A 498 podmíněné, je nám právě tím zadán regres v řadě všech podmínek až

k tomuto podmíněnému; již pojem podmíněného totiž říká, že je jím 
něco vztahováno k nějaké podmínce; je-li tato opět podmíněna, vzta
huje se k nějaké vzdálenější podmínce, a tak dále prostřednictvím 
členů té řady. Tato věta je tedy analytická a nemusí se vůbec obávat 
transcendentálni kritiky. Logickým postulátem rozumu je sledovat ono 
spojení pojmu s jeho podmínkami pomocí rozvažování, spojení, které 
je obsaženo již v pojmu samém, a pokračovat v něm tak daleko, jak jen 
to je možné.

Dále, jsou-li podmíněné právě tak jako jeho podmínka věcmi sa
mými o sobě, pak je nám, bylo-li dáno podmíněné, zadán nejen regres 
k podmínce, nýbrž podmínka je tím skutečně již spoludána, a protože to 
platí o všech členech řady, je tím zároveň dána i úplná řada podmínek, 
tudíž i nepodmíněné, anebo se spíše předpokládá, že je dáno podmí
něné, které bylo možné jen prostřednictvím oné řady. Syntéza pod
míněného s jeho podmínkou je syntézou pouhého rozvažování, které si 

B 527 věci představujc9jak jsou, aniž by se ohlíželo na to, zdali a jak můžeme
dospět k jejich poznání. Mám-li naproti tomu co dělat s jevy, které 

A 499 nejsou jakožto pouhé představy vůbec dány, jestliže nedospěji k jejich
poznání (tj. k jevům samým, neboť nejsou ničím jiným než empirickými 
poznatky), pak nemohu v témže smyslu říci: Je-li dáno podmíněné, pak 
jsou k němu dány i všechny podmínky (jako jevy), a v žádném případě 
tudíž nemohu usuzovat na absolutní totalitu jejich řady. Jevy totiž ne
jsou v aprehenzi samy ničím jiným než empirickou syntézou (v prosto
ru a čase), a jsou tedy dány jen v ní. Z toho však vůbec neplyne, že je-li 
dáno podmíněné (v jevu), je tím zároveň spoludána a předpokládána
i syntéza, která představuje jeho empirickou podmínku, nýbrž ta se 
vyskytuje až v regresu, a nikdy bez něj. V takovém případě však může
me s jistotou říci, že na této straně je regresk podmínkám, tj. pokračující 
empirická syntéza, namístě, nebo že je zadána, a že nemohou chybět 
podmínky, které jsou tímto regresem dány.

Z toho je zřejmé, že vyšší premisa kosmologického rozumového 
úsudku bere podmíněné v transcendentálním významu čisté kategorie, 
zatímco nižší premisa se chápe v empirickém významu rozvažovacího 
pojmu aplikovaného na pouhé jevy, a následně, že tu narážíme na onen

Elementy, II. Logika, 2. odd. Dialektika, 2. kn. Úsudky, 2. část
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dialektický klam, který se nazývá sophisma figurae dictionis. Tento 
klam však není uměle vyvolaný, nýbrž jde o zcela přirozený klam 
obyčejného rozumu. Když je totiž něco dáno jako podmíněné, před
pokládáme tím (ve vyšší premise) podmínky a jejich řadu jakoby na
slepo, protože to není nic jiného než logický požadavek, abychom 
k nějakému danému závěru přijali úplné premisy, a ve spojení pod
míněného s jeho podmínkou tu nelze zjistit žádný časový pořádek; jsou 
předpokládány o sobě jako dané zároveň. Dále je stejně přirozené 
pohlížet (v nižší premise) na jevy jako na věci o sobě a zároveň jako na 
předměty dané pouhému rozvažování, jako se to stalo ve vyšší pre
mise, kde jsem abstrahoval od všech podmínek názoru, za nichž jedině 
mohou být předměty dány. Přitom jsme ale přehlédli jeden pozoruhod
ný rozdíl mezi těmito pojmy. Syntéza podmíněného s jeho podmínkou 
a celá řada podmínek (ve vyšší premise) vůbec neobsahovaly časové 
omezení, ani pojem sukcese. Naproti tomu je empirická syntéza a řada 
podmínek v oblasti jevu (který je v nižší premise subsumován) nutně 
sukcesivní a je daná jen v čase po sobě; zde, stejně jako tam, jsem tudíž 
nemohl předpokládat absolutní totalitu syntézy a jejím prostřednictvím 
reprezentované řady, poněvadž tam jsou dány všechny členy řady o so
bě (bez časové podmínky), zde jsou však možné jen pomocí sukcesiv- 
ního regresu, který je dán jen tím, že ho skutečně provedeme.

Po důkazu této chyby v argumentu, který je společně kladen za 
základ (kosmologickým tvrzením), lze obě sporné strany jako takové 
odmítnout, protože nejsou s to opřít svůj požadavek o žádný opod
statněný důvod. Tím však ještě není jejich spor ukončen tak, že by byly 
usvědčeny, že obě nebo jedna z nich jsou ve věci samé, kterou obhajují 
(v závěru), v neprávu, třebaže ji nedokázaly založit na solidních důka
zech. Nic se nezdá zřejmější, než že ze dvou vět, z nichž jedna tvrdí: 
„Svět má počátek“, a druhá: „Svět nemá počátek, nýbrž existuje od 
věčnosti“, musí mít přece jedna pravdu. Je-li tomu ale tak, pak proto, 
že jasnost je na obou stranách stejná, a přesto se nikdy nepodaří zjistit, 
na které straně je právo, a spor nadále trvá, i když soudní dvůr rozumu 
přikázal oběma stranám klid. Nezbývá tedy jiný prostředek, jak tento 
spor důkladně a ke spokojenosti obou stran ukončit, než že budou — 
když se umějí navzájem tak krásně vyvracet -  konečně obě usvědčeny 
z toho, že se hádají pro nic za nic a že jim pouze jisté transcendentálni 
zdání předstíralo skutečnost tam, kde žádná není. Po této cestě k urov
nání sporu, který nelze rozsoudit, se nyní vydáme.

7. kap. Kritické rozhodnutí kosmologického sporu...
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Subtilní dialektik Zénón z Eleje byl již Platónem ostře kárán jako 
opovážlivý sofista za to, že se pokoušel -  aby ukázal své umění -  tutéž 
větu zdánlivými argumenty dokázat, a hned nato pomocí stejně silných 
argumentů opět vyvrátit. Tvrdil, že bůh (patrně to u něho nebylo nic 
jiného než svět) není ani konečný, ani nekonečný, že není ani v po
hybu, ani v klidu, že není žádné jiné věci ani podobný, ani nepodobný. 
Těm, kdo ho v té věci posuzovali, se zdálo, že chtěl zcela popřít dvě 
protiřečící si věty, což není možné. Nemyslím si však, že by mu toto 
bylo možno právem vytýkat. První z vět brzy blíže vysvětlím. Co se 
ostatních týče, pokud slovem bůh rozuměl universum, musel ovšem 
říci, že není ani trvale přítomno na svém místě (v klidu), ani že je mění 
(že se pohybuje), protože všechna místa jsou jen v universu, zatímco 
toto universum samo není na žádném místě. Jestliže vesmír obsahuje 
vše, co existuje, pak také není žádné jiné věci ani podobný, ani nepo

tí 531 dobný, protože mimo něj neexistuje žádná jiná věc, s níž by mohl být 
A 503 srovnáván. Jestliže dva navzájem protikladné soudy předpokládají

nějakou nepřípustnou podmínku, pak padají oba dva bez ohledu na 
svůj rozpor (který vlastně žádným skutečným rozporem není), protože 
odpadá ta podmínka, za níž jedině měla každá z těchto vět platit.

Kdyby někdo řekl: „Každé těleso buď voní příjemně, nebo nepří
jemně“, pak existuje ještě třetí možnost, totiž, že nevoní vůbec, a tak

V

mohou být obě protiřečící si věty nepravdivé. Reknu-li: „Každé těleso 
buď voní příjemně, nebo nevoní příjemně“ (vel suaveolens vel non 
suaveolens), jsou oba soudy navzájem kontradiktoricky protikladné, a 
jen první je snad nepravdivý, zatímco jeho kontradiktorický protiklad, 
totiž: „Některá tělesa nevoní příjemně“, v sobě zahrnuje i tělesa, která 
nevoní vůbec. V předcházejícím protikladu (per disparata)269 zůstala 
ještě náhodná podmínka pojmu tělesa (vůně) u odporujícího soudu 
zachována, a nebyla tedy zároveň s ním zrušena. Druhý soud proto 
nebyl kontradiktorickým protikladem prvního.

v

Reknu-li tedy: „Svět co do prostoru je bud nekonečný, nebo není
nekonečný (non est infinitus)“, musí být, jestliže první věta je neprav
divá, její kontradiktorický protiklad: „Svět není nekonečný“, pravdivý.

269 prostřednictvím odlišných věcí“ (Pozn. vyd.)
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Tím bych zrušil pouze nekonečny svět, aniž bych kladl nějaký jiný, 
totiž konečný. Řeknu-li však: „Svět je buď nekonečný, nebo konečný 
(ne nekonečný)“, mohly by být obě věty nepravdivé. Pak totiž považuji 
tento svět sám o sobě co do velikosti za určitý, jelikož v protikladném 
tvrzení neruším jen nekonečnost a s ní snad i jeho zcela oddělenou 
existenci, nýbrž přidávám světu jako skutečné věci samé o sobě určení, 
které může být rovněž nepravdivé, kdyby totiž svět neměl být vůbec 
dán jako věc o sobě, a tudíž by i co do své velikosti neměl být dán ani 
jako nekonečný, ani jako konečný. Budiž mi dovoleno, abych směl 
nazývat takový protiklad dialektickou opozicí\ zatímco protiklad roz
poru opozicí analytickou. Z& dvou dialekticky navzájem protikladných 
soudů tedy mohou být oba dva nepravdivé, a to proto, že jeden dru
hému nejen protiřečí, nýbrž říká o něco víc, než je k protikladu třeba.

Považujeme-li věty: „Svět je co do velikosti nekonečný“ a „Svět je 
co do své velikosti konečný“ za navzájem kontradiktorický protiklad
né, pak předpokládáme, že svět (celá řada jevů) je věcí samou o sobě. 
Svět totiž zůstává, i když zruším nekonečný, nebo konečný regres v řa
dě jeho jevů. Pokud však tento předpoklad, neboli toto transcendentál
ni zdání, odmítnu a popřu, že je to věc sama o sobě, pak se kontra
diktorický protiklad obou tvrzení změní v protiklad pouze dialektický, 
a protože svět vůbec neexistuje o sobě (nezávisle na regresivní řadě 
mých představ), neexistuje ani jako nějaký o sobě nekonečný, ani jako 
nějaký o sobě konečný celek. Svět se nachází jen v empirickém regresu 
řady jevů a sám pro sebe se nenachází vůbec nikde. Je-li proto tato řada 
vždy podmíněná, pak není nikdy dána celá, a svět tedy není nepod
míněný celek, a proto neexistuje ani jako takový, a to ani s nekoneč
nou, ani s konečnou velikostí.

To, co zde bylo řečeno o první kosmologické ideji, totiž o absolutní 
totalitě velikosti v jevu, platí i o všech ostatních. Řadu podmínek lze 
nalézt jen v regresivní syntéze samé, nikoli ale o sobě v j e vu j ako v ně
jaké zvláštní, před veškerým regresem dané věci. Proto také budu 
muset říci: Množství částí v nějakém daném jevu není o sobě ani ko
nečné, ani nekonečné, protože jev není ničím, co by existovalo samo 
o sobě, a Části jsou dány teprve prostřednictvím regresu dekomponující 
syntézy a v něm, kterýžto regres není nikdy dán naprosto celý, ani jako 
konečný, ani jako nekonečný. Totéž platí o řadě vzájemně nadřaze
ných příčin nebo od podmíněné existence až k nepodmíněně nutné
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existenci, která co do své totality nikdy nemůže být o sobě považována
ani za konečnou, ani za nekonečnou, protože j e j ako řada subordino vá
ných podmínek dána jen v dynamickém regresu, avšak před ním a ja
ko pro sebe jsoucí řada věcí samých o sobě nemůže vůbec existovat.

Antinomie čistého rozumu je tudíž u jeho kosmologických idejí 
zrušena, když se ukáže, že je pouze dialektická a že je zdánlivým roz
porem, který vzniká aplikací ideje absolutní totality, která platí jen 
jako podmínka věcí samých o sobě, na jevy, které existují jen v před
stavě, a pokud tvoří řadu, existují v sukcesivním regresu, jinak ovšem 
vůbec ne. Z této antinomie však můžeme i naopak čerpat opravdový, 
sice ne dogmatický, ale přece jen kritický a doktrinální prospěch: 
můžeme totiž s její pomocí nepřímo dokazovat transcendentálni ideali
tu jevů, pokud by snad někoho neuspokojil přímý důkaz v transcen
dentálni estetice. Důkaz by spočíval v tomto dilematu: Je-li svět o sobě 
existujícím celkem, pak je buď konečný, nebo nekonečný. První, stejně 
jako druhé tvrzení je však nepravdivé (podle výše uvedených důkazů 
teze i antiteze). Je tedy nesprávné i tvrzení, že svět (úhrn všech jevů) je 
o sobě existující celek. Z toho pak plyne, že jevy nejsou vůbec ničím 
mimo naše představy, což jsme chtěli říci výše pomocí jejich transcen
dentálni ideality.

Tato poznámka je důležitá. Vidíme z ní, že výše podané důkazy 
čtyřnásobné antinomie nebyly žádné šalby, nýbrž že byly odůvodněné, 
totiž za předpokladu, že by jevy nebo smyslový svět, který je v sobě 
všechny zahrnuje, byly věcmi samými o sobě. Rozpor vět, které z toho 
byly vyvozeny, však odhaluje, že v tom předpokladu je nějaká ne
pravda, což nás přivádí k odhalení pravé povahy věcí jakožto předmětů 
smyslů. Transcendentálni dialektika tedy vůbec nepodporuje skep
ticismus, ale podporuje skeptickou metodu, která muže v dialektice 
podat příklad své velké užitečnosti, necháme-li argumenty rozumu 
proti sobě vystupovat v jejich největší svobodě. Ty nám -  i když nako
nec nepřinesou právě to, co jsme hledali -  přesto vždy poskytnou něco 
užitečného, co bude také sloužit k opravení našich soudů.270

270 „V první skupině antinomických vět jsou obě dvě nepravdivé, protože 
říkají víc než je pravda, tvrdí tudíž absolutní totalitu jevů. V druhé skupině 
jsou obě věty pravdivé, neboť říkají méně, než je požadováno k opačnému 
tvrzení, neboť se může stát, že intelektuální oblast je zaměňována se sen- 
zuální.“ -  E CLXXI, Ak. XXm, 41. (Pozn. vyd.)

324



8. kap. Regulativní princip čistého rozumu...

Kapitola osmá. Regulativní princip čistého rozumu
vzhledem ke kosmologickým idejím

Poněvadž kosmologickou zásadou totality není dáno maximum řady 
podmínek ve smyslovém světě jakožto věci o sobě, nýbrž může být 
v jeho regresu pouze zadáno, zachovává si zmíněná zásada čistého 
rozumu i ve svém takto opraveném významu stále ještě svou platnost, 
nikoli sice jako axióm přikazující myslet totalitu v objektu jako sku
tečnou, nýbrž jako problém pro rozvažování, tedy pro subjekt, totiž 
aby v souladu s úplností v ideji zahájil regres a pokračoval v něm v řa
dě pcřdmínek k danému podmíněnému. Ve smyslovosti, tj. v prostoru 
a čase, je totiž každá podmínka, ke které můžeme v expozici daných 
jevů dospět, opět podmíněná, protože jevy nejsou předměty samy o so
bě, na nichž by se případně mohlo projevovat naprosto nepodmíněné, 
nýbrž jsou jen empirickými představami, které musí v názoru vždy 
nalézt svou podmínku, která je určuje co do prostoru nebo času. Zása
da rozumu je tedy vlastně jen pravidlem, které nám přikazuje postu
povat v řadě podmínek daných jevů regresivně. Tomuto regresu není 
nikdy dovoleno, aby se zastavil u něčeho naprosto nepodmíněného. 
Není to tedy žádný princip možnosti zkušenosti a empirického poznání 
předmětů smyslů, a tedy ani zásada rozvažování, neboť každá zku
šenost je uzavřena (podle daného názoru) ve svých hranicích; není to 
ani žádný konstitutivní princip rozumu, umožňující rozšiřovat pojem 
smyslového světa za hranice veškeré možné zkušenosti, nýbrž je to 
zásada maximálně možného pokračování a rozšiřování zkušenosti, 
podle níž nesmí žádná empirická hranice platit jako absolutní. Je tedy 
principem rozumu, který jakožto pravidlo postuluje to, co se má v re
gresu z naší strany stát, ale neanticipuje to, co je v objektu před kaž
dým regresem dáno o sobě. Proto ji nazývám regulativním principem 
rozumu, zatímco zásada absolutní totality řady podmínek, jakožto daná 
v objektu (v jevech) samém o sobě, by byla konstitutivním kosmolo
gickým principem, na jehož nicotnost jsem chtěl právě tímto rozli
šováním upozornit, a tím zabránit, abychom nepřipisovali, jak se jinak 
nevyhnutelně děje (pomocí transcendentálni subrepce),271 objektivní 
realitu ideji, která slouží jen jako pravidlo.

271
yyklamné výpovědi“ (Pozn. vyd.)
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Máme-li náležitě určit smysl tohoto pravidla čistého rozumu, je 
především třeba poznamenat, že nám nemůže říci, co objekt je , nýbrž 
jak je třeba vykonat empirický regres, abychom dospěli k úplnému po
jmu objektu. Kdyby se totiž stalo to první, bylo by pravidlo konstitu
tivním principem, který není z čistého rozumu nikdy možný. V žád
ném případě tím tedy nemůžeme chtít říci, že řada podmínek nějakého 
daného podmíněného je o sobě konečná nebo nekonečná; neboť pak by 
pouhá idea absolutní totality, která je vytvořena jen v ní samé, myslela 
předmět, který nemůže být dán ve zkušenosti, jelikož by řadě jevů byla 
udělena objektivní realita nezávislá na empirické syntéze. Idea rozumu 
tedy bude regresivní syntéze v řadě podmínek předpisovat pouze určité 
pravidlo, podle něhož postupuje prostřednictvím všech navzájem pod
řízených podmínek k nepodmíněnému, třebaže toho nebude nikdy do
saženo. Naprosto nepodmíněné se totiž ve zkušenosti vůbec nevysky
tuje.

Za tímto účelem je pak především třeba přesně určit syntézu řady, 
nakolik není nikdy úplná. Za tímto účelem obvykle používáme dvou 
výrazů, které mají něco rozlišovat, aniž bychom však byli schopni 
správně odůvodnit toto rozlišování. Matematikové říkají jen: progres- 
sus in infinitum.272 Badatelé o pojmech (filosofové) jsou ochotni místo 
toho připustit pouze výraz: progressus in indefinitum.273 Aniž bych se 
zdržoval zkoumáním pochybností, které těmto filosofům takové roz
lišování doporučily, a jeho dobrého či neplodného používání samého, 
pokusím se tyto pojmy přesně definovat z hlediska svého záměru.

O přímce lze oprávněně říci, že může být prodloužena do neko
nečna, a zde by bylo rozlišování nekonečného a neurčitelně dalekého 
postupu (progressus in indefinitum) prázdnou subtilitou. Ačkoli je 
totiž určitě správnější, řekneme-li „veďte čáru“, dodat: in indefinitum, 
než říci: in infinitum, protože první výraz neznamená nic víc než: 
prodlužujte ji, dokud chcete, zatímco druhý: nikdy ji nemáte přestat 
prodlužovat (což jste přitom neměli zrovna v úmyslu). I přesto je však 
první výraz, je-li řeč jen o možnosti, zcela správný, neboť přímku 
můžete prodlužovat do nekonečna. A tak se to má i ve všech ostatních 
případech, kde je řeč jen o progresu, tj. postupu od podmínky k podmí
něnému; tento možný postup jde v řadě jevů do nekonečna. V sestupné

272
yy

273
yy

postup do nekonečna“ (Pozn. vyd.)
postup do neurčitá“ (Pozn. vyd.)
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linii plození můžete postupovat od jednoho rodičovského páru bez 
konce a docela dobře si můžete myslet, že plození tak ve světě skuteč
ně postupuje. Rozum zde totiž nikdy nepotřebuje absolutní totalitu řa
dy, protože takovou nepředpokládá jako podmínku a jako danost (da
tum), nýbrž jen jako něco podmíněného, co může být dáno jen v mož
nosti (dabile) a co se bez konce přidává.

Zcela jinak se to má s úkolem zjistit, jak daleko sahá regres, který 
stoupá od daného podmíněného k podmínkám v jedné řadě, zda-li 
mohu říci, ze je to postup zpět do nekonečna, nebo že je to jen postup 
sahající zpět neurčitelně daleko (in indefinitum) a mohu-li stoupat od 
nyní žijících lidí v řadě jejich předků do nekonečna, nebo zda mohu 
jen říci, že ať už jsem šel zpět jakkoli daleko, nikdy se nenajde žádný 
empirický důvod, díky němuž bych mohl považovat řadu za ome
zenou, takže jsem oprávněn a zároveň povinen nadále vyhledávat ke 
každému z těch praotců jeho předka -  i když ho zrovna nemusím před
pokládat.

Říkám tudíž: Byl-li nám dán v empirickém názoru celek, pak regres 
postupuje v řadě svých vnitřních podmínek do nekonečna. Je-li však 
dán jen jeden článek řady, od něhož má regres k absolutní totalitě 
teprve postupovat, pak se naskýtá cesta zpět jen do neurčité vzdá
lenosti (in indefinitum). O dělení nějaké látky dané uvnitř jejích hranic 
(nějakého tělesa) tak musíme říci, že postupuje do nekonečna. Tato lát
ka je totiž dána zcela, a tedy se všemi svými možnými částmi, v empi
rickém názoru. Poněvadž je pak část tohoto celku jeho podmínkou 
a podmínkou této části opět část této části atd., a v tomto regresu de
kompozice není nikdy nalezen žádný nepodmíněný (nedělitelný) člen 
této řady podmínek, tak nikde není nejen empirický důvod přestat s dě
lením, nýbrž vzdálenější členy dělení, jež má pokračovat, jsou empiric
ky dány dokonce před tímto pokračujícím dělením, tj. dělení postupuje 
do nekonečna. Naopak řada předku určitého člověka není ve své abso
lutní totalitě dána v možné zkušenosti, avšak regres přece jen postu
puje od každého článku tohoto plození k vyššímu, takže nenacházíme 
žádnou empirickou hranici, která by nějaký článek představovala jako 
zcela nepodmíněný. Protože však ani články, které by pro to mohly 
obsahovat podmínky, nejsou dány v empirickém názoru celku již před 
regresem, nepostupuje tento regres (dělení daného) do nekonečna, 
nýbrž do neurčitelné dálky při vyhledávání vícerých článků k daným, 
které jsou vždy znovu dány jen podmíněně.
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V žádném z obou těchto případů, jak při regresu in infinitum, tak při 
regresu in indefinitum, se na tuto řadu podmínek nedíváme jako na ne
konečně danou v objektu. Nejsou to věci, jež jsou dány samy o sobě, 
nýbrž pouze jevy, které jsou dány jen v regresu samém, a to jedny jako 
podmínky druhých. Otázka tedy již nezní, jak velká je tato řada podmí
nek sama o sobě, zda je konečná, nebo nekonečná, neboť sama o sobě 
není ničím, nýbrž jak máme vykonat empirický regres a jak daleko 
v něm máme pokračovat. Mezi pravidly tohoto pokračování je ovšem 
významný rozdíl. Jestliže byl celek dán empiricky, pak je možné po
stupovat v řadě jeho vnitřních podmínek zpět do nekonečna. Nebyl-li 
však dán empiricky, nýbrž má být dán teprve pomocí empirického re
gresu, pak mohu pouze říci, že je možné postupovat do nekonečna k ješ
tě vyšším podmínkám řady. V prvním případě jsem mohl říci: empiric
ky je dáno vždy více článků, než kolik obsáhnu regresem (dekompo
zicí); zatímco ve druhém: v regresu vždy ještě mohu postupovat dál, 
protože žádný člen není dán empiricky jako naprosto nepodmíněný, 
a vždy tedy ještě připouští nějaký vyšší člen jako možný a pátrání po 
něm jako nutné. Tam bylo nutné více členů řady nalézt, ale zde je nutné 
neustále se po více článcích ptát, protože žádná zkušenost neohraničuje 
absolutně. Buď totiž nemáte vjem, který váš empirický regres naprosto 
ohraničuje, a pak nesmíte považovat svůj regres za dovršený, anebo 
máte nějaký takový vjem ohraničující vaši řadu, ale pak nemůže být 
tento vjem částí vaší řady, kterou jste prošli (poněvadž to, co něco 
ohraničuje, musí být odlišeno od toho, co je jím ohraničováno), a vy te
dy musíte ve svém regresu pokračovat dál i k této podmínce, a tak dále.

V následující kapitole patřičně osvětlíme tyto poznámky jejich apli
kací.

Kapitola devátá. O empirickém používání regulativního 
principu rozumu vzhledem ke všem kosmologickým idejím

Protože, jak jsme již vícekrát ukázali, neexistuje žádné transcenden
tálni používání jak čistých rozvažovacích, tak rozumových pojmů; 
neboť absolutní totalita řad podmínek ve smyslovém světě se zakládá 
pouze na transcendentálním používání rozumu, který tuto nepodmíně
nou úplnost vyžaduje od toho, co sám jako věc samu o sobě před
pokládá, avšak smyslový svět nic takového neobsahuje, nemůže již být
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nikdy řeč o absolutní velikosti řad v něm, totiž o tom, zda jsou ome
zené, nebo o sobě neomezené, nýbrž pouze o tom, jak daleko máme 
postupovat v empirickém regresu při odvozování zkušenosti z jejích 
podmínek, abychom se podle pravidla rozumu nezastavili u žádného 
jiného zodpovězení těchto jeho otázek, než u toho, které by bylo při
měřené předmětu.

Je to tedy jen platnost rozumového principu jako pravidla postupu 
a velikosti možné zkušenosti, která jediná nám zbývá, když byla dosta
tečně prokázána jeho neplatnost jako konstitutivní zásady jevů samých 
o sobě. Dokážeme-li onu platnost nahlédnout bez pochybností, zcela se 
tím ukončí také spor rozumu se sebou samým, jelikož kritickou analý
zou bylo zrušeno nejen zdání, které ho rozdvojovalo se sebou samým, 
nýbrž se na jeho místě odhalil i smysl, v němž se rozum sám se sebou

m

shoduje a jehož nepochopení jediné vyvolalo onen spor; a zásada jinak 
dialektická se mění v doktrinální. A skutečně, lze-li tuto zásadu ověřit 
co do jejího subjektivního významu, totiž určování nej většího mož
ného používání rozvažování ve zkušenosti, a to způsobem přiměřeným 
jejím předmětům, pak je to totéž, jako kdyby tato zásada jako nějaký 
axióm (což je z čistého rozumu nemožné) a priori určovala předměty 
samy o sobě; neboť ani ona by nemohla mít ohledně objektů zkušenosti 
větší vliv na rozšiřování a opravování našeho poznání, ledaže by se 
prokázala jako činná v nejširším zkušenostním používání našeho roz-
važování.

I. Rozřešení kosmologické ideje totality skládání jevů
v jeden světový celek

Zde, stejně jako u zbývajících kosmologických otázek, je základem 
regulativního principu rozumu věta, že v empirickém regresu se nelze 
setkat se zkušeností absolutní hranice, a tedy s žádnou takovou pod
mínkou, jež by byla empiricky naprosto nepodmíněná. Důvodem toho 
je, že by jevy takové zkušenosti musely být ohraničeny ničím, neboli 
prázdnem, na něž by mohl pokračující regres narazit prostřednictvím 
nějakého vjemu, což není možné.

Tato věta, která říká právě tolik, že v empirickém regresu dospívám 
vždy jen k nějaké podmínce, která opět musí být považována za em
piricky podmíněnou, obsahuje pravidlo in terminis: že ať už bych tak 
došel ve vzestupné řadě sebedál, vždy se musím ptát po nějakém ještě
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vyšším členu této řady, ať již ho budu moci poznat ve zkušenosti, či 
nikoli.

K rozřešení první kosmologické úlohy pak nepotřebuji nic víc než 
rozhodnout, zda v tom regresu k nepodmíněné velikosti světového 
celku (co do času a prostoru) mohu nazývat toto nikdy neomezené 
stoupání postupem do nekonečna, nebo jen neurčitelně pokračujícím 
regresem (in indefinitum).

Pouhá obecná představa řady všech minulých stavů světa, stejně 
jako věcí, které se zároveň nacházejí ve světovém prostoru, není ničím 
jiným než možným empirickým regresem, který si -  i když ještě neur
čitě -  myslím a pomocí něhož jediného může vzniknout pojem takové 
řady podmínek k danému vjemu.274 Celek světa mám ovšem vždy jen 
v pojmu, v žádném případě však (jako celek) v názoru. Proto nemohu 
z jeho velikosti usuzovat na velikost regresu a určovat tuto podle oné, 
nýbrž musím si nejprve utvořit pojem velikosti světa pomocí velikosti 
empirického regresu. O něm však nevím nikdy víc, než že od každého 
daného článku řady podmínek musím vždy empiricky postoupit ještě 
k nějakému vyššímu (vzdálenějšímu) článku. Velikost celku jevů tím 
proto není zcela určena, a nemůžeme tedy ani říci, že tento regres 
postupuje do nekonečna, protože by to anticipovalo články, k nimž 
regres ještě nedospěl, a představovalo by si jejich množství tak velké, 
že k němu nemůže žádná empirická syntéza dospět, a určovalo by 
tudíž velikost světa před regresem (i když jen negativně), což není 
možné. Tento svět mi totiž není dán (ve své totalitě) v žádném názoru, 
a proto mi nemůže být dána ani jeho velikost před regresem. O veli
kosti světa o sobě tedy nemůžeme říci vůbec nic, ani to, že v něm 
probíhá regressus in infinitum, musíme jen podle pravidla, které v něm 
určuje empirický regres, hledat pojem jeho velikosti. Toto pravidlo 
však neříká nic víc, než že -  ať již jsme dospěli v řadě empirických 
podmínek sebedál -  nikde nemáme předpokládat nějakou absolutní

274 Tato světová řada tedy nemůže být ani větší, ani menší než možný 
empirický regres, na němž jediném se zakládá její pojem. A protože nám tento 
pojem nemůže dát žádné určité nekonečno, ale právě tak málo i nějaké určité 
konečno (naprosto ohraničené), je z toho jasné, že velikost světa nemůžeme 
chápat ani jako konečnou, ani jako nekonečnou, protože regres (jehož pro
střednictvím si velikost světa představujeme) nepřipouští žádnou z obou mož
ností.
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hranici, nýbrž každý jev máme jako podmíněný podřizovat nějakému 
jinému jako jeho podmínce. K ní tedy musíme postupovat dále, což je 
regressus in indefinitum, který -  protože v objektu žádnou velikost 
neurčuje -  je třeba dostatečně zřetelně odlišit od regresu in infinitum.

Nemohu tedy říci: Svět je co do minulého času nebo co do prostoru 
nekonečný. Takový pojem velikosti -  jako dané nekonečnosti -  je totiž 
empirický, a není tudíž, pokud jde o svět jako předmět smyslů, vůbec 
možný. Stejně tak neřeknu, že regres od daného vjemu ke všemu tomu, 
co tento vjem jak v prostoru, tak v uplynulém čase v nějaké řadě ome
zuje, postupuje do nekonečna; neboť to předpokládá nekonečnou veli
kost světa; neřeknu ani, že je konečný, neboť absolutní hranice rovněž 
není empiricky možná. Nebudu tedy moci nic říci o celém předmětu 
zkušenosti (o smyslovém světě), nýbrž jen o pravidle, podle něhož má 
být zkušenost -  v souladu se svým předmětem -  uspořádána a jak má 
postupovat.

Na kosmologickou otázku, pokud jde o velikost světa, zní tedy prv
ní a negativní odpověď následovně: Svět nemá žádný první počátek

■

v čase a žádnou nej zazší hranici v prostoru.
V opačném případě by totiž byl z jedné strany ohraničen prázdným 

časem a z druhé strany prázdným prostorem. Jelikož jako jev nemůže 
být žádným z obou, neboť jev není věcí samou o sobě, muselo by být 
možné vnímání tohoto ohraničení úplně prázdným časem nebo prázd
ným prostorem, jimiž by byly dány tyto konce světa v možné zku
šenosti. Taková zkušenost, jakožto obsahově zcela prázdná, však není 
možná. Absolutní hranice světa tedy není možná empiricky, a proto 
není možná vůbec.275

Z toho pak zároveň plyne kladná odpověď: Regres v řadě světových 
jevů, jako určení velikosti světa, postupuje in indefinitum, což zna
mená tolik, jako že smyslový svět nemá žádnou absolutní velikost, ale 
že empirický regres (jímž může být svět na straně svých podmínek

9. kap. O empirickém používání regulativního principu rozumu...

275 Všimněme si, že důkaz tu byl veden zcela jiným způsobem, než jak byl 
veden výše zmíněný dogmatický důkaz v antitezi první antinomie. Tam jsme 
smyslový svět pokládali podle obecného a dogmatického způsobu předsta
vování za věc, která byla sama o sobě ve své totalitě dána před veškerým 
regresem, a upřeli jsme jí, kdyby nezaujímala veškerý čas a všechny prostory, 
vůbec jakékoli určité místo v obou. Proto tam také zněl závěr jinak než zde; 
tam se totiž usuzovalo na skutečnou nekonečnost světa.
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jedině dán) má své pravidlo, totiž postupovat od každého článku řady 
jakožto podmíněného vždy k nějakému ještě vzdálenějšímu (ať už 
plyne z naší vlastní zkušenosti, nebo z průběhu dějin, nebo z řetězu 
účinků a jejich příčin), a nikde se pyšně neodříkat možného rozšíření 
empirického používání svého rozvažování, což je ostatně také ten 
jediný a pravý způsob práce rozumu se svými principy.

Není tím předepisován žádný určitý empirický regres, který by v ur
čitém druhu jevů bez přestání pokračoval, například že u žijícího člo
věka musíme od prarodičů stoupat v jedné řadě vzhůru, aniž bychom 
očekávali nějaký první pár, nebo že musíme stoupat v řadě nebeských 
těles, aniž bychom připouštěli nějaké nejzazší slunce; nýbrž nutný je 
pouze postup od jevů k jevům, i když nevyvolávají žádný skutečný 
vjem (jsou-li pro naše vědomí co do stupně příliš slabé na to, aby se 
staly zkušeností), protože i bez ohledu na to k možné zkušenosti patří.

Veškerý počátek je v čase a všechny hranice rozprostraněného jsou 
v prostoru. Prostor a čas ale existují jen ve smyslovém světě. Tudíž jen 
jevy ve světě jsou podmíněně, avšak svět sám není ani podmíněným, 
ani nepodmíněným způsobem ohraničen.

Právě proto, že ani svět, a dokonce ani řada podmínek k danému 
podmíněnému, nemohou být jako světová řada nikdy dány celé, je po
jem velikosti světa dán jen regresem, a nikoli před ním v nějakém ko
lektivním názoru. Onen regres však spočívá vždy jen v určování ve
likosti a neposkytuje nám tedy žádný určitý pojem, a tedy ani pojem 
velikosti, která by byla, pokud jde o určitou míru, nekonečná. Nejde 
tedy do nekonečna (jakoby daného), nýbrž do neurčité dálky, aby 
dodal (zkušenosti) určitou velikost, která se stává skutečnou teprve 
tímto regresem.

II. Rozřešení kosmologické ideje totality dělení
nějakého daného celku v názoru

Dělím-li nějaký celek, který je dán v názoru, postupuji od podmíně
ného k podmínkám jeho možnosti. Dělení částí (subdivisio nebo de- 
compositio) je regresem v řadě těchto podmínek. Absolutní totalita této 
řady by byla dána jen tehdy, kdyby regres mohl dospět až k jedno
duchým částem. Jsou-li však všechny části v kontinuálně postupující 
dekompozici vždy opět dělitelné, pak postupuje dělení, tj. regres, od 
podmíněného k jeho podmínkám in infinitum; poněvadž podmínky
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(části) jsou obsaženy v podmíněném samém a -  jelikož podmíněné je 
zcela dáno v názoru uzavřeném v hranicích podmíněného -  jsou také
všechny podmínky dány spolu s ním. Tento regres proto nelze nazývat 
pouze cestou zpět in indefinitum, jak to dovolovala předcházející kos
mologická idea, kdy jsem měl postupovat od podmíněného k jeho 
podmínkám, které byly dány mimo ně, tudíž nikoli zároveň s ním, 
nýbrž které k němu přistupovaly teprve v empirickém regresu. Nehledě 
na to, v žádném případě není dovoleno říkat o celku, který je dělitelný 
donekonečna, ze se skládá z nekonečně mnoha částí. Ačkoli j sou totiž 
v názoru celku obsaženy všechny části, není v něm obsaženo celé 
dělení, které spočívá jen v postupující dekompozici, neboli v regresu 
samém, jenž řadu teprve vytváří. Poněvadž je tento regres nekonečný, 
jsou sice všechny členy (části), k nimž dospívá, obsaženy v daném 
celku jako agregáty, ale není v něm obsažena celá řada dělení, která je 
sukcesivně nekonečná a nikdy není celá, a proto nemůže představovat 
žádné nekonečné množství a žádné jeho shrnutí v jeden celek.

Tato obecná připomínka se dá velmi snadno aplikovat především na 
prostor. Každý prostor nazíraný ve svých hranicích je takovým cel
kem, jehož části jsou při vší dekompozici vždy opět prostory, a je tudíž 
dělitelný donekonečna.

Z toho také docela přirozeně plyne druhá aplikace na vnější jev 
uzavřený ve svých hranicích (těleso). Dělitelnost tohoto tělesa se za
kládá na dělitelnosti prostoru, který znamená možnost tělesa jako roz- 
prostraněného celku. Těleso je tedy dělitelné donekonečna, aniž by se 
však proto skládalo z nekonečně mnoha částí.

Jelikož těleso si jako substanci musíme představovat v prostoru, 
zdá se sice, že pokud jde o zákon dělitelnosti prostoru, těleso samo se 
v tom bude od něj lišit; neboť lze nanejvýš připustit, že dekompozice 
nemůže z prostoru nikdy odstranit veškeré složení, neboť pak by veš
kerý prostor, na němž jinak není nic samostatného, dokonce pominul 
(což není možné); nicméně předpokládat, že kdyby se v myšlenkách 
zrušilo veškeré složení hmoty, nemělo by zbývat vůbec nic, to se nezdá 
slučitelné s pojmem substance, která by vlastně měla být subjektem 
veškerého složení a musela by zbývat v jeho elementech, přestože by 
právě jejich spojení v prostoru, díky němuž vytvářejí určité těleso, bylo 
zrušeno. Avšak s tím, co se v jevu nazývá substancí, se to nemá tak, jak 
bychom si o nějaké věci samé o sobě mysleli na základě čistého roz- 
važovacího pojmu. To, co se v jevu nazývá substancí, není absolutním
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subjektem, nybrž trvalým obrazem smyslovosti a ničím jiným než 
názorem, v němž se nikde nevyskytuje nic nepodmíněného.

Jakkoli však toto pravidlo postupu donekonečna bezpochyby platí 
u subdivize jevu jakožto pouhé výplně prostoru, přesto nemůže platit, 
když je chceme vztáhnout i na množství částí, které byly v daném 
celku již určitým způsobem rozlišeny, čímž z něho dělají quantum 
diseretum. Předpokládat, že v každém rozčleněném (organizovaném) 
celku je každá část opět rozčleněna, a že tak při rozkládání částí do
nekonečna nacházíme vždy nové umělé části, jedním slovem, že je ten 
celek rozčleněn donekonečna, je zcela nemyslitelné, i když je myslitel
né, že by části hmoty mohly být při její dekompozici členěny done
konečna. Nekonečnost dělení daného jevu v prostoru se totiž zakládá 
jen na tom, že je jejím prostřednictvím dána pouze dělitelnost, tj. určité
o sobě naprosto neurčené množství částí, zatímco tyto části samy jsou

w

dávány a určovány jen subdivizí, zkrátka celek sám o sobě ještě není 
rozdělen. Proto může dělení v tomto celku určovat množství, které jde 
tak daleko, jak daleko hodláme v regresu dělení pokračovat. Naproti 
tomu u organického tělesa, jež bylo rozčleněno donekonečna, si právě 
pomocí tohoto pojmu představujeme jeho celek jako již rozdělený 
a nacházíme v něm -  před vším regresem dělení -  samo o sobě určité, 
avšak nekonečné množství částí, čímž si sami protiřečíme, jelikož 
tento nekonečný vývoj se pokládá za nikdy nedovršitelnou (nekoneč
nou) řadu, a zároveň v určitém shrnutí za dovršenou. Nekonečné děle
ní označuje pouze jev jako quantum continuum a je neoddělitelné od 
vyplnění prostoru, protože právě v tom spočívá důvod jeho nekonečné 
dělitelnosti. Jakmile však je něco přijato jako quantum diseretum, je 
v něm určeno množství jednotek; tudíž se také vždy rovná určitému 
číslu. Jak daleko tedy jde organizace v nějakém rozčleněném tělese, 
může zjistit pouze zkušenost, a i kdyby zrovna nedospěla s jistotou 
k žádné anorganické části, přece musí být takové části alespoň v mož
né zkušenosti. Avšak to, kam až vůbec sahá transcendentálni dělení 
nějakého jevu, není věcí zkušenosti, nýbrž je principem rozumu nikdy 
nepovažovat empirický regres v dekompozici rozprostraněného v sou
ladu s přirozeností tohoto jevu za naprosto dovršený.
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Závěrečná poznámka k řešení 
matematicko-transcendentálních idejí a předběžná poznámka

k řešení dynamicko-transcendentálních idejí

Když jsme pomocí všech transcendentálních idejí uspořádali antinomii 
čistého rozumu do jedné tabulky, v níž jsme poukázali na důvod tohoto 
rozporu a na jediný prostředek, jak ho překonat, který spočíval v tom, 
že obě protikladná tvrzení byla prohlášena za nepravdivá, předsta
vovali jsme si všude podmínky jako patřící k svému podmíněnému 
podle.prostorových a časových vztahů, což je obvyklý předpoklad 
běžného lidského rozvažování, na kterém se pak také zcela zakládal 
onen rozpor. V tomto ohledu byly i dialektické představy totality v řa
dě podmínek k danému podmíněnému všechny téhož druhu. Byla to 
vždy řada, v níž byly podmínka s podmíněným jako členy téže řady 
spojené, a tudíž stejnorodé, zatímco regres nebyl nikdy myšlen dovr
šený, anebo by musel být -  kdyby k tomu mělo dojít -  jeden o sobě 
podmíněný člen mylně považován za první, a tedy za nepodmíněný. 
Nebyl tedy sice všude zkoumán objekt, tj. to podmíněné, ale přece jen 
řada podmínek k němu, pouze co do své velikosti, a v tom spočívala 
obtíž, kterou nebylo možno odstranit žádným porovnáváním, nýbrž jen 
úplným rozetnutím uzlu. Tato obtíž spočívala v tom, že rozum to naše
mu rozvažování činil buď příliš dlouhé, anebo příliš krátké, takže 
rozvažování se s jeho ideou nemohlo nikdy vyrovnat.

Přitom jsme ale přehlédli jeden podstatný rozdíl, jenž panuje mezi 
objekty, tj. rozvažovacími pojmy, které rozum zamýšlí povýšit na 
ideje, totiž že podle naší tabulky kategorií uvedené výše dvě z nich 
znamenají matematickou, zatímco dvě zbývající dynamickou syntézu 
jevů. Až dosud jsme mohli tento rozdíl docela dobře opomíjet, protože 
tak jako jsme v obecné představě všech transcendentálních idejí vždy 
zůstávali jen u podmínek v jevu, právě tak jsme ani ve dvou mate
maticko-transcendentálních idejích neměli žádný jiný předmět než 
předmět vjevu. Nyní však, když postupujeme k dynamickým rozvažo
vacím pojmům, pokud mají odpovídat ideji rozumu, nabývá toto roz
lišení na významu a otvírá nám zcela novou vyhlídku na spor, do ně
hož je rozum zapleten. Dříve, když stavěl oboustranně na nesprávných 
předpokladech, byl tento spor odmítnut; nyní, když se snad v dyna-
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mické antinomii objevuje takový předpoklad, který může existovat
zároveň s nárokem rozumu -  a protože soudce doplní nedostatek práv
ních důvodů, které žádná z obou stran nebrala na vědomí - , může být 
tento spor k zadostiučinění obou stran urovnán, což se při sporu v ma
tematické antinomii nedalo udělat.

Řady podmínek jsou ovšem všechny stejnorodé potud, že se při 
nich hledí pouze na jejich rozsáhlost, tj. zda jsou přiměřené ideji, nebo 
zda je tato idea pro ně příliš velká nebo příliš malá. Nicméně rozva
žovací pojem, který je v základu těchto idejí, obsahuje buď jen syntézu 
stejnorodého (které se předpokládá u každé veličiny, v jejím skládání 
stejně jako v jejím dělení), nebo i nestejnorodého, které lze přinejmen
ším připustit jak v dynamické syntéze kauzálního spojení, tak v dyna
mické syntéze nutného s nahodilým.

Z toho plyne, že v matematickém spojení řad jevů do něj nemůže 
vstoupit jiná než smyslová podmínka, tj. taková, která je sama součástí 
řady; naproti tomu dynamická řada smyslových podmínek připouští
i nestejnorodou podmínku, která není částí řady, nýbrž kter á j e j akožto 
pouze inteligibilní mimo ni. Tím se vyhoví rozumu a jevům je nadřa
zeno nepodmíněné, aniž by tím byla řada jevů jako vždy podmíněných 
zmatena a v rozporu se zásadami rozvažování přerušena.

Tím, že dynamické ideje připouštějí podmínku jevů mimo jejich 
řadu, tj. takovou, která sama není jevem, dochází k něčemu, co se 
naprosto liší od výsledku matematické antinomie. Ta totiž způsobila, 
že za mylná musela být prohlášena obě protikladná dialektická tvrzení. 
Naproti tomu úplná podmíněnost dynamických řad, která je od nich 
jakožto jevů neoddělitelná, je spjata s empiricky sice nepodmíněnou, 
ale i nesmyslovou podmínkou, vyhovuje jednak rozvažování, jednak276 
rozumu, a dialektické argumenty, které hledaly tak či onak nepodmí
něnou totalitu v pouhých jevech, tak odpadají, kdežto rozumové věty 
v takto opraveném významu mohou být obě dvě pravdivé. To se ale 
nemůže nikdy stát u kosmologických idejí, které se týkají pouze mate-

276 Rozvažování totiž nepřipouští mezi jevy žádnou podmínku, která by 
byla sama empiricky nepodmíněná. Kdyby se však dala k podmíněnému (v je
vu) vymyslet inteligibilní podmínka, která by tedy nepatřila do řady jevů jako 
její člen, aniž by tím byla sebeméně narušena řada empirických podmínek, pak 
by taková podmínka mohla být připuštěna jako empiricky nepodmíněná, takže 
by tím kontinuální empirický regres nikde nedošel újmy.
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maticky nepodmíněné jednoty, protože u nich nenacházíme žádnou 
podmínku řady jevů, leda tu, která je sama také jevem a jako taková 
tvoří spolu s ostatními článek řady.

IIL Rozřešení kosmologické ideje totality odvozování
světových událostí z jejich příčin

Pokud jde o to, co se děje, můžeme si myslet jen dvojí kauzalitu, buď 
kauzalitu na základě přírody, nebo kauzalitu ze svobody. První kau
zalita je spojením jednoho stavu s nějakým předcházejícím stavem ve 
smyslovém světě, po němž druhý stav následuje podle určitého pra
vidla. Jelikož je však kauzalita jevů založena na časových podmín
kách, a předcházející stav, kdyby byl existoval vždy, by nevyvolal 
žádný účinek, který vzniká teprve v čase, je i kauzalita příčiny toho, co 
se děje nebo vzniká, vzniklá, a podle zásady rozvažování sama opět 
vyžaduje nějakou příčinu.277

Naproti tomu svobodou v kosmologickém smyslu rozumím schop
nost začít nějaký stav sám od sebe, jehož kauzalita tudíž není podle 
přírodního zákona podřízena opět nějaké jiné příčině, která by ji co do 
času určovala. Svoboda je v tomto významu čistou transcendentálni 
ideou, která, za prvé, neobsahuje nic vypůjčeného ze zkušenosti, a jejíž 
předmět, za druhé, nemůže ani být určitě dán v žádné zkušenosti, pro
tože je všeobecným zákonem samotné možnosti veškeré zkušenosti, 
totiž že vše, co se děje, a tedy i kauzalita příčiny, která se sama udála 
nebo vznikla, musí mít opět nějakou příčinu; tím je pak celé pole zku
šenosti, ať se rozkládá jakkoli daleko, proměněno v souhrn pouhé 
přírody. Poněvadž ale takovým způsobem nelze nikdy získat absolutní 
totalitu podmínek v kauzálním vztahu, vytváří si rozum ideu sponta- 
neity, která může začít jednat sama od sebe, aniž by bylo třeba pře
desílat jí nějakou jinou příčinu, která by ji podle zákona o kauzálním 
spojení opět určovala k jednání.

9. kap. O empirickém používání regulativního principu rozumu...

277 „Spojení účinků s příčinami se vůbec nehodí na věci mimo smyslový 
svět, neboť jak může být Bůh příčinou, tj. být bytostí?“ -  E CLXXII, Ak. 
XXm, 41. (Pozn. vyd.)
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Je neobyčejně zvláštní, že na této transcendentálni ideji svobody se 
zakládá i její praktický pojem a že tato idea v ní také představuje vlast
ní moment obtíží, které odedávna provázely otázku po její možnosti. 
Svoboda v praktickém smyslu je nezávislost libovůle na donucování ze 
strany smyslovosti. Libovůle je totiž smyslová tehdy, když je afiko- 
vána patologicky (pohnutkami smyslovosti); pokud ji lze patologicky 
vynucovat, nazývá se libovůlí zvířecí (arbitrium brutum). Lidská libo
vůle je sice arbitrium sensitivům, ale nikoli brutum, nýbrž liberum, 
protože smyslovost nečiní její jednáftí nutným a člověku je vlastní 
mohutnost určovat se sám, nezávisle na donucování smyslovými pod
něty.

Snadno zjistíme, že kdyby veškerá kauzalita ve smyslovém světě 
byla pouze přírodního typu, byla by každá událost určena v čase podle 
nutných zákonů nějakou jinou událostí, a protože jevy, pokud určují 
libovůli, by musely činit každé jednání jako svůj přirozený následek 
nutným, zničilo by zrušení transcendentálni svobody zároveň veškerou 
praktickou svobodu. Tato svoboda totiž předpokládá, že i když se něco 
nestalo, přesto se to stát mělo, a že tedy příčina toho v oblasti jevu 
nebyla natolik určující, aby v naší libovůli nebyla kauzalita schopna 
vyvolat nezávisle na oněch přírodních příčinách, a dokonce proti jejich 
moci a vlivu, něco, co je v časovém pořádku určováno podle empiric
kých zákonů, tedy aby nemohla začít řadu událostí zcela sama od sebe.

Dochází zde tedy k něčemu, s čím se setkáváme v rozpolcenosti 
rozumu odvažujícího se vyjít za hranice možné zkušenosti, totiž k to
mu, že naše úloha vlastně není fyziologická, nýbrž transcendentálni. 
Proto se otázka po možnosti svobody sice dotýká psychologie, avšak 
jelikož spočívá na dialektických argumentech pouze čistého rozumu 
musí i se svým řešením zaměstnávat jedině transcendentálni filosofii. 
Abych k tomu tuto filosofii -  která nemůže odmítnout dát na to uspo
kojivou odpověď -  uschopnil, musím se nejprve pokusit blíže určit její 
postup při této úloze následující poznámkou.

Kdyby jevy byly věcmi samými o sobě, a tudíž prostor a čas forma
mi existence věcí samých o sobě, pak by patřily podmínky s podmí
něným vždy jako členy k jedné a téže řadě, a odtud by v daném případě 
také plynula antinomie, která je společná všem transcendentálním 
idejím, totiž že by tato řada musela byt pro rozvažování nevyhnutel
ně příliš velká nebo příliš malá. Avšak dynamické rozumové pojmy, 
jimiž se v této a v následující části zabýváme, mají tu zvláštnost, že
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jelikož nemají co činit s nějakým předmětem, pokud jde o jeho veli
kost, nýbrž jen s jeho existencí -  u nich můžeme abstrahovat i od 
velikosti řady podmínek a že tu jde pouze o dynamický vztah pod
mínky k podmíněnému, takže již v otázce přírody a svobody narážíme 
na potíž, je-li svoboda vůbec možná, a pokud ano, zda může existovat 
zároveň se všeobecností přírodního zákona kauzality, a zda tedy je 
správná disjunktivní věta, že každý účinek ve světě musí pocházet buď 
z přírody, nebo ze svobody, anebo zda se spíš při jedné a téže události 
nemůže zároveň vyskytovat obojí v různém poměru. Správnost zásady
o úplné souvislosti všech událostí smyslového světa podle neměnných 
přírodních zákonů je jistá už jako zásada transcendentálni analytiky 
a nepřipouští žádné zkrácení. Na místě je tedy pouze otázka, zda i přes
to může ohledně téhož účinku, který je určen podle přírody, existovat 
také svoboda, anebo zda je svoboda oním neporušitelným pravidlem 
zcela vyloučena. Sice všeobecný, avšak klamný předpoklad absolutní 
reality jevů zde naráz odhaluje svůj zhoubný vliv, jímž mate rozum. 
Jsou-li totiž jevy věcmi samými o sobě, nelze svobodu zachránit. Pří
roda je pak úplnou a o sobě dostatečně určující příčinou každé události 
a podmínka této události je vždy obsažena jen v řadě jevů, které jsou 
včetně svého účinku nutné podle přírodního zákona. Jestliže jevy na
opak nepokládáme za nic víc, než čím skutečně jsou, totiž nikoli za 
věci o sobě, nýbrž za pouhé představy, které souvisejí podle empiric
kých zákonů, pak musí mít samy ještě základy, které nejsou jevy. 
Taková inteligibilní příčina však nebude co do své kauzality určena 
skrze jevy, ačkoli její účinky se jeví a mohou být určeny jinými jevy. 
Tato příčina je tedy, včetně své kauzality, mimo řadu, zatímco její 
účinky se nacházejí v řadě empirických podmínek. Účinek tedy může 
být, pokud jde o jeho inteligibilní příčinu, považován za svobodný, 
a přece zároveň, pokud jde o jevy, za jejich následek podle nutnosti 
přírody; toto rozlišení, které se musí zdát, když se o něm mluví obecně 
a zcela abstraktně, krajně subtilní a temné, se však při aplikaci vyjasní. 
Zde jsem chtěl toliko poznamenat: Jelikož platí, že průběžná souvislost 
všech jevů v jednom přírodním kontextu je nepominutelným zákonem, 
musel by tento zákon -  kdybychom chtěli tvrdošíjně trvat na realitě 
jevů -  veškerou svobodu nutně vyvrátit. Proto také ti, kdo v tomto 
ohledu sdílejí obecné mínění, nikdy nebyli s to dosáhnout toho, aby
navzájem sloučili přírodu a svobodu.
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Možnost kauzality prostřednictvím svobody 
ve spojení s obecným zákonem přírodní nutnosti

To, co na nějakém smyslovém předmětu smyslů není samo jevem, na
zývám inteligibilním. Jestliže tedy to, co musíme ve smyslovém světě 
považovat za jev, má samo o sobě i schopnost, která není předmětem 
smyslového názoru, pomocí níž to však přesto může být příčinou jevů,

4

pak můžeme kauzalitu této bytosti zkoumat ze dvou stran, jednak jako 
inteligibilní z hlediska jejího jednání jakožto věci samé o sobě, jednak 
jako senzibilní z hlediska jejích účinků jakožto jevu ve smyslovém 
světě. O mohutnosti takového subjektu bychom si tedy udělali jak 
empirický, tak intelektuální pojem jeho kauzality, které se společně 
vyskytují v tomtéž účinku.278 Takový dvojí způsob jak si myslet mo
hutnost určitého předmětu smyslů, neodporuje ani jednomu z pojmů, 
které si tvoříme o jevech a možné zkušenosti. Protože v základu těchto 
jevů -  jelikož to nejsou žádné věci o sobě -  musí být nějaký tran
scendentálni předmět, který je určí jako pouhé představy, nic nebrání 
tomu, abychom tomuto transcendentálnímu předmětu přiřkli kromě 
vlastnosti, díky níž se jeví, také kauzalitu, která není jevem, přestože se 
s jejím účinkem setkáváme v oblasti jevu. Každá působící příčina však 
musí mít určitý charakter, tj. zákon své kauzality, bez něhož by vůbec 
nebyla příčinou. V daném subjektu smyslového světa bychom tak 
shledali, za prvé, empirický charakter, jímž by jeho jednání jakožto 
jevu veskrze souvisela s jinými jevy podle stálých přírodních zákonů 
a mohla by z nich být jako ze svých podmínek odvozena, a ve spojení 
s nimi by tedy tvořila členy jedné jediné řady přírodního pořádku. Za 
druhé bychom tomuto subjektu museli přiznat ještě inteligibilní cha
rakter•, díky němuž je sice příčinou oněch jednání jakožto jevů, ale

278 „Transcendentálni definice: Život je kauzalitou představ nějaké bytosti 
vzhledem k jejich předmětům. Žádací schopnost je určitelnost představivosti 
s ohledem na tuto kauzalitu. Je-li tato představivost rozumem, je vůle urči- 
telností rozumové kauzality vzhledem k předmětům, tj. je žádací schopností. 
Má-li rozum kauzalitu, je vůle čistou vůlí, a jeho kauzalita se nazývá svo
bodou. Příčiny a vůbec žádné názory nebo vztahy, které odpovídají katego
riím, nemůžeme poznat, nýbrž je musíme brát ze zkušenosti. Tudíž to, zda je 
svoboda možná, nelze zjistit.“ -  E CLXXIII, Ak. XXIII, 41. (Pozn. vyd.)
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který sám nepodléhá podmínkám smyslovosti, ani sám není jevem. 
První charakter bychom také mohli nazvat charakterem takové věci 
v oblasti jevu, druhý charakterem té věci samé o sobě.

Tento jednající subjekt by nebyl co do svého inteligibilního cha
rakteru podřízen podmínkám času, neboť čas je jen podmínkou jevů, 
nikoli však věcí samých o sobě. Nevznikalo ani nezanikalo by v něm 
žádné jednání, tudíž by nepodléhal ani zákonu veškerého časového 
určení, zákonu všeho proměnlivého, že totiž vše, co se děje, má svou 
příčinu v jevech (předcházejícího stavu). Jedním slovem, jeho kauza
lita, pokud je intelektuální, by se vůbec nenacházela v řadě empiric
kých podmínek, které činí událost nutnou ve smyslovém světě. Tento 
inteligibilní charakter by sice nikdy nemohl být bezprostředně poznán, 
protože vnímat dokážeme jen to, co se jeví, ale přece jen by musel být 
v souladu s empirickým charakterem myšlen, stejně jako musíme je
vům vůbec klást v myšlenkách za základ transcendentálni předmět, tře
baže o tom, co je sám o sobě, nic nevíme.

Co do svého empirického charakteru by tedy byl tento subjekt ja
kožto jev podřízen všem zákonům určení podle kauzálního spojení, 
a potud by nebyl ničím jiným než částí smyslového světa, jejíž účinky 
by jako každý jiný jev nevyhnutelně vyplývaly z přírody. Tak, jak by 
vnější jevy vplývaly do tohoto subjektu, tak, jak by byl jeho empirický 
charakter, tj. zákon jeho kauzality, poznáván ve zkušenosti, tak by se 
musely dát vysvětlit podle přírodních zákonů také všechna jeho jedná
ní, a všechny náležitosti k jejich dokonalému a nutnému určení by se 
musely nacházet v možné zkušenosti.

Co do svého inteligibilního charakteru by však musel být tento sub
jekt (ačkoli o něm nemůžeme mít nic víc než obecný pojem) zproštěn 
veškerého vlivu smyslovosti a určování prostřednictvím jevů; a po
něvadž se v něm, pokud je noumenon, nic neděje a nevyskytuje se 
v něm žádná změna, která by vyžadovala dynamické časové určení, 
a tedy ani žádné spojení s jevy jako příčinami, byla by tato činná bytost 
ve svém jednání svobodná a nezávislá na veškeré přírodní nutnosti, 
jaká se nachází pouze ve smyslovém světě. Zcela správně bychom o ní 
říkali, že své účinky ve smyslovém světě začíná sama od sebe, aniž by 
to jednání začínalo v ní samé; a to by platilo, aniž by proto směly účin
ky ve smyslovém světě začínat samy od sebe, protože v tom jsou vždy 
předurčeny empirickými podmínkami danými v předcházejícím čase, 
ale ovšem jen prostřednictvím empirického charakteru (který je pouze
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jevem inteligibilního charakteru), a jsou možné jen jako pokračování 
řady přírodních příčin. Tak by se tedy svoboda a příroda, každá ve 
svém plném významu, nacházely u týchž jednání -  současně a bez 
jakéhokoli rozporu -  podle toho, srovnáváme-li je s jejich inteligibilní, 
nebo senzibilní příčinou.

Vysvětlení kosmologické ideje svobody ve spojení
s všeobecnou přírodní nutností219

Považoval jsem za vhodné nejprve načrtnout nástin řešení našeho 
transcendentálního problému, abychom mohli tím lépe přehlédnout 
postup rozumu při jeho řešení. Nyní rozeberu ty momenty řešení, na 
nichž hlavně záleží, a každý budu zkoumat zvlášť.

Přírodní zákon říká, že vše, co se děje, má nějakou příčinu, že kau
zalita této příčiny, tj. jednání, které ji v čase předchází a které vzhle
dem k vzniklému účinku nemohlo samo existovat vždy, nýbrž muselo 
se udát, má svou určující příčinu mezi jevy, a že tedy všechny události 
jsou empiricky určeny v jednom přírodním řádu. Tento zákon, díky 
němuž jevy vůbec teprve vytvářejí přírodu a mohou poskytovat před
měty zkušenosti, je zákonem rozvažování, od něhož se pod žádnou 
záminkou nelze odchýlit nebo z něho nějaký jev vyjmout, poněvadž 
bychom jej postavili mimo veškerou možnou zkušenost, a tím ale 
odlišili od všech předmětů možné zkušenosti a udělali z něj pouhou 
smyšlenku a přelud.

I když to ale takto bezprostředně vypadá jen jako řetěz příčin, který 
v regresu k jejich podmínkám nedovoluje žádnou absolutní totalitu, 
přesto nás tato potíž vůbec nezdržuje, neboť byla překonána již ve vše
obecném posouzení rozumové antinomie, když se v řadě jevů zaměřuje 
na nepodmíněné. Ustoupíme-li klamu transcendentálního realismu, ne-

279 „To, co se spekulativní filosofii nemohlo podařit, totiž přivést rozum 
z pole smyslovosti k něčemu reálnému mimo ni, umožňuje praktický rozum, 
totiž dát existenci, která není smyslová, prostřednictvím zákonů, které se na ní 
zakládají. Tato existence je morální, pokud ji prostřednictvím svobody při
pustíme.

Jinak bychom předpokládali, že bez smyslů snad neexistuje vůbec žádný 
názor, a tedy ani žádné jiné věci než předměty smyslů.“ -  E CLXXIV, Ak. 
XXffl, 41-42. (Pozn. vyd.)
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zbude ani příroda, ani svoboda. Zde už se klade jen otázka, zda je 
když v celé řadě všech událostí uznáváme jen přírodní nutnost -  přesto 
možné, abychom se na tutéž událost, která je na jedné straně pouhým 
účinkem přírody, dívali na druhé straně jako na účinek svobody, anebo 
zda se mezi těmito dvěma druhy kauzality nachází přímý rozpor.

Mezi příčinami v oblasti jevů jistě nemůže být nic, co by mohlo 
začít nějakou řadu naprosto a samo od sebe. Každé jednání jakožto jev, 
pokud vyvolává nějakou událost, je samo událostí nebo případem, 
který předpokládá nějaký jiný stav, v němž se nachází jeho příčina, 
a tak je vše, co se děje, jen pokračováním řady, a v té není možný 
žádný počátek, který by se udál sám od sebe. Všechny činy přírodních 
příčin tedy v časové posloupnosti samy opět představují účinky, které 
v časové řadě právě tak předpokládají své příčiny. Od kauzálního 
spojení jevů nelze očekávat žádné původní jednání, jímž by vznikalo 
něco, co zde předtím nebylo.

Jsou-li účinky jevy, je však také nutné, aby i kauzalita jejich příčiny, 
která (totiž příčina) je sama také jevem, byla jen empirická? A není 
naopak možné, i když se u každého účinku v oblasti jevu požaduje 
spojení s jeho příčinou podle zákonů empirické kauzality, aby tato 
empirická kauzalita sama -  aniž by sebeméně přerušila svou souvislost 
s přírodními věcmi -  byla účinkem nějaké nikoli empirické, nýbrž 
inteligibilní kauzality, tj. nějakého z hlediska jevů původního jednání 
nějaké příčiny, která by tedy nebyla v tomto ohledu jevem, nýbrž by 
byla co do své mohutnosti inteligibilní, i když jinak se musí -jako člá
nek přírodního řetězu -  počítat zcela ke světu smyslů?

Větu o kauzalitě mezi jevy potřebujeme k tomu, abychom byli s to 
vyhledávat a udávat přírodní podmínky přírodních událostí, tj. příčiny 
v oblasti jevu. Pokud se to připouští a neoslabuje se to žádnou výjim
kou, má rozvažování -  které při svém empirickém používání vidí ve 
všech událostech jenom přírodu a které je k tomu také oprávněno 
vše, co může požadovat, a fyzikální vysvětlení mohou bez překážek 
pokračovat. Neznamená pak pro ně ani tu nejmenší újmu, i kdyby to 
nakonec měl být pouhý výmysl, předpokládáme-li, že se mezi přírod
ními příčinami vyskytují i takové, které mají mohutnost, jež je pouze 
inteligibilní, jelikož její určení k jednání nikdy nespočívá v empiric
kých podmínkách, nýbrž v pouhých důvodech rozvažování, ale tak, že 
jednání této příčiny v oblasti jevu odpovídá všem zákonům empirické 
kauzality. Takto by totiž byl jednající subjekt jakožto causa phae-
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nomenon spojen s přírodou v nedělitelné závislosti všech jejích čin
ností, a jen phaenomenon tohoto subjektu (se vší svou kauzalitou v ob
lasti jevu) by obsahovalo určité podmínky, které by musely být pova
žovány -  budeme-li stoupat od empirického předmětu k transcenden-
tálnímu -  pouze za inteligibilní. Pokud se totiž řídíme jen tím, co muže 
být mezi jevy příčinou, totiž pravidlem přírody, nemusíme si dělat 
starosti kvůli tomu, jaký důvod těchto jevu a jejich souvislosti je myš
len v transcendentálním subjektu, který je nám empiricky neznámý. 
Tento inteligibilní důvod se vůbec netýká empirických otázek, nýbrž 
jen myšlení v čistém rozvažování, a i když se účinky tohoto myšlení 
a jednání čistého rozvažování v jevech vyskytují, musí být nicméně 
dokonale vysvětlitelné ze svých příčin v oblasti jevů podle přírodních

V

zákonů. Řídíme se totiž pouze jejich empirickým charakterem jako 
nej vyšším principem vysvětlení, a inteligibilní charakter, jenž je tran
scendentálni příčinou empirického, pomíjíme jako zcela neznámý, 
není-li ovšem udáván pouze prostřednictvím empirického charakteru 
jako svého smyslového znaku. Aplikujme to na zkušenost. Člověk je 
jedním z jevů smyslového světa a potud také jednou z přírodních pří
čin, jejichž kauzalita se musí řídit empirickými zákony. Jako takový 
musí mít člověk i empirický charakter, stejně jako všechny ostatní 
přírodní věci. Tento empirický charakter poznáváme na základě sil 
a mohutností, které člověk projevuje ve svých účincích. U neživé nebo 
pouze živočišné živé přírody nemáme žádný důvod myslet si nějakou 
mohutnost jinak než jako smyslově podmíněnou. Jedině člověk, který 
jinak poznává celou přírodu pouze prostřednictvím smyslů, poznává 
sebe sama i prostřednictvím pouhé apercepce, a sice v činnostech 
a vnitřních určeních, která nemůže vůbec počítat k smyslovým do
jmům, a je ovšem sám sobě jednak fenoménem, jednak ale -  totiž 
s ohledem na jisté mohutnosti -  pouze inteligibilním předmětem, po
něvadž jeho jednání nelze vůbec počítat k receptivitě smyslovosti.
Tyto mohutnosti nazýváme rozvažováním a rozumem; zejména rozum 
se zcela zvláštním a význačným způsobem liší od všech empiricky 
podmíněných sil, protože o svých předmětech uvažuje pouze na zákla
dě idejí a podle nich také určuje rozvažování, které pak používá své 
(a to i čisté) pojmy empiricky.
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To, že má tento rozum kauzalitu,280 přinejmenším že my si u něj 
něco takového představujeme, je zřejmé z imperativů, které ve všem

v

praktickém konání ukládáme provádějícím silám jako pravidla. Ze 
něco má být, vyj adřuj e určitý druh nutnosti a spoj ení s důvody, které se 
v celé přírodě jinak nevyskytují. Rozvažování z ní může poznat jen to, 
co v ní je, bylo nebo bude. Je nemožné, aby v ní něco mělo být jinak, 
než to ve všech těchto časových vztazích skutečně je, ba ono „má být“ 
nemá -  pokud máme na očích pouze běh přírody -  naprosto žádný 
význam. Vůbec se nemůžeme ptát, co se má v přírodě dít, právě tak 
jako se nemůžeme ptát, jaké vlastnosti má mít kruh, nýbrž můžeme se 
ptát, co se v přírodě děje, nebo jaké vlastnosti kruh má.

Toto „má být“ vyjadřuje možné jednání, jehož důvodem není nic 
jiného než pouhý pojem, zatímco důvodem každého pouze přírodního 
dění vždy musí být nějaký jev. Toto jednání ovšem musí být podle 
přírodních podmínek možné, jestliže k němu ono „má být“ směřuje; 
avšak tyto přírodní podmínky se netýkají určení libovůle samé, nýbrž 
pouze jejího účinku a výsledku v oblasti jevu. Ať je sebevíc přiroze
ných důvodů, které mne podněcují k chtění, ať je sebevíc smyslových 
podnětů, stejně nedokážou vyvolat „má býť, nýbrž jen nějaké zdaleka 
ne nutné, vždy podmíněné chtění, proti němuž staví ono „má být“, jež 
vyřkl rozum, míru a cíl, ba zákaz a úctu. Ať se jedná o předmět pouhé 
smyslovosti (o příjemné), anebo o předmět čistého rozumu (o dobré), 
rozum neustoupí tomu důvodu, který je dán empiricky, a nepodřídí se 
řádu věcí, jak se představují v oblasti jevu, nýbrž vytváří si s úplnou 
spontaneitou svůj vlastní řád podle idejí, jimž přizpůsobuje empirické 
podmínky, a podle nichž dokonce prohlašuje za nutná jednání, která se 
přesto nestala a možná ani nestanou. U všech nicméně předpokládá, že 
rozum by mohl mít vzhledem k nim kauzalitu, neboť bez toho by ne
očekával od svých idejí účinky ve zkušenosti.

Zastavme se tedy a považujme alespoň za možné, že rozum má 
skutečně kauzalitu pokud jde o jevy; přesto musí -  ať je sebevíc ro
zumem -  projevovat svůj empirický charakter, protože každá příčina 
předpokládá pravidlo, podle něhož následují určité jevy jako účinky, 
a každé pravidlo požaduje určitou stejnorodost účinků, která tvoří

280 K těmto slovům autor v PE doplňuje: „tj. že je příčinou skutečnosti 
svých objektů. Tato kauzalita se nazývá vůle. V transcendentálni filosofii ale 
od vůle abstrahujeme.“ -  E CLXXV, Ak. XXffl, 50. (Pozn. vyd.)
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pojem příčiny (jako určité mohutnosti), který můžeme označovat 
musí-li vyplývat z pouhých jevů -  jako jeho empirický charakter, který 
je stálý, zatímco ony účinky se objevují podle různosti doprovodných 
a zčásti omezujících podmínek v proměnlivých podobách.

Například libovůle každého člověka má empirický charakter, který 
není ničím jiným než určitou kauzalitou jeho rozumu, pokud tato kau
zalita vykazuje ve svých účincích v oblasti jevu nějaké pravidlo, na 
základě něhož můžeme chápat rozumové důvody a jejich jednání co do 
jejich druhu i jejich stupňů a posuzovat subjektivní principy jeho libo
vůle. Protože tento empirický charakter sám musí být odvozen jako 
účinek z oněch jevů a z jejich pravidla, které nám napovídá zkušenost, 
jsou také všechna jednání člověka v oblasti jevu určena z jeho empi
rického charakteru a jiných spolupůsobících příčin podle řádu přírody, 
a kdybychom mohli prozkoumat všechny projevy jeho libovůle až do 
samého základu, neexistovalo by jedno jediné lidské jednání, které 
bychom z jeho předcházejících podmínek nedokázali s jistotou před
povědět a poznat jako nutné. Pokud jde o tento empirický charakter 
tedy neexistuje žádná svoboda, a jedině podle něj můžeme člověka 
zkoumat, pokud ho jen pozorujeme a -  jak se děje v antropologii 
snažíme se fyziologicky prozkoumat hybné příčiny jeho jednání.

Když ale uvažujeme o těchže jednáních ve vztahu k rozumu, a to 
nikoli ve vztahu k rozumu spekulativnímu, abychom je co do jejich 
původu vysvětlili, nýbrž jedině proto, abychom je samy -  pokud je 
jejich příčinou rozum -  vytvořili; jedním slovem, srovnáváme-li jedná
ní s rozumem v praktickém ohledu, nalezneme zcela jiné pravidlo 
a řád, než je řád přírody. Zde se totiž možná nemělo stát všechno to, co 
se podle přirozeného běhu přesto stalo a podle svých empirických 
důvodů nevyhnutelně stát muselo. Někdy však zjišťujeme, nebo se 
přinejmenším domníváme, že zjišťujeme, že rozumové ideje skutečně 
prokázaly kauzalitu, pokud jde o lidská jednání jakožto jevy, a že se 
tato jednání udála nikoli proto, že byla určena empirickými příčinami, 
nýbrž proto, že byla určena důvody rozumu.

Předpokládejme, že bychom mohli říci: Rozum může kauzálně pů
sobit na jevy. Mohlo by se pak jeho jednání ještě nazývat svobodným, 
když je ve svém empirickém charakteru (smyslovém způsobu) zcela 
přesně určené a nutné? Tento charakter je opět určen inteligibilním 
charakterem (způsobem myšlení). Způsob myšlení však neznáme, ný
brž označujeme jej pomocí jevů, které vlastně dovolují bezprostředně
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poznat jen smyslový způsob (empirický charakter).281 Jednání pak, 
musíme-li je přičítat způsobu myšlení jako jeho příčině, přesto z tohoto 
způsobu myšlení vůbec neplyne podle empirických zákonů, tj. tak, že 
by v jevu vnitřního smyslu předcházely podmínky čistého rozumu, 
nýbrž jen tak, že v něm předcházejí jejich účinky. Čistý rozum ne
podléhá jako pouhá inteligibilní mohutnost formě času, a tudíž ani 
podmínkám časové posloupnosti. Kauzalita rozumu nevzniká v inteli- 
gibilním charakteru, nebo snad ani nezačíná v určitém čase, aby vyvo
lala nějaký účinek. Jinak by totiž byla sama podřízena přírodnímu 
zákonu jevů, pokud určuje kauzální řady co do času, a kauzalita by pak 
byla přírodou, a ne svobodou. Lze tedy říci: Jestliže rozum může mít 
kauzalitu vzhledem k jevům, pak je mohutností, jíž  ponejprv začíná 
smyslová podmínka nějaké empirické řady účinků. Podmínka, která je 
v rozumu, totiž není smyslová, a sama tedy nezačíná. Objevuje se tu 
tedy to, co jsme ve všech empirických řadách postrádali: že podmínka 
sukcesivní řady událostí by mohla být sama empiricky nepodmíněná. 
Tato podmínka zde totiž leží mimo řadu jevů (v oblasti inteligibilního), 
a nepodléhá tudíž žádné smyslové podmínce a žádnému časovému 
určení prostřednictvím předcházející příčiny.

Přesto právě tato příčina patří po jiné stránce také k řadě jevů. Člo
věk je sám jevem. Jeho libovůle má empirický charakter, který je (em
pirickou) příčinou všech jeho činů. Není žádnou z podmínek, jež člo
věka určují v souladu s tímto charakterem, totiž žádnou z podmínek, 
která by nebyla obsažena v řadě přírodních účinků a neřídila by se 
jejich zákonem, podle něhož se nevyskytuje vůbec žádná empiricky

V

nepodmíněná kauzalita toho, co se děje v čase. Žádné dané jednání tu
díž nemůže (protože je lze vnímat jen jako jev) začínat naprosto samo 
od sebe. Avšak o rozumu nemůžeme říci, že před tím stavem, v němž 
určuje libovůli, předchází nějaký jiný, v němž je určován tento stav 
sám. Neboť jelikož rozum sám není jevem a nepodléhá podmínkám

281 Vlastní moralita jednání (odměna a vina) -  dokonce i moralita našeho 
vlastního chování -  nám proto zůstává zcela skryta. Otázky naší odpovědnosti 
se mohou týkat jen empirického charakteru. Kolik z toho je čistým účinkem 
svobody a kolik je třeba připsat na vrub pouhé přírodě a nezaviněné vadě tem
peramentu, nebo jeho šťastné podobě (merito fortunae), nemůže nikdo zjistit, 
a proto ani zcela spravedlivě posoudit.
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smyslovosti, nenachází se v něm -  dokonce ani pokud jde o jeho kau
zalitu -  žádná časová posloupnost, a nelze tedy na něj aplikovat ani dy
namický zákon přírody, který určuje časové pořadí podle pravidel.

Rozum je tedy trvalou podmínkou všech samovolných jednání, 
jimiž se člověk projevuje. Každé z nich je předurčeno v empirickém 
charakteru člověka ještě dříve, než se stane. Pokud jde o inteligibilní 
charakter, jehož je empirický charakter pouze smyslovým schématem, 
neplatí zde žádné předtím nebo potom, a každé jednání je bez ohledu 
na časový vztah k jiným jevům bezprostředním účinkem inteligibilního 
charakteru čistého rozumu, který tudíž jedná svobodně, aniž by byl 
v řetězu přírodních příčin dynamicky určován vnějšími či vnitřními, 
avšak co do času předcházejícími důvody. A na tuto jeho svobodu 
nemůžeme pohlížet jen negativně jako na nezávislost na empirických 
podmínkách (neboť tím by tato mohutnost rozumu přestala být příči
nou jevů), nýbrž také pozitivně jako na mohutnost rozumu zahajovat 
sám od sebe řadu událostí tak, že v něm samém nic nezačíná, nýbrž že 
rozum jakožto nepodmíněná podmínka každého samovolného jednání 
nad sebou nepřipouští žádné v čase předcházející podmínky, ale že 
jeho účinek přesto v řadě jevů začíná, nikdy však v ní nemůže tvořit 
naprosto první začátek.

Abychom regulativní princip rozumu objasnili příkladem z jeho 
empirického používání, nikoli abychom ho potvrdili (neboť takové 
důkazy jsou pro transcendentálni tvrzení nepoužitelné), vezměme něja
ké samovolné jednání, například nějakou zlovolnou lež, pomocí níž 
vnesl nějaký člověk do společnosti určitý zmatek a kterou zkoumáme 
nejprve co do pohnutek, z nichž vzešla, a pak posuzujeme, nakolik 
může být včetně svých následků tomu člověku přičtena. V prvním 
případě zkoumáme jeho empirický charakter až k jeho pramenům, 
které hledáme v nesprávné výchově, špatné společnosti, zčásti i ve 
zlomyslnosti jeho povahy, v jeho nestydatosti, zčásti to svalujeme na 
lehkomyslnost a nerozvážnost a neopomíjíme ani příležitostné pod
něty. V tom všem postupujeme stejně jako vždy při zkoumání řady 
určujících příčin daného přirozeného účinku. I když jsme přesvědčeni, 
že tím bylo jeho jednání určeno, přesto pachatele káráme, a sice ne 
kvůli jeho nešťastné povaze, ne kvůli okolnostem, které na něj půso
bily, ba dokonce ani kvůli jeho dřívějšímu způsobu života, neboť se 
domníváme, že podobu jeho života můžeme ponechat zcela stranou 
a na uplynulou řadu podmínek se můžeme dívat, jako kdyby neexis-
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to valy, a považovat jeho čin vzhledem k předcházejícímu stavu za 
naprosto nepodmíněný, jako kdyby jím pachatel zahájil zcela sám od 
sebe řadu následků. Toto pokárání se zakládá na zákonu rozumu, při
čemž se na rozum díváme jako na příčinu, která mohla a měla určit 
chování člověka bez ohledu na všechny jmenované empirické pod
mínky jinak. Kauzalitu rozumu tedy nepovažujeme snad jen za kon
kurující, nýbrž samu o sobě za úplnou, i kdyby smyslové pohnutky 
nebyly pro, nýbrž dokonce proti. Uvedené jednání připisujeme jeho 
inteligibilnímu charakteru, který nese nyní, v okamžiku, kdy lže, veš
kerou vinu; rozum tudíž byl -  bez ohledu na všechny empirické pod
mínky činu -  úplně svobodný, a čin je třeba zcela připsat na vrub ne
dbalosti člověka.

Na tomto soudu o odpovědnosti dobře vidíme, co při něm máme na 
mysli, totiž že rozum není vší tou smyslovosti vůbec afikován, že se 
nemění (i když se mění jeho projevy, totiž způsob, jak se ukazuje ve 
svých účincích), že v něm nepředchází žádný stav, který by určoval 
stav následující, a že tudíž vůbec nepatří do řady smyslových pod
mínek, které činí jevy podle přírodních zákonů nutnými. On, rozum, je 
přítomný ve všech jednáních člověka a je za všech časových okolností 
týž, sám však není v čase, i když se ocitá v nějakém novém stavu, 
v němž předtím nebyl; s ohledem na tento stav je rozum určující, ale 
nikoli určitelný. Proto se nemohu ptát: Proč se rozum neurčil jinak?, 
nýbrž jen: Proč svou kauzalitou neurčil jinak jevyl Na to však není 
možná žádná odpověď. Nějaký jiný inteligibilní charakter by byl totiž 
způsobil nějaký jiný empirický charakter, a když říkáme, že pachatel si 
mohl -  bez ohledu na celý způsob života, jaký až posud vedl -  lež 
přece ušetřit, pak to znamená jen tolik, že se lež nachází bezprostředně 
v moci jeho rozumu a že rozum není ve své kauzalitě podřízen žádným 
podmínkám jevu a časové posloupnosti. Znamená to také, že časový 
rozdíl je sice jedním z hlavních rozdílů jevů vůči sobě navzájem, ale 
protože jevy, a tudíž ani příčiny, nejsou věci samy o sobě, nemůže 
časový rozdíl znamenat žádný rozdíl jednání ve vztahu k rozumu.

Při posuzování svobodných jednání, pokud jde o jejich kauzalitu, 
můžeme tedy proniknout jen k inteligibilní příčině, ale nikoli za ni\ 
můžeme poznat, že je svobodná, tj. určená nezávisle na smyslovosti, 
a takto může být smyslově nepodmíněnou podmínkou jevů. Proč však 
inteligibilní charakter poskytuje za stávajících okolností právě tyto 
jevy a tento empirický charakter, to natolik překračuje veškerou mo-
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hutnost našeho rozumu na takové otázky odpovídat, ba i veškeré jeho 
oprávnění takové otázky byť jen klást, že je to jako kdybychom se 
ptali, proč nám transcendentálni předmět našeho vnějšího smyslového 
názoru poskytuje právě jen názor prostoru, a ne nějaký jiný. Avšak 
úloha, kterou jsme měli řešit, nás k tomu vůbec nezavazuje, neboť ta 
kladla pouze otázku, zda si protiřečí svoboda a přírodní nutnost v jed
nom a témže jednání, a na to jsme dostatečně odpověděli. Ukázali jsme 
totiž, že poněvadž u svobody je možný vztah ke zcela jinému druhu 
podmínek než u přírodní nutnosti, že se zákon této nutnosti svobody 
netýká, a proto mohou svoboda a nutnost existovat nezávisle na sobě 
a nemusí se navzájem rušit.

*

Elementy, II. Logika, 2. odd. Dialektika, 2. kn. Úsudky, 2. část

Musíme ovšem poznamenat, že jsme tím nechtěli dokazovat skutečnost 
svobody jako jedné z mohutností, které obsahují příčinu jevů našeho 
smyslového světa. Kromě toho totiž, že by nešlo o transcendentálni 
zkoumání, které má co dělat pouze s pojmy, nemohlo by se to ani 
podařit, protože ze zkušenosti nikdy nemůžeme usuzovat na něco, co 
vůbec nesmí být myšleno podle zkušenostních zákonů. Dále jsme ne
chtěli dokazovat ani možnost svobody, neboť to by se nám také ne
podařilo, protože z pouhých pojmů a priori nemůžeme poznat možnost 
žádného reálného důvodu ani žádné kauzality. O svobodě se zde hovo
ří jen jako o transcendentálni ideji, pomocí níž chce rozum nepodmíně
ně zahájit řadu podmínek v oblasti jevu prostřednictvím smyslově 
nepodmíněného, přičemž se ale zaplétá do antinomie se svými vlast
ními zákony, které předpisuje empirickému používání rozvažování. To 
jediné, co jsme mohli vykonat a na čem nám i výlučně záleželo, bylo 
to, že se tato antinomie zakládá na pouhém zdání a že příroda přinej
menším neodporuje kauzalitě ze svobody.282

282
y y Morálka je tím, co -  za předpokladu pravdivosti -  zcela předpokládá 

svobodu. Je-li morálka pravdivá, pak je svoboda dokázána.“ -  E CLXXVI, 
Ak. XXIII, 42. (Pozn. vyd.)
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IV. Rozřešení kosmologické ideje totality závislosti jevů
vzhledem k jejich existenci vůbec

V předchozím oddílu jsme zkoumali změny smyslového světa v jejich 
dynamické řadě, v níž je každá změna podřízena nějaké jiné změně 
jako své příčině. Nyní nám tato řada stavů slouží jen jako vodítko, 
abychom dospěli k existenci, která může být nejvyšší podmínkou vše
ho proměnlivého, totiž abychom dospěli k nutné bytosti. Nejde přitom
o nepodmíněnou kauzalitu, nýbrž o nepodmíněnou existenci substance 
samé. Řada, kterou máme před sebou, je tedy vlastně jen řadou pojmů, 
a nikoli řadou názorů, pokud je jeden podmínkou druhého.

Jelikož v úhrnu jevů je vše proměnlivé, a tudíž ve své existenci 
podmíněné, snadno vidíme, že v řadě závislých jsoucen se nikde ne
může vyskytovat žádný nepodmíněný člen, jehož existence by byla na
prosto nutná, a že tedy, kdyby jevy byly věcmi samými o sobě a kdyby 
právě proto jejich podmínka patřila s podmíněným vždy k jedné a téže 
řadě názorů, nemohla by nějaká nutná bytost jako podmínka existence 
jevů smyslového světa nikdy existovat.

Dynamický regres se však od matematického regresu odlišuje tou 
zvláštností, že -  jelikož matematický regres má vlastně co činit jen se 
skládáním částí v jeden celek nebo s rozkládáním nějakého celku v je
ho části -  podmínky této řady musí být vždy pokládány za její části, 
a tedy za stejnorodé, a tudíž za jevy, zatímco v dynamickém regresu, 
kde nejde o možnost utvořit nějaký nepodmíněný celek z daných částí 
nebo utvořit nepodmíněné části k nějakému danému celku, nýbrž o od
vození nějakého stavu z jeho příčiny nebo o odvození náhodné exis
tence substance samé z nutné existence substance, nemusí podmínka 
s podmíněným nutně tvořit jednu empirickou řadu.

Ze zdánlivé antinomie, kterou před sebou máme, nám tudíž zbývá 
ještě jedno východisko: přestože totiž obě vzájemně si protiřečící věty 
mohou být v různých kontextech zároveň pravdivé, takže všechny věci 
smyslového světa jsou naprosto nahodilé, a mají tudíž také vždy jen 
empiricky podmíněnou existenci, existuje i neempirická podmínka 
celé té řady, tj. nějaká nepodmíněně nutná bytost. Tato bytost by totiž 
jako inteligibilní podmínka vůbec nepatřila k oné řadě jako její článek 
(dokonce ani jako nejvyšší článek) ani by nečinila žádný článek té řady
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empiricky nepodmíněným, nýbrž by ponechávala celý smyslový svět 
v jeho empiricky podmíněné existenci, která prochází všemi články. 
Tento způsob, jímž se klade jevům za základ nějaká nepodmíněná 
existence, by se tak lišil od empiricky nepodmíněné kauzality (svobo
dy) z předchozího oddílu v tom, že v případě svobody patřila věc sama 
jakožto příčina (substantia phaenomenon) přece jen do řady podmínek 
a pouze její kauzalita byla myšlena jako inteligibilní, zatímco zde by 
musela být nutná bytost myšlena zcela mimo řadu smyslového světa 
(jako ens extramundanum)283 a pouze jako inteligibilní, což je jediná 
možnost, jak zabránit tomu, aby sama nepodléhala zákonu nahodilosti 
a závislosti všech jevů.

Regulativní princip rozumu tedy vzhledem k naší úloze říká, že ve 
smyslovém světě má vše jen empiricky podmíněnou existenci a že ne
podmíněná nutnost se v něm nevyskytuje u žádné z jeho vlastností; že 
neexistuje žádný článek řady podmínek, pro nějž bychom nemuseli 
vždy předpokládat, a kdybychom mohli, i hledat empirickou podmínku 
v možné zkušenosti, a že nás nic neopravňuje, abychom nějakou exis
tenci odvozovali z podmínky ležící mimo empirickou řadu, nebo ji 
i v této řadě samé považovali za naprosto nezávislou a samostatnou. 
Tento princip ale zároveň nedovoluje, abychom proto popírali, že celá 
tato řada může být založena v nějaké inteligibilní bytosti (která je proto 
osvobozena od všech empirických podmínek, a obsahuje naopak dů
vod možnosti všech těchto jevů).

Přitom ale vůbec nemáme v úmyslu dokazovat nepodmíněně nutnou 
existenci nějaké bytosti, nebo na ní zakládat i jen možnost pouze inte
ligibilní podmínky existence jevů smyslového světa, nýbrž stejně jako 
na jedné straně omezujeme rozum, aby neopouštěl linii empirických 
podmínek a nezaplétal se do transcendentních důvodů vysvětlení, jež 
nelze vyjádřit in concreto, chceme na druhé straně omezit i zákon pou
ze empirického užívání rozvažování tak, aby nerozhodovalo o mož
nosti věcí vůbec, a aby to, co je inteligibilní, neprohlašovalo za nemož
né proto, že je nelze použít k vysvětlování jevů. Ukazuje se tím tedy 
pouze, že bezvýjimečná nahodilost všech přírodních věcí a všech jejich 
(empirických) podmínek může docela dobře obstát vedle libovolného 
předpokladu nějaké nutné, i když pouze inteligibilní podmínky, že tedy

Elementy, II. Logika, 2. odd. Dialektika, 2. fcn. Úsudky, 2. část

283 „jsoucno mimosvětské“ (Pozn. vyd.)
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mezi oběma těmito tvrzeními není žádný opravdový rozpor, a že tudíž 
mohou být obě pravdivá. I kdyby nebyla žádná taková naprosto nutná 
rozvažovací bytost sama o sobě možná, nelze to v žádném případě 
vyvozovat z obecné nahodilosti a závislosti všeho toho, co patří ke 
smyslovému světu. Obdobně to nelze vyvozovat ani z principu, podle 
něhož se nemáme zastavovat u žádného jeho jednotlivého článku, po
kud je náhodný, a nemáme se odvolávat na nějakou příčinu mimo svět. 
Rozum jde svou cestou při empirickém používání a svou zvláštní ces
tou při používání transcendentálním.

Smyslový svět obsahuje pouze jevy, ale ty jsou jen představami, 
které jsou opět smyslově podmíněné. A jelikož našimi předměty v něm 
nikdy nejsou věci samy o sobě, není se čemu divit, že nejsme nikdy 
oprávněni skočit z nějakého členu empirické řady, ať už z kteréhokoli, 
mimo oblast smyslovosti, jako kdyby jevy byly věcmi samými o sobě, 
jež by existovaly mimo svůj transcendentálni základ a které bychom 
mohli opustit, abychom hledali příčinu jejich existence mimo ně. To 
by se ovšem nakonec muselo stát u nahodilých věcí, nikoli však u pou
hých představ věcí, jejichž nahodilost sama je jen fenoménem a nemů
že vést k žádnému jinému regresu než k tomu, který určuje fenomény, 
tj. k regresu, který je empirický. Ani neomezenému empirickému re
gresu v řadě jevů, ani obecné nahodilosti jejich řady však neodporuje, 
myslíme-li si nějaký inteligibilní základ jevů, tj. základ smyslového 
světa, který by byl osvobozený od jeho nahodilosti. To bylo ale také to 
jediné, co jsme měli dokázat, aby se zrušila zdánlivá antinomie, a to se 
také dalo udělat jen tímto způsobem. Je-li totiž každá podmínka čeho
koli podmíněného vždy smyslová (co do existence), a právě proto patří 
k této řadě, pak je i ona sama opět podmíněná (jak to dokazuje antiteze 
čtvrté antinomie). Rozum, který vyžaduje nepodmíněné, by tedy musel 
buď zůstat v rozporu sám se sebou, nebo by se muselo to, co je nepod
míněné, klást mimo řadu, do inteligibilní oblasti, jejíž nutnost žádná 
empirická podmínka ani nevyžaduje, ani nepřipouští, a která je tedy 
vzhledem k jevům bezpodmínečně nutná.

Připustíme-li čistě inteligibilní bytost, není tím empirické používání 
rozumu (pokud jde o podmínky existence v smyslovém světě) nijak 
narušeno, ale postupuje podle principu obecné nahodilosti od empi
rických podmínek k podmínkám vyšším, které jsou opět vždy jen em
pirické. Tato regulativní zásada ale právě tak málo vylučuje i předpo
klad nějaké inteligibilní příčiny, jež není součástí řady, když jde o čisté
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používání rozumu (s ohledem na účely). Inteligibilní příčina pak totiž 
znamená jen onen pro nás pouze transcendentálni a neznámy základ 
možnosti smyslové řady vůbec, jehož existence, jež je na všech pod
mínkách smyslové řady nezávislá a vzhledem k ní nepodmíněně nutná, 
vůbec neodporuje její neomezené nahodilosti, a tudíž ani nikde nekon
čícímu regresu v řadě empirických podmínek.

Závěrečná poznámka k celé antinomii čistého rozumu

Pokud je předmětem našich rozumových pojmů pouze totalita podmí
nek ve smyslovém světě a to, co s nimi můžeme ve službách rozumu 
vykonat, potud jsou naše ideje sice transcendentálni, ale přesto kos
mologické. Klademe-li však to, co je nepodmíněné (o něž přitom přece

■

vlastně jde), do toho, co se nachází zcela mimo smyslový svět, a tedy 
mimo veškerou možnou zkušenost, stávají se tyto ideje transcendent
ními. Neslouží jen k dovršení empirického používání rozumu (které 
zůstává ideou sice neuskutečnitelnou, ale přesto hodnou následování), 
nýbrž zcela se od něj odpoutávají a samy si vytvářejí předměty, jejichž 
látka nepochází ze zkušenosti a jejichž objektivní realita nespočívá 
v dovršení empirické řady, nýbrž v čistých pojmech a priori. Takové 
transcendentní ideje mají pouze inteligibilní předmět, který lze jistě 
připustit jako transcendentálni objekt, o kterém však jinak nic nevíme. 
Pro to ale, abychom jej mohli myslet jako věc určitelnou jejími roz
lišujícími a vnitřními predikáty, nemáme na své straně žádné důvody 
(jelikož je nezávislý na všech zkušenostních pojmech), a pro to, aby
chom mohli nějaký takový předmět předpokládat, nemáme sebemenší 
oprávnění, a je tudíž pouhým pomyslem. Odvážit se tohoto kroku nás 
však přesto nutí kosmologická idea, kterou podnítila čtvrtá antinomie. 
Existence jevů, sama v sobě zcela a vůbec neodůvodněná, nýbrž vždy 
podmíněná, nás totiž vyzývá, abychom se poohlédli po něčem od 
všech jevů odlišném, tudíž po nějakém inteligibilním předmětu, u ně
hož tato nahodilost končí. Pokud jsme si ale jednou dovolili před
pokládat nějakou pro sebe existující skutečnost mimo oblast veškeré 
smyslovosti, pak je třeba pokládat jevy jen za nahodilé způsoby, jak si 
takové bytosti, které jsou samy inteligencemi, představují inteligibilní 
předměty. Nezbývá nám tedy nic jiného než analogie, podle níž použí
váme zkušenostní pojmy, abychom si přece jen udělali nějaký pojem o
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inteligibilních věcech, o nichž jakožto samých o sobě nemáme ani to
nejmenší poznání. Protože to, co je nahodilé, nepoznáváme jinak než 
prostřednictvím zkušenosti, zde je však řeč o věcech, které vůbec 
nemají být předměty zkušenosti, budeme muset odvozovat jejich zna
lost z toho, co je nutné o sobě, a to z čistých pojmů věcí vůbec.284 První 
krok, který činíme mimo smyslový svět, nás proto nutí začít své nové 
poznání zkoumáním naprosto nutné bytosti, a od pojmů této bytosti 
odvozovat pojmy všech čistě inteligibilních věcí. Pokusíme se o to 
v následující části.

Ideál čistého rozumu

Kapitola první. O ideálu vůbec

Výše jsme nahlédli, že prostřednictvím čistých rozvazovacích pojmů, 
bez všech podmínek smyslovosti, si nelze představit vůbec žádné před
měty, protože podmínky objektivní reality chybějí a v rozvažovacích 
pojmech je obsažena pouhá forma myšlení. Nicméně mohou být in 
concreto znázorněny, pokud je aplikujeme na jevy; v nich totiž mají 
přísně vzato látku ke zkušenostnímu pojmu, který není ničím jiným 
než rozvažovacím pojmem in concreto. Ideje jsou však od objektivní 
reality vzdáleny ještě více než kategorie. Nelze totiž najít žádný jev, na 
němž bychom si je mohli in concreto představit. Obsahují určitou 
úplnost, jíž nedosahuje žádné možné empirické poznání, a rozum má 
při nich na mysli jen určitou systematickou jednotu, k níž se pokouší 
přiblížit empiricky možnou jednotu, aniž by jí kdy plně dosáhl.

Zdá se však, že ještě více než idea je od objektivní reality vzdáleno 
to, co nazývám ideálem a pod čím rozumím ideu nejen in concreto, 
nýbrž in individuo, tj. jednotlivou věc, která je určitelná, nebo dokonce 
určena prostřednictvím ideje samé.

284 „Svoboda představuje největší obtíž, protože zároveň podle daného 
zákona spojuje bytost, která patří ke smyslovému světu, se světem intelek
tuálním, a tím tedy s Bohem.“ -  E CLXXVII, Ak. XXIII, 42. (Pozn. vyd.)

B 595
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A 568
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Elementy, //. Logika, 2. odd. Dialektika, 2. kn. Úsudky, 3

Lidstvo v celé své dokonalosti zahrnuje nejen rozšíření všech by
tostných vlastností, jež patří k této přirozenosti a tvoří náš pojem o ní, 
až k úplné kongruenci s jejími účely, což by byla naše idea dokonalého 
lidství, nýbrž obsahuje i vše, co kromě tohoto pojmu patří k obecnému 
určení ideje; neboť k ideji nej dokonalejšího člověka může být přece 
z každého páru protikladných predikátů vhodný jen jeden jediný. To, 
co je pro nás ideálem, bylo pro Platóna ideou božského rozvažování, 
jednotlivým předmětem v rozvažovacím čistém názoru, neboli tím 
nej dokonalejším z každého druhu možných jsoucen a pravzorem všech 
napodobenin v oblasti jevu.

Aniž bychom se však pouštěli tak daleko, musíme přiznat, že lidský 
rozum obsahuje nejen ideje, nýbrž také ideály, které sice nemají tvo
řivou sílu jako platónské ideály, ale přece jen mají sílu praktickou 
(jako regulativní principy), a jsou základem možnosti dokonalosti 
určitých jednání. Morální pojmy nejsou naprosto čistými rozumovými 
pojmy, protože jejich základ tvoří něco empirického (totiž libost či 
nelibost). Přesto nám mohou s ohledem na princip, jímž rozum sta
novuje meze svobodě, která je sama bez zákonů, docela dobře sloužit 
(když tedy hledíme pouze na její formu) jako příklad čistých rozu
mových pojmů. Ctnost a s ní lidská moudrost v celé své čistotě jsou

4

ideje. Avšak (stoikův) mudrc je ideálem, tj. člověkem, který existuje 
jen v myšlenkách, avšak plně se shoduje s ideou moudrosti. Tak jako 
idea poskytuje pravidlo, slouží ideál jako pravzor při průběžném určo
vání kopie. Pro svá jednání přitom nemáme žádné jiné měřítko než 
chování tohoto božského člověka v nás. Je to měřítko, s nímž se srov
náváme, podle něhož se posuzujeme, a tak se napravujeme, přestože 
ho nikdy nemůžeme dosáhnout. Tyto ideály, i když jim vždy nepřizná- 
váme objektivní realitu (existenci), nelze proto ještě považovat za 
pouhé přeludy, nýbrž představují nepostradatelné měřítko rozumu, 
který potřebuje pojem toho, co je ve svém druhu zcela dokonalé, aby 
podle něho měřil a hodnotil stupeň a nedostatky toho, co je nedoko
nalé. Avšak chtít realizovat ideál na nějakém příkladu, tj. v oblasti 
jevu, jako třeba ideál mudrce v románu, není možné a nadto je v tom 
něco protismyslného a málo povznášejícího, jelikož přirozené meze, 
které nepřetržitě překážejí úplnosti ideje, znemožňují při takovém 
pokusu každou iluzi, a dělají tak i to dobré, co je v této ideji obsaženo, 
podezřelým a podobným pouhé smyšlence.
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Tak se to má s ideálem rozumu, který se musí vždy zakládat na ur
čitých pojmech a sloužit jako pravidlo a pravzor, ať už následování, či 
posuzování. Docela jinak se to má s výtvory obrazotvornosti, o nichž 
se nikdo nedokáže vyjádřit, ani u tvoři t j ej ich srozumitelný pojem. Jsou 
to jakoby monogramy, jež představují -  přestože je nelze určit podle 
žádného zjistitelného pravidla -  pouze jednotlivé rysy, a tvoří spíše 
náčrt měnící se podle různých zkušeností, než určitý obraz. Malíři a fy- 
ziognomové tvrdí, že je mají v hlavě, prý jsou to nesdělitelné stínové 
obrazy jejich produktů, nebo i soudů. Tyto výtvory lze nazývat, i když 
jen v přeneseném smyslu, ideály smyslovosti, protože jsou prý ne
dostižným vzorem možných empirických názorů, a přitom neposkytují 
žádné pravidlo, které by bylo možno vysvětlit a ověřit.

Naopak cílem rozumu, pokud jde o jeho ideál, je jeho průběžné ur
čení podle apriorních pravidel; proto si rozum myslí předmět, jejž by 
bylo možné průběžně určit podle principů, ačkoli pro to ve zkušenosti 
chybějí dostatečné podmínky a pojem sám je transcendentní.285

Kapitola druhá. O transcendentálním ideálu
(Prototypon transcendentale)

Každý pojem je vzhledem k tomu, co sám neobsahuje, neurčený a pod
léhá zásadě určitelnosti, totiž zásadě, že mu z každé dvojice navzájem 
kontradiktorický protikladných predikátů může připadnout jen jeden. 
Tato zásada se zakládá na zásadě sporu, a je proto pouze logickým 
principem, který abstrahuje od veškerého obsahu poznání a nemá na 
zřeteli nic jiného než jeho logickou formu.

285 „Důsledný způsob myšlení. Dokázali j sme, že všechny předměty zkuše
nosti jsou pouze jevy. Mimo oblast předmětů zkušenosti musí tedy existovat

■

něco skutečného. Spekulativní způsob poznání ale nepřipouští, abychom to 
mohli určovat, protože bez názorů, které jsou u nás smyslové, jde vždy o pou
hou myšlenkovou formu; a existenci toho, co rozumem myslíme, bychom 
z pouhých pojmů nemohli dokázat. Svoboda v praktické oblasti ale poskytuje 
skutečný zákon neboli kauzalitu, která není empirická, a je tedy skutečností, 
která díky své kvalitě skutečnost něčeho mimo oblast smyslů nejen dokazuje, 
nýbrž ji také určuje. Jednota...“ (Poznámka není dokončena.) -  E CLXXVIII, 
Ak. XXm, 42. (Pozn. vyd.)

B 599
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Každá věc však podléhá co do své možnosti ještě zásadě průběž
ného určení, podle níž jí musí ze všech možných predikátů věcí, jsou-li 
srovnávány se svými opaky, jeden připadnout. Tato zásada se ne
zakládá jen na zásadě sporu; neboť kromě toho, že se v ní každá věc 
zkoumá ve vztahu ke dvěma vzájemně si protiřečícím predikátům, 
uvádí se v ní ještě každá věc do vztahu k veškeré možnosti jakožto 
úhrnu všech predikátů věcí vůbec, a protože taková možnost je jako 
podmínka a priori předpokládána, představuje tato zásada každou věc 
tak, jak odvozuje svou vlastní možnost z podílu, který má na veškeré 
možnosti.286 Princip průběžného určení se tedy týká obsahu, a nikoli 
pouze logické formy. Tento princip je zásadou syntézy všech pre
dikátů, které mají tvořit úplný pojem nějaké věci, a není jen zásadou 
analytické představy, jejímž prostřednictvím je myšlen jeden ze dvou 
protikladných predikátů. Obsahuje tedy určitý transcendentálni před
poklad, totiž předpoklad látky pro veškerou možnost, která má apriorně 
obsahovat data pro zvláštní možnost každé věci.

Věta: Vše existující je  průběžně určeno neříká jen to, že z každého 
páru vzájemně protikladných daných predikátů musí všemu existují
címu vždy jeden připadnout, ale i to, že z každého páru všech možných 
predikátů mu vždy jeden přísluší. Prostřednictvím této věty nejsou 
mezi sebou predikáty porovnávány pouze logicky, nýbrž věc sama je 
transcendentálně porovnávána s úhrnem všech možných predikátů. 
Výše uvedená věta chce říci asi tolik: Abychom poznali nějakou věc 
úplně, musíme poznat vše, co lze, a tím ji -  ať kladně, nebo záporně 
určit. Průběžné určení je tudíž pojmem, který nemůžeme nikdy zná
zornit in concreto co do jeho totality, a zakládá se tedy na ideji, která 
má své sídlo pouze v rozumu, jenž předepisuje rozvažování pravidlo 
pro jeho dokonalé používání.

I když je pak tato idea úhrnu veškeré možnosti -  pokud je jako pod
mínka základem průběžného určení každé věci -  s ohledem na predi-

286 Touto zásadou se tedy každá věc vztahuje ke společnému korelátu, totiž 
k veškeré možnosti, která -  kdyby se (jakožto látka ke všem možným prediká
tům) nacházela v ideji jedné jediné věci -  by dokazovala afinitu všeho, co je 
možné, prostřednictvím identity důvodu jejího zevrubného určení. Určitelnost 
každého pojmu podléhá obecnosti (universalitas) zásady vyloučení středního 
členu mezi dvěma protikladnými predikáty, zatímco určení nějaké věci podlé
há veškerosti (universitas) neboli úhrnu všech možných predikátů.
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2. kap. O transcendentálním ideálu

káty, které ho mají tvořit, sama ještě neurčitá a my pomoci ní nemyslí
me nic více než uhm všech možných predikátů vůbec, přece při bliž
ším zkoumání zjistíme, že tato idea jako původní pojem vylučuje 
množství predikátů, které jsou jakožto odvozené již dány prostřednic
tvím jiných nebo které nemohou stát vedle sebe, a že se tříbí až k po
jmu určenému průběžně a priori, a tím se stává pojmem jednotlivého 
předmětu, který je průběžně určen pouhou ideou, a musí být tudíž 
nazván ideálem čistého rozumu.

Jestliže všechny možné predikáty uvažujeme nejen logicky, nýbrž
i transcendentálně, tj. uvažujeme-li je, co do jejich obsahu, který u nich 
může být myšlen a priori, zjistíme, že některými z nich je představová
no bytí, zatímco jinými prosté nebytí. Logický zápor, který je ozna- 

ován slůvkem „ne“, se neváže přísně vzato nikdy k pojmu, nýbrž 
pouze k jeho vztahu k něj akému j inému pojmu v soudu, a nestačí tedy 
ani zdaleka k tomu, aby označoval nějaký pojem, pokud jde o jeho 
obsah. Výraz „ne-smrtelný“ nám vůbec nemůže dát poznat, že je po
mocí něho představováno prosté nebytí předmětu, nýbrž ponechává 
veškerý obsah nedotčený. Transcendentálni popření naproti tomu zna
mená nebytí samo o sobě, jehož protikladem je transcendentálni přita
kání, které je něčím, čeho bytí vyjadřuje již pojem sám o sobě, a co je 
proto označováno jako realita (věcnost), jelikož jedině jejím prostřed
nictvím a jen tak daleko, kam až sahá, jsou předměty něčím (jsou věc
mi). Proti nim stojící negace znamená pouhý nedostatek, a kde je tato 
negace myšlena sama, tam si představujeme zrušení veškeré věci.

Nikdo si však určitě nemůže myslet nějaké popření, aniž by mu 
nesloužilo za základ opačné přitakání. Ten, kdo je slepý od narození, si 
nemůže udělat ani sebemenší představu o temnotě, protože nemá žád
nou představu světla; divoch nemá představu o chudobě, protože nezná 
blahobyt. Nevědomý si není vědom své nevědomosti, protože neví, co 
je to vědění atd.287 Všechny pojmy negací jsou tedy odvozené, zatímco 
reality obsahují data a takříkajíc látku, neboli transcendentálni obsah
k možnosti a k průběžnému určení všech věcí.

287 Pozorování a výpočty astronomů nás naučily mnoho obdivuhodného, 
ale tím nejdůležitějším je určitě to, že nám odhalily propast nevědomosti, jejíž 
velikost by si lidský rozum bez těchto znalostí nikdy nebyl s to představit; 
přemýšlení nad ní musí vyvolat převratnou změnu v určení konečných cílů 
používání našeho rozumu.
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Jestliže je tedy průběžnému určení kladen v našem rozumu za zá
klad určitý transcendentálni substrát, který obsahuje takřka celou záso
bu látky, z níž mohou být čerpány všechny možné predikáty věcí, pak 
není tímto substrátem nic jiného než idea veškerenstva reality (omni- 
tudo realitatis). Všechna opravdová popření pak nejsou ničím jiným 
než omezeními, protože kdyby neměly za základ to, co je neomezené 
(totiž vesmír), nemohla by být takto nazývána.

Tímto vlastnictvím veškeré reality je také představován pojem věci 
samé o sobě jakožto průběžně určený a pojem ens realissimum je po
jmem jednotlivého jsoucna, protože jeho určení obsahuje ze všech 
možných protikladných predikátů vždy jeden predikát, totiž ten, který 
náleží výhradně bytí. Transcendentálni ideál je tedy základem prů
běžného určení, s nímž se setkáváme nutně ve všem, co existuje, a co 
tvoří nejvyšší a úplnou materiální podmínku jeho možnosti, na niž 
musí být zpětně převedeno -  co do obsahu -  všechno myšlení před
mětů vůbec. Je to ale také ten jediný opravdový ideál, jehož je lidský 
rozum schopen, protože jen v tomto jediném případě je obecný pojem 
věci určen veskrze sebou samým a rozpoznán j ako představa něj akého 
individua.

Logické určení pojmu prostřednictvím rozumu se zakládá na dis
junktivním rozumovém úsudku, v němž vyšší premisa obsahuje logic
ké dělení (dělení rozsahu obecného pojmu), zatímco nižší premisa 
omezuje tento rozsah na jednu část a závěr určuje touto částí onen 
pojem. Obecný pojem reality vůbec nemůže být a priori rozdělen, 
poněvadž bez zkušenosti neznáme žádné určité druhy reality, jež by 
byly pod oním rodem obsaženy. Transcendentálni vyšší premisa prů
běžného určení všech věcí není tedy ničím jiným než představou úhrnu 
veškeré reality, a není tedy pouze pojmem, který zahrnuje všechny 
predikáty -  co do jejich transcendentálního obsahu -  pod sebou, nýbrž 
je pojmem, který je zahrnuje v sobě. Průběžné určení každé věci je 
založeno na omezování tohoto veškerenstva reality, totiž pokud se z ní 
něco věci připisuje, zatímco to ostatní se vylučuje, což se shoduje s 
formulí „buď -  anebo“ disjunktivní vyšší premisy a s určením před
mětu jedním z členů tohoto dělení v nižší premise.288 Postup, jímž

288 „Princip určení pouze říká: Má-li být určen pojem nějaké věci, může být 
určen jen jedním ze dvou predikátů: A nebo non-A. Věta o zevrubném určení 
požaduje, aby každá věc (jakožto existující, tj. vzhledem ke všemu možnému)
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rozum klade za základ svého určení všech možných věcí transcenden
tálni ideál, je tudíž analogický jeho postupu v disjunktivních rozu
mových úsudcích; což byla věta, kterou jsem výše289 položil za základ 
systematickému dělení všech transcendentálních idejí, podle něhož 
transcendentálni ideje vznikají paralelně a ve shodě se třemi druhy 
rozumových úsudků.

Rozumí se samo sebou, že rozum ke svému cíli, totiž aby si před
stavoval pouze nutné průběžné určení věcí, nepředpokládá existenci 
takového jsoucna, které by odpovídalo ideálu, nýbrž předpokládá pou
ze jeho ideu, a to proto, aby odvodil z nepodmíněné totality průběž-

i

ného určení totalitu podmíněnou, tj. totalitu omezeného. Ideál je mu 
tedy pravzorem (prototypon) všech věcí, které z něj jako nedostatečné 
kopie (ectypa) čerpají všechnu látku pro svou možnost, a i když se 
ideálu více či méně přibližují, přesto jim vždy chybí nekonečně mnoho 
k tomu, aby jej dosáhly.

Tak je tedy veškerá možnost věcí (s ohledem na syntézu rozmani
tosti co do jejího obsahu) považována za odvozenou, a jedině možnost 
toho, co v sobě zahrnuje veškerou realitu, se považuje za původní. 
Neboť všechna popření (což jsou přece jediné predikáty, pomocí nichž 
se dá vše ostatní odlišit od nejreálnějšího jsoucna) jsou pouhými ome
zeními nějaké větší a nakonec té nejvyšší reality, a proto ji předpoklá
dají a jsou z ní, co do svého obsahu, pouze odvozené. Veškerá rozma
nitost věcí je pouze rozmanitým způsobem, jak omezit pojem nejvyšší 
reality, který tvoří jejich společné substratum, stej ně j ako j sou všechny 
obrazce možné pouze jako různé způsoby, jak omezit nekonečný pro
stor. Proto se také předmět ideálu, který se nachází pouze v rozumu, 
nazývá původním jsoucnem (ens originarium), a nemá-li nad sebou 
žádné vyšší jsoucno, nazývá se nejvyšším jsoucnem (ens summum); 
a protože všechno ostatní je jakožto podmíněné pod ním, je zván také 
jsoucnem všech jsoucen (ens entium). Všechna tato označení nezname
nají ale objektivní vztah nějakého skutečného předmětu k jiným vě
cem, nýbrž vztah ideje k pojmům, a pokud jde o existenci jsoucna s tak 
výjimečnou předností, ponechávají nás v naprosté nejistotě.

byla určena vzhledem ke všem možným predikátům.“ -  E CLXXIX, Ak. 
XXIII, 42. (Pozn. vyd.)

289 Viz A 304/B 360 n. (Pozn. vyd.)
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Protože nelze říci, že původní jsoucno sestává z mnoha odvozených 
jsoucen, jelikož je každým z nich již předpokládáno, a nemůže být jimi 
tudíž tvořeno, budeme muset ideál původního jsoucna myslet jako 
jednoduchý.

Přísně vzato, odvozování každé jiné možnosti z tohoto původního 
jsoucna nebudeme také moci považovat za omezování jeho nejvyšší 
reality, a jakoby za její dělení. Původní jsoucno by totiž potom bylo 
považováno za pouhý agregát odvozených jsoucen, což podle předchá
zejícího výkladu není možné, přestože jsme si to tak zpočátku a v prv
ním hrubém nástinu představovali. Nejvyšší realita zakládá možnost 
všech věcí spíše na způsob základu, a nikoli na způsob úhrnu, a roz
manitost věcí spočívá nikoli v omezení původního jsoucna, nýbrž v je
ho úplných následcích, k nimž by pak náležela i celá naše smyslovost, 
včetně veškeré reality v oblasti jevů, která nemůže patřit k ideji nej- 
vyššího jsoucna jako nějaká její ingredience.

Zkoumáme-li pak tuto svou ideu -  tím, že ji hypostazujeme -  uvede
ným způsobem dále, budeme moci určit původní jsoucno prostřednic
tvím pouhého pojmu nejvyšší reality jako jediné, jednoduché, soběstač
né, věčné atd., jedním slovem, budeme je moci určit v jeho nepodmí
něné dokonalosti všemi predikamenty. Pojem takového jsoucna je po
jmem Boha myšleného v transcendentálním smyslu, a tak je ideál čisté
ho rozumu předmětem transcendentálni theologie, jak jsem to již uvedl
výše.290

Avšak toto používání transcendentálni ideje by už překročilo hra
nice jejího určení a přípustnosti. Rozum ji totiž kladl za základ prů
běžného určení věcí vůbec, a to jen jako pojem veškeré reality, aniž by 
požadoval, aby všechna tato realita byla dána objektivně a byla sama 
věcí. Toto poslední je pouhým výmyslem, pomocí něhož shrnujeme 
a realizujeme rozmanitost své ideje v určitém ideálu jako v nějakém 
zvláštním jsoucnu, k čemuž nemáme žádné oprávnění. A nemáme 
je ani k tomu, abychom prostě přijali možnost takové hypotézy, jak
o tom svědčí i všechny důsledky, které z takového ideálu vyplývají, že 
se totiž průběžného určení věcí vůbec, kvůli nimž byla tato idea jedině 
potřebná, nijak netýkají a nemají na ně ani ten nejmenší vliv.

290 Viz A 334 n./B 391 n. (Pozn. vyd.)
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2. kap. O transcendentálním ideálu

Nestačí však jen popsat postup našeho rozumu a jeho dialektiku, ale 
musíme se snažit odhalit i její prameny, aby mohlo byt vysvětleno toto 
zdání samo jakožto fenomén rozvažování; ideál, o němž mluvíme, je 
totiž založen na přirozené, a nikoli jen libovolné ideji. Proto se táži: 
Jak dospívá rozum k tomu, že považuje všechny možnosti věcí za 
odvozené od jedné jediné možnosti, která jim slouží za základ, totiž od 
možnosti nejvyšší reality, a o té pak předpokládá, že je obsažena v ně
jakém zvláštním prapůvodním j soucnu ?

Odpověď se sama nabízí z úvah o transcendentálni analytice. Mož
nost předmětů smyslů je obsažena v jejich vztahu k našemu myšlení, 
kde může být něco (totiž empirická forma) myšleno a priori, ale to, co 
tvoří látku, neboli realitu jevu (která odpovídá počitku), musí být dáno; 
bez toho, co je dáno, bychom nemohli vůbec nic myslet, a nemohli 
bychom si tedy ani představovat jeho možnost.291 Předmět smyslů 
může být průběžně určen, jen když je porovnán se všemi predikáty 
jevu a pokud jej kladně nebo záporně představují. Poněvadž v něm ale 
musí být dáno to, co tvoří věc samu (v jevu), totiž reálno, bez něhož by 
nemohla být věc vůbec myšlena, avšak to, v čem je dáno reálno všech 
jevů, je jedna všezahrnující zkušenost, musí být látka k možnosti všech 
předmětů smyslů předpokládána jako daná v jednom úhrnu, na jehož 
omezování se může jedině zakládat veškerá možnost empirických 
předmětů, jejich vzájemná rozdílnost a jejich úplné určení. Skutečně 
nám také nemohou být dány žádné jiné předměty než předměty smys
lů, a nikde jinde než v kontextu možné zkušenosti; tudíž pro nás není 
předmětem nic než to, co jako podmínku své možnosti předpokládá 
úhrn veškeré empirické reality. Kvůli určité přirozené iluzi to pak 
považujeme za zásadu, jež musí platit o všech věcech vůbec, ačkoli 
vlastně platí jen o těch, které jsou dány jako předměty našich smyslů.
V důsledku toho budeme považovat empirický princip našich pojmů
o možnosti věcí jako jevů, po vypuštění tohoto omezení, za transcen
dentálni princip možnosti věcí vůbec.

Důvodem, proč tuto ideu úhrnu veškeré reality hypostazujeme, je to, 
že distributivní jednotu zkušenostního používání rozvažování dialek
ticky proměňujeme v kolektivní jednotu zkušenostního celku a že si 
tento celek jevu myslíme jako jednotlivou věc, která obsahuje veške
rou empirickou realitu, což se pak prostřednictvím již zmíněné tran-

291 Viz A 220-224/B 266-272. (Pozn. vyd.)
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scendentální subrepce vydává za pojem věci, jež stojí na vrcholu mož
nosti všech věcí, k jejichž úplnému určení poskytuje reálné podmín
ky.292

Kapitola třetí. O důkazech spekulativního rozumu, 
které umožňují usuzovat na existenci nejvyšší bytosti

Bez ohledu na naléhavou potřebu rozumu předpokládat něco, co by 
mohlo rozvažování plně sloužit k průběžnému určení jeho pojmů, 
pozoruje rozum až příliš lehce, co je na takovém předpokladu pouze 
idealizující a smyšlené, než aby se pouze jím nechal přemluvit, že 
pouhý výtvor svého vlastního myšlení je třeba okamžitě uznat za sku
tečnou bytost, kdyby nebyl kvůli něčemu jinému nucen hledat pro sebe 
spočinutí v regresu od daného podmíněného k nepodmíněnému, které 
sice není o sobě a podle svého pojmu dáno jako skutečné, ale které 
jediné může dovršit řadu podmínek uváděných jako jeho důvod. Při
rozený postup, jímž se ubírá každý lidský rozum, i ten nejběžnější, 
ačkoli ne každý v něm vytrvá, je pak tento: postup rozumu nezačíná 
u pojmů, nýbrž u běžné zkušenosti a zakládá se tedy na něčem existu
jícím. Půda běžné zkušenosti se však propadá, pokud nespočívá na 
nehybné skále absolutně nutného. Ta sama ale kolísá bez opory, je-li 
kolem ní a pod ní ještě prázdný prostor a pokud nevyplňuje vše sama 
a ponechává tak ještě místo pro nějaká proč?, tj. není co do své reality 
nekonečná.

Jestliže něco existuje, ať je to cokoli, pak musíme také připustit, že 
něco existuje nutně. To, co je nahodilé, totiž existuje jen pod podmín
kou něčeho jiného, co je jeho příčinou, a o tom platí tentýž úsudek, 
a tak dále, až k příčině, která není nahodilá, a právě proto platí bezpod
mínečně nutně. Na tomto argumentu zakládá rozum svůj postup k pra
původní bytosti.

292 Přestože je tento ideál nejreálnější bytosti pouhá představa, nejprve je 
realizován, tj. je učiněn objektem, poté je hypostazován, a konečně je -  po
mocí přirozeného postupu rozumu k dovršení jednoty -  dokonce personifiko
ván, jak ostatně brzy ukážeme; protože regulativní jednota zkušenosti není 
obsažena v jevech samých (v pouhé smyslovosti), nýbrž ve spojení jejich 
rozmanitosti prostřednictvím rozvazování (v apercepci), zdá se, že jednota 
nejvyšší reality a zevrubná určitelnost (možnost) všech věcí leží v nějakém 
nejvyšším rozvažování, a tedy v nějaké inteligenci.
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3. kap. O důkazech spekulativního rozumu...

Rozum se tedy ohlíží po pojmu bytosti, jejíž existence by se vyzna
čovala takovou výtečností, jakou je nepodmíněná nutnost. Nečiní tak 
proto, aby pak z jejího pojmu a priori usuzoval na její existenci (neboť 
kdyby si na to troufal, mohl by vůbec bádat jen mezi pouhými pojmy, 
a neměl by zapotřebí klást jim za základ nějakou danou existenci), 
nýbrž jen proto, aby mezi všemi pojmy možných věcí našel takový 
pojem, který v sobě nemá nic, co by odporovalo absolutní nutnosti. To, 
že přece musí existovat něco naprosto nutného, považuje totiž rozum 
už po prvním úsudku za jisté. Jestliže tedy dokáže odstranit vše, co se 
s touto nutností neshoduje, až na jedno, pak je právě toto jedno onou 
naprosto nutnou bytostí, ať už její nutnost chápeme, tj. dokážeme ji 
odvodit jedině z jejího pojmu, či nikoli.

Zdá se pak, že to, čeho pojem v sobě obsahuje ke každému „proč?“ 
odpovídající „proto“, které v žádném případě a v žádném ohledu není 
defektní a které je jako podmínka ve všech ohledech dostačující, je 
právě proto vhodnou bytostí, co se týče absolutní nutnosti, a to z toho 
důvodu, že ta -  tím, že má všechny podmínky ke všemu možnému -  
sama žádnou podmínku nepotřebuje, ba ani ji mít nemůže, a tedy ale
spoň v jednom bodě vyhovuje pojmu nepodmíněné nutnosti, v němž se 
jí nemůže vyrovnat žádný jiný pojem, který, protože je nedostatečný 
a potřebný doplnění, nevykazuje žádný takový znak nezávislosti na 
všech dalších podmínkách. Je pravda, že odtud ještě nelze s jistotou 
vyvozovat, že to, co v sobě neobsahuje tu nejvyšší a ve všech ohledech 
úplnou podmínku, musí proto být samo co do své existence podmí
něné; nemá to však na sobě to jediné znamení nepodmíněné existence, 
které slouží rozumu k tomu, aby pomocí pojmu a priori poznal nějakou 
bytost jako nepodmíněnou.

Pojem bytosti s nejvyšší realitou by se tedy ze všech pojmů mož
ných věcí nejlépe hodil pro pojem nepodmíněně nutné bytosti, a i když 
mu úplně nevyhovuje, stejně nemáme žádnou jinou volbu, nýbrž vidí
me se nuceni se jej přidržovat, poněvadž existenci nutné bytosti ne
smíme nechat padnout; pokud ji ale připustíme, nejsme s to najít v ce

na existenci vyznačující se takovou předností.
Přirozený postup lidského rozumu je tedy následující: Nejprve se 

přesvědčuje o existenci nějaké nutné bytosti. V té rozpoznává ne
podmíněnou existenci. Potom hledá pojem něčeho nezávislého na 
veškerých podmínkách a nachází jej v tom, co je samo postačující
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podmínkou všeho ostatního, tj. v tom, co obsahuje veškerou realitu.
Veškerenstvo bez hranie je však absolutní jednotou a nese s sebou po
jem jediné, totiž nejvyšší bytosti; a tak rozum soudí, že nejvyšší bytost 
existuje jakožto prazáklad všech věcí naprosto nutně.

Tomuto pojmu nelze upřít určitou závaznost, je-li řeč o rozhodo
vání, totiž tehdy, připustíme-li jednou existenci nějaké nutné bytosti 
a shodneme-li se na tom, že se musíme postavit na její stranu, na kte
rou ji chceme klást; neboť potom již nemůžeme volit vhodněji, či spíše 
nemáme žádnou volbu, nýbrž jsme nuceni dát svůj hlas absolutní jed
notě úplné reality jako původnímu zdroji vší možnosti. Jestliže nás ale 
nic nepohání rozhodnout se a my bychom raději nechali celou tu věc 
nerozhodnutou, dokud nás plná váha důkazů nedonúti k souhlasu, tj. 
pokud jde pouze o posouzení, kolik toho o tomto úkolu víme a co si jen 
namlouváme, že víme: potom výše uvedený závěr nemá, zdá se, zda
leka tak výhodnou podobu a potřebuje přízeň, která by vynahradila 
nedostatek jeho právních nároků.

Uznáme-li totiž za dobré vše tak, jak to zde před námi leží, totiž že 
se nejprve od nějaké dané existence (v nejhorším případě pouze od mé 
vlastní) odvodí správný závěr o existenci nějaké nepodmíněně nutné 
bytosti; za druhé, že musím bytost, která obsahuje veškerou realitu 
a s ní i všechny podmínky, považovat za naprosto nepodmíněnou, a že 
tím byl tudíž nalezen pojem věci, která má absolutní nutnost, pak z to
ho ovšem vůbec nelze vyvozovat, že si pojem omezené bytosti, která 
nemá nejvyšší realitu, s absolutní nutností protiřečí. Ačkoli totiž v je
jím pojmu zrovna nenaleznu nepodmíněné, které již obsahuje veške- 
rost podmínek, nemůže být odtud vůbec vyvozováno, že právě proto 
musí být jeho existence podmíněná. Obdobně nemohu říci v hypo
tetickém rozumovém úsudku: Kde není určitá podmínka (totiž pod
mínka úplnosti pojmů), tam není ani to podmíněné. Naopak je nám 
ponecháno na vůli považovat všechny ostatní omezené bytosti právě 
tak za nepodmíněně nutné, i když zrovna nejsme s to odvodit jejich 
nutnost z obecného pojmu, který o nich máme. Takto by nám však 
uvedený argument neposkytl sebemenší poučení o vlastnostech nutné 
bytosti a nebyl by vůbec k ničemu.

Přesto má tento argument určitý význam a vážnost, jež mu nemohou 
být kvůli této objektivní nedostatečnosti hned odňaty. Předpokládejte 
totiž, že by existovaly povinnosti, které by byly v ideji rozumu zcela 
správné, ale při aplikaci na nás samotné, tj. beze všech podnětů, by
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neměly žádnou realitu, pokud bychom nepředpokládali nejvyšší by
tost, která by dokázala poskytnout praktickým zákonům účinnost a dů- 
raznost. Pak bychom také měli povinnost řídit se těmito pojmy, které,
i kdyby nebyly právě objektivně dostatečné, byly by přesto podle mě
řítka našeho rozumu závažné a ve srovnání s ostatními pojmy nejlepší 
a nejpřesvědčivější. Povinnost volit by tu vyvedla nerozhodnost speku
lace z jejího váhání pomocí určitého praktického dodatku, ba rozum by 
nenašel ani sám u sebe jako nej sho vívavěj šího soudce žádnou omluvu, 
kdyby se z naléhavých pohnutek, i když třeba jen kvůli nedostateč
nému nahlédnutí, neřídil těmito důvody svého soudu, nad něž přece 
přinejmenším neznáme žádné lepší.

Tento argument, i když je ve skutečnosti transcendentálni, protože 
spočívá na vnitřní nedostatečnosti nahodilého, je přesto tak prostý 
a přirozený, že vyhovuje i té nejběžnější lidské mysli, jakmile se k ně
mu někdy dostane. Člověk vidí, jak se věci mění, vznikají a zanikají; 
tedy ony samy, nebo alespoň jejich stavy, musejí mít nějakou příčinu. 
Jenže u každé příčiny, která kdy může být ve zkušenosti dána, se lze 
opět ptát na její příčinu. Kam tedy máme větším právem klást tu nej
vyšší kauzalitu než tam, kde je také svrchovaná, tj. než do té bytosti, 
která je původně schopna každého možného působení a jejíž pojem lze 
také velmi snadno vytvořit na základě jediného rysu všezahrnující 
dokonalosti. Tuto svrchovanou příčinu považujeme tedy za naprosto 
nutnou, protože shledáváme, že je naprosto nutné vystoupit až k ní, 
a nevidíme žádný důvod pokračovat přes ni ještě dál. U všech národů 
proto vidíme prosvítat i tím nej zaslepenějším mnohobožstvím určité 
jiskřičky monotheismu, k nimž je nevedlo přemýšlení a hluboká spe
kulace, ale jen přirozený postup běžného rozvažování, jež se v průběhu 
času stávalo čím dál tím rozumnějším.

Ze spekulativního rozumu jsou možné jen tři druhy důkazů
Boží existence

Všechny cesty, po nichž se s tímto úmyslem dáme, začínají buď urči
tou zkušeností a jejím prostřednictvím poznanou zvláštní povahou 
našeho smyslového světa a stoupají od něj podle zákonů kauzality 
vzhůru až k nejvyšší příčině mimo tento svět; nebo kladou empiricky 
za základ jen neurčitou zkušenost, tj. nějakou existenci; anebo konečně 
abstrahují od veškeré zkušenosti a na existenci nějaké nejvyšší příčiny

3. kap. O důkazech spekulativního rozumu...
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usuzují zcela a priori z pouhých pojmů. První důkaz je fysikotheo-
logický, druhý kosmologický a třetí je ontologický. Více těchto cest 
není, a ani být nemůže.

m

Dokážeme, že rozum toho na empirické cestě pořídí právě tak málo 
jako na cestě transcendentálni, a že mamě rozpíná svá křídla, aby se 
dostal za hranice světa smyslů pouhou mocí spekulace. Co se však 
pořádku týče, v němž musí být tyto druhy důkazů předloženy ke zkou
mání, bude právě opačný než ten, který přijímá postupně se rozšiřující 
rozum a v němž jsme je také nejprve kladli. Ukáže se totiž, že -  ačkoli 
první podnět pochází ze zkušenosti -  je to nicméně pouze transcen
dentálni pojem, co rozum vede v tomto jeho úsilí a co určuje při všech 
takových pokusech cíl, jejž si rozum vytyčil. Začneme tedy zkou
máním transcendentálního důkazu, a potom se podíváme, co může pro 
zvětšení jeho důkazní síly učinit empirický dodatek.

Kapitola čtvrtá. O nemožnosti ontologického důkazu 
Bozi existence

Z toho, co bylo dosud řečeno, snadno vidíme, že pojem absolutně 
nutné bytosti je čistým rozumovým pojmem, tj. pouhou ideou, jejíž 
objektivní realita ještě zdaleka není dokázána tím, že ji rozum vyža
duje, a jež nás také vede jen k jisté, byť nedosažitelné úplnosti, a slouží 
vlastně spíše k tomu, aby rozvažování omezila, než aby je rozšířila na 
nové předměty. Také je na ní zarážející a protismyslné, že úsudek z da
né existence vůbec na nějakou naprosto nutnou existenci se nám zdá 
být naléhavý a správný, ale zároveň proti sobě máme všechny pod
mínky rozvažování, když si chceme utvořit pojem s takovou mírou 
nutnosti.

Za všech dob lidé mluvili o absolutně nutné bytosti a nenamáhali se 
s tím, aby poznali, zda a jak lze věc toho druhu vůbec myslet, nýbrž šlo 
jim spíše o to, aby dokázali její existenci. Nominální definice tohoto 
pojmu je sice úplně snadná, totiž že je to něco takového, čeho nebytí 
není možné; tím však nejsme o nic chytřejší, pokud jde o podmínky, 
které znemožňují, abychom považovali nebytí nějaké věci za naprosto 
nemyslitelné, a které jsou právě tím, co chceme vědět, totiž zda si 
pomocí tohoto pojmu vůbec něco myslíme, či nikoli. To, že slovem 
nepodmíněné odhodím všechny podmínky, které rozvažování vždy
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potřebuje, aby něco považovalo za nutné, mi ještě ani zdaleka neob- 
jasňuje, zda si pak pomoci pojmu nepodmíněně nutného ještě myslím
něco, či vůbec nic.

Ba ještě víc: o tomto pojmu, který byl formulován odvážně nazdař
bůh, ale nakonec se stal zcela běžným, jsme se navíc domnívali, že 
jsme ho vysvětlili pomocí mnoha příkladů, takže všechny další po
žadavky týkající se jeho srozumitelnosti se zdály být zcela zbytečné. 
Každá věta geometrie, například: „Trojúhelník má tři úhly“, je na
prosto nutná, a tak se mluví o předmětu, který leží zcela mimo sféru 
našeho rozvažování, jako kdybychom docela dobře rozuměli, co tím 
pojmem o něm chceme říci.

Všechny předkládané příklady bez výjimky jsou převzaty jen ze 
soudů, ale nikoli z věcí a z jejich existence.293 Nepodmíněná nutnost 
soudů ale není absolutní nutností věcí. Absolutní nutnost soudu je totiž 
jen podmíněnou nutností věci nebo predikátu v soudu. Výše uvedená 
věta neříkala, že tři úhly jsou naprosto nutné, nýbrž že za předpokladu, 
že existuje trojúhelník (je dán), jsou (v něm) nutně také tři úhly. Nic
méně tato logická nutnost prokázala tak velkou moc iluze, že když 
jsme si utvořili o nějaké věci pojem a priori, který byl takový, že jsme 
do jeho rozsahu spoluzahrnuli podle svého mínění také jeho existenci, 
byli jsme přesvědčeni, že z toho můžeme s jistotou usuzovat: jelikož 
objektu tohoto pojmu nutně přísluší existence, tj. pod podmínkou, že 
tuto věc kladu jako danou (existující), nutně se pak klade její existence 
(podle zásady identity), a tato věc je tudíž sama naprosto nutná, pro
tože její existence je spolumyšlena v libovolně přijatém pojmu a pod 
podmínkou, že kladu jeho předmět.

Jestliže v nějakém identickém soudu zruším predikát a ponechám 
subjekt, vznikne protimluv, a proto říkám: Onen predikát přísluší to
muto subjektu nutně. Zruším-li však subjekt zároveň s predikátem, ne
vznikne žádný protimluv, neboť již neexistuje nic, čemu by bylo možno 
protiřečit. Klást trojúhelník, a přesto zrušit jeho tři úhly, si protiřečí; 
ale zrušit trojúhelník včetně jeho tří úhlů není žádným protimluvem. 
Právě tak je tomu i s pojmem absolutně nutné bytosti. Jestliže zrušíte

4. kap. O nemožnosti ontologického důkazu Boží existence

293 ,„Já jsem*: je to analytický nebo syntetický soud? Soud: 4̂, objekt vů
bec, existuje*, je vždy soudem syntetickým a nemůže být požadován a priori; 
soud: , Já jsem/ tedy není poznáním subjektu, nýbrž pouze vědomím předsta
vy objektu vôbec.“ -  E CLXXX, Ak. XXIII, 42-43. (Pozn. vyd.)
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její existenci, zrušíte věc samu se všemi jejími predikáty; v čem by 
tedy měl spočívat protimluv? Vnějšně není nic, čemu by se protiřečilo,

všemohoucí“, je nutným soudem. Všemohoucnost nemůže být zru
šena, pokud kladete božstvo, tj. nekonečnou bytost, s jejímž pojmem je 
onen Bůh totožný. Jestliže ale řeknete: Bůh není, potom není dána ani 
všemohoucnost, ani žádný jiný z jeho predikátů; neboť ty byly všechny 
zrušeny zároveň se subjektem, a v této myšlence není sebemenší proti
mluv.

Viděli jste tedy, že když zruším predikát nějakého soudu zároveň se 
subjektem, nemůže nikdy vzniknout vnitřní rozpor, ať je predikát jaký
koli. Nezbývá vám tedy žádná výmluva, než že musíte říci: Existují 
subjekty, které vůbec nemohou být zrušeny, a které tedy musí zůstat. 
To by ale znamenalo totéž jako říci, že existují naprosto nutné sub
jekty; a to je předpoklad, o jehož správnosti jsem právě vyslovil po
chybnost a jehož možnost jste mi chtěli ukázat. Nedokážeme si totiž 
udělat sebemenší pojem nějaké věci, která by -  kdyby byla zrušena se 
všemi svými predikáty -  po sobě zanechala protimluv, a bez proti
mluvu nemáme -  pomocí pouhých čistých pojmů a priori -  ani žádný 
znak nemožnosti.

Proti všem těmto obecným závěrům (kterým se nemůže žádný člo
věk vzepřít) na mne apelujete pomocí jednoho případu, který pro
hlašujete za důkaz činem: že přesto existuje jeden, a sice jen tento je
den pojem, u něhož je nebytí, neboli zrušení jeho předmětu samo v so
bě protimluvem, a to je pojem nejreálnější bytosti. Ta má, jak říkáte, 
veškerou realitu a jste oprávněni předpokládat takovou bytost jako 
možnou (s čímž předběžně souhlasím, i když pojem, jenž sám sobě 
neprotiřečí, ještě ani zdaleka nedokazuje možnost svého předmětu).294 
Ve „veškeré realitě“ je pak spoluzahmuta i existence; existence tedy 
leží v pojmu možného. Je-li tedy tato věc zrušena, je zrušena i vnitřní 
možnost této věci, což si protiřečí.

294 Pojem je možný vždy, když si neprotiřečí. To je logický znak možnosti, 
kterým se předmět pojmu liší od nihil negativum.3 Přesto to však může být 
prázdný pojem, není-li zvlášť doložena objektivní realita syntézy, pomocí které 
je ten pojem vytvořen; což se však zakládá, jak bylo ukázáno výše,b vždy na 
principech možné zkušenosti, a nikoli na zásadě analýzy (na zásadě sporu).
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Odpovídám: Dopustili jste se již protimluvu, když jste do pojmu 
věci, kterou jste chtěli myslet pouze co do její možnosti -  ať už pod 
jakýmkoli skrytým názvem - , vložili pojem její existence. Když se 
vám to dovolí, zdánlivě jste svou při vyhráli, ale ve skutečnosti jste nic 
neřekli, protože jste se dopustili pouhé tautologie. Táži se vás: Je věta:
„Tato nebo ona věc (kterou připouštím jako možnou, ať je jaká chce)

i

existuje“ analytická, nebo syntetická? Je-li analytická, pak existencí té 
věci ke své myšlence o věci nic nepřidáváte, ale pak by musela být buď 
myšlenka, která je ve vás, věcí samou, anebo jste existenci jakožto 
patřící k možnosti předpokládali, a potom jste údajně tuto existenci 
odvodili z vnitřní možnosti, což není nic jiného než ubohá tautologie. 
Slovem „realita“, které zní v pojmu věci jinak než „existence“ v pojmu 
predikátu, se nic nevyřeší. I když totiž nazýváte veškeré kladení (lho
stejno, co kladete) „realitou“, kladli jste věc se všemi jejími predikáty 
již v pojmu subjektu a přijali ji jako skutečnou, a v predikátu to jen 
opakujete. Připustíte-li naopak, jak musí po právu připustit každý 
rozumný člověk, že každá existenciálni věta je syntetická, jak potom 
chcete tvrdit, že predikát existence nelze bez protimluvu zrušit, když 
tato přednost náleží speciálně jen analytickým soudům, jejichž cha
rakter spočívá právě v tom?

Mohl bych sice doufat, že tuto mudrlantskou argumentaci beze 
všech okolků vyvrátím přesným určením pojmu existence, kdybych 
nebyl zjistil, že iluze spjatá se záměnou logického predikátu za reálný 
(tj. za určení nějaké věci) vzdoruje takřka jakémukoli poučení. Jako 
logický predikát může sloužit vše, co chceme, dokonce lze predikovat 
subjekt o něm samém; logika totiž abstrahuje od veškerého obsahu. 
Avšak určení je predikát, který přistupuje k pojmu subjektu navíc 
a rozšiřuje ho. Nesmí v něm tudíž být už předem obsažen.

Bytí zjevně není žádný reálný predikát, tj. pojem něčeho, co by 
mohlo přistoupit k pojmu věci. Je to pouze kladení nějaké věci nebo 
určitých určení samých o sobě. V logickém používání je to pouze 
kopula soudu. Věta: Bůh je všemohoucí obsahuje dva pojmy, jež mají 
své objekty: „Bůh“ a „všemohoucnost“; slůvko „je“ není žádný další

Tímto jsme varováni před okamžitým usuzováním z možnosti pojmů (z logické 
možnosti) na možnost věcí (na možnost reálnou).

a negativní nic (Pozn. vyd.)
b Viz A 220-224/B 266-272. (Pozn. vyd.)
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predikát navíc, nýbrž je pouze tím, co klade predikát do vztahu k sub
jektu. Vezmu-li pak subjekt („Bůh“) dohromady se všemi jeho pre
dikáty (mezi něž patří i „všemohoucnost“) a řeknu: „Bůh je “ nebo 
„Bůh existuje“, nepřipisuji pojmu Boha žádný nový predikát, nýbrž 
pouze kladu tento subjekt sám o sobě se všemi jeho predikáty, a tedy 
tento předmět, do vztahu k svému pojmu. Oba musí obsahovat přesně 
totéž, a proto nemůže k pojmu, který vyjadřuje pouhou možnost, neboť 
si jeho předmět myslím jako naprosto daný (pomocí výrazu „je“), nic 
dále přibýt. A tak neobsahuje to, co je skutečné, nic více než to, co je 
pouze možné. Sto skutečných tolarů není nic víc než sto tolarů mož
ných. Sto možných tolarů totiž znamená pojem, zatímco sto skuteč
ných tolarů znamená předmět a jeho kladení samo o sobě, a v případě, 
že by předmět obsahoval více než pojem, pak by můj pojem nevyjad
řoval předmět celý a nebyl by tedy jeho odpovídajícím pojmem. Ve 
stavu mého jmění však znamená sto skutečných tolarů více než pouhý 
pojem sta tolarů (tj. pouze jejich možnost). V případě skutečnosti není 
totiž předmět v mém pojmu obsažen pouze analyticky, nýbrž přistu
puje k mému pojmu (který je určením mého stavu) synteticky, aniž by

■

tímto bytím mimo můj pojem bylo oněch sto myšlených tolarů sebe
méně rozmnoženo.

Ať již tedy nějakou věc myslím pomocí kolikerých a jakýchkoli 
predikátu (dokonce i v průběžném určení), nepřibude k věci samé tím, 
že ještě dodám: „Tato věc jesť\ ani to nejmenší. Jinak by totiž neexis
tovalo přesně totéž, co jsem myslel ve svém pojmu, nýbrž více, a já 
bych nemohl tvrdit, že předmět mého pojmu právě existuje. Myslím-li 
si dokonce v nějaké věci veškerou realitu mimo jedné, pak jí ona chy
bějící realita nepřibude, řeknu-li: „Taková neúplná věc existuje“, nýbrž 
ona věc existuje právě s tímto nedostatkem, jak jsem ji myslel, jinak by 
totiž existovalo něco jiného, než co jsem myslel. Myslím-li si tedy 
nějakou bytost jako nejvyšší realitu (bez nedostatků), zůstává vždy 
ještě otázka, zda existuje, či nikoli. I když totiž v mém pojmu možného 
reálného obsahu věci vůbec nic nechybí, přece ještě něco chybí ve 
vztahu k celému mému stavu myšlení, totiž že poznání onoho objektu 
je možné také a posteriori. A zde se také ukazuje příčina potíží, která 
je v tom obsažena. Kdyby šlo o nějaký předmět smyslů, nemohl bych 
zaměnit existenci věci s pouhým pojmem věci. Pomocí pojmu je totiž 
předmět myšlen pouze jako ten, který se shoduje s obecnými pod
mínkami možného empirického poznání vůbec, zatímco pomocí exis-
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tence je myšlen jako obsažený v kontextu veškeré zkušenosti. Pojem
předmětu totiž není svým spojením s obsahem veškeré zkušenosti ani 
v nejmenším rozmnožován, ale naše myšlení získává tímto spojením 
něco navíc, totiž možné vnímání. Chceme-li naproti tomu myslet exis
tenci jedině pomocí čisté kategorie, není divu, že nejsme s to uvést 
žádný znak, pomocí něhož bychom ji rozlišili od pouhé možnosti.

Ať tedy náš pojem předmětu obsahuje, co chce a kolik toho chce, mu
síme z něj přesto vystoupit, máme-li mu přiřknout existenci. U před
mětů smyslů se to děje spojením s některým z mých vjemů podle em
pirických zákonů; ale pro objekty čistého myšlení neexistuje vůbec žád
ný prostředek, jak poznat jejich existenci, protože ta by musela být po
znána naprosto a priori. Avšak naše vědomí veškeré existence (ať je dá
no bezprostředně vnímáním, nebo prostřednictvím úsudků, které spojují 
něco s vnímáním) náleží zcela a úplně k jednotě zkušenosti, a existenci 
mimo toto pole nelze sice prohlásit za naprosto nemožnou, ale tato 
existence se stává předpokladem, který nelze ničím ospravedlnit.

Pojem nejvyšší bytosti je v mnoha ohledech velmi užitečnou ideou; 
ale právě proto, že je pouhou ideou, je zcela nezpůsobilý k tomu, aby
chom pouze s jeho pomocí rozšiřovali své poznání toho, co existuje. 
Tato idea nedokáže ani tolik, aby nás poučila o jeho možnosti. Ana
lytický znak možnosti, spočívající v tom, že pouhé kladení (reality) 
neplodí spor, nelze sice tomuto pojmu upřít; ale protože spojování 
všech reálných vlastností v nějaké věci je syntézou, o jejíž možnosti 
nemůžeme a priori nic usuzovat -  reality nám totiž nejsou specificky 
dány, a i kdyby se tak stalo, vůbec neobsahují soud, protože znak 
možnosti syntetických poznatků musí být hledán vždy jen ve zkuše
nosti, k níž ale nemůže patřit předmět nějaké ideje; slavný Leibniz ne
vykonal tudíž ani zdaleka to, čím se holedbal, když totiž chtěl apriorně

; 295nahlížet možnost tak vznešené ideální bytosti.
Veškerá námaha a práce, vynaložená na slavný ontologický (karte- 

ziánský) důkaz296 existence nejvyšší bytosti z pojmů, byla tedy marná, 
a člověk pouhými idejemi zbohatne v poznatcích právě tak málo, jako 
kupec ve jmění, když k výkazu své pokladní hotovosti připíše několik 
nul, aby tak vylepšil její stav.

296

vyd.)

G. W. Leibniz, Philosophische Schriften, IV, str. 295 n. (Pozn. vyd.) 
Viz R. Descartes, Úvahy o prvnífilosofii, Praha 1970, str. 89-98. (Pozn.
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Kapitola pátá. O nemožnosti kosmologického důkazu 
Bozi existence

Je pouhou novotou školské učenosti a něčím zcela nepřirozeným, chtít 
vykouzlit ze zcela libovolně navržené ideje existenci předmětu, který jí 
odpovídá. Ve skutečnosti bychom to touto cestou nikdy nezkoušeli, 
kdyby nepředcházela potřeba našeho rozumu předpokládat k existenci 
vůbec něco nutného (u čeho bychom se mohli při postupu vzhůru za
stavit), a kdyby nebyl rozum nucen -  jelikož tato nutnost musí být 
nepodmíněná a apriorně jistá -  hledat pojem, který by takový po
žadavek pokud možno splňoval a dával nám poznat nějakou existenci 
plně a priori. Věřilo se, že takový pojem byl nalezen v ideji nejreálnější 
bytosti, a tak se tato idea použila jen k určitějšímu poznání toho, o čem 
byli lidé přesvědčeni nebo přemluveni již odjinud, že to musí exis
tovat, totiž z ideje nutné bytosti. Přitom ale zastírali tento přirozený 
postup rozumu, a místo aby u tohoto pojmu skončili, snažili se jím 
začít, aby z něj odvodili nutnost existence, kterou měl přece pouze 
doplňovat. Odtud pak vzešel nešťastný ontologický důkaz, který nečiní 
zadost ani přirozenému a zdravému rozvažování, ani regulérnímu škol
skému zkoumání.

Kosmologický důkaz, který budeme nyní zkoumat, zachovává spo
jení absolutní nutnosti s nejvyšší realitou, ale místo aby usuzoval z nej
vyšší reality na nutnost existence jako předchozí ontologický důkaz, 
usuzuje naopak z předem dané nepodmíněné nutnosti nějaké bytosti na 
její neomezenou realitu, a potud přivádí vše přinejmenším do kolejí 
určitého -  nevím, zda rozumného, nebo jen rozumujícího -  ale přinej-
menším přirozeného způsobu usuzování, který má nejen pro běžné, 
nýbrž i pro spekulativní rozvažování největší přesvědčivost a který 
zjevně razí i základní linie všech důkazů přirozené theologie, které 
jsme dosud sledovali a i nadále budeme sledovat, ať je přitom zdobíme 
a zakrýváme tolika ratolestmi a kudrlinkami, kolika chceme. K tomuto 
důkazu, který Leibniz nazýval též důkazem a contingentia mundi,297 
nyní upřeme svou pozornost a podrobíme jej zkoušce.

297 „z nahodilosti světa“ (Pozn. vyd.)
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Důkaz zní takto: Jestliže něco existuje, pak musí existovat i nějaká 
naprosto nutná bytost. Přinejmenším existuji já sám; existuje tudíž 
absolutně nutná bytost. Nižší premisa obsahuje určitou zkušenost, 
vyšší premisa úsudek ze zkušenosti vůbec na existenci něčeho nutné
ho.298 Důkaz tedy vlastně začíná zkušeností, a proto není veden zcela 
a priori nebo ontologický; a poněvadž se předmětu veškeré možné 
zkušenosti říká „svět“, nazývá se tento důkaz kosmologickým důkazem. 
Protože kosmologický důkaz abstrahuje od všech zvláštních vlastností 
předmětů zkušenosti, jimiž by se tento svět mohl lišit od každého 
možného světa, je už svým pojmenováním dostatečně odlišen od fysi- 
kotheologického důkazu, který potřebuje ke svému zdůvodnění vý
sledky pozorování zvláštní povahy našeho smyslového světa.

Důkaz pak postupuje takto: nutná bytost může být definována pouze 
jedním jediným způsobem, tj. pokud jde o všechny možné protikladné 
predikáty, prostřednictvím vždy jen jednoho jediného z nich; z toho 
plyne, že musí být svým pojmem naprosto určena. Možný je však 
pouze jeden jediný pojem nějaké věci, který tuto věc určuje naprosto 
a priori, a tím je pojem ens realissimum. Pojem nejreálnější bytosti je 
tedy jediným pojmem, pomocí něhož může být myšlena nutná bytost,
z čehož plyne, že nejvyšší bytost existuje nutně.

V tomto kosmologickém argumentu se splétá tolik vymudrovaných 
zásad, že se zdá, jako by zde spekulativní rozum vynaložil všechno své 
dialektické umění na to, aby vyvolal nej větší možný transcendentálni 
blud. Jejich přezkoumání nicméně na okamžik odložíme, abychom 
nejdřív odhalili lest dialektického umění, která vydává starý argument 
v přestrojení za nový a odvolává se na souhlas dvou svědků, totiž 
jednoho čistě rozumového a druhého ověřeného empiricky, přestože je 
to jen ten první svědek sám, který pouze změnil svůj šat a hlas, aby byl 
považován za někoho jiného. Aby si zajistil opravdu pevný základ, 
vychází tento důkaz ze zkušenosti a dodává si tím tvářnost, jako by se 
lišil od ontologického důkazu, který vkládá veškerou svou důvěru 
pouze do čistých pojmů a priori. Kosmologický důkaz však této zku
šenosti používá jen k tomu, aby učinil jeden jediný krok, totiž krok

298 Tento úsudek je příliš známý, než abychom ho tu museli obšírně vyklá
dat. Je založen na domněle transcendentálním přírodním zákonu kauzality, že 
vše nahodilé má svou příčinu, která, je-li opět nahodilá, musí mít právě tak 
nějakou příčinu, až musí řada navzájem podřízených příčin skončit u nějaké 
naprosto nutné příčiny, bez níž by tato řada nebyla úplná.
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k existenci nutné bytosti vůbec. Jaké vlastnosti má tato bytost, o tom
nás nemůže empirický důkaz poučit, a proto zde rozum empirii zcela 
opouští a pídí se po pouhých pojmech: totiž jaké vlastnosti musí mít 
absolutně nutná bytost vůbec, tj. která věc mezi všemi možnými věcmi 
v sobě obsahuje potřebné podmínky (requisita) k absolutní nutnosti? 
Rozum je přesvědčen, že tyto podmínky najde jedině v pojmu nejreál
nější bytosti, a vyvozuje z toho: ta je tou naprosto nutnou bytostí. Je 
však jasné, že přitom předpokládáme, že pojem bytosti, která má nej
vyšší realitu, úplně vyhovuje pojmu absolutní nutnosti v existenci, tj. 
že lze z prvé usuzovat na druhou. Tuto větu, kterou hájil ontologický 
argument, tedy v kosmologickém důkazu přijímáme a předpokládáme, 
ačkoli jsme se jej přece chtěli vystříhat. Absolutní nutnost je totiž 
existence odvozená z pouhých pojmů. Řeknu-li tedy, že takovým 
pojmem je pojem ens realissimum, a sice tím jediným, který se hodí k 
nutné existenci a je jí adekvátní, pak musím také připustit, že ji lze z 
něho odvodit. V takzvaném kosmologickém důkazu je tedy přísně 
vzato přece jen ontologický důkaz z pouhých pojmů tím, co obsahuje 
veškerou důkazní sílu, a ona údajná zkušenost je úplně zbytečná, leda 
snad k tomu, aby nás přivedla k pojmu absolutní nutnosti, nikoli ale, 
aby ji na nějaké určité věci doložila. Jakmile se totiž toto stane naším 
cílem, musíme okamžitě opustit veškerou zkušenost a hledat mezi 
čistými pojmy, který z nich asi obsahuje podmínky možnosti absolutně 
nutné bytosti. Je-li však takto nahlédnuta i jen možnost takové bytosti, 
pak je dokázána i její existence; neboť to znamená tolik jako: Mezi 
vším možným je jedno, jež je absolutně nutné, tj. tato bytost existuje 
naprosto nutně.

Všechny klamy v usuzování se nejsnáze odhalí, když je prozkou
máme podle školních pravidel. Zde je jeden takový výklad:

Je-li správná věta: „Každá naprosto nutná bytost je zároveň tou 
nejreálnější bytostí“ (v čemž spočívá nervus probandi299 kosmolo
gického důkazu), pak ji musí být možné -  jako všechny kladné soudy 

alespoň per accidens obrátit; tedy: „Některé nejreálnější bytosti jsou 
zároveň naprosto nutnými bytostmi.“ Avšak jedno ens realissimum se 
od něj akého j iného v žádném ohledu neliší, a co tedy platí o některých 
bytostech obsažených pod tímto pojmem, to platí také o všech. Budu 
tedy (v tomto případě) moci soud naprosto obrátit, tj. „Každá nej-

299
y ypodstata, jádro důkazu“ (Pozn. vyd.)
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reálnější bytost je nutnou bytostí.“ Poněvadž je však tato věta určena 
pouze čistými pojmy a priori, musí pouhý pojem nejreálnější bytosti 
obsahovat také absolutní nutnost této bytosti; což je právě to, co tvrdil 
ontologický důkaz, a důkaz kosmologický to nechtěl připustit, a to
i přesto, že to -  i když skrytě -  svým úsudkům podkládal.

Je tedy druhá cesta, po níž se vydává spekulativní rozum, aby do
kázal existenci nejvyšší bytosti, nejen stejně nesprávná jako ta první, 
nýbrž která zasluhuje ještě i tu výtku, že dopouští ignoratio elenchi.300 
Slibuje totiž, že nás povede po nové stezce, ale po malé oklice nás 
přivádí opět zpátky na tu starou, kterou jsme kvůli nové opustili.

O něco výše jsem uvedl, že se v tomto kosmologickém argumentu 
skrývá celé hnízdo dialektických opovážlivostí, které může transcen
dentálni kritika snadno odhalit a zničit. Chci je teď jen uvést a nechat 
již na zkušeném čtenáři, aby dále pátral po nesprávných principech 
a vyvracel je.

Patří sem například: 1) Transcendentálni zásada usuzování z naho
dilého na nějakou příčinu, neboli zásada, která má význam jen ve 
smyslovém světě, ale mimo něj je zcela beze smyslu. Pouhý intelek
tuální pojem nahodilého nemůže totiž vytvořit vůbec žádnou syntetic
kou větu, jakou je věta kauzality; tento princip nemá mimo smyslový 
svět vůbec žádný význam a náznak svého použití; zde by ale měl slou
žit právě k tomu, abychom hranice smyslového světa překročili. 2) Zá
sada usuzovat z nemožnosti nekonečné řady příčin daných za sebou ve 
smyslovém světě na nějakou první příčinu; k tomu nás však principy 
užívání rozumu neopravňují ani ve zkušenosti. Tím méně pak můžeme 
platnost takové zásady rozšiřovat za hranice zkušenosti (kam nelze 
tento kauzální řetězec vůbec prodloužit). 3) Falešné sebeuspokojení 
rozumu v představě, že tuto řadu dokončíme úplným odstraněním 
všech podmínek, bez nichž však není žádný pojem nutnosti možný, 
a protože pak už nelze nic pochopit, považujeme toto dokončení za 
dovršení svého pojmu. 4) Záměna logické možnosti pojmu veškeré 
sjednocené reality (bez vnitřního sporu) za transcendentálni možnost. 
Ta ale vyžaduje nějaký princip, který zaručí proveditelnost takové 
syntézy. Tento princip se však opět může vztahovat jen k poli mož
ných zkušeností atd.

300 „neznalost dokazování“ -  Chyba spočívající v tom, že se při dokazování 
nějaké teze přejde k dokazování teze jiné, jen vnějškově shodné. (Pozn. vyd.)
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Trik kosmologického důkazu směřuje pouze k tomu, abychom se 
vyhnuli důkazu existence nutné bytosti a priori pomocí pouhých pojmů, 
důkazu, který by musel být veden ontologický, k čemuž se však považu
jeme za zcela nezpůsobilé. Za tím účelem usuzujeme ze skutečné exis
tence vzaté za základ (z nějaké zkušenosti vůbec) -  jak jen to jde -  na 
nějakou její naprosto nutnou podmínku. U této podmínky pak nemáme 
zapotřebí vysvětlovat její možnost. Je-li totiž dokázáno, že taková 
bytost existuje, je otázka po její možnosti zcela zbytečná. Chceme-li pak 
blíže určit tuto nutnou bytost, a to co do její povahy, tak nehledáme to, 
co postačuje k tomu, abychom z jejího pojmu pochopili nutnost exis
tence; neboť kdybychom to dokázali, žádný empirický předpoklad 
bychom nepotřebovali. Naopak hledáme jen tu negativní podmínku 
(conditio sine qua non), bez níž by žádná bytost nebyla absolutně nutná. 
To by jistě šlo u všech jiných druhů úsudků z daného důsledku na jeho 
důvod; zde však naneštěstí dochází k tomu, že podmínka, kterou po
žadujeme pro absolutní nutnost, může být nalezena jen v jedné jediné 
bytosti, která by tudíž musela ve svém pojmu obsahovat vše, čeho je 
k absolutní nutnosti třeba, a činila by tedy úsudek a priori na tuto nutnost 
možným. Tj. musel bych být také s to usuzovat naopak: Které věci tento 
pojem (nejvyšší reality) náleží, taje naprosto nutná; a nemohu-li takto 
usuzovat (což musím připustit, chci-li se vyhnout ontologickému dů
kazu), pak jsem i na této své nové cestě ztroskotal a jsem opět tam, 
odkud jsem vyšel. Pojem nejvyšší bytosti určitě vyhovuje všem otáz
kám a priori, které lze o vnitřních určeních nějaké věci vyslovit, a je 
proto také ideálem, který nemá obdoby, poněvadž obecný pojem ozna
čuje tutéž bytost zároveň jako individuum mezi všemi možnými věcmi. 
Vůbec však neřeší otázku její vlastní existence, o níž jediné se tu vlastně 
mělo jednat, a na dotaz člověka, který přijal existenci nějaké nutné 
bytosti a chtěl by jen vědět, která ze všech věcí tedy za ni musí být 
považována, by se nedalo odpovědět: „Toto zde je nutná bytost.“ 

Nechť je nám dovoleno přijímat existenci bytosti o té nejvyšší do
statečnosti jako příčinu všech možných účinků, abychom rozumu 
usnadnili jednotu důvodů vysvětlení, kterou hledá. Avšak jít tak da
leko, že bychom dokonce řekli: „!Taková bytost existuje nutně“, není již 
skromným výrazem přípustné hypotézy, nýbrž drzou domýšlivostí 
apodiktické jistoty. Když totiž o něčem tvrdíme, že to poznáváme j ako 
naprosto nutné, musí se absolutní nutností vyznačovat také ono po
znání.
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Celá úloha transcendentálního ideálu spočívá v tomto: buď nalézt 
k absolutní nutnosti nějaký pojem, anebo k pojmu nějaké věci její 
absolutní nutnost. Umíme-li jedno, musíme umět i druhé; rozum totiž 
poznává jako naprosto nutné jen to, co je nutné ze svého pojmu. Ale 
obojí zcela přesahuje všechny, i ty nejúpomější snahy uspokojit v tom
to bodě naše rozvažování, stejně jako nic nezmůžou všechny pokusy 
ukonejšit je kvůli této jeho nemohoucnosti.

Bezpodmínečná nutnost, kterou tak nevyhnutelně potřebujeme jako 
posledního nositele všech věcí, je pro lidský rozum opravdovou pro
pastí. Dokonce ani věčnost, ať ji Halier líčí jako sebestrašlivěji vzne
šenou,30! nevyvolává v naší mysli zdaleka takovou závrať; neboť věč
nost pouze měří trvání věcí, ale nenese je. Nemůžeme se ubránit myš
lence, kterou však zároveň nejsme s to unést: že by bytost, kterou si 
představujeme jako nejvyšší mezi všemi možnými, sama k sobě říkala: 
„Já jsem od věčnosti do věčnosti, mimo mne není nic než to, co je 
něčím pouze z mé vůle; avšak odkud jsem tedy ja l“ Zde se pak pod 
námi vše hroutí a ta největší dokonalost, stejně jako ta nejmenší se 
bez opory vznášejí před spekulativním rozumem, který to nic nestojí, 
když nechá zmizet bez nejmenší překážky jednu bytost právě tak jako 
druhou.

Mnohé přírodní síly, které projevují svou existenci určitými účinky, 
zůstávají pro nás nevyzpytatelné, neboť je nemůžeme sledovat dost 
daleko pomocí pozorování. Transcendentálni objekt jakožto základ 
jevů a stejně tak důvod, proč má naše smyslovost spíše tyto než jiné 
nejvyšší podmínky, jsou a zůstávají pro nás nezbadatelné, ačkoli věc 
sama je koneckonců dána, jenom ne nahlédnuta. Ideál čistého rozumu 
však nemůžeme nazvat ne zbadate iným, protože svou realitu nemusí 
ověřovat jiným způsobem než potřebou rozumu dovršit pomocí něho 
veškerou syntetickou jednotu. Protože tedy ideál není dán jako mys
litelný předmět, není jako takový ani nezbadatelný; spíše musí mít jako 
pouhá idea své sídlo a řešení v přirozenosti rozumu, a musí tedy být 
možné jej probádat. Rozum totiž spočívá právě v tom, že jsme u všech 
svých pojmů, mínění a tvrzení s to vydat počet z jejich objektivních, 
nebo -  jsou-li pouhým zdáním -  subjektivních důvodů.

301 Viz A. von Halier, Unvollkommenes Gedicht uber die Ewigkeit (1736), 
in: Hallers Gedichte, L. Hirzel (vyd.), sv. III, 1882, str. 151. (Pozn. vyd.)
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Odhalení a vysvětlení dialektického zdání 
ve všech transcendentálních důkazech existence nutné bytosti

Oba dosud uvedené důkazy byly transcendentálni, tj. byly vedeny 
nezávisle na empirických principech. I když se totiž kosmologický dů
kaz zakládá na zkušenosti vůbec, přesto není vyvozován z nějaké její 
zvláštní povahy, nýbrž z čistých rozumových principů ve vztahu 
k existenci, dané prostřednictvím empirického vědomí vůbec, a opouš
tí dokonce tento návod, aby se opřel o pouhé čisté pojmy. Co je však 
v těchto transcendentálních důkazech příčinou dialektického, i když 
přirozeného zdání, které spojuje pojmy nutnosti a nejvyšší reality, a to, 
co přece může být jen ideou, realizuje a hypostazuje? Co je příčinou 
nevyhnutelnosti, s níž mezi existujícími věcmi předpokládáme něco 
jako nutné o sobě, a přece zároveň zděšeně couváme před existencí 
takové bytosti jako před nějakou propastí? Co si počneme, aby rozum 
v této věci porozuměl sám sobě a dospěl z kolísavého stavu plachého 
a vždy opět odvolávaného souhlasu ke klidnému náhledu?

Je velmi pozoruhodné, že předpokládáme-li existenci něčeho, ne
můžeme se vyhnout úsudku, že něco existuje i nutně. Na tomto zcela 
přirozeném (i když proto ještě nikoli bezpečném) úsudku se zakládal 
kosmologický argument. Naproti tomu, když předpokládám jakýkoli 
pojem věci, zjišťuji, že si její existenci nikdy nemohu představovat 
jako naprosto nutnou a že mi nic nebrání, ať už existuje cokoli, myslet 
si i její nebytí, a že k existujícímu vůbec sice proto musím předpoklá
dat něco nutného, ale žádnou jednotlivou věc samu si nemohu myslet 
jako o sobě nutnou. To znamená, že cestu zpět k podmínkám exis
tování nemohu nikdy dovršit, aniž bych přijal nějakou nutnou bytost, 
ale nikdy nemohu u této bytosti začít.

Jestliže si musím k existujícím věcem vůbec myslet něco nutného, 
ale přitom nejsem oprávněn myslet si nějakou věc samu o sobě jako 
nutnou, nevyhnutelně z toho plyne, že nutnost a nahodilost se nesmějí 
týkat věcí samých, protože by docházelo ke sporu. Žádná z těchto dvou 
zásad proto není objektivní, nýbrž to v nejlepším případě mohou být jen 
subjektivní principy rozumu. Na jedné straně princip hledat ke všemu, 
co je dáno jako existující, něco, co je nutné, tj. nikdy nepřestávat j inde 
než u apriorně dovršeného vysvětlení, ale na straně druhé také nikdy
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v toto dovršení nedoufat, tj. nepřijímat jako nepodmíněné nic em
pirického a nevyhýbat se tak dalšímu odvozování. Takto mohou obě 
zásady docela dobře existovat vedle sebe jako pouze heuristické a re
gulativní principy, které neslouží ničemu jinému než formálnímu zájmu 
rozumu. První zásada totiž říká: Měli byste filosofovat o přírodě, jako 
kdyby ke všemu, co patří k existenci, byl nějaký nutný první důvod, a to 
pouze proto, abyste tím, že pátráte po takové ideji, totiž po nějakém 
domnělém prvním důvodu, vnášeli do svého poznání systematickou 
jednotu. Druhá zásada vás však varuje, abyste za takový nejvyšší důvod 
nepřijímali žádné z určení, která se týkají existence věcí, tj. abyste je 
nepřijímali jako absolutně nutné, nýbrž abyste si vždy nechávali otevře
nou cestu k dalšímu odvozování a nakládali proto s tímto určením stále 
jako s podmíněným. Jestliže se ale musíme dívat na vše, co na věcech 
vnímáme, jako na podmíněně nutné, pak také nelze žádnou věc (i když 
je dána empiricky) považovat za absolutně nutnou.

Z toho ale vyplývá, že to absolutně nutné musíte přijmout jako 
existující mimo svět, protože to má sloužit jen jako princip největší 
možné jednoty jevů, jako jejich svrchovaný důvod, a vy k němu nemů
žete ve světě nikdy dospět, poněvadž druhé pravidlo vám přikazuje po
važovat všechny empirické příčiny jednoty vždy za odvozené.

Filosofové starověku považovali všechny formy přírody za naho
dilé, hmotu však podle soudu běžného rozumu za původní a nutnou. 
Kdyby ale zkoumali hmotu nikoli jako substrát jevů, nýbrž samu o so
bě co do její existence, idea absolutní nutnosti by okamžitě zmizela. 
Neboť to není nic, co by rozum naprosto vázalo na tuto existenci. 
Naopak: rozum může takovou existenci v myšlenkách kdykoli a bez 
odporu zrušit. Absolutní nutnost hmoty však byla obsažena také jen 
v myšlenkách. Základem tohoto sebeklamu tedy musel být určitý regu
lativní princip. Nejvyšším empirickým principem jednoty jevů je ve 
skutečnosti rozprostraněnost a neprostupnost (jež dohromady tvoří po
jem hmoty) a ten -  nakolik je empiricky nepodmíněný -  má o sobě 
vlastnosti regulativního principu. Nicméně, jelikož každé určení hmo
ty, v němž spočívá její reálnost, tudíž i neprostupnost, je účinkem (dě
jem), který musí mít svou příčinu, a je tedy vždy ještě odvozené, přece 
jen se hmota nehodí za ideu nutné bytosti jako principu veškeré odvo
zené jednoty, protože každá z jejích reálných vlastností je jakožto 
odvozená jen podmíněně nutná, a může tedy být o sobě zrušena, čímž 
by však byla zrušena i celá existence hmoty. Kdyby se to ale nestalo,
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dosáhli bychom nejvyššího základu jednoty empiricky, což druhý re
gulativní princip zakazuje. Z toho plyne, že se hmota a vůbec vše, co 
patří ke světu, nehodí za ideu nutné prapůvodní bytosti jako pouhého 
principu největší empirické jednoty, nýbrž že taková bytost musí být 
kladena mimo svět, jelikož jevy světa a jejich existenci můžeme vždy 
klidně odvozovat z jiných, jako kdyby žádná nutná bytost neexistova
la, a přesto můžeme stále usilovat o úplnost odvození, jako kdybychom 
nějakou takovou bytost jako svrchovaný základ předpokládali.

Ideál nejvyšší bytosti není podle těchto zkoumání ničím jiným než 
regulativním principem rozumu, podle něhož máme chápat veškeré 
spojení ve světě tak, jako kdyby pocházelo z jedné zcela postačující 
nutné příčiny, abychom na něm založili pravidlo systematické a podle 
obecných zákonů nutné jednoty ve výkladu světa, a není tvrzením 
nějaké o sobě nutné existence. Zároveň je však nevyhnutelné před
stavovat si prostřednictvím transcendentálni subrepce tento formální 
princip jako konstitutivní a myslet si tuto jednotu hypostaticky. Neboť 
tak jako je prostor, protože původně umožňuje veškeré tvary, jež jsou 
pouze jeho různými omezeními -  právě proto považován za něco, co 
existuje naprosto nutně a pro sebe sama jako apriorně daný předmět, 
třebaže je pouze principem smyslovosti, tak se také zcela přirozeně 
stává, že -  jelikož systematickou jednotu přírody nelze na žádný způ
sob prohlásit za princip empirického používání našeho rozumu, leda že 
vezmeme za základ ideu nejreálnější bytosti jakožto svrchované pří
činy -  tato idea je tím představována jako skutečny předmět, a tento, 
protože je svrchovanou podmínkou, je zase představován jako nutný, 
neboli že regulativní princip se mění v konstitutivní. Toto podvržení se 
projevuje v tom, že -  když se nyní dívám na tuto svrchovanou bytost, 
která byla vzhledem ke světu vůbec naprosto (nepodmíněně) nutná, 
jako na věc o sobě -  nelze tuto nutnost vyjádřit v pojmu a v mém 
rozumu proto musí být nalezena pouze jako formální podmínka myš
lení, nikoli jako materiální a hypostatická podmínka existence.

Kapitola šestá. O nemožnosti fysikotheologického důkazu

Není-li pak ani pojem věcí vůbec ani zkušenost nějaké existence vůbec 
s to vykonat to, co se požaduje, zbývá ještě jeden prostředek: zkusit, 
zda nám určitá zkušenost, a tedy zkušenost věcí přítomného světa,

Elementy, II. Logika, 2. odd. Dialektika, 2. kn. Úsudky, 3. část

382



6. kap. O nemožnosti fysikotheologického důkazu

jejich povaha a uspořádání, neposkytují zdůvodnění, které by nám bylo 
s to bezpečně dopomoci k přesvědčení o existenci nejvyšší bytosti. 
Takový důkaz bychom nazvali fysikotheologickým důkazem. Kdyby 
nebyl možný ani tento důkaz, pak by z pouhého spekulativního rozumu 
nebyl možný vůbec žádný uspokojivý důkaz existence bytosti, která by 
odpovídala naší transcendentálni ideji.

Po všech výše uvedených poznámkách brzy nahlédneme, že na tuto 
otázku lze očekávat velmi snadnou a pádnou odpověď. Neboť jak by 
mohla být někdy dána zkušenost, která by odpovídala ideji? Zvláštnost 
ideje spočívá přece právě v tom, že se s ní žádná zkušenost nemůže
nikdy shodovat. Transcendentálni idea nutné, naprosto soběstačné

' \

původní bytosti je tak nezměrně velká, tak vysoko povznesená nade 
vše empirické, jež je vždy podmíněné, že jednak nikdy nemůžeme 
nashromáždit ve zkušenosti dost látky, abychom takový pojem napl
nili, jednak neustále tápeme mezi podmíněným a vždy budeme mamě 
pátrat po nepodmíněném, k němuž nám žádný zákon nějaké empirické 
syntézy neposkytuje ani příklad, ani sebemenší vodítko.

Kdyby se nejvyšší bytost nacházela v tomto řetězu podmínek, byla 
by sama článkem jejich řady a právě tak jako nižší články, jimž je 
nadřazena, by vyžadovala ještě další zkoumání, pokud jde o její ještě 
vyšší základ. Chceme-li ji naopak od tohoto řetězu oddělit, a nezahr
novat ji -  jako pouhou inteligibilní bytost -  do řady přírodních příčin, 
jaký most pak může rozum ještě postavit, aby k ní dospěl, když všech
ny zákony přechodu od účinků k příčinám, ba veškerá syntéza a rozši
řování našeho poznání vůbec nesměřují k ničemu jinému než k možné 
zkušenosti, a tedy k předmětům smyslového světa, a mohou mít nějaký 
význam jen vzhledem k nim?

Přítomný svět před námi otevírá tak nesmírné divadlo rozmanitosti, 
pořádku, účelnosti a krásy -  ať již je sledujeme v nekonečnosti pro
storu, nebo v jeho neomezeném dělení - , že dokonce i po poznatcích, 
které o tom mohlo získat naše slabé rozvažování, pozbývá veškerá řeč 
svou pronikavost nad tolikerými a tak nezměrně velkými divy, všech
na čísla ztrácejí svou sílu měřit, a dokonce i naše myšlenky už nemají 
žádné hranice, takže náš soud o celku se musí rozplynout v němém, ale
o to výmluvnějším údivu. Všude vidíme řetěz účinků a příčin, účelů 
a prostředků, pravidelnost ve vznikání a zanikání, a jelikož nic ne
vstoupilo samo od sebe do stavu, v němž se to nyní nachází, poukazuje 
to vždy dál na nějakou jinou věc jako na svou příčinu, která činí nut-
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nou právě takovou další otázku. Tímto způsobem by se proto celý 
vesmír musel propadnout do propasti nicoty, kdybychom nepředpo
kládali něco, co by existovalo samo pro sebe, původně a nezávisle, 
mimo ono nekonečné nahodilé, a co by zároveň zajišťovalo trvání 
veškerenstva jakožto příčina jeho původu. Jak velkou si máme tuto 
nejvyšší příčinu (s ohledem na všechny věci světa) myslet? Svět ne
známe, pokud jde o jeho celý obsah; ještě méně dokážeme ocenit jeho 
velikost porovnáním se vším, co je možné. Co nám však brání, když už 
potřebujeme s ohledem na kauzalitu nějakou nejzazší a svrchovanou 
bytost, abychom ji zároveň nekladli, pokud jde o stupeň dokonalosti, 
nad vše jiné možnél To můžeme snadno provést, i když ovšem jen 
lehkým načrtnutím abstraktního pojmu tak, že si v něm jako v jediné 
substanci představíme sjednoceny všechny možné dokonalosti. Tento 
pojem, který vyhovuje požadavku našeho rozumu, že se nemá plýtvat 
principy, sám v sobě nepodléhá žádným sporům. Prospívá dokonce 
tomu, aby se pomocí návodu, který taková idea dává s ohledem na 
pořádek a účelnost, šířilo používání rozumu uvnitř zkušenosti a nikde
není rozhodným způsobem proti zkušenosti.

Tento důkaz si zaslouží, abychom jej vždy zmiňovali s úctou. Je to 
ten nej starší, nejjasnější a běžnému lidskému rozumu nejpřiměřenější 
důkaz. Oživuje studium přírody tak, jako on sám vděčí tomuto studiu 
za svou existenci a dostává od něj neustále novou sílu. Vnáší účely 
a úmysly tam, kde by je naše pozorování samo od sebe neodhalilo, 
a pomocí vodítka zvláštní jednoty, jejíž princip leží mimo přírodu, 
rozšiřuje naše poznatky o ní. Tyto poznatky ale působí zase zpátky na 
svou příčinu -  totiž na ideu, která je vyvolává -  a stupňují víru v nej- 
vyššího stvořitele až k nezdolnému přesvědčení.

Bylo by proto nejen beznadějné, ale i zcela marné pokoušet se to
muto důkazu něco odejmout. Rozum, který je neustále pozvedán tak 
mocnými a pod rukama se mu stále množícími, i když jen empirickými 
důkazy, nemůže být žádnými pochybnostmi subtilní abstraktní speku
lace sražen dolů tak, aby nemohl být z každé hloubavé nerozhodnosti 
vytržen -  stejně jako ze sna -  tím, že obrátí svůj pohled k divům příro
dy a k majestátu vesmíru. To jej pak pozvedá od velikosti k velikosti, 
až k té nejvyšší velikosti, od podmíněného k podmínce, až k nejvyšší-
mu a nepodmíněnému stvořiteli.
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I když nemůžeme hned nic namítat proti rozumnosti a užitečnosti
tohoto postupu, nýbrž jej musíme naopak doporučovat a povzbuzovat, 
přece jen nemůžeme schvalovat nároky, které by si chtěl tento způsob 
dokazování činit na apodiktickou jistotu a také na souhlas, který nepo
třebuje vůbec žádnou přízeň nebo cizí podporu. Podobně nemůže dob
ré věci v žádném případě škodit, sníží-li dogmatickou řeč rouhavého 
mudrlanta na tón umírněnosti a skromnosti, na tón víry, jež postačuje 
k uklidnění, i když zrovna nepřikazuje bezpodmínečně se podrobit. 
Tvrdím tedy, že fysikotheologický důkaz nemůže nikdy sám dokázat 
existenci nejvyšší bytosti, nýbrž musí vždy přenechat ontologickému 
důkazu (k němuž slouží pouze jako úvod), aby tento nedostatek odstra
nil. Ontologický důkaz tedy stále ještě obsahuje jediný možný důkaz 
(pokud vůbec někde nějaký spekulativní důkaz existuje), který nemůže 
žádný lidský rozum minout bez povšimnutí.

Hlavní momenty zmíněného fysikotheologického důkazu jsou ná
sledující: 1) Všude ve světě jsou zřetelné znaky uspořádání podle urči
tého úmyslu, provedené s velkou moudrostí a v celku nepopsatelně 
rozmanitém co do obsahu, i bezmezné velikém co do rozsahu. 2) Toto 
účelné uspořádání je věcem světa zcela cizí a vězí na nich jen nahodile, 
tzn. že přirozenost různých věcí by se nemohla sama od sebe -  pomocí 
tak rozmanitých spojujících se prostředků -  sladit k určitým konečným 
účelům, kdyby k tomu tyto věci nebyly zcela speciálně vybrány a po
užity nějakým pořádajícím rozumným principem podle idejí, jež leží 
v jeho základu. 3) Existuje tedy vznešená a moudrá příčina (nebo více 
příčin), která musí být příčinou světa nejen díky své plodnosti j ako j í j e 
slepě působící všemocná příroda, nýbrž i jako inteligence, jež působí 
díky své svobodě. 4) Na jednotu této příčiny lze usuzovat z jednoty 
vzájemných vztahů částí světa jako složek jedné umné stavby; a to 
s jistotou jen tam, kam až sahá naše pozorování, dále jen s pravděpo
dobností podle všech zákonů analogie.

Z analogie mezi některými produkty přírody a tím, co vytváří lidské 
umění, které přírodu znásilňuje a nutí ji, aby nepostupovala podle 
svých účelů, nýbrž podřídila se těm našim (na základě jejich podob
nosti s domy, koráby, hodinami), usuzuje přirozený rozum, že příroda 
bude mít za základ právě takovou kauzalitu, totiž rozvažování a vůli, 
když odvozuje vnitřní možnost svobodně působící přírody (která tepr
ve umožňuje veškeré umění, a možná dokonce i sám rozum) ještě od 
nějakého jiného, i když nadlidského umění. Tento způsob usuzování
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by asi nesnesl příliš ostrou transcendentálni kritiku. Aniž bychom se 
zde však přeli s přirozeným rozumem kvůli tomuto závěru, musíme 
přesto přiznat, že -  máme-li již uvést nějakou příčinu -  nemůžeme zde 
postupovat bezpečněji než podle analogie s takovýmito účelnými vý
tvory, jedinými, u nichž dokonale známe příčiny i způsob jejich pů
sobení. Rozum by jinak nemohl sám před sebou ospravedlnit snahu 
přecházet od kauzality, kterou zná, k temným a neprokazatelným vy
světlujícím důvodům, které nezná.

Podle tohoto závěru by účelnost a souladnost tolika přírodních po
chodů musela dokazovat pouze nahodilost formy, nikoli hmoty, tj. 
substance ve světě. K tomu poslednímu by totiž bylo ještě třeba, aby se 
dalo dokázat, že by věci světa samy o sobě byly pro takový pořádek 
a harmonii podle obecných zákonů nezpůsobilé, kdyby nebyly i co do 
své substance produktem nějaké nejvyšší moudrosti, což by ale vyža
dovalo zcela jiné důkazy než důkazy na základě analogie s lidským 
uměním. Důkaz by tedy mohl dokazovat nanejvýš stavitele světa, který 
by byl vždy velmi omezen případností látky, kterou zpracovává, nikoli 
ale stvořitele světa, jehož ideji je vše podřízeno. To však ani zdaleka 
nestačí na tak velký záměr, který máme na zřeteli, totiž dokázat jednu 
naprosto soběstačnou prabytost. Kdybychom chtěli dokazovat na
hodilost hmoty samé, museli bychom se utéci k nějakému transcen- 
dentálnímu argumentu, čehož se však právě zde bylo třeba vystříhat.

Tento úsudek tedy postupuje od pořádku a účelnosti, jež lze ve světě 
průběžně pozorovat, jako od uspořádání zcela nahodilého, k existenci 
příčiny, která mu odpovídá. Pojem této příčiny nám však musí umožnit 
poznat o ní něco zcela určitého, a nemůže to tedy být žádný jiný pojem 
než pojem bytosti, která jako zcela soběstačná bytost vlastní všechnu 
moc, moudrost atd., jedním slovem veškerou dokonalost. Predikáty 
jako „velmi velká“, „úžasná“, „nesmírná moc“ a „výbomost“ nám totiž 
neposkytují žádný určitý pojem a vlastně neříkají, co ta věc sama o so
bě je, nýbrž jsou to jen relativní představy o velikosti předmětu, který 
pozorovatel (světa) srovnává se sebou samým a se svou chápavostí, 
a které dopadnou stejně velebně, ať už zvětšíme předmět, nebo vzhle
dem k němuž zmenšíme pozorující subjekt. Kde jde o velikost (doko
nalost) věci vůbec, tam neexistuje žádný určitý pojem, leda ten, který 
obsahuje veškerou možnou dokonalost, a jen veškerost (omnitudo)
reality je v tomto pojmu určena úplně.
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Neobávám se, že by si někdo mohl namlouvat, že nahlíží vztah jím 
pozorované velikosti světa (jak co do rozsahu, tak co do obsahu) k vše- 
mohoucnosti, vztah světového řádu k nejvyšší moudrosti, vztah jed
noty světa k absolutní jednotě stvořitele atd. Fysikotheologie nám 
proto nemůže poskytnout žádný určitý pojem svrchované příčiny světa 
a nemůže proto být postačujícím principem theologie, která má tvořit 
základ náboženství.

Udělat krok k absolutní totalitě empirickou cestou je zcela a na
prosto nemožné. Ve fysikotheologickém důkazu jej však lidé přesto 
dělají. Jakého prostředku tedy užívají, aby se dostali přes tak širokou 
propast?

Když jsme dospěli až k obdivu k veliké moudrosti, moci atd. stvo
řitele světa a nemůžeme dál, opouštíme najednou tuto argumentaci, jež 
se opírá o empirické důvody, a přecházíme k nahodilosti světa, kterou 
jsme hned na začátku vyvozovali z jeho řádu a účelnosti. Od této na
hodilosti však nyní postupujeme -  pouze za pomoci transcendentálních 
pojmů -  k existenci něčeho naprosto nutného a od pojmu absolutní 
nutnosti první příčiny k úplně určenému nebo určujícímu pojmu téhož, 
totiž k pojmu všezahrnující reality. Když tedy fysikotheologický důkaz
ve svém pokusu uvázl, přeskočil najednou v rozpacích k důkazu kos
mologickému, a jelikož ten je pouze skrytým důkazem ontologickým, 
provedl svůj záměr skutečně jen čistým rozumem, přestože hned zpo
čátku popíral jakoukoli spřízněnost s ním a vše vsadil na evidentní 
důkazy ze zkušenosti.

Fysikotheologové proto vůbec nemají důvod reagovat na transcen
dentálni způsoby dokazování tak podrážděně a shlížet na ně s do
mýšlivostí jasnovidných znalců přírody jako na pavučiny temných 
hloubalů. Kdyby se totiž jen pokusili zkoušet sami sebe, zjistili by, že 
poté, co na půdě přírody a zkušenosti urazili značný kus cesty, a přitom 
se stále ještě nacházejí stejně daleko od předmětu, který se zdá být 
jejich rozumu na dosah, najednou tuto půdu opouštějí a přecházejí do 
říše pouhých možností, kde se, jak doufají, na křídlech idejí přiblíží 
tomu, co se celému jejich empirickému pátrání vymklo. Když se pak 
domnívají, že takovým mocným skokem konečně získali pevnou půdu 
pod nohama, rozšiřují tento nyní již určitý pojem (k jehož vlastnictví 
přišli, aniž by věděli, jak) na celé pole stvoření. Ideál, který byl pouze 
produktem čistého rozumu, navíc vysvětlují pomocí zkušenosti, i když
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dost uboze a hluboko pod důstojností jeho předmětu, aniž by byli
ochotni přiznat, že k tomuto poznatku nebo předpokladu dospěli po 
jiné stezce než po stezce zkušenosti.

Tak je tedy základem fysikotheologického důkazu důkaz kosmolo
gický a jeho základem pak ontologický důkaz existence jedné jediné 
prabytosti jakožto nejvyšší bytosti; a protože kromě těchto tří cest již 
není spekulativnímu rozumu přístupná žádná další, je ontologický

*

důkaz sestávající ze samých čistých rozumových pojmů jediným mož
ným důkazem, je-li vůbec možný nějaký důkaz věty, povznesené vyso
ko nad veškeré empirické používání rozvažování.

Kapitola sedmá. Kritika veškeré theologie založené
na spekulativních principech rozumu

Jestliže „theologií“ rozumím poznání prabytosti, pak je toto poznání 
buď theologií z pouhého rozumu (theologia rationalis), nebo theologií 
ze zjevení (theologia revelata). První z nich uvažuje svůj předmět buď 
prostřednictvím čistého rozumu skrze samé transcendentálni pojmy 
(jakožto ens originarium, ens realissimum, ens entium)302 a nazývá se 
theologií transcendentálni, nebo pomocí pojmu, který si vypůjčuje 
z přirozenosti (naší duše) jako nejvyšší inteligence, a musela by se na
zývat theologií přirozenou. Ten, kdo připouští jedině transcendentálni 
theologii, je nazýván deistou, ten, kdo přijímá i theologii přirozenou, 
theistou. Deista sice připouští, že existenci prabytosti můžeme ovšem 
poznat pouhým rozumem, ale že náš pojem této prabytosti je pouze 
transcendentálni, totiž že je jen pojmem bytosti, jež má veškerou reali
tu, kterou ale nejsme s to blíže určit. Theista tvrdí, že rozum je s to 
určit předmět blíže podle analogie s přírodou, totiž jako bytost, která 
díky rozvažování a svobodě obsahuje prazáklad všech jiných věcí. 
Deista si tedy pod touto prabytosti představuje pouze příčinu světa 
(zůstává nerozhodnuto, zda kvůli nutnosti její přirozenosti, nebo kvůli 
její svobodě), zatímco theista si pod touto prabytosti představuje pů
vodce světa.

Elementy, //. Logika, 2. odd. Dialektika, 2. kn. Úsudky, 3. část

302 „původní jsoucno, nejreálnější jsoucno, jsoucno jsoucen“ (Pozn. vyd.)
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Transcendentálni theologie buď hodlá odvozovat existenci praby- 
tosti ze zkušenosti vůbec (aniž by blíže vypovídala něco o světě, k ně
muž tato zkušenost patří) a nazývá se kosmotheologií, anebo věří, že 
pozná její existenci prostřednictvím pouhých pojmů, bez sebemenšího 
přispění zkušenosti, a nazývá se ontotheologií

Přirozená theologie usuzuje na vlastnosti a existenci původce světa 
z povahy, řádu a jednoty, jež se nacházejí na tomto světě, v němž mu
síme přijmout dvojí kauzalitu a příslušná pravidla, totiž přírodu a svo
bodu. Proto stoupá od tohoto světa vzhůru k nejvyšší inteligenci, buď 
jako k principu veškerého přirozeného, nebo veškerého mravního řádu 
a dokonalosti. V prvním případě se nazývá fysikotheologií, v případě 
druhém morální theologií.

Poněvadž pod pojmem Boha jsme zvyklí rozumět nejen nějakou 
slepě působící věčnou přírodu, která je základem všech věcí, nýbrž 
nejvyšší bytost, která má být prostřednictvím rozvažování a svobody 
stvořitelem všech věcí, a jedině tento pojem nás také zajímá, mohli 
bychom přísně vzato upřít deistovi veškerou víru v Boha a přiznat mu 
jen obhajobu nějaké prabytosti nebo svrchované příčiny. Protože však

303

nikdo nesmí být jen proto, že si netroufá něco tvrdit, obviňován, že to 
chce zcela popřít, je mírnější a správnější říci, že deista věří v Boha, 
ale theista v Boha živého (summa intelligentia). Vyhledáme nyní mož
né zdroj e všech těchto pokusů rozumu.

Spokojím se zde s vysvětlením, že teoretické poznání je takové po
znání, pomocí něhož poznávám to, co jest, zatímco praktické poznání 
je takové, pomocí něhož si představuji, co být má. Podle tohoto roz
lišení je teoretické používání rozumu to, pomocí něhož poznávám 
a priori (jako nutné), že něco jest; zatímco používání praktické je to, 
pomocí něhož poznávám a priori, co se stát má. Jestliže je pak nepo
chybně jisté, ale pouze podmíněně, že něco jest, nebo má být, může 
k tomu být určitá podmínka buď naprosto nutná, nebo může být jako 
libovolná a nahodilá pouze předpokládána. V prvním případě je pod
mínka postulována (per thesin), v druhém případě je předpokládána 
(per hypothesin). Poněvadž existují praktické zákony, které jsou na-

303 Nikoli theologickou morálkou; neboť ta obsahuje mravní zákony, které 
existenci nejvyššího vládce světa předpokládají, zatímco morální theologie je 
přesvědčením o existenci nejvyšší bytosti, které se zakládá na mravních záko
nech.
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prosto nutné (morálni zákony), musí být -  jestliže tyto zákony nutné 
předpokládají nějakou existenci jako podmínku možnosti své zava
zující síly -  tato existence postulována, protože to podmíněné, od 
něhož úsudek postupuje k této určité podmínce, je samo a priori po
znáváno jako naprosto nutné. V budoucnu ukážeme, že morální záko
ny existenci nejvyšší bytosti nejen předpokládají, nýbrž že ji také 
protože jsou v určitém ohledu naprosto nutné -  právem, i když ovšem 
jen prakticky, postulují; nyní ještě necháváme tento způsob usuzování 
stranou.304

Mluvíme-li pouze o tom, co jest (a nikoli o tom, co být má), je ono 
podmíněné, jež je nám dáno ve zkušenosti, vždy také myšleno jako 
nahodilé, pročež podmínka, jež k němu patří, nemůže být poznána jako 
naprosto nutná, nýbrž slouží pouze jako vždy nutný, či spíš potřebný, 
a priori a sám o sobě však libovolný předpoklad rozumového poznání 
něčeho podmíněného. Má-li tedy být poznána absolutní nutnost nějaké 
věci v teoretickém poznání, může se tak stát jedině z pojmů a priori, 
nikdy však ve smyslu příčiny ve vztahu k něčemu existujícímu, co je 
dáno ve zkušenosti.

Teoretické poznání je spekulativní, pokud se týká nějakého před
mětu nebo takových pojmů předmětu, k nimž nelze dospět v žádné 
zkušenosti. Spekulativní poznání je kladeno proti poznání přírody, 
protože to se netýká žádných jiných předmětů nebo jejich predikátů 
než těch, které mohou být dány v možné zkušenosti.

Zásada, podle níž se má usuzovat z toho, co se děje (z empiricky 
nahodilého), jako z účinku na příčinu, je principem poznání přírody, 
nikoli však principem spekulativního poznání. Když od ní totiž abstra
hujeme jako od zásady, která obsahuje podmínku možné zkušenosti 
vůbec, a chceme ji -  když vynecháme vše empirické -  vypovídat o na
hodilém vůbec, nezůstane nám ani nejmenší ospravedlnění takové syn
tetické věty, abychom z ní poznali, jak bychom mohli přejít od něčeho, 
co jest, k něčemu zcela odlišnému (nazývanému příčinou). V takovém 
pouze spekulativním používání ztrácí pojem příčiny právě tak jako 
pojem nahodilého veškerý význam, jehož objektivní realita by se dala 
učinit pochopitelnou in concreto.

304 Tj. v Kritice praktického rozumu, Ak. V, 124 nn. (česky: Praha 1996, 
str. 212 nn.) (Pozn. vyd.)
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Když usuzujeme z existence věcí ve světě na jejich příčinu, nepatří 
to k přirozenému, nýbrž k spekulativnímu používání rozumu, poněvadž 
takovéto používání nevztahuje k empiricky nahodilé příčině věci samy 
(substance), nýbrž jen to, co se děje, tedy jejich stavy. To, že substance 
sama (látka či hmota) je co do své existence nahodilá, by muselo být 
pouze spekulativním rozumovým poznatkem. Kdyby však byla řeč jen 
o formě světa, způsobu jeho spojení a jeho proměně, ale já bych z toho 
chtěl usuzovat na příčinu, která by měla být od světa zcela odlišná, pak 
by to byl opět jen soud spekulativního rozumu, protože jeho před
mětem zde není vůbec žádný objekt možné zkušenosti. Potom by ale 
zásada kauzality byla použita zcela v rozporu se svým posláním, pro
tože platí pouze uvnitř pole možné zkušenosti, a mimo ně ji nelze 
použít, ba dokonce nemá význam.

Tvrdím tedy, že všechny pokusy o pouze spekulativní používání 
rozumu jsou, pokud jde o theologii, zcela neplodné a co do své vnitřní 
povahy nicotné. Dále pak tvrdím, že principy jeho používání na příro
du nevedou vůbec k žádné theologii, a že tedy, pokud neklademe za 
základ morální zákony nebo je nepoužíváme jako vodítko, nemůže 
existovat vůbec žádná theologie rozumu. Všechny syntetické zásady 
rozvažování mají totiž jen imanentní použití, ale poznání nejvyšší 
bytosti vyžaduje jejich použití transcendentní, pro které naše rozvažo
vání není uzpůsobeno. Kdyby měl empirický zákon kauzality vést 
k původní bytosti, musela by tato bytost patřit do řetězce zkušenost
ních předmětů; potom by ale byla -  jako všechny jevy -  sama opět 
podmíněná. Ale i kdybychom si pomocí dynamického zákona vztahu 
účinků k jejich příčinám dovolili skok za hranice zkušenosti, jaký 
pojem bychom takovým postupem získali? Především bychom nezís
kali pojem nejvyšší bytosti, neboť zkušenost nám nikdy neposkytne ten 
největší ze všech možných účinků (který má podat svědectví o jeho 
příčině). Má-li nám být dovoleno -  jen proto, abychom ve svém ro
zumu nenechali nic prázdného -  vyplnit tento nedostatek úplného ur
čení pouhou ideou nejvyšší dokonalosti a původní nutnosti, pak to lze 
sice z dobré vůle připustit, avšak nebylo by to možné vymáhat právem 
nesporného důkazu. Fysikotheologický důkaz by tedy snad mohl do
cela dobře dodat váhu jiným důkazům (jsou-li však takové důkazy 
k dispozici) tím, že by spojil spekulaci s názorem. Sám pro sebe však 
spíše připravuje rozvažování na theologické poznání a dává mu k tomu 
přímý a přirozený směr, než že by sám mohl tento úkol dokončit.
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Z toho je dobře vidět, že transcendentálni otázky umožňují jen tran
scendentálni odpovědi, tj. odpovědi, které se skládají ze samých čis
tých pojmů a priori, bez sebemenší empirické příměsi. Zde je však 
otázka zjevně syntetická a vyžaduje rozšíření našeho poznání za veške
ré hranice zkušenosti, totiž až k existenci bytosti, která má odpovídat 
naší pouhé ideji, jíž se nikdy nemůže vyrovnat žádná zkušenost. Podle 
výše uvedených důkazů je ale veškeré syntetické poznání a priori 
možné jen díky tomu, že vyjadřuje formální podmínky možné zku
šenosti, a všechny zásady mají tedy jen imanentní platnost, tj. vztahují 
se pouze na předměty empirického poznání, neboli na jevy. Theologie 
vytvořená pouze spekulativním rozumem proto nepořídí nic ani tran
scendentálním postupem.

Kdybychom ale chtěli raději uvést v pochybnost všechny výše uve
dené důkazy analytiky, než abychom si nechali vzít přesvědčení o váze 
tak dlouho používaných důvodů k důkazům, přesto se nemůžeme vzpí
rat vyhovět výzvě, v níž požaduji, abychom se alespoň ospravedlnili 
v tom, jak a na základě j akého osvícení si troufáme přeskočit veškerou 
možnou zkušenost mocí pouhých idejí. Prosím, abych byl ušetřen 
nových důkazů nebo vylepšeného zpracování starých. Ačkoli zde totiž 
není právě mnoho co volit, jelikož všechny pouze spekulativní důkazy 
nakonec přece vyústí v jeden jediný, totiž v ontologický důkaz, a ne
musím se zrovna obávat, že budu nějak zvlášť obtěžován plodností 
dogmatických obhájců onoho rozumu, který by si měl stačit bez po
moci smyslů; ačkoli zároveň nechci odmítat -  aniž bych se proto pova
žoval za příliš bojovného -  výzvu odhalovat v každém pokusu tohoto 
druhu chybný závěr a ukazovat tak nicotnost jeho nároků; a protože 
nikdy nebude zcela vyvrácena naděje ve větší štěstí u těch, kdo si již 
zvykli na dogmatické přesvědčování, trvám na jediném správném po
žadavku, totiž aby se lidé obecně a z přirozenosti lidského rozvažování 

včetně všech ostatních pramenů poznání -  ospravedlnili v tom, jak to 
chtějí zařídit, aby své poznání rozvíjeli zcela a naprosto a priori a roz
šiřovali je až tam, kam nesahá žádná možná zkušenost, a tudíž ani 
žádný prostředek, jenž by zajistil nějakému pojmu, který jsme si sami 
vymysleli, jeho objektivní realitu. Ať už rozvažování dospělo k tomuto 
pojmu jakkoli, nemůže přece být existence jeho předmětu nalezena 
analyticky v tomto pojmu, poněvadž poznání existence objektu spo
čívá právě v tom, že je tento objekt kladen sám o sobě mimo myšlenku. 
Je ale zcela nemožné, abychom vyšli sami od sebe z nějakého pojmu
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a dospěli -  aniž bychom sledovali empirické spojení (pomocí něhož 
jsou nám ale vždy dány pouze jevy) -  k odhalení nových předmětů 
a nadpřirozených bytostí.

Přestože rozum ve svém čistě spekulativním používání zdaleka 
nestačí na tento velký záměr, totiž dospět k existenci nejvyšší bytosti, 
přece je velmi užitečný v tom, že je s to opravovat poznání této bytosti 

v případě, že by mohlo být čerpáno odjinud -, uvádět je v soulad se 
sebou samým a každým inteligibilním účelem, a očišťovat je ode vše
ho, co by mohlo být v rozporu s pojmem původní bytosti, a ode všech 
příměsí empirických omezení.

Transcendentálni theologie zůstává tudíž -  bez ohledu na veškerou 
svou nedostatečnost -  přece jen důležitým negativním užitím našeho

A *

rozumu a jeho stálou cenzurou, pokud má co dělat pouze s čistými ide
jemi, které právě proto nepřipouštějí žádné jiné než transcendentálni 
kritérium. Kdyby totiž v nějakém jiném, možná praktickém ohledu 
předpoklad nejvyšší a zcela soběstačné bytosti jakožto svrchované 
inteligence někdy bez odporu hájil svou platnost, bylo by nanejvýš 
důležité přesně určit tento pojem po jeho transcendentálni stránce jako 
pojem nutné a nejreálnější bytosti, a odstranit vše, co se nejvyšší realitě 
příčí, co patří k pouhému jevu (k antropomorfismu v širším smyslu 
slova), a zároveň odklidit z cesty všechna opačná tvrzení, ať již jsou 
atheistická, deistická nebo antropomorfická. V takovém kritickém 
postupu je to velmi snadné, jelikož tytéž důvody, pomocí nichž ná
zorně dokazujeme nemohoucnost lidského rozumu, pokud jde o obha
jobu tvrzení existence takové bytosti, nutně postačují také k tomu, 
abychom dokázali nedostatečnost každého opačného tvrzení. Neboť 
odkud si chce někdo, a to pomocí čisté spekulace rozumu, opatřit 
náhled, že žádná nejvyšší bytost jako prazáklad všeho neexistuje? 
Nebo že jí nepatří žádná z vlastností, které si podle jejich následků 
představujeme jako analogické s dynamickými realitami myslící by
tosti? Nebo že by v tomto posledním případě musely být tyto vlastnosi 
také podřízeny všem omezením, jež smyslovost nevyhnutelně ukládá
inteligencím, které známe ze zkušenosti?

Nejvyšší bytost zůstává tedy pro ryze spekulativní používání ro-
«

zumu pouhým, ale přesto bezchybným ideálem, pojmem, který uzavírá 
a korunuje celé lidské poznání, jehož objektivní realita sice nemůže být 
touto cestou dokázána, ale ani vyvrácena. A kdyby měla existovat 
morální theologie, jež by mohla tento nedostatek nahradit, potom by
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transcendentálni theologie -  předtím jen problematická -  dokazovala 
svou nepostradatelnost určováním jejího pojmu a neustálou kontrolou 
rozumu, jenž je často klamán smyslovosti a není vždy ve shodě se 
svými vlastními idejemi. Predikáty jako „nutnost“, „nekonečnost“, 
„jednota“, „existence mimo svět (nikoli jako duše světa)“, „věčnost 
bez podmínek času“, „všudypřítomnost bez podmínek prostoru“, „vše- 
mohoucnost“ atd. jsou čistě transcendentálni, a proto může být jejich 
očištěný pojem, který každá theologie tolik potřebuje, brán jen z tran
scendentálni theologie.305

Dodatek 
k transcendentálni dialektice

O regulativním používání idejí čistého rozumu

Výsledek všech dialektických pokusů čistého rozumu potvrzuje nejen 
to, co jsme již dokázali v transcendentálni analytice, že totiž všechny 
naše úsudky, které nás chtějí vyvést mimo pole možné zkušenosti, jsou 
klamné a neodůvodněné, nýbrž nás také poučuje o této zvláštnosti: 
lidský rozum má přitom přirozený sklon překračovat všechny tyto 
hranice, a transcendentálni ideje jsou mu přirozené právě tak, jako jsou 
našemu rozvažování přirozené kategorie, ovšem s tím rozdílem, že tak 
jako kategorie vedou k pravdě, tj. ke shodě našich pojmů s jejich ob
jekty, vyvolávají ideje pouhé, avšak neodolatelné zdání, jehož klam lze 
sotva odvrátit i tou nej ostřejší kritikou.

Vše, co je založeno v přirozenosti našich sil, musí být účelné a musí 
to být v souladu s jejich správným používáním, pokud se jen dokážeme 
vystříhat jistého nedorozumění a nalézt jejich nejvlastnější zaměření. 
Transcendentálni ideje tedy budou mít podle všeho očekávání své dob
ré, a tedy imanentní použití, ačkoli -  chápe-li se jejich význam mylně 
a jsou-li brány za pojmy skutečných věcí -  mohou být v aplikaci pova-

305
yyNeexistuje-li žádný důkaz Boží existence, není pak myslitelná přinej

menším jeho velká pravděpodobnost? Ta není pro takový objekt vůbec důstoj
ná a není touto cestou ani možná. Pravděpodobnost odporuje tomu, co je 
absolutně nutné. Veškerá nutnost nějaké věci jako hypotézy je nutností sub
jektivní, totiž potřebou rozumu pro naši spekulaci.“ -  E CLXXXI, Ak. XXIII, 
43. (Pozn. vyd.)
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žovány za transcendentní, a právě proto za klamné. Neboť nikoli idea 
sama o sobě, nýbrž poze její používání může být vzhledem k veškeré 
možné zkušenosti buď překračující (transcendentní), nebo vnitřní (im- 
manentní), podle toho, jestli ji zaměřujeme buď přímo na nějaký před
mět, který jí zdánlivě odpovídá, nebo jen na používání rozvažování 
vůbec vzhledem k předmětům, s nimiž má co dělat. Všechny chyby 
subrepce se přitom vždy musí přičítat nedostatku soudnosti, nikdy ale 
našemu rozvažování nebo rozumu.

Rozum se nikdy nevztahuje přímo na předmět, nýbrž pouze na roz
važování a jeho prostřednictvím na své vlastní empirické používání. 
Nevytváří tedy pojmy (objektů), nýbrž je jen pořádá a dává jim onu 
jednotu, kterou mohou mít při svém nej větším možném rozšíření, tj. ve 
vztahu k totalitě řad, kterou rozvažování vůbec nevidí, nýbrž je za
měřeno pouze na ono spoj ování, jehož prostřednictvím vždy řady pod
mínek podle pojmů vznikají. Rozum má tedy vlastně za předmět jen 
rozvažování a jeho účelné přizpůsobení předmětu, a tak jako rozvažo
vání sjednocuje rozmanitost v objektu pomocí pojmů, tak rozum sjed
nocuje ze své strany rozmanitost pojmů pomocí idejí, a to tím, že 
stanovuje určitou kolektivní jednotu jako cíl činností rozvažování, 
které jsou jinak zaměstnány pouze jednotou distributivní.

Tvrdím tedy, že transcendentálni ideje nikdy nemají takové konsti
tutivní použití, aby jejich prostřednictvím byly dány pojmy určitých 
předmětů; a v případě, že jim tak rozumíme, jsou to pouze rozumářské 
(dialektické) pojmy. Na druhé straně ale mají výborné a nepostradatel
ně nutné regulativní použití, totiž zaměřují rozvažování k jednomu 
určitému cíli, kvůli němuž se sbíhají paprsky všech jeho pravidel do 
jednoho bodu, který -  ačkoli je to pouze idea (focus imaginarius), tj. 
bod, z něhož pojmy rozvažování ve skutečnosti nevycházejí, jelikož 
leží zcela mimo hranice možné zkušenosti -  přesto slouží k tomu, aby 
jim opatřil kromě největšího rozšíření i tu nej větší jednotu. Z toho sice 
vzniká klam, jako by tyto paprsky vycházely z předmětu samého, který 
by ležel mimo pole empiricky možného poznání (tak jako jsou vidět 
objekty za zrcadlem), ale tato iluze (které lze přece zabránit, aby nás 
neklamala) je nicméně nepostradatelně nutná, chceme-li kromě před
mětů, které jsou před námi, zároveň vidět i ty, které leží daleko za 
námi, tj. chceme-li -  v našem případě -  uzpůsobit rozvažování k po
užití za hranicemi každé dané zkušenosti (části veškeré možné zkuše
nosti), a tedy i k nej většímu možnému a nejzazšímu rozšíření.
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Přehlédneme-li své rozvažovací poznatky v celém jejich rozsahu, 
shledáme, že to, co o nich rozum zcela speciálně přikazuje a co se 
snaží uskutečnit, je systematičnost poznání, tj. jeho souvislost založená 
na jednom principu. Tato jednota rozumu vždy předpokládá nějakou 
ideu, totiž ideu formy celku poznání, který předchází určitému poznání 
částí a obsahuje podmínky, jež a priori určují každé části její místo 
a vztah k ostatním částem. Tato idea tudíž postuluje úplnou jednotu 
rozvažovacího poznání a díky ní toto poznání nezůstává pouze naho
dilým agregátem, nýbrž stává se systémem vzájemně propojeným po
dle nutných zákonů. Nemůžeme vlastně říci, že tato idea je pojmem 
objektu, nýbrž že je pojmem průběžné jednoty těchto pojmů, pokud 
tato jednota slouží rozvažování jakožto pravidlo. Není tomu tak, že by 
rozumové pojmy byly z přírody čerpány, nýbrž spíše si je na přírodě 
vynucujeme a považujeme své poznání za nedostatečné tak dlouho, 
dokud jim příroda neodpovídá. Přiznává se, že se sotva kde nachází 
čistá země, čistá voda, čistý vzduch atd. Přesto potřebujeme jejich 
pojmy (tedy ty, jež mají -  co se úplné čistoty týče -  svůj původ jen 
v rozumu), abychom náležitě určili podíl, který má každá z těchto 
přírodních příčin na jevu, a tak převádíme všechny látky na zeminy 
(jakoby na pouhou tíži), na soli a hořlaviny (jakoby na sílu) a konečně 
na vodu a vzduch jako na nositele (jakoby na stroje, pomocí nichž ty 
předchozí působí), abychom vzájemné chemické účinky oněch látek 
vysvětlili podle ideje mechanismu. Neboť i když se tak ve skutečnosti 
nevyjadřujeme, lze takový vliv rozumu na různá dělení přírodovědců 
velmi snadno odhalit.

Je-li rozum schopen odvozovat zvláštní z obecného, pak je ono 
obecné již samo o sobě jisté  a dané, a vyžaduje se pak jen soudnost 
k subsumpci, a ono zvláštní je tím nutně určováno. Toto nazývám 
apodiktickým používáním rozumu. Anebo je to obecné přijímáno jen 
problematicky a je to pouhá idea, zatímco to, co je zvláštní, je sice 
jisté, ale obecnost pravidla je vzhledem k tomuto důsledku ještě pro
blémem. Tak se pomocí pravidla v několika zvláštních případech, které 
jsou všechny jisté, zkouší, zda z něho vyplývají, a v takovém případě 
jestliže se zdá, že všechny zvláštní případy, jež lze uvést, z něj plynou 

usuzujeme na obecnost pravidla, odtud ale potom na jeho platnost 
pro všechny případy, které o sobě ani dány nejsou. Toto nazývám hy
potetickým používáním rozumu.
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Hypotetické používání rozumu na základě idejí jakožto problema
tických pojmů není vlastně konstitutivní, protože není upraveno tak, 
aby z něj -  budeme-li soudit se vší přísností -  vyplynula pravdivost 
obecného pravidla, které bylo přijato jako hypotéza; jak totiž chceme 
znát všechny možné důsledky, které -  vyplývajíce z téže přijaté zásady 

dokazují její obecnost? Nýbrž tato zásada je jen regulativní, aby 
podle možnosti sjednocovala zvláštní poznatky, a přibližovala tak 
pravidla obecnosti.

Hypotetické používání rozumu se tedy týká systematické jednoty 
poznatků rozvažování a tato jednota je prubířským kamenem pravdi
vosti jeho pravidel. Naopak systematická jednota (jako pouhá idea) je

* t

pouze projektovanou jednotou, na niž se nesmíme dívat jako na danou 
o sobě, nýbrž pouze jako na problém. Tato jednota slouží k tomu, 
abychom našli pro rozmanité a zvláštní používání rozvažování nějaký 
princip a s jeho pomocí toto rozvažování používali i v případech, které 
nejsou dány, a činili je tak souvislým.

Z toho je ale pouze vidět, že systematická jednota, neboli rozumová 
jednota rozmanitého rozvažovacího poznání je logickým principem, 
abychom pomohli rozvažování idejemi tam, kde samo nedospívá 
k pravidlům, a abychom zároveň zjednali různosti jeho pravidel soulad 
pod jedním principem (systematický soulad), a tím, nakolik se to jen 
dá učinit, souvislost. Kdyby ale vlastnosti předmětů nebo přirozenost 
rozvažování, které je jako takové poznává, byly o sobě určeny k sys
tematické jednotě, a kdybychom mohli tuto jednotu v určité míře po
stulovat a priori, i bez ohledu na nějaký takový zájem rozumu, a tedy 
říci, že všechny možné poznatky rozvažování (mezi nimi i poznatky 
empirické) tvoří rozumovou jednotu a jsou podřízeny společným prin
cipům, z nichž mohou být bez ohledu na svou různost odvozeny, byla 
by to transcendentálni zásada rozumu, která by činila systematickou 
jednotu nutnou nejen subjektivně a logicky, jako metodu, nýbrž i ob
jektivně.

Vysvětlíme to na případě, kde je rozum takto používán. Mezi různé 
druhy jednoty podle pojmů rozvažování patří také jednota kauzality 
substance, která se nazývá silou. Na první pohled vykazují různé jevy 
jedné a téže substance takovou nestejnorodost, že zpočátku musíme 
předpokládat téměř tolik různých sil této substance, kolik se projevuje 
účinků. V lidské mysli jsou to například čití, vědomí, obrazotvornost,
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vzpomínání, důvtip, rozlišovací schopnost, libost, žádost atd. Zpočátku
přikazuje logická maxima zmenšovat tuto zdánlivou různost pokud 
možno tím, že pomocí srovnávání odhalíme skrytou identitu a pře
svědčíme se, není-li obrazotvornost -  spojená s vědomím -  vzpo
mínáním, důvtipem, rozlišovací schopností, ba možná i rozvažováním 
a rozumem. Idea nějaké základní síly, u níž však logika vůbec ne
zjišťuje, zda něco takového existuje, je přinejmenším problémem syste
matické představy rozmanitosti sil. Logický princip rozumu požaduje 
uskutečnit pokud možno právě tuto jednotu, a čím více jevů jedné 
a druhé síly bude shledáno navzájem identických, tím pravděpodob
nější bude, že nejsou ničím jiným než různými projevy jedné a téže síly, 
kterou můžeme (komparativně) nazvat jejich základní silou. Stejně 
postupujeme i u ostatních sil.

Komparativní základní síly musí být opět navzájem srovnávány, 
abychom je tím, že odhalíme jejich soulad, přiblížili jedné jediné radi
kální, tj. absolutní základní síle. Tato rozumová jednota je však pouze 
hypotetická. Netvrdíme, že nějaká taková síla musí být skutečně nale
zena, nýbrž že ji musíme hledat v zájmu rozumu, totiž kvůli vytyčení 
jistých principů pro rozmanitá pravidla, která nám může poskytovat 
zkušenost, a že tam, kde je to možné, musíme tímto způsobem vnášet 
do poznání systematickou jednotu.

Když ale pozorně sledujeme transcendentálni používání rozvažo
vání, ukazuje se, že tato idea základní síly vůbec není určena pouze 
jako problém k hypotetickému používání, nýbrž že předstírá objektivní 
realitu, kvůli které je postulována systematická jednota rozmanitých sil 
substance a vytyčován apodiktický princip rozumu. Aniž bychom totiž 
kdy vyzkoušeli soulad rozmanitých sil, ba dokonce i když se nám ho 
po všech pokusech nepodaří odhalit, přesto předpokládáme, že bude 
třeba takový soulad nalézt, a to nejen -  jako v uvedeném případě 
kvůli jednotě substance, nýbrž rozum předpokládá systematickou jed
notu rozmanitých sil i tam, kde se setkává s mnoha v jistém stupni 
stejnorodými silami, jako na hmotě vůbec, protože zvláštní zákony 
jsou podřízeny obecnějším a úspora principů se stává nejen ekonomic
kou zásadou rozumu, nýbrž i vnitřním zákonem přírody.

Skutečně také nelze odhadnout, jak by mohl existovat logický prin
cip rozumové jednoty pravidel, kdyby nebyl předpokládán transcen
dentálni princip, s jehož pomocí by se taková systematická jednota 
jakožto vězící na objektech samých -  přijímala a priori jako nutná.
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Neboť jakým právem může rozum při logickém používání vyžadovat, 
abychom s rozmanitostí sil, kterou nám dává příroda poznat, zacházeli 
jako s pouhou skrytou jednotou a odvozovali ji, pokud na ní záleží, 
z nějaké základní síly, kdyby bylo dovoleno připustit, že je právě tak 
možné, že by všechny síly byly nestejnorodé a že by systematická 
jednota jejich odvození přírodě neodpovídala? Potom by totiž rozum 
postupoval přímo proti svému určení, poněvadž by si kladl za cíl ideu, 
která by uspořádání přírody zcela odporovala. Nemůžeme říci ani to, 
že rozum nejdřív tuto jednotu podle principu rozumu od nahodilé po
vahy přírody převzal. Zákon rozumu, který přikazuje hledat jednotu, je
totiž nutný, protože bez něj bychom neměli vůbec žádný rozum a bez

* \

rozumu bychom nemohli ani koherentně používat rozvažování, při 
jehož nedostatku bychom neměli ani dostatečný znak empirické prav
divosti. Musíme proto předpokládat systematickou jednotu přírody 
jako naprosto objektivně platnou a nutnou.

Tento transcendentálni předpoklad nacházíme také podivuhodným 
způsobem ukrytý v zásadách filosofů, třebaže ti v nich takový před
poklad vždy nerozpoznali nebo sami sobě nepřiznali. Fakt, že veškerá 
rozmanitost jednotlivých věcí nevylučuje identitu druhu; že se s roz
manitými druhy musí zacházet pouze jako s různými určeními ně
kolika málo rodů, s těmi však jako s určeními ještě vyšších čeledí atd.; 
že se tedy musí hledat určitá systematická jednota všech možných em
pirických pojmů, pokud mohou být odvozovány z vyšších a obec
nějších pojmů -  to vše je školním pravidlem či logickým principem, 
bez něhož by neexistovalo žádné používání rozumu, neboť usuzovat 
z obecného na zvláštní můžeme, jen pokud jsou kladeny za základ 
obecné vlastnosti věcí, jimž jsou zvláštní vlastnosti podřízeny.

To, že se takový soulad nachází i v přírodě, předpokládají ale filo
sofové ve známém školním pravidle, že počátky (principy) nesmějí být 
zbytečně zmnožovány (entia praeter necessitatem non esse mul tipl i- 
canda).306 Tím je řečeno, že přirozenost věcí sama poskytuje látku k ro
zumové jednotě, a že nám zdánlivá nekonečná různost nesmí bránit 
v tom, abychom za ní tušili jednotu základních vlastností, z nichž lze 
odvodit rozmanitost jen pomocí vícerého určení. Po této jednotě, třeba
že je pouhou ideou, se lidé ve všech dobách pídili s takovou horlivostí,

Dodatek, O regulativním používání idejí čistého rozumu

306 „Jsoucna bychom neměli zmnožovat, pokud k tomu nejsme nuceni.“ 
(Pozn. vyd.)
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že měli spíše důvod žádost po ní mírnit, než ji povzbuzovat. Bylo již 
dosaženo mnoho, když chemikové mohli všechny soli zredukovat na 
dva hlavní druhy, na kyselé a zásadité; a dokonce i na tento rozdíl se 
chtějí dívat jen jako na variety nebo různé projevy jedné a téže zá
kladní látky. Různé druhy zemin (látku kamenů, a dokonce i kovů) se 
postupně pokusili převést na tři druhy, a nakonec na dva; ani s tím však 
ještě nebyli spokojeni, a nemohli se zbavit myšlenky, která je nutila 
předpokládat i za těmito varietami jeden jediný rod, ba dokonce nějaký 
jejich společný princip. Člověk by si snad mohl myslet, že je to jen 
takový ekonomický trik rozumu, abychom si ušetřili co nejvíce ná
mahy, a že je to hypotetický pokus, který -  podaří-li se -  dodá před
pokládanému vysvětlení právě pomocí této jednoty na pravděpodob
nosti. Takový sobecký záměr se však dá velmi snadno rozlišit od ideje, 
podle níž každý předpokládá, že tato rozumová jednota odpovídá pří
rodě samé a že tu rozum nežebrá, nýbrž rozkazuje, třebaže není s to 
stanovit hranice této jednoty.

Kdyby byly mezi jevy, které se nám nabízejí, tak velké rozdíly -  ani 
ne tak co do formy (neboť v té se mohou navzájem podobat), nýbrž co 
do obsahu, tj. co do rozmanitosti existujících jsoucen -, že by ani 
nejbystřejší lidské rozvažování nebylo s to zjistit srovnáváním jednoho 
s druhým sebemenší podobnost (případ, který si lze jistě představit), 
pak by logický zákon rodů vůbec neexistoval, a dokonce by neexis
toval ani žádný pojem rodu či nějaký obecný pojem, ba dokonce ani 
žádné rozvažování, jež má co dělat pouze s takovými pojmy. Logický 
princip rodů tedy předpokládá nějaký transcendentálni princip, má-li 
být aplikován na přírodu (čímž zde rozumím pouze předměty, které 
jsou nám dány). Podle tohoto principu se v rozmanitosti možné zkuše
nosti nutně předpokládá stejnorodost (i když hned nedokážeme a priori 
určit její stupeň), poněvadž bez ní by nebyly možné žádné empirické 
pojmy, a tedy ani žádná zkušenost.

Proti logickému principu rodů, který postuluje identitu, stojí totiž 
jiný princip, princip druhů, který potřebuje rozmanitost a odlišnosti 
věcí bez ohledu na jejich shodu pod tímtéž rodem a který našemu 
rozvažování předpisuje, že nemá sledovat shodu méně pozorně než 
odlišnosti. Tato zásada (ostrovtipu neboli rozlišovací mohutnosti) vel
mi omezuje lehkomyslnost prvního principu (důvtipu) a rozum tu hájí 
dva navzájem protikladné zájmy, jednak zájem rozsahu (obecnosti) 
vzhledem k rodům, jednak zájem obsahu (určitosti) se zřetelem k roz-
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manitosti druhů, poněvadž v prvním případě toho sice rozvažování 
myslí mnoho pod svými pojmy, zatímco ve druhém případě toho myslí 
tím víc přímo v nich. To se také projevuje ve velmi rozdílném způsobu 
myšlení přírodovědců, z nichž jedni (kteří jsou převážně spekulativní), 
jakoby nepřátelští vůči nestejnorodosti, vždy hledí na jednotu rodu, 
zatímco druzí (převážně empirikové) se neustále snaží rozložit přírodu

■

do tolikeré rozmanitosti, že by se člověk pomalu musel vzdát naděje na 
posouzení jejích jevů podle obecných principů.

Základem tohoto posledního způsobu myšlení je zřejmě logický 
princip, který si klade za cíl dospět k systematické úplnosti všech 
poznatků. Tím, že počínaje rodem sestupuji k rozmanitosti, jež je pod 
ním snad obsažena, snažím se systém rozšířit, podobně jako se mu 
snažím v prvním případě, když stoupám vzhůru k rodu, zajistit jed
notu. Z rozsahu pojmu, který označuje nějaký rod, lze totiž právě tak 
málo poznat, jak daleko může jít jeho dělení, jako nelze poznat, jak 
dalece je dělitelná hmota, víme-li, jaký může zaujmout prostor. Každý 
rod vyžaduje tudíž různé druhy, tyto druhy ale různé poddruhy, a je
likož mezi těmi posledními není žádný, jenž by neměl vždy opět něja
kou sféru (rozsah jakožto conceptus communis), vyžaduje rozum bě
hem celého svého rozšiřování, abychom žádný druh nepovažovali sám 
o sobě za nejnižší, poněvadž -  jelikož je to vždy pojem, který v sobě 
obsahuje pouze to, co je společné různým věcem -  tento pojem ne
může být zcela určen, a tudíž ani přímo vztažen na nějaké individuum, 
nýbrž musí pod sebou vždy obsahovat jiné pojmy, tj. poddruhy. Tento 
zákon specifikace lze vyjádřit následovně: entium varietates non teme- 
re es se minuendas.307

Snadno ale vidíme, že i tento logický zákon by zůstal beze smyslu 
a aplikace, kdyby neměl za základ transcendentálni zákon specifikace, 
který sice nevyžaduje na věcech, které se mohou stát našimi předměty, 
skutečnou nekonečnost co do růzností, neboť k tomu nedává logický 
princip, který hájí pouze neurčitost logického rozsahu, pokud jde 
o možné rozdělení, žádný podnět, přesto však našemu rozvažování 
ukládá hledat pod každým druhem, který se nám naskytne, poddruhy 
a ke každé rozdílnosti ještě menší rozdílnosti. Kdyby totiž nebyly nižší 
pojmy, nebyly by ani pojmy vyšší. Rozvažování poznává vše jen po-

307 rozmanitost jsoucen by neměla být umenšována bez uvážení“ (Pozn.
vyd.)
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mocí pojmů; ani při dělení tudíž nikdy nepostupuje pomocí pouhého 
názoru, nýbrž vždy pomocí nižších pojmů. Poznání jevů v jejich úpl
ném určení (které je možné jen prostřednictvím rozvažování) vyžaduje 
specifikaci jeho pojmů, v níž je třeba neustále pokračovat, a vyžaduje 
také postup k vždy ještě zůstávajícím různostem, od nichž se abstraho
valo v pojmu druhu, a ještě více v pojmu rodu.

Tento zákon specifikace si také nemůžeme vypůjčit ze zkušenosti, 
protože zkušenost nám nemůže poskytnout tak dalekosáhlé informace. 
Empirická specifikace se při rozlišování rozmanitého brzy zastaví, 
pokud nebyla už předcházejícím transcendentálním zákonem specifi
kace jako principem rozumu vedena k tomu, aby takové rozmanité 
hledala a vždy předpokládala, i když se zrovna nezjevuje smyslům. 
K objevu, že absorbující zeminy se ještě dělí na různé druhy (na vá
penné a muriatické zeminy), bylo třeba předcházejícího pravidla rozu
mu, který rozvažování uložil hledat různost, když předpokládal přírodu 
tak bohatou, že se tato rozmanitost dala tušit. Rozvažovací schopnost 
totiž máme právě tak za předpokladu, že v přírodě existují rozdílnosti, 
tj. za podmínky, že objekty přírody obsahují určitou stejnorodost, 
poněvadž právě rozmanitost toho, co může být shrnuto pod jedním 
pojmem, umožňuje používat tento pojem a zaměstnávat rozvažování.

Rozum tedy připravuje půdu pro rozvažování: 1. principem stejno- 
rodosti rozmanitého pod vyššími rody, 2. zásadou rozdílnosti stej
norodého pod nižšími druhy, a aby tuto systematickou jednotu dovršil, 
připojuje k tomu ještě: 3. zákon afinity všech pojmů, který přikazuje 
plynulý přechod od každého druhu ke každému jinému druhu, a to 
postupným nárůstem rozdílnosti. Tyto principy můžeme nazývat prin
cipem homogennostiy principem specifikace a principem kontinuity 
forem. Třetí princip vzniká tím, že první dva spojíme, poté co jsme 
završili systematickou souvislost v ideji, jak při stoupání vzhůru k vyš
ším rodům, tak při sestupování k nižším druhům. Pak jsou totiž všech
ny rozmanitosti mezi sebou navzájem spřízněny, poněvadž vesměs po
cházejí z jediného svrchovaného rodu, jehož určení se rozšiřuje pro
střednictvím všech stupňů.

Tuto systematickou jednotu podřízenou třem logickým principům 
lze smyslově znázornit následujícím způsobem. Na každý jednotlivý 
pojem se můžeme dívat jako na bod, který má -  jako stanovisko diváka 

svůj horizont, tj. určité množství věcí, které si z něj lze představit 
a jakoby přehlédnout. Uvnitř tohoto horizontu musí být možno do
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nekonečna pokračovat v kladení množství bodů, z nichž každý má opět 
svůj užší obzor; tj. každý druh obsahuje poddruhy podle principu spe
cifikace a logický horizont se skládá jen z menších horizontů (pod
druhů), nikoli ale z bodů, které nemají žádný rozsah (individuí). K růz
ným horizontům, tj. k rodům, které jsou určeny právě tolika pojmy, si 
však lze myslet jako odvozený jeden společný horizont, z něhož je 
všechny přehlédneme jako z jednoho středu a který je vyšším rodem, 
až konečně tím nejvyšším rodem je obecný a pravý horizont, který je 
určen z hlediska nejvyššího pojmu a zahrnuje pod sebou veškerou 
rozmanitost jako rody, druhy a poddruhy.

K tomuto nej vyššímu stanovisku mne vede zákon homogennosti, 
zatímco ke všem nižším stanoviskům a k jejich největší různosti zákon 
specifikace. Poněvadž se ale tak v celém rozsahu všech možných po
jmů nenachází nic prázdného, a mimo něj se nemůžeme s ničím setkat, 
vyplývá z předpokladu onoho obecného obzoru a jeho průběžného 
rozdělení zásada: non datur vacuum formarum,308 tj. neexistují různé 
původní a první rody, které by byly jakoby izolovány a navzájem 
(nějakým prázdným meziprostorem) odděleny, nýbrž všechny roz
manité rody jsou jen částmi jednoho jediného svrchovaného a obec
ného rodu; a z této zásady plyne jako její bezprostřední důsledek: datur 
continuum formarum,309 tj. všechny různosti druhů spolu těsně sousedí 
a nedovolují žádný přechod k sobě navzájem skokem, nýbrž jen pro
střednictvím všech menších stupňů rozdílu, pomocí nichž lze od jed
noho dospět k druhému; jedním slovem, neexistují žádné druhy nebo 
poddruhy, které by si byly navzájem (v pojmu rozumu) nejbližší, nýbrž 
vždy jsou možné ještě mezidruhy, jejichž odlišnost od prvního a dru
hého druhuje menší než vzájemný rozdíl těchto druhů.

První zákon tedy brání utápět se v rozmanitosti různých původních 
rodů a doporučuje stejnorodost; druhý zákon naproti tomu omezuje 
tento sklon k stejnorodosti a přikazuje rozlišení poddruhů, dříve než se 
se svým obecným pojmem obrátíme k individuím. Třetí zákon sjed
nocuje ony dva tím, že i při největší rozmanitosti přece jen předepisuje 
stejnorodost, a to stupňovitým přechodem od jednoho druhu k dru
hému, což naznačuje určitý druh příbuznosti různých větví, pokud
všechny vyrazily z jednoho kmene.

308

309
»»

vakuum forem neexistuje“ (Pozn. vyd.)
existuje kontinuum forem“ (Pozn. vyd.)
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311
Tento logický zákon continui specierum (formarum logicarum) 

však předpokládá transcendentálni zákon (lex continui in natura), 
bez něhož by bylo užívání rozvažování oním předpisem jen sváděno na 
scestí, jelikož by postupovalo směrem přírodě přímo protichůdným. 
Tento zákon tedy musí spočívat na čistých transcendentálních, a nikoli 
na empirických základech. V druhém případě by totiž tento zákon 
přicházel později než systémy; on však systematičnost poznání přírody 
přísně vzato teprve vytvořil. Za těmito zákony se také neskrývá záměr 
podrobovat je jako pouhé pokusy nějaké zkoušce -  přestože nám tato 
souvislost tam, kde je namístě, poskytuje mocný důvod, abychom 
považovali hypoteticky vymyšlenou jednotu za odůvodněnou, a ony 
zákony tedy mají i v tomto ohledu svůj užitek -, nýbrž vidíme na nich 
zřetelně, že posuzují úspornost základních příčin, rozmanitost účinků a 
odtud plynoucí příbuznost článků přírody samé o sobě jako přiměřené 
rozumu a odpovídající přírodě. Tyto zásady se tedy doporučují samy a 
přímo, a nikoli jen jako prostředek metody.

Snadno však vidíme, že tato kontinuita forem je pouhou ideou, pro 
niž vůbec nelze vykázat odpovídající předmět ve zkušenosti, a to nejen 
proto, že v přírodě jsou druhy skutečně oddělené, a musí tedy tvořit
o sobě quantum discretum, a kdyby byl stupňovitý průběh jejich pří
buznosti kontinuální, musely by obsahovat opravdové nekonečno me
zičlánků, které by ležely mezi dvěma danými druhy, což není možné; 
nýbrž tento zákon nemůžeme nijak určitě použít v empirii, jelikož 
nevykazuje ani sebemenší znak afinity, podle něhož bychom měli až 
potud sledovat pořadí stupňů jejich odlišnosti, nýbrž pouze obecně 
upozorňuje, že je máme hledat.

Kdybychom přeskupili právě uvedené principy co do jejich pořadí, 
abychom je uvedli v soulad s jejich používáním ve zkušenosti, pak by 
principy systematické jednoty byly asi tyto: rozmanitost, afinita a jed
nota, každou z nich bychom však chápali jako ideu v nej vyšším stupni 
úplnosti. Rozum předpokládá rozvažovací poznatky, které jsou nejprve 
aplikovány na zkušenost, a hledá podle idejí jejich jednotu, která jde 
mnohem dál, než kam může zkušenost dosáhnout. Příbuznost rozmani
tého, obsažená bez újmy jeho různosti v principu jednoty, se týká nejen

310
yy

yy

311

zákon kontinuity druhů (logických forem)“ (Pozn. vyd.) 
zákon kontinuity v přírodě“ (Pozn. vyd.)
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věcí, nýbrž ještě mnohem více pouhých vlastností a sil věcí. Když je
nám proto například prostřednictvím zkušenosti (ještě ne úplně opra
vené) dána dráha planet jako kruhová, a my shledáme odchylky, před
pokládáme je v tom, co může podle stálého zákona změnit tento kruh 
pomocí nekonečných mezistupňů v jeden z těchto odchylných oběhů, 
tj. pohyby planet, které nejsou kruhové, se budou vlastnostem kruhu ví
ce nebo méně přibližovat a stanou se elipsou. Komety se ve svých dra
hách liší ještě víc, jelikož se (kam až naše pozorování sahá) v kruhu ani 
nevracejí; my ovšem usuzujeme na dráhu parabolickou, která je s elip
sou příbuzná, a je-li delší osa elipsy hodně protažena, žádné naše pozo
rování ji nerozliší od paraboly. Tak dospíváme pod vedením oněch prin
cipů k tvarové jednotě rodů těchto drah, tím ale dále k jednotné příčině 
všech zákonů jejich pohybu (totiž ke gravitaci), odtud pak rozšiřujeme 
své výboje a pokoušíme se vysvětlit tímtéž principem i všechny různosti 
a zdánlivé odchylky od oněch pravidel. Nakonec připojujeme dokonce 
víc, než kdy může potvrdit zkušenost, totiž že si podle pravidel pří
buznosti představujeme dokonce hyperbolické dráhy komet, po nichž 
tato tělesa zcela opouštějí naši sluneční soustavu, a putujíce od slunce 
ke slunci, spojují ve svém oběhu vzdálenější části pro nás nekonečného 
vesmíru, který drží pohromadě díky jedné a téže hybné síle.

Co je na těchto principech pozoruhodné a co nás také jedině upou
tává, je to, že se zdají být transcendentálni. Třebaže obsahují pouhé 
ideje, jež má empirické užívání rozumu následovat a jimiž se může toto 
užívání řídit jen jakoby asymptoticky, tj. jen se jim přibližovat, aniž by 
jich kdy dosáhlo, mají tyto principy jako syntetické věty a priori nic
méně objektivní, i když neurčitou platnost a slouží jako pravidlo mož
né zkušenosti. Skutečně je také s dobrým výsledkem používáme při 
zpracování zkušenosti jako heuristické zásady, a to i přesto, že nejsme 
s to podat jejich transcendentálni dedukci, což je, pokud jde o ideje, jak 
bylo ukázáno výše, vždy nemožné.

V transcendentálni analytice jsme mezi zásadami rozvažování rozli
šovali dynamické zásady, jakožto pouze regulativní principy názoru, 
od zásad matematických, jež jsou vzhledem k principům názoru konsti
tutivní. Nehledě na to jsou ovšem zmíněné dynamické zákony vzhle
dem ke zkušenosti konstitutivní, protože a priori umožňují pojmy, bez 
nichž žádná zkušenost neexistuje. Naproti tomu principy čistého rozu
mu nemohou být konstitutivní ani vzhledem k empirickým pojmům, 
poněvadž jim nemůže být dáno žádné odpovídající schéma smyslovos-
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ti a nemohou mít tudíž žádný předmět in concreto. Pokud však ustou
pím od empirického používání těchto principů jako konstitutivních 
zásad, jak jim budu moci i přesto zajistit regulativní používání a s ním
i nějakou objektivní platnost, a jaký význam může toto regulativní 
používání mít?

Rozvažování je předmětem rozumu právě tak, jako je smyslovost 
předmětem rozvažování. Úlohou rozumu je systematizovat jednotu 
všech možných empirických úkonů rozvažování právě tak, j ako rozva
žování propojuje rozmanitost jevů pomocí pojmů a podřizuje ji empi
rickým zákonům. Úkony rozvažování jsou však bez schémat smys
lovosti neurčité; právě tak je i rozumová jednota sama o sobě neurčitá, 
a to jak pokud jde o podmínky, za nichž má rozvažování své pojmy 
systematicky spojovat, tak pokud jde o stupeň, jak dalece to má učinit. 
Přestože však pro průběžnou systematickou jednotu všech pojmů roz
važování nelze v názoru nalézt žádné schéma, přece může a musí být
dáno alespoň nějaké analogon takového schématu, jímž je idea maxi-

0

ma dělení a sjednocování rozvažovacího poznání v jednom principu. 
To největší a absolutně nejúplnější si lze totiž myslet určitě, když se 
vynechají všechny omezující podmínky, které plodí neurčitou rozma
nitost. Rozumová idea je tedy analogon smyslového schématu, ale 
s tím rozdílem, že aplikace rozvažovacích pojmů na toto rozumové 
schéma není zároveň poznáním předmětu samého (jako je tomu při 
aplikaci kategorií na jejich smyslová schémata), nýbrž jen pravidlem či 
principem systematické jednoty veškerého používání rozvažování. 
Protože pak každá zásada, která našemu rozvažování a priori stanoví 
průběžnou jednotu jeho používání, platí, i když jen nepřímo, i o před
mětu zkušenosti, budou mít zásady čistého rozumu objektivní realitu 
také vzhledem k němu. Nebudou ji však mít proto, aby na něm něco 
určovaly, nýbrž jen aby naznačily postup, pomocí něhož se může stát 

B 694 empirické a určité zkušenostní použití rozvažování samo se sebou 
A 666 úplně souladným, a to tak, že je, nakolik je  to možné, uvedeno v sou

vislost s principem průběžné jednoty a z ní odvozeno.
Všechny subjektivní zásady, které se nevyvozují z povahy objektu, 

nýbrž ze zájmu rozumu pokud jde o určitou možnou dokonalost pozná
ní tohoto objektu, nazývám maximami rozumu. Tak existují maximy 
spekulativního rozumu, které se zakládají pouze na jeho spekulativním 
zájmu, i když se může zdát, že jsou to objektivní principy.
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Jsou-li pouze regulativní zásady považovány za konstitutivní, mo
hou být jako objektivní principy rozporné; považujeme-li je však pou
ze za maximy, není to opravdový rozpor, nýbrž jen různé zájmy rozu
mu, jež způsobují roztržku ve smýšlení. Rozum má ve skutečnosti jen 
jeden jediný zájem, a spor jeho maxim je jen výrazem růzností a vzá
jemným omezováním metod, jak tomuto zájmu vyhovět.

Proto převládá u jednoho sofisty spíše zájem o rozmanitost (v sou
ladu s principem specifikace), zatímco u druhého převládá zájem 
o jednotu (v souladu s principem agregace). Každý z nich je přesvěd
čen, že svůj soud získal z nahlédnutí objektu, a přitom ho zakládá 
pouze na větší či menší příchylnosti k jedné z obou zásad, z nichž 
žádná nestojí na objektivních základech, nýbrž jen na zájmu rozumu, 
a které by proto měly být nazývány spíše „maximami“ než „principy“. 
Když vidím, jak se rozumní mužové dostávají do vzájemného sporu 
kvůli charakteristice lidí, zvířat nebo rostlin, ba dokonce těles z ne
rostné říše -  kdy například jedni zdůrazňují zvláštní a na našem pů
vodu založené národní charaktery, nebo i rozhodné a dědičné rozdíly 
rodin, ras atd., zatímco druzí se celou svou moudrostí stavějí za to, že 
příroda v tomto ohledu vytvořila zcela a naprosto stejné vlohy a že 
všechny rozdíly se zakládají jen na vnějších nahodilostech - , tak stačí 
vzít v úvahu jen povahu toho předmětu, abych pochopil, že pro obě 
strany je předmět skryt příliš hluboko, než aby mohly mluvit na zákla
dě poznání přirozené povahy objektu. Není to nic jiného než dva zájmy 
rozumu, z nichž si jedna strana bere k srdci jeden zájem, druhá strana 
zájem druhý, a jde tedy o rozdíl mezi maximou přírodní rozmanitosti 
nebo maximou přírodní jednoty, které se dají docela dobře spojit. 
Pokud jsou však považovány za objektivní náhledy, podněcují nejen 
spor, nýbrž vytvářejí i překážky, které oddalují pravdu tak dlouho, až 
je nalezen prostředek, jak sporné zájmy sjednotit a rozum v tomto bodě 
uspokojit.

Právě tak se to má s obhajobou nebo popíráním onoho pověstného 
zákona, který pochází od Leibnize312 a který byl jedinečně podpořen 
Bonnetem,313 Jde o zákon kontinuální hierarchie stvoření, který není

312 Viz G. W. Leibniz, Nouveaux essais sur Ventendement humain, in 
Gesammelte Schriften, VI, str. 307. (Pozn. vyd.)

313 Ch. Bonnet, Betrachtungen uber die Nátur, přel. J. D. Titus, Leipzig
1766, str. 29-85. (Pozn. vyd.)
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ničím jiným než následováním zásady afinity vyplývající ze zájmu 
rozumu; pozorování a nahlédnutí do uspořádání přírody nám jej totiž 
vůbec nemohly poskytnout jako objektivní tvrzení. Stupně takové 
hierarchie, jak nám je může ukázat zkušenost, jsou od sebe příliš daleko 
a naše zdánlivě malé rozdíly tvoří obyčejně v přírodě samé tak široké 
propasti, že s takovými pozorováními (zejména při veliké rozmanitosti 
věcí, kdy musí být vždy snadné nalézt jisté podobnosti a blízkosti) nelze 
jako se záměry přírody vůbec počítat. Naproti tomu metoda, která podle 
takového principu hledá v přírodě pořádek, a maxima, která považuje 
takový pořádek za založený v přírodě vůbec, i když zůstává neurčeno 
kde, nebo jak daleko, jsou ovšem oprávněným a výborným regulativním 
principem rozumu. Tento princip ale sahá příliš daleko, než aby se mu 
mohly zkušenost nebo pozorování vyrovnat. Nic ale přitom neurčuje, 
nýbrž jen rozumu předznačuje cestu k systematické jednotě.

O konečném cíli přirozené dialektiky lidského rozumu

Ideje čistého rozumu nemohou být samy o sobě nikdy dialektické. 
Pouze jejich zneužívání musí způsobit, že nám z nich vzejde nějaké 
klamné zdání. Jsou nám totiž uloženy přirozeností našeho rozumu, 
a tento nejvyšší soudní dvůr všech práv a nároků naší spekulace ne
může v žádném případě sám obsahovat nějaké původní klamy a šalby. 
Zřejmě tedy budou mít své dobré a účelné určení v přirozeném založe
ní našeho rozumu. Sofistická sebranka však jako obvykle křičí o ne
srovnalostech a rozporech a nadává na vládu, do jejíchž nej vnitřnějších 
plánů není s to proniknout, jejímž blahodárným vlivům by však měla 
být i ona sama vděčná za své zachování, a dokonce za svou kulturu, 
která jí umožňuje vládu kárat a odsuzovat.

v

Žádný apriorní pojem nemůžeme s jistotou používat, aniž bychom 
provedli jeho transcendentálni dedukci. Ideje čistého rozumu nedo
volují žádnou dedukci téhož druhu jako kategorie, mají-li však mít 
alespoň nějakou, i když jen neurčitou objektivní platnost a nemají-li 
představovat jen prázdné smyšlenky (entia rationis ratiocinantis), pak 
musí být bezpodmínečně možná jejich dedukce, i za předpokladu, že 
by se velmi odchýlila od té, kterou můžeme provést s kategoriemi. Ta
ková dedukce je dovršením kritického úkolu čistého rozumu a ten nyní

vprevezmeme.

408



Dodatek, O konečném cíli přirozené dialektiky lidského rozumu

Je velký rozdíl v tom, je-li něco mému rozumu dáno jako předmět 
vůbec, nebo jen jako předmět v ideji. V prvním případě směřují mé 
pojmy k tomu, aby předmět určily; ve druhém je to skutečně jen sché
ma, jemuž není přímo přidáván žádný předmět, dokonce ani hypote
ticky, nýbrž které slouží jen k tomu, abychom si pomocí vztahu k této 
ideji představili jiné předměty, pokud jde o jejich systematickou jedno
tu, tudíž nepřímo. Tak říkám, že pojem nejvyšší inteligence je pouhou 
ideou, tj. jeho objektivní realita nemá spočívat v tom, že se vztahuje 
přímo k nějakému předmětu (neboť v takovém významu bychom jeho 
objektivní platnost nemohli ospravedlnit), nýbrž je to jen schéma po
jmu nějaké věci vůbec, uspořádané podle podmínek největší rozumové 
jednoty. Slouží jen k tomu, abychom získali co největší systematickou 
jednotu při empirickém používání našeho rozumu, když předmět zku
šenosti jakoby odvozujeme od imaginárního předmětu této ideje jako 
jeho základu nebo příčiny. Potom se například říká, že se na věci světa 
musíme dívat tak, jako kdyby svou existenci měly od nějaké nejvyšší 
inteligence. Takto je idea vlastně jen heuristickým, a nikoli osten- 
zivním pojmem, a udává nikoli, jaký předmět je, nýbrž jak máme (pod 
vedením tohoto pojmu) utváření a spojení předmětů zkušenosti vůbec 
hledat. Můžeme-li ale ukázat, že i když se tři transcendentálni ideje 
(psychologická, kosmologická a theologická) nevztahují přímo na žád
ný odpovídající předmět a jeho určení, a přestože -  za předpokladu 
existence takového předmětu v ideji -  tyto ideje vedou všechna pravid
la empirického používání rozumu k systematické jednotě a zkušenostní 
poznání vždy rozšiřují a nikdy s ním nemohou být ve sporu, pak je 
nutnou maximou rozumu postupovat podle takových idejí. Toto je tedy 
transcendentálni dedukce všech idejí spekulativního rozumu, a to ni
koli jako konstitutivních principů rozšiřování našeho poznání na více 
předmětů, než kolik nám může dát zkušenost, nýbrž jako regulativních 
principu systematické jednoty rozmanitosti v empirickém poznání 
vůbec, které je tak ve svých vlastních hranicích vzděláváno a kori
gováno více, než by bylo možné bez takových idejí, pouhým použí
váním zásad rozvažování.

Vyjádřím se zřetelněji. Nejprve budeme podle jmenovaných idejí 
jako principů spojovat (v psychologii) všechny jevy, činnosti a re- 
ceptivitu naší mysli podle vodítka vnitřní zkušenosti tak, jako by tato 
mysl byla jednoduchou substancí, která (alespoň v životě) trvale exis
tuje s osobní identitou, zatímco její stavy, k nimž patří stavy těla jen
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jako vnější podmínky, se nepřetržitě mění. Za druhé musíme (v kos
mologii) sledovat podmínky vnitřních, jakož i vnějších přírodních jevů 
v nikdy nezavršitelném zkoumání, jako kdyby toto zkoumání bylo o so
bě nekonečné a bez prvního nebo posledního členu. Přestože nesmíme 
popírat vně všech jevů jejich pouze inteligibilní první základy, ne
smíme je zároveň nikdy dávat do souvislosti s přírodními výklady, 
protože je vůbec neznáme. Konečně a za třetí se musíme na vše, co 
vůbec může patřit do souvislosti možné zkušenosti (vzhledem k theo
logii), dívat tak Jako kdyby tato zkušenost tvořila absolutní, avšak skrz 
naskrz závislou a vždy v rámci smyslového světa podmíněnou jednotu, 
zároveň ale tak, jako kdyby úhrn všech jevů (smyslový svět sám) měl 
jeden jediný svrchovaný a postačující základ mimo svůj rozsah, totiž 
nějaký jakoby samostatný, původní a tvůrčí rozum, ve vztahu k němuž 
řídíme veškeré empirické používání našeho rozumu v jeho největším 
rozšíření tak, jako by předměty samy byly vzešly z onoho pravzoru 
veškerého rozumu. To znamená: vnitřní jevy duše neodvozujeme z ně
jaké jednoduché myslící substance, nýbrž odvozujeme je podle ideje 
jednoduché bytosti navzájem jeden z druhého. Světový řád a jeho 
systematickou jednotu neodvozujeme z nějaké nejvyšší inteligence, 
nýbrž z ideje svrchovaně moudré příčiny si bereme pravidlo, podle 
něhož lze při spojování příčin a účinků ve světě nejlépe použít rozumu
k jeho vlastnímu uspokojení.

Nic nám tedy nebrání předpokládat tyto ideje také jako objektivní 
a hypostatické, vyjma jediné kosmologické, kde rozum naráží na urči
tou antinomii, když chce takovou ideu realizovat (psychologická 
a theologická idea takovou antinomii vůbec neobsahují). Není v nich 
totiž žádný rozpor. Jak by nám tedy někdo mohl popírat jejich ob
jektivní realitu, když toho ví o jejich možnosti právě tak málo na to, 
aby ji popíral, jako my na to, abychom ji hájili? K tomu, abychom něco 
přijali, nicméně nestačí, že tomu nebrání žádná pozitivní překážka. 
Nemůže nám být tedy dovoleno, abychom pouze na základě důvěry ve 
spekulativní rozum, který rád dovršuje svá podujetí, zaváděli jako 
skutečné a určité předměty smyšlenky, které překračují veškeré naše 
pojmy, přestože žádnému neprotiřečí. Mají být tedy přijímány nikoli 
samy o sobě, nýbrž má platit pouze jejich realita jako realita schématu 
regulativního principu systematické jednoty veškerého poznání pří
rody. Mají být tudíž kladeny za základ pouze jako analoga skutečných 
věcí, nikoli však jako takové samy o sobě. Rušíme podmínky předmětu
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ideje, jež omezují náš rozvažovací pojem, které však také jediné umož
ňují, abychom mohli mít o nějaké věci určitý pojem. A nyní si myslíme 
něco, o čem nemáme -  pokud jde o to, co by to bylo samo o sobě 
vůbec žádný pojem, ale u čeho si přece jen myslíme nějaký vztah 
k úhrnu jevů, který je analogický tomu, jaký vztah mají jevy mezi se
bou navzájem.

Jestliže tedy předpokládáme taková ideální jsoucna, nerozšiřujeme 
vlastně své poznání za hranice objektů možné zkušenosti, nýbrž roz
šiřujeme jen jejich empirickou jednotu pomocí systematické jednoty, 
k níž nám idea poskytuje schéma. Idea tudíž neplatí jako konstitutivní, 
nýbrž pouze jako regulativní princip. Neboť klademe-li nějakou věc 
odpovídající této ideji, nějaké něco nebo nějaké skutečné jsoucno, není 
tím ještě řečeno, že bychom chtěli své poznání věcí rozšiřovat pomocí 
transcendentních pojmů. Toto jsoucno je totiž kladeno za základ jen 
v ideji, a nikoli samo o sobě. Je tudíž kladeno jen proto, abychom 
vyjádřili systematickou jednotu, která nám má sloužit jako vodítko při 
empirickém používání rozumu, aniž bychom však něco říkali o tom, co 
je základem této jednoty, nebo jaká je vnitřní vlastnost takového jsouc
na, na němž jako na příčině tato jednota spočívá.

Tak je transcendentálni a jediný určitý pojem, který nám dává pouze 
spekulativní pojem o Bohu, v nejpřesnějším smyslu slova deistický, tj. 
rozum nám nedává do rukou ani objektivní platnost takového pojmu, 
nýbrž jen ideu něčeho, na čem veškerá empirická realita zakládá svou 
nejvyšší a nutnou jednotu a co si nemůžeme myslet jinak než podle 
analogie se skutečnou substancí, která by byla podle zákonů rozumu 
příčinou všech věcí, pokud se ji pokoušíme myslet všude jako nějaký 
zvláštní předmět, a neodkládáme raději stranou -  jsouce spokojeni 
s pouhou ideou regulativního principu rozumu -  dovršení všech pod
mínek myšlení jako něco, co je pro lidské rozvažování přepjaté, což je 
ale neslučitelné zároveň se záměrem dokonalé systematické jednoty 
v našem poznání, jíž přinejmenším rozum neklade žádné meze.

Proto se stává, že když předpokládám nějakou božskou bytost, ne
mám sice sebemenší pojem ani o vnitřní možnosti její nejvyšší doko
nalosti ani o nutnosti její existence, přesto však mohu učinit zadost 
všem ostatním otázkám, jež se týkají nahodilého, a rozumu zjednat 
dokonalé uspokojení, pokud jde o nejvyšší jednotu (kterou je třeba 
vypátrat) při jeho empirickém používání, nikoli ale pokud jde o tento

£  «

předpoklad sám. To dokazuje, že je to jeho spekulativní zájem, a nikoli
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jeho nahlédnutí, co ho opravňuje vycházet z bodu, který leží tak daleko 
mimo jeho sféru, aby odtud pozoroval své předměty v jednom úplném 
celku.

Zde se pak ukazuje rozdíl ve způsobu myslení při jednom a tomtéž 
předpokladu, rozdíl, který je dosti subtilní, nicméně v transcendentálni 
filosofii velmi důležitý. Mohu mít dostatečný důvod něco předpokládat 
relativně (suppositio relativa), aniž jsem oprávněn přijmout to naprosto 
(suppositio absoluta). Toto rozlišení je správné, jde-li pouze o re
gulativní princip, u něhož sice poznáváme nutnost samu o sobě, nikoli 
však její zdroj, a k němuž přijímáme nějaký svrchovaný základ pouze 
proto, abychom tím s větší určitostí mysleli obecnost principu, jako 
například když si myslím existenci nějakého jsoucna, které odpovídá 
pouhé, a sice transcendentálni ideji. Existenci této věci totiž nikdy 
nemohu předpokládat samu o sobě, protože žádné pojmy, pomocí 
nichž bych si mohl nějaký předmět určitě myslet, na to nestačí a pod
mínky objektivní platnosti mých pojmů jsou ideou samou vyloučeny. 
Pojmy reality, substance, kauzality, dokonce i nutnosti existence, ne
mají kromě případů, kdy umožňují empirické poznání nějakého před
mětu, vůbec žádný význam, který by určoval nějaký objekt. Mohou 
tedy sice být použity k vysvětlení možnosti věcí v smyslovém světě, 
nikoli však k vysvětlení možnosti celku světa samého, poněvadž zá
klad takového vysvětlení by se musel nacházet vně světa, a nesměl by 
tudíž být předmětem možné zkušenosti. Takové nepochopitelné jsouc
no, předmět pouhé ideje, mohu přijmout ve vztahu ke smyslovému 
světu, i když je nemohu přijmout samo o sobě. Jestliže má totiž nej
větší možné empirické používání mého rozumu za základ ideu (sy
stematicky úplné jednoty, o níž brzy promluvím určitěji), která nemůže 
být sama o sobě nikdy adekvátně znázorněna ve zkušenosti, třebaže je 
nevyhnutelně nutná, aby přiblížila empirickou jednotu k nej vyššímu 
možnému stupni, pak jsem nejen oprávněn, nýbrž i nucen tuto ideu 
realizovat, tj. stanovit jí nějaký skutečný předmět, ale jen jako něco 
vůbec, jež samo o sobě nikterak neznám a jemuž pouze dávám jako 
základu oné systematické jednoty ve vztahu k této empirické jednotě 
takové vlastnosti, jež jsou analogické rozvažovacím pojmům v empi
rickém používání. Podle analogie s realitami ve světě, se substancemi, 
s kauzalitou a s nutností, si tedy budu moci myslet bytost, která toto 
vše ve svrchované dokonalosti vlastní. A protože se tato idea zakládá 
pouze na mém rozumu, budu si moci myslet tuto bytost jako samostat-
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ný rozum, který je prostřednictvím idejí nejvyšší harmonie a jednoty 
příčinou celku světa. Vynechávám proto všechny podmínky omezující 
tuto ideu, jen abych umožnil -  pod ochranou takovéhoto prazákladu 
systematickou jednotu rozmanitosti v celku světa a pomocí ní nejvyšší 
možné empirické používání rozumu, když se na všechna spojení dívám 
tak, jako by to byla opatření nejvyššího rozumu, jehož je náš rozum 
slabou napodobeninou. Myslím si pak tuto nejvyšší bytost čistě pro
střednictvím pojmů, které mohou být přísně vzato aplikovány jen na 
smyslový svět; poněvadž však ani onen transcendentálni předpoklad 
nemám k žádnému jinému než relativnímu používání, má totiž po
skytovat substrát největší možné jednotě zkušenosti, smím si docela 
dobře myslet bytost, kterou odlišuji od světa pomocí vlastností, jež 
patří pouze k smyslovému světu. V žádném ohledu totiž nepožaduji, 
a nejsem ani oprávněn požadovat, abych tento předmět své ideje po
znával v tom, čím je snad sám o sobě. Na to totiž nemám žádné pojmy 
a i pojmy reality, substance, kauzality, ba dokonce i nutnosti existence 
ztrácejí veškerý význam a jsou jen prázdnými názvy pojmů bez jaké
hokoli obsahu, když se s nimi odvážím mimo oblast smyslů. Myslím si 
jen relaci nějaké mně o sobě zcela neznámé bytosti k největší syste
matické jednotě celku světa, abych ji učinil schématem regulativního 
principu nej většího možného empirického používání svého rozumu.

Obrátíme-li nyní svůj pohled na transcendentálni předmět naší ideje, 
vidíme, že jeho skutečnost samu o sobě nemůžeme předpokládat na 
základě pojmů reality, substance, kauzality atd., poněvadž tyto pojmy 
nelze ani v nejmenším aplikovat na něco, co je zcela odlišné od smys
lového světa. Předpoklad rozumu o nejvyšší bytosti jako svrchované
příčině se tedy myslí pouze relativně, za účelem systematické jednoty 
smyslového světa, a je to pouhé něco v ideji, o němž nemáme -  čím je 
samo o sobě -  žádný pojem. Tím se také vysvětluje, proč sice po
třebujeme ve vztahu k tomu, co je dáno smyslům jakožto existující, 
ideu nějaké o sobě nutné prabytosti, nikdy však nemůžeme mít o této 
prabytosti a její absolutní nutnosti sebemenší pojem.

Nyní můžeme výsledek celé transcendentálni dialektiky všem zře
telně předvést a přesně určit konečný účel idejí čistého rozumu, které 
se stávají dialektickými jen z neporozumění a z neopatrnosti. Čistý 
rozum se ve skutečnosti nezabývá ničím jiným než sám sebou a jiné 
zaměstnání ani mít nemůže, poněvadž mu nejsou dány předměty pro 
jednotu zkušenostních pojmů, nýbrž poznatky rozvažování pro jednotu
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pojmu rozumu, tj. souvislosti v jednom principu. Jednota rozumu je
jednotou systému, a tato systematická jednota neslouží rozumu ob
jektivně jako zásada, aby ji rozšiřoval na předměty, nýbrž subjektivně 
jako maxima, aby ji rozšiřoval na veškeré možné empirické poznání 
předmětů. Systematické spojení, které může rozum poskytnout rozva
žování k empirickému používání, podporuje nicméně nejen jeho roz
šiřování, nýbrž osvědčuje zároveň jeho správnost. Princip takové sy
stematické jednoty je také objektivní, ale neurčitým způsobem (princi- 
pium vagum): nikoli jako konstitutivní princip, aby něco rozhodoval 
o svém přímém předmětu, nýbrž aby jako pouhá regulativní zásada 
a maxima do nekonečna (do neurčitá) podporoval a upevňoval em
pirické používání rozumu otevíráním nových cest, které rozvažování 
nezná, aniž by se přitom někdy dostal do sebemenšího rozporu se zá
kony empirického používání.

Rozum ale nemůže myslet tuto syntetickou jednotu jinak, než že 
připíše její ideji zároveň nějaký předmět, který ale nemůže být dán 
žádnou zkušeností; neboť zkušenost nikdy neposkytuje příklad do
konalé systematické jednoty. Tato rozumová bytost (ens rationis ratio- 
cinatae)314 je pak sice pouhou ideou, a není tedy přijímána naprosto 
a sama o sobě jako něco skutečného, nýbrž je jen problematicky kla
dena za základ (poněvadž ji nemůžeme postihnout pomocí žádných 
rozvažovacích pojmů), abychom pohlíželi na veškeré spojení věcí 
smyslového světa tak, jako kdyby měly v této rozumové bytosti svůj 
základ. Činíme to však pouze za tím účelem, abychom na tom založili 
systematickou jednotu, která je pro rozum nepostradatelná, empiric
kému rozvažovacímu poznání pak v každém ohledu prospěšná, a nikdy 
mu zajisté nemůže být na překážku.

Význam této ideje je okamžitě zneuznán, jestliže ji považujeme za 
tvrzení o nějaké skutečné věci nebo za pouhý předpoklad skutečné 

zi, jíž bychom chtěli připisovat roli základu systematického uspo
řádání světa; spíše necháme zcela nerozhodnuto, jakou povahu o sobě 
má jeho základ, který se vymyká našim pojmům, a stanovíme si pouze 
jednu ideu jako hledisko, z něhož lze jedině a výlučně rozšiřovat onu 
pro rozum tak bytostnou a pro rozvažování tak blahodárnou jednotu; 
jedním slovem, tato transcendentálni věc je pouze schématem onoho

3,4 „jsoucno myšlené myšlením“ (Pozn. vyd.)
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regulativního principu, pomocí něhož rozum, pokud to záleží na něm, 
rozšiřuje systematickou jednotu na veškerou zkušenost.

Prvním objektem takové ideje jsem já sám, zkoumaný pouze jako 
myslící příroda (duše). Chci-li vyhledat vlastnosti, s nimiž existuje 
nějaká myslící bytost o sobě, musím se obrátit na zkušenost, ale ze 
všech kategorií nemohu aplikovat na tento předmět ani jedinou, ledaže 
je její schéma dáno ve smyslovém názoru. Tím ale nikdy neobdržím 
systematickou jednotu všech jevů vnitřního smyslu. Místo pojmu zku
šenosti tedy (o tom, co duše skutečně je), který nás nemůže daleko 
dovést, chápe se rozum pojmu empirické jednoty veškerého myšlení,
a tím, že tuto jednotu myslí bezpodmínečně a původně, dělá z ní rozu-

• \

mový pojem (ideu) jednoduché substance, která se nachází -  sama
o sobě neměnná (osobně identická) -  ve společenství s ostatními sku
tečnými věcmi mimo sebe. Jedním slovem, dělá z ní rozumový pojem 
jednoduché samostatné inteligence. Přitom ale nemá na zřeteli nic 
jiného než principy systematické jednoty ve vysvětlování duševních 
jevů, totiž zkoumat všechna určení jako v jednom jednotném subjektu, 
všechny síly (pokud možno) jako odvozené z jedné jednotné základní 
síly, veškerou změnu jako náležející k stavům jedné a téže trvalé by
tosti, a všechny jevy v prostoru si představovat jako zcela odlišné od 
úkonů myšlení. Ona jednoduchost substance atd. by měla být jen sché
matem k tomuto regulativnímu principu, a nepředpokládá se, že by 
byla skutečným základem duševních vlastností. Tyto vlastnosti mohou 
totiž spočívat i na zcela jiných základech, které vůbec neznáme, jako 
bychom nemohli poznat duši samu o sobě vlastně ani pomocí těchto 
předpokládaných predikátů, i kdybychom je o ní chtěli nechat veskrze 
platit, jelikož tvoří pouhou ideu, kterou si in concreto nelze vůbec 
představit. Z takové psychologické ideje pak nemůže vzejít nic jiného 
než prospěch, pokud se jen vyvarujeme toho, abychom připustili, že je 
něčím víc než pouhou ideou, tj. že je pouze relativní vzhledem k sy
stematickému používání rozumu, pokud jde o jevy naší duše. Zde se 
totiž žádné empirické zákony tělesných jevů, které jsou docela jiného 
druhu, nevměšují do vysvětlování toho, co patří pouze před vnitřní 
smysl. Nepřipouštějí se tu žádné zbrklé hypotézy o tvoření, ničení a pa- 
lingenezi315 duší atd. Zkoumání tohoto předmětu vnitřního smyslu 
bude tedy prováděno zcela čistě a bez směšování s cizorodými vlast-
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3,5 „převtělování“ („metempsychosis“) (Pozn. vyd.)
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nostmi. Rozumové zkoumání se navíc bude snažit převádět vysvětlu
jící důvody o tomto subjektu, pokud je to možné, na jeden jediný prin
cip. Toho všeho bude nejlépe, ba jedině a výlučně dosaženo pomocí 
takového schématu, jako kdyby to byla skutečná bytost. Psychologická 
idea také nemůže znamenat nic jiného než schéma regulativního po
jmu. Kdybych se totiž chtěl i jen zeptat, nemá-li duše o sobě duchovní 
přirozenost, neměla by tato otázka vůbec žádný smysl. Neboť pomocí 
takového pojmu odstraňují nejen tělesnou přírodu, ale vůbec celou 
přírodu, tj. všechny predikáty nějaké možné zkušenosti, tudíž všechny 
podmínky umožňující myslet k takovému pojmu nějaký předmět, který 
přece jediný a sám způsobuje, že říkáme, že onen pojem má smysl.

Druhou regulativní ideou pouhého spekulativního rozumu je pojem 
světa vůbec. Příroda je totiž přísně vzato jediným daným objektem, 
kvůli němuž rozum regulativní principy potřebuje. Tato příroda je dvo
jí, buď myslící, nebo tělesná. Avšak pro tělesnou přírodu nepotře
bujeme -  abychom ji mysleli co do její vnitřní možnosti, tj. abychom 
určili, jak na ni aplikovat kategorie -  žádnou ideu, tj. představu, jež 
překračuje zkušenost; vzhledem ke zkušenosti ani není žádná idea 
možná, protože nás v ní vede pouze smyslový názor, a ne jako v psy
chologickém základním pojmu (Já), který apriorně obsahuje určitou 
formu myšlení, totiž jeho jednotu. Pro čistý rozum nám tedy nezbývá 
nic než příroda vůbec a úplnost jejích podmínek podle nějakého prin
cipu. Absolutní totalita řad těchto podmínek, dosahovaná při odvo
zování jejich článků, je ideou, která se sice nemůže nikdy plně usku
tečnit v empirickém používání rozumu, ale slouží jako pravidlo, jak 
máme s ohledem na ni postupovat: totiž že při vysvětlování daných je
vů (v regresu nebo v progresu) máme postupovat tak, jako kdyby ta 
řada byla o sobě nekonečná, tj. in indefinitum,316 přičemž tam, kde je 
rozum sám pokládán za určující příčinu (jako v případě svobody), tedy 
u praktických principů, máme postupovat tak, jako kdybychom před 
sebou neměli objekt smyslů, nýbrž předmět čistého rozvažování, kde 
již nemohou být podmínky kladeny v řadě jevů, nýbrž mimo ni, a na 
řadu stavů se lze dívat, jako kdyby byla započata absolutně (nějakou 
inteligibilní příčinou). To všechno dokazuje, že kosmologické ideje 
nejsou nic než regulativní principy a mají velmi daleko k tomu, aby

316 K významu tohoto obratu viz A 510 nn./B 538 nn. (Pozn. vyd.)
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kladly, jakoby konstitutivně, skutečnou totalitu takových řad. To ostat
ní k tomuto tématu lze najít na místě věnovaném antinomii čistého 
rozumu.317

Třetí ideou čistého rozumu, která obsahuje pouze relativní předpo
klad určité bytosti jako jediné a zcela postačující příčiny všech kosmo
logických řad, je rozumový pojem Boha. Nemáme nejmenší důvod 
předpokládat předmět této ideje bezpodmínečně {předpokládat, ze 
existuje o sobe). Neboť co nás může přimět, nebo i jen oprávnit k tomu, 
abychom věřili nebo obhajovali nějakou bytost -  nanejvýš dokonalou 
a ze své přirozenosti naprosto nutnou -  na základě pouhého jejího 
pojmu samého o sobě, kdyby to nebyl svět, vzhledem k němuž může 
být tento předpoklad jedině nutný? A zde se jasně ukazuje, že idea této 
bytosti, stejně jako všechny spekulativní ideje, nechce říci nic víc, než 
že nám rozum přikazuje zkoumat veškeré spojení světa podle principů 
systematické jednoty, tudíž jako by bylo všechno vzniklo čistě z jedné 
jediné všezahrnující bytosti jakožto svrchované a zcela postačující 
příčiny. Z toho je zřejmé, že cílem rozumu přitom nemůže být nic 
jiného než jeho vlastní formální pravidlo rozšiřování jeho empirického 
používání, nikdy však rozšíření přes všechny hranice empirického po
užívání, a že se tedy za touto ideou neskrývá konstitutivní princip jeho 
používání zaměřeného na možnou zkušenost.

Nejvyšší formální jednotou, která se zakládá jedině na rozumových 
pojmech, je účelná jednota věcí, a spekulativní zájem rozumu činí nut
ným, abychom se na veškeré uspořádání na světě dívali tak Jako kdyby 
vzešlo ze záměru nej vyššího rozumu. Takový princip totiž otvírá naše
mu rozumu, aplikovanému na pole zkušenosti, docela nové vyhlídky 
na spojování věcí světa podle teleologických zákonů, abychom tak 
dospěli k jejich největší systematické jednotě. Předpoklad nejvyšší 
inteligence jako jediné příčiny celku světa, ale ovšem pouze v ideji, 
může tedy být rozumu vždy užitečný, a přitom mu nikdy nemůže ško
dit. Jestliže totiž, pokud jde o tvar Země (který je kulatý, ale trochu 
zploštělý)318 předpokládáme, že horstva, moře atd. představují samé

317 Viz 8. kapitolu „Antinomie čistého rozumu“, A 508-516/B 536-544. 
(Pozn. vyd.)

318 Výhoda, kterou přináší kulovitý tvar Země, je dostatečně známa. Má
lokdo ale ví, že jedině její zploŠtělost jakožto sféroidu zabraňuje tomu, aby 
výstupky pevniny nebo i menších hor vyvržených nejspíše zemětřesením,
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moudré zámery nějakého stvořitele, můžeme na této cestě učinit spous
tu objevů. Zůstaneme-li jen u tohoto předpokladu jako pouhého regu
lativního principu, nemůže nám uškodit dokonce ani omyl. Z tohoto 
předpokladu nemůže totiž v nejhorším případě plynout nic víc, než že 
se tam, kde jsme očekávali teleologickou souvislost (nexus finalis), 
nachází souvislost pouze mechanická nebo fyzická (nexus effectivus), 
čímž v takovém případě pozbýváme pouze jednu další jednotu, ale 
rozumovou jednotu v jejím empirickém používání nezničíme. Dokon
ce ani tento neúspěch se však nemůže vůbec dotknout zákona samého 
v obecném a teleologickém ohledu. I když lze totiž nějakého anatoma 
usvědčit z omylu, vztahuje-li určitý úd zvířecího těla k nějakému úče
lu, u něhož lze zřetelně ukázat, že z něj neplyne, přesto je naprosto

jakékoli -  nemá vůbec žádný účel. Proto i (lékařská) fyziologie roz
šiřuje svou velmi omezenou empirickou znalost účelů soustavy údů 
organického těla pomocí zásady, kterou jí vnukl pouze čistý rozum, 
a to potud, že přitom docela směle, a zároveň se souhlasem všech 
rozumných lidí předpokládáme, že na zvířeti má všechno svůj užitek 
a dobrý účel. Tento předpoklad, měl-li by být konstitutivní, by šel 
mnohem dál, než může ospravedlnit naše dosavadní pozorování. Z to
ho je tedy zřejmé, že není než regulativním principem rozumu, který 
umožňuje, abychom prostřednictvím ideje účelné kauzality svrchované 
příčiny světa dospěli k nejvyšší systematické jednotě, a jako by tato 
svrchovaná příčina -  jako nejvyšší inteligence -  byla podle nejmoud
řejšího záměru příčinou všeho.

Odchýlíme-li se však od tohoto omezení ideje na pouhé regulativní 
používání, pak bude rozum různým způsobem pomýlen, protože opouš
tí půdu zkušenosti, která přece musí obsahovat orientační znamení pro 
jeho postup, a odvažuje se jít za ni k nepochopitelnému a nevyzpy
tatelnému, před jehož výškou ho nutně jímá závrať, poněvadž odtud 
vidí, že je zcela odříznut od veškerého používání odpovídajícího zku
šenosti.

zemskou osu postupně a v nedlouhé době výrazně nevychýlily, k čemuž by 
určitě docházelo, kdyby nebylo vzdutí země v oblasti rovníku tak ohromnou 
horou, že ji pohyb žádné jiné hory nemůže nikdy znatelně vyvést z její polohy 
vzhledem k ose. A přesto se toto moudré uspořádání bez rozpaků vysvětluje 
rovnováhou někdejší kapalné zemské hmoty.
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První chybou, která vzniká z toho, že ideu nejvyšší bytosti nepou
žíváme pouze regulativně, nýbrž (což je v rozporu s povahou ideje) 
konstitutivně, je chyba líného rozumu (ignava ratio).319 Tak můžeme 
pojmenovat každou zásadu, která způsobuje, že své zkoumání přírody, 
ať je jakékoli, považujeme za naprosto ukončené, a rozum se tudíž 
odebírá k spánku, jako kdyby svůj úkol zcela splnil. Proto i psycho
logická idea, je-li používána jako konstitutivní princip k vysvětlování 
jevů naší duše, a potom dokonce k rozšiřování našeho poznání tohoto 
subjektu i za hranicemi veškeré zkušenosti (o jejím stavu po smrti), je 
sice pro náš rozum velmi pohodlná, ale zároveň zcela kazí a ničí veš
keré přirozené používání rozumu v souladu s návodem zkušenosti. Na
příklad dogmatický spiritualista vysvětluje jednotu osoby trvající beze 
změny vzdor všem změnám jejích stavů z jednoty myslící substance,
o níž se domnívá, že ji poznává bezprostředně ve svém Já. Náš zájem
o věci, jež se mají odehrávat až po naší smrti, vysvětluje z vědomí
o nemateriálni povaze našeho myslícího subjektu atd., a pyšně se od
vrací od všeho přirozeného hledání příčin těchto našich vnitřních jevů 
na základě fyzikálních důvodů, když jakoby na základě mocného vý
roku transcendentního rozumu -  v zájmu svého pohodlí, ale se ztrátou 
veškerého porozumění -  ignoruje imanentní poznávací zdroje zkuše
nosti. Ještě zřetelněji je pak tento nepříznivý následek patrný u dog
matismu naší ideje o nejvyšší inteligenci a na ní mylně založeném 
theologickém systému přírody (fysikotheologie). Zde totiž slouží 
všechny účely, které se ukazují v přírodě a jsou často přidané jen námi 
samými, k tomu, abychom si zkoumání příčin velmi ulehčili, a to tím, 
že místo abychom je hledali v obecných zákonech mechanismu hmoty, 
odvoláváme se rovnou na nezbadatelný úradek nejvyšší moudrosti. 
Namáhání rozumu pak pokládáme za skončené, když pohrdáme jeho 
používáním, které přece nikde nemá vodítko, leda kde nám je napoví 
řád přírody a průběh změn podle jejích vnitřních a obecných zákonů. 
Této chyby se lze vyvarovat, když z hlediska účelů pozorujeme nejen

3,9 Tak nazývali staří dialektikové klamný úsudek, který zněl: Je-li ti sou
zeno, že se máš z této nemoci uzdravit, pak se tak stane, ať se obrátíš na lékaře, 
či nikoli. Cicero říká, že se tak zmíněný druh usuzování nazývá proto, že 
pokud se jím řídíme, pak nezbude v životě žádné místo pro používání rozu
mu.“ Proto nazývám sofistický argument čistého rozumu tímtéž jménem.

a Viz Cicero, Defato, 12-13. (Pozn. vyd.)
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některé části přírody, například rozdělení pevnin, jejich stavbu, povahu 
a polohu hor, nebo i jen organizaci v říši rostlinné a živočišné, nýbrž 
když tuto systematickou jednotu přírody ve vztahu k ideji nejvyšší
inteligence zcela zobecníme. Neboť potom klademe přírodě za základ 
účelnost v souladu s obecnými zákony, z nichž nebylo žádné zvláštní 
ustanovení vyňato, nýbrž bylo pro nás jen více nebo méně zřetelně 
vyznačeno, a máme regulativní princip systematické jednoty teleo
logického spojení, které však nesmíme určovat předem, nýbrž v jeho 
očekávání smíme jen sledovat fyzicko-mechanické spojení podle obec
ných zákonů. Jen tak může totiž princip účelné jednoty naše používání 
rozumu vzhledem ke zkušenosti kdykoli rozšířit, aniž by mu v nějakém 
případě způsobil újmu.

Druhou chybou, která plyne z nesprávného výkladu zmíněného 
principu systematické jednoty, je chyba vzniklá převrácením úvahy 
(perversa ratio, í x t t s q o v  t t q ó t c q o v  rationis). Idea systematické jednoty 
měla sloužit jen k tomu, abychom j i j ako regulativní princip hledali ve 
spojení věcí podle obecných zákonů, a pokud by se o ní dalo něco 
zjistit empirickou cestou, abychom tím víc věřili, že jsme se přiblížili 
úplnosti jejího používání, i když té ovšem nikdy nedosáhneme. Místo 
toho věc obracíme a začínáme tím, že skutečnost principu účelné jed
noty hypostaticky předpokládáme, a poněvadž je o sobě naprosto ne- 
zbadatelná, pojem takové nejvyšší inteligence určujeme antropomorf- 
ně. Přírodě pak násilně a diktátorsky vnucujeme účely, místo abychom 
je -  jak by se slušelo -  hledali cestou fyzikálního zkoumání, takže 
nejen teleologie, která měla sloužit pouze k doplnění přírodní jednoty 
podle obecných zákonů, působí nyní spíše k zrušení přírody, nýbrž
i rozum sám se připravuje o svůj účel, totiž dokazovat existenci takové 
inteligentní svrchované příčiny -  podle tohoto účelu -  z přírody. Ne- 
můžeme-li totiž apriorně předpokládat nejvyšší účelnost v přírodě, tj. 
jakožto náležející k její podstatě, jak potom chceme být dovedeni k to
mu, abychom ji hledali a přibližovali se po jejím žebříčku k nejvyšší 
dokonalosti Stvořitele jakožto k dokonalosti, která je absolutně nutná, 
a tudíž apriorně poznatelná? Regulativní princip vyžaduje, abychom 
systematickou jednotu předpokládali naprosto jakožto přírodní jed
notu, která je poznávána nejen empiricky, nýbrž je také a priori, a tedy 
jako plynoucí z podstaty věcí, i když ještě neurčitě, předpokládána. 
Kladu-li však předem za základ nejvyšší pořádající bytost, je přírodní 
jednota ve skutečnosti zrušena. Jednota je totiž přirozenosti věcí zcela
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cizí a nahodilá a nemůže být poznána z jejích obecných zákonů. Odtud 
vzniká v dokazování bludný kruh, poněvadž předpokládáme to, co 
mělo být vlastně dokázáno.

Považovat regulativní princip systematické jednoty přírody za kon
stitutivní a předpokládat hypostaticky jako příčinu to, co je jen v ideji 
kladeno za základ jednotného používání rozumu, znamená jen uvádět 
rozum ve zmatek. Přírodo věda j de naprosto sama svou cestou, sledujíc 
řetěz přírodních příčin podle obecných zákonů, sice za ideou Stvoři
tele, ale ne proto, aby od něj odvozovala účelnost, po níž se všude pídí, 
nýbrž aby z této účelnosti, která je hledána v podstatě přírodních věcí, 
a pokud možno v podstatě všech věcí vůbec, poznala jeho existenci, 
tudíž aby ji poznala jako naprosto nutnou. Ať už se jí tuto účelnost 
podaří poznat, či nikoli, idea, a právě tak i její užívání, zůstávají vždy 
správné, jen když se omezí na podmínky regulativního principu.

Úplná účelná jednota je dokonalost (viděná absolutně). Nenachází- 
me-li tuto dokonalost v podstatě věcí, které tvoří celý předmět zkuše
nosti, tj. veškerého našeho objektivně platného poznání, tudíž v obec
ných a nutných přírodních zákonech, jak z toho chceme usuzovat pří
mo na ideu nejvyšší a naprosto nutné dokonalosti prabytosti, která je 
zdrojem veškeré kauzality? Největší systematická, následovně i účelná 
jednota je školou, a dokonce základem možnosti největšího používání 
lidského rozumu. Její idea je tedy nerozlučitelně spjata s podstatou 
našeho rozumu. Právě táž idea je tedy pro nás zákonodárná, a tak je jen 
přirozené předpokládat nějaký zákonodárný rozum (intellectus arche- 
typus), který jí odpovídá a od něhož je třeba odvozovat veškerou syste
matickou jednotu přírody jako předmětu našeho rozumu.

Když jsme pojednávali o antinomii čistého rozumu, řekli jsme, že 
všechny otázky, které čistý rozum klade, musí být naprosto zodpovědi- 
telné320 a že omlouvání se mezemi našeho poznání, které je v mnoha 
přírodních otázkách stejně nevyhnutelné jako oprávněné, zde nemůže 
být dovoleno, protože zde nám otázky nejsou kladeny přirozeností 
věcí, nýbrž jedině přirozeností rozumu, a pouze o jeho vnitřním uspo
řádání. S ohledem na dvě otázky, na nichž má čistý rozum největší 
zájem, můžeme nyní toto na první pohled odvážné prohlášení potvrdit, 
a tím svou úvahu o jeho dialektice zcela dovršit.

320 Viz A 476-484/B 504-512. (Pozn. vyd.)
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Ptáme-li se tedy (se zřetelem k transcendentálni theologii),321 za 
prvé, zda existuje něco od světa odlišného, co obsahuje základ svě
tového řádu a jeho spojení podie obecných zákonu, pak odpověď zní: 
bezpochyby. Svět je totiž souhrnem jevů, a tak musí existovat i nějaký 
jejich transcendentálni základ, tj. základ myslitelný pouze čistým roz
važováním. Klademe-li si, za druhé, otázku, zdaje tato bytost substan
cí, vyznačuje-li se největší realitou, je-li nutná atd., pak odpovídám, ze

v

tato otázka nemá vůbec žádný význam. Žádnou z kategorií, pomocí 
nichž se pokouším udělat si pojem o nějakém takovém předmětu, nelze 
totiž používat jinak než empiricky, a tyto kategorie nemají žádný smy
sl, nejsou-li aplikovány na objekty možné zkušenosti, tj. na svět smys
lů. Mimo tuto oblast jsou to pouhé názvy pojmů, které lze připustit, ale 
pomocí nichž nelze ničemu porozumět. Zní-li otázka, za třetí, zda si 
smíme tuto od světa odlišnou bytost myslet přinejmenším podle ana
logie s předměty zkušenosti, pak odpovídám: zajisté, ale jen jako před
mět v ideji, a nikoli v realitě, totiž jen, pokud je to nějaký nám ne
známý substrát systematické jednoty, řádu a účelnosti v uspořádání 
světa, který musí rozum učinit regulativním principem svého zkou
mání přírody. Ba ještě více: v této ideji si můžeme bez obav a výčitek 
dovolit určité antropomorfismy, které jsou zmíněnému regulativnímu 
principu prospěšné. Je to totiž vždy jen idea, která se vůbec přímo ne
vztahuje k nějaké bytosti odlišné od světa, nýbrž k regulativnímu prin
cipu systematické jednoty světa, ale to jen prostřednictvím jeho sché
matu, totiž schématu svrchované inteligence, která je podle svých 
moudrých záměrů tvůrcem tohoto světa. Nemělo tím tedy být myšleno, 
čím je tento prazáklad jednoty světa sám o sobě, nýbrž jak máme 
s ním, či spíše s jeho ideou, zacházet ve vztahu k systematickému uží
vání rozumu, pokud jde o věci světa.

Můžeme ale takto přece jen předpokládat (bude naše tázání po
kračovat) jednoho moudrého a všemohoucího tvůrce světa? Nepo
chybněa nejen to, nýbrž takového tvůrce předpokládat musíme. A ne
rozšiřujeme tím přece jen své poznání za hranice možné zkušenosti?

321 To, co jsem již dříve řekl o psychologické ideji a jejím vlastním určení 
jakožto principu pouze k regulativnímu používání rozumu, mne zbavuje po
vinnosti, abych se ještě zvlášť obšírně zabýval transcendentálni iluzí, podle níž 
si onu systematickou jednotu veškeré rozmanitosti vnitřního smyslu hypo- 
staticky představujeme. Postup se přitom velmi podobá tomu, který sleduje 
kritika v případě theologického ideálu.
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V žádném případě. Předpokládali jsme totiž jen něco, u čeho nemáme 
žádný pojem o tom, čím je to samo o sobě (čistě transcendentálni 
předmět); ale ve vztahu k systematickému a účelnému řádu stavby svě-

■

ta, který musíme předpokládat, když studujeme přírodu, jsme si mys
leli onu nám neznámou bytost jen na základě analogie s inteligencí 
(empirickým pojmem), tj. obdařili jsme ji, pokud jde o účely a doko
nalost, jež se na tomto pojmu zakládají, právě těmi vlastnostmi, které 
mohou obsahovat základ takové systematické jednoty podle podmínek 
našeho rozumu. Tato idea je tedy vzhledem k používání našeho rozumu 
na svět zcela zdůvodněna. Kdybychom jí však chtěli přiřknout na
prosto objektivní platnost, znamenalo by to, že jsme zapomněli, že to, 
co myslíme, je pouze bytost v ideji. Kdybychom pak vyšli od nějakého 
základu, který vůbec nelze zjistit pozorováním světa, pozbyli bychom 
tím schopnost aplikovat tento princip způsobem odpovídajícím empi
rickému používání rozumu.

Avšak (budeme se tázat dál) mohu takto snad přece jen při rozum
ném zkoumání světa používat pojmu a předpokladu nejvyšší bytosti? 
Ano mohu, právě proto byla tato idea vzata rozumem za základ. Smím 
ale pak zařízení podobná účelným vydávat za záměry tím, že je odvozu
ji z božské vůle, i když prostřednictvím zvláštních vloh, jež k nim ve 
světě směřují? Ano, i to můžete udělat, ale tak, že pro vás musí mít 
stejnou platnost, řekne-li někdo, že božská moudrost tak vše zařídila ke 
svým nej vyšším účelům nebo že idea nejvyšší moudrosti je regulativem 
při zkoumání přírody a principem její systematické a účelné jednoty 
podle obecných přírodních zákonů, a to i tam, kde je nepozorujete, tzn. 
že i tam, kde je pozorujete, vám musí být úplně jedno, řeknete-li: „Bůh 
to tak ve své moudrosti chtěl“, nebo: „Příroda to tak moudře zařídila.“ 
Nej větší systematická a účelná jednota, kterou chtěl váš rozum položit 
jako regulativní princip za základ veškerému zkoumání přírody, byla 
totiž právě tím, co vás opravňovalo vycházet z ideje nejvyšší inteligence 
jako ze schématu regulativního principu, a kolik účelnosti nyní podle 
tohoto principu ve světě nacházíte, tolikeré potvrzení oprávněnosti své 
ideje máte. Protože však zmíněný princip neměl žádný jiný účel než 
hledat nutnou a největší možnou jednotu přírody, budeme sice za tuto 
jednotu mít co děkovat -  do té míry, nakolik jí dosáhneme -  ideji 
nejvyšší bytosti, nemůžeme však -  aniž bychom se dostali sami se sebou 
do rozporu -  pomíjet obecné zákony přírody, když jen kvůli nim jí byla 
tato idea položena za základ, a dívat se na účelnost přírody jako na
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nahodilou a co do původu hyperfyzickou. Neměli jsme totiž právo před
pokládat nad přírodou bytost se zmíněnými vlastnostmi, nýbrž pouze 
klást jí za základ ideu oné bytosti, což nám umožnilo považovat jevy 
podle analogie s kauzálním určením za systematicky navzájem spjaté.

Právě proto jsme také nejen oprávněni myslet si příčinu světa v ideji 
pomocí jemnějšího antropomorfismu (bez něhož by se o ní nedalo 
myslet vůbec nic), totiž jako bytost, která má rozvažování, cítí zalíbení 
a nelibost, podobně má tomu odpovídající žádostivost a vůli atd., nýbrž 
můžeme jí připisovat i nekonečnou dokonalost, která tedy daleko pře
kračuje tu, k níž můžeme být oprávněni na základě empirické znalosti 
světového řádu. Regulativní zákon systematické jednoty totiž chce, 
abychom přírodu studovali tak, jako kdyby se všude, do nekonečna,
i při největší rozmanitosti nacházela systematická a účelná jednota. 
Neboť i když toho z této dokonalosti světa zvíme nebo dosáhneme jen 
málo, přesto patří k zákonodárství našeho rozumu, abychom ji všude 
hledali a předpokládali, a v každém případě to pro nás musí být vý
hodné, nikdy však nemůže být na škodu zařídit zkoumání přírody podle 
tohoto principu. Vzhledem k této představě, jíž byla položena za základ 
idea nej vyššího původce, je také jasné, že tu za základ nekladu exis
tenci a znalost takové bytosti, nýbrž jen její ideu, a tak vlastně ne- 
odvozuji nic z této bytosti, nýbrž pouze z její ideje, tj. z přirozenosti 
věcí světa. Také se zdá, že určité, i když nerozvinuté vědomí podně
covalo pravé používání tohoto našeho rozumového pojmu, skromnou 
a správnou řeč filosofů všech dob, jelikož ti mluví o moudrosti a péči 
přírody a o božské moudrosti jako o souznačných výrazech, ba dávají 
přednost, pokud jde jen o spekulativní rozum, prvnímu výrazu, protože 
zabraňuje troufalosti většího tvrzení, než k jakému jsme oprávněni, 
a zároveň rozum odkazuje zpět na jeho specifické pole, totiž na přírodu.

Čistý rozum, který se nám zpočátku nezdál slibovat nic menšího než 
rozšíření poznatků za hranice veškeré zkušenosti, tak neobsahuje 
jestliže mu správně rozumíme -  nic než regulativní principy, které sice 
požadují větší jednotu, než jaké může dosáhnout empirické používání 
rozvažování, ale právě tím, že cíl jeho snažení odsouvají tak daleko, 
dovádějí jeho souhlas se sebou samým pomocí systematické jednoty 
na nejvyšší stupeň. Pokud jim však rozumíme nesprávně a považujeme 
je za konstitutivní principy transcendentních poznatků, vytvářejí po
mocí sice skvělého, ale ošidného zdání sebeklam a domnělé vědění,
a tím však také věčné rozpory a spory.
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*

Veškeré lidské poznání tak tedy začíná názory, od nich postupuje k po
jmům a končí idejemi. I když má vzhledem ke všem těmto třem ele
mentům zdroje poznání a priori, které se zdají na první pohled igno- 
rovat hranice veškeré zkušenosti, důkladná kritika nás nicméně pře
svědčuje, že rozum nemůže při spekulativním používání těchto ele
mentů nikdy překročit pole možné zkušenosti a že vlastním posláním 
této nejvyšší poznávací mohutnosti je, abychom využívali všech metod 
a jejích zásad pouze ke sledování nejhlubšího nitra přírody podle všech 
možných principů jednoty, z nichž nej důležitější je princip účelů, 
abychom však nikdy nepřekračovali hranice přírody, mimo něž pro 
nás není nic než prázdný prostor. Kritické zkoumání všech vět, které 
mohou naše poznání rozšířit za hranice skutečné zkušenosti, nás 
v transcendentálni analytice dostatečně přesvědčilo, že nikdy nemohou 
vést nikdy dál než k možné zkušenosti, a kdybychom nebyli nedůvě
řiví dokonce i vůči nejjasnějším abstraktním a všeobecným poučkám, 
kdyby nás nelákaly neskutečné a svůdné vyhlídky, abychom odvrhli 
pouto těchto pouček, pak bychom ovšem mohli být zproštěni únav
ného vyslýchání všech dialektických svědků, které nechává transcen
dentní rozum vystupovat ve prospěch svých přepjatých nároků. Již 
předem jsme totiž s naprostou jistotou věděli, že všechno jeho před
stírání je sice možná míněno poctivě, ale musí být naprosto k ničemu, 
protože se týká poznání, které nemůže žádný člověk nikdy získat. 
Nicméně, protože řečem nebude konce, dokud nepřijdeme na pravou 
příčinu tohoto klamu, jímž může být podveden i ten nejrozumnější 
člověk, a protože analýza veškerého našeho transcendentního poznání 
v jeho elementy (jakožto studium naší vnitřní přirozenosti) má sama
0 sobě nemalou hodnotu, pro filosofa pak je dokonce povinností, bylo 
tedy nejen nutno důkladně prozkoumat toto celé, i když marnivé zpra
cování spekulativního rozumu až k jeho prvním zdrojům, nýbrž bylo 
také radno -  protože dialektické zdání je klamné nejen co do soudu, ale
1 svůdné a vždy přirozené co do zájmu, který na takovém soudu máme, 
a zůstane takové i pro všechnu budoucnost -  pořídit jakoby podrobná 
akta tohoto procesu a uložit je do archivu lidského rozumu k zamezení
budoucích omylů podobného druhu.
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Dívám-li se na úhrn všeho poznání čistého a spekulativního rozumu
jako na jednu budovu, o níž v sobě máme přinejmenším ideu, mohu 
říci, že jsme v transcendentálni nauce o elementech provedli kontrolu 
stavebního materiálu a určili, na jakou budovu, o jaké výšce a pevnos
ti, postačí. Ukázalo se ovšem, že i když jsme měli na mysli věž, která 
by sahala až do nebe, zásoba materiálu stačila jen na obytný dům, který 
byl dost prostorný a vysoký právě tak na to, abychom získali přehled
o svých aktivitách na úrovni zkušenosti, že však onen původně odváž
ný záměr musel pro nedostatek materiálu selhat, a to jsme ani neho
vořili o zmatení jazyků, které muselo dělníky kvůli onomu plánu ne
vyhnutelně rozkmotřit a rozprášit je do celého světa, aby stavěli každý 
zvlášť podle svého projektu. Nyní nám nejde o materiál, nýbrž o plán, 
a protože jsme varováni, abychom se nepouštěli do kdejakého nejas
ného projektu, který by třeba mohl překračovat veškeré naše možnosti, 
a přestože nemůžeme odstoupit od budování pevného sídla, jde nám 
tedy o to, abychom navrhli budovu, která by odpovídala zásobám, jež 
jsou nám k dispozici, a která by zároveň odpovídala naší potřebě.

Transcendentálni naukou o metodě tedy rozumím stanovení formál
ních podmínek úplného systému čistého rozumu. Budeme mít v tomto 
ohledu co dělat s disciplínou, kánonem, architektonikou a konečně 
s dějinami čistého rozumu, a bude třeba vykonat v transcendentálním 
ohledu to, o co pod názvem praktické logiky, pokud jde o užívání roz
važování vůbec, školy sice usilují, avšak co špatně praktikují. Vzhle
dem k tomu, že obecná logika se neomezuje na žádný zvláštní druh 
rozvažovacího poznání (například na čisté rozvažovací poznání), ani 
na určité předměty, nemůže tato logika -  aniž by si vypůjčovala po
znatky z jiných věd -  dělat nic jiného, než předkládat odůvodnění 
možných metod a technické výrazy, které používáme při systematizaci 
různých věd a které učedníka seznámí napřed se jmény, jejichž vý
znam a používání má poznat teprve v budoucnosti.

B 735
A 707

B 736 
A 708

429



Metoda

B 737 
A 709

B 738 
A 710

Část první 
Disciplína čistého rozumu

V lidské vědychtivosti se negativní soudy, které jsou takové nejen co 
do logické formy, nýbrž i co do svého obsahu, netěší zvláštní úctě: 
dokonce se na ně díváme jako na závistivé nepřátele našeho pozná
vacího pudu, který neustále usiluje o rozšíření, a je třeba téměř určité 
apologie, abychom dosáhli alespoň jejich tolerování, a ještě víc, aby
chom jim zjednali přízeň a vážnost.

Logicky sice můžeme všechny věty, které se nám zachce, vyjádřit 
negativně, ale pokud jde o obsah našeho poznání vůbec, zda je ně
jakým soudem rozšiřováno nebo omezováno, mají záporné soudy tu 
zvláštní úlohu, že pouze zabraňují omylu. Proto jsou také negativní 
věty, které mají zabraňovat nepravdivému poznatku, sice velmi prav
divé, ale zato prázdné, tj. svému účelu zcela nepřiměřené, protože 
v nich přece nikdy není žádný omyl možný, a právě proto jsou často 
směšné. Jako věta onoho školského řečníka, že Alexander Veliký by 
bez vojska nemohl dobýt žádné země.

Kde však jsou hranice našeho možného poznání příliš úzké, zatímco 
podnět k souzení silný, a zdání, jež se nabízí, velmi svůdné a škoda 
z omylu značná, tam má negativní instrukce, která slouží jen k tomu, 
aby nás chránila před omyly, ještě větší význam než mnohé pozitivní 
poučení, jímž by se mohlo naše poznání zmnožit. Přinucení, které 
omezuje a nakonec zcela potlačuje náš stálý sklon odchylovat se od 
jistých pravidel, nazýváme disciplínou. Ta se liší od kultury, která nám 
má pouze zjednat nějakou dovednost, aniž by proto rušila jinou, již 
existující. K utváření talentu, který má již sám od sebe nutkání se 
projevit, poskytuje tedy disciplína negativní příspěvek,322 zatímco 
kultura a doktrína příspěvek pozitivní.

322 Dobře vím, že v řeči škol se disciplína ztotožňuje s „výcvikem“. Nicmé
ně existuje mnoho jiných případů, kdy je první výraz, jakožto kázeň, pečlivě 
odlišován od druhého, jakožto poučení, a také sama povaha věci vyžaduje, aby 
pro tento rozdíl byly zachovány jediné vhodné výrazy. Přeji si proto, aby 
nebylo nikdy dovoleno používat onoho slova v jiném než v negativním vý
znamu.
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Každý snadno připustí, že temperament a rovněž talenty, které si 
rády dopřávaj í svobodný a neomezený pohyb (například obrazotvor
nost a vtip), v mnohém ohledu potřebují disciplínu. Že by však i ro
zum, jemuž vlastně přísluší předepisovat svou disciplínu všem ostat
ním snahám, měl sám ještě nějakou takovou zapotřebí, může se ovšem 
zdát zarážející. Rozum se také skutečně až dosud vyhýbal takové
mu pokoření právě proto, že při důstojnosti a naprosté počestnosti, 
s nimiž vystupuje, nikdo nemohl jen tak pojmout podezření, že se jed
ná o lehkomyslnou hru se smyšlenkami místo s pojmy, a se slovy mís
to s věcmi.

U rozumu používaného empiricky není třeba žádné kritiky, poně
vadž jeho zásady jsou podrobeny trvalé zkoušce prubířským kamenem 
zkušenosti. Rovněž není třeba kritizovat rozum, jehož se používá 
v matematice, kde musí být rozumové pojmy okamžitě zobrazeny in 
concreto v čistém názoru, a vše neodůvodněné a libovolné se tím ihned 
stává zjevným. Avšak tam, kde ani empirický, ani čistý názor ne
udržují rozum v nějakých viditelných mezích, totiž při jeho používání 
transcendentálním, podle pouhých pojmů, tam rozum potřebuje tak 
moc nějakou disciplínu, která by krotila jeho sklon k překračování úz
kých hranic možné zkušenosti a bránila mu ve výstřelcích a omylech, 
že i celá filosofie čistého rozumu má co dělat pouze s tímto negativním 
užitkem. Dílčí omyly lze překonat cenzurou a jejich příčiny kritikou. 
Kde se však nachází -  jako v čistém rozumu -  celý systém klamů 
a bludů, které jsou mezi sebou dobře propojeny a sjednoceny pod 
společnými principy, tam je zřejmě žádoucí zcela zvláštní, a sice nega
tivní zákonodárství, které z přirozenosti rozumu a předmětů jeho čisté
ho používání vytváří pod názvem disciplína jakoby systém opatrnosti 
a sebekontroly, před nímž neobstojí žádné falešné sofistické zdání, 
nýbrž musí se okamžitě -  bez ohledu na všechny důvody jeho přikráš
lování -  prozradit.

Je si však třeba dobře pamatovat, že v této druhé části transcen
dentálni kritiky nezaměřuji disciplínu čistého rozumu na obsah, nýbrž 
jen na metodu poznání z čistého rozumu. To první se stalo již v nauce
o elementech. Na používání rozumuje toho sice na jedné straně mnoho 
podobného, ať je aplikován na jakýkoli předmět, na druhé straně je ale 
toto používání zároveň -  má-li být transcendentálni -  přece od každé
ho jiného tak bytostně odlišné, že se bez varující negativní nauky dis
ciplíny, jež je na to zvlášť zaměřená, nelze vystříhat omylů, které musí
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nutně vyplynout z nevhodného uplatňování takových metod, které sice 
jinak rozumu odpovídají, jenom zde nikoli.

Kapitola první. Disciplína čistého rozumu 
v dogmatickém používání

Metoda, 1. část

Matematika nám poskytuje nej znamenitější příklad, jak se čistý rozum 
šťastně rozšiřuje sám od sebe, bez pomoci zkušenosti. Příklady jsou 
nakažlivé, zejména pro tutéž mohutnost, která si přirozeně lichotí, že

Čistý rozum proto doufá, že se bude moci v transcendentálním použí
vání rozšiřovat právě tak šťastně a důkladně, jako se mu to podařilo 
v používání matematickém, zejména když zde použije téže metody, 
která v matematice tak jasně prokázala svou užitečnost. Velmi nám te
dy záleží na tom, abychom se dověděli, je-li metoda, jak dospět k apo- 
diktické jistotě, kterou v poslední vědě nazýváme matematickou, totož
ná s metodou, pomocí níž hledáme právě takovou jistotu ve filosofii, 
a která by se v ní musela nazývat dogmatickou.

Filosofické poznání je rozumové poznání z pojmů, poznání matema
tické je poznáním z konstrukce pojmů. Konstruovat nějaký pojem ale 
znamená vyjádřit názor, který mu odpovídá, a priori. Konstrukce po
jmu tedy vyžaduje neempirický názor, který je tudíž jakožto názor 
jednotlivým objektem, nicméně jakožto konstrukce pojmu (obecné 
představy) musí v představě vyjadřovat obecnou platnost pro všechny 
možné názory, které pod tento pojem patří. Například trojúhelník kon
struuji tím, že znázorním předmět odpovídající tomuto pojmu buď jen 
s pomocí obrazotvornosti v čistém názoru, nebo s pomocí téže obrazo
tvornosti na papíře, v názoru empirickém, v obou případech ale plně 
a priori, aniž bych si k tomu vypůjčil vzor z nějaké zkušenosti. Jed
notlivý nakreslený obrazec je empirický, a přesto slouží k vyjádření 
pojmu bez újmy na jeho obecnosti, poněvadž v případě empirického 
názoru se vždy hledí jen na akt konstrukce pojmu, kterému jsou mnohá 
určení, například velikost stran a úhlů, zcela lhostejná, a proto se od 
těchto rozdílů, které pojem trojúhelníka nemění, abstrahuje.

Filosofické poznání tedy zkoumá zvláštní jen v obecném, zatímco
«

matematické poznání uvažuje obecné ve zvláštním, ba dokonce v jed
notlivém, přesto však a priori a prostřednictvím rozumu, takže právě
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tak, jako je toto jednotlivé určeno jistými obecnými podmínkami kon
strukce, musí být předmět pojmu, jemuž toto jednotlivé odpovídá jen 
jako jeho schéma, myšlen jako obecně určený.

V této formě tedy tkví podstatný rozdíl mezi oběma těmito druhy 
rozumového poznání, nikoli v rozdílu jejich materie nebo předmětů. 
Ti, kdo chtěli rozlišit filosofii od matematiky tak, že o oné říkali, že má 
za objekt pouze kvalitu, zatímco tato pouze kvantitu, zaměňovali úči
nek za příčinu. Forma matematického poznání je příčinou toho, že se 
toto poznání může vztahovat pouze na kvanta. Jenom pojem velikosti

■

lze totiž konstruovat, tj. vyložit v názoru a priori, zatímco kvality se 
nedají podat v žádném jiném názoru než v empirickém. Proto je lze 
rozumově poznat jen prostřednictvím pojmů. Tak nikdo nemůže získat 
názor, jenž by odpovídal pojmu reality, odjinud než ze zkušenosti a ni
kdy se na zkušenosti nemůže podílet a priori ze sebe sama a před jejím 
empirickým vědomím. Tvar kužele budeme moci znázornit bez všeho 
empirického přispění pouze podle pojmu, ale barva tohoto kužele nám 
bude muset být dána předem v té či oné zkušenosti. Pojem příčiny 
vůbec nemohu předvést v názoru jako na příkladu, který mi nabízí zku
šenost atd. Ostatně filosofie pojednává o velikostech stejně jako mate
matika, například o totalitě, nekonečnu atd. Matematika se také zabývá 
rozdíly mezi přímkami a plochami jako prostory různé kvality, a konti
nuitou rozprostraněnosti jakožto jednou z jejích kvalit. I když ale mají 
v takovýchto případech společný předmět, způsob, jak s ním pomocí 
rozumu zacházejí, je při filosofickém zkoumání zcela jiný než při 
matematickém. Filosofické poznání se drží pouze obecných pojmů, 
zatímco poznání matematické nemůže s pouhým pojmem vystačit, 
a proto spěchá okamžitě k názoru, v němž pojem zkoumá in concreto, 
přesto však ne empiricky, nýbrž pouze v takovém názoru, který jej 
znázornil a priori, tj. zkonstruoval; v něm musí to, co vyplývá z obec
ných podmínek konstrukce, platit také obecně o objektu konstruo
vaného poj mu.

Dejme filosofovi pojem trojúhelníka a nechrne ho, aby svým způ
sobem zjistil, jaký je vztah součtu jeho úhlu k úhlu pravému. Má tedy 
jen pojem obrazce, který je ohraničen třemi úsečkami, a s ním pojem 
právě tolika úhlů. O tomto pojmu může nyní přemýšlet, jak dlouho 
chce, nic nového však nevy bádá. Může rozebírat a ozřejmovat pojem 
úsečky, nebo úhlu, nebo čísla tři, ale nemůže přijít na jiné vlastnosti, 
které nejsou v těchto pojmech vůbec obsaženy. Nechť se nyní do této
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otázky pustí geometr. Ten začne ihned trojúhelník konstruovat. Pro
tože ví, že dva pravé úhly činí dohromady právě tolik, kolik součet 
všech styčných úhlů, které mohou být vedeny z jednoho bodu na přím
ce, prodlouží jednu stranu konstruovaného trojúhelníka a dostane dva 
styčné úhly, které se dohromady rovnají dvěma pravým. Potom rozdělí 
vnější z těchto úhlů tak, že vede rovnoběžku s protilehlou stranou 
trojúhelníka, čímž mu vznikne vnější styčný úhel, který se rovná vnitř
nímu úhlu v trojúhelníku atd. Veden neustále názorem dospěje takto 
řetězcem úsudků k naprosto jasnému a zároveň obecnému rozřešení 
otázky.

Matematika ale konstruuje nejen velikosti (quanta), jako geometrie, 
nýbrž i pouhou velikost (quantitas), jako algebra, přičemž zcela ab
strahuje od povahy předmětu, který má být na základě takového pojmu 
velikosti myšlen. Volí si pak určitá označení pro veškeré způsoby 
konstruování velikostí vůbec (čísel), jako sčítání, odčítání, odmoc
ňování atd.; a poté, co na základě jejich různých vztahů zavedla obec- 
ný pojem velikosti, znázorňuje veškeré procedury, jimiž je, podle 
určitých obecných pravidel v názoru, vytvářena a měněna velikost. 
Kde má být nějaká velikost dělena jinou, spojuje matematika dohro
mady symboly jich obou znaménkem vyjadřujícím dělení atd., a do
spívá tak prostřednictvím symbolické konstrukce právě tak úspěšně 
jako geometrie prostřednictvím ostenzivní neboli geometrické kon
strukce (předmětů samých) tam, kam by diskurzivní poznání prostřed
nictvím pouhých pojmů nikdy dospět nemohlo.

Co může být příčinou tohoto tak odlišného postavení, v němž se 
nacházejí dva mistři rozumu, z nichž jeden se ubírá svou cestou pojmů 
a druhý cestou názorů, které znázorňuje a priori na základě pojmů? 
Podle výše uvedené transcendentálni nauky je tato příčina jasná. Spor 
zde není o analytické věty, které mohou být vytvořeny pouhým roz
borem pojmů (zde by byl filosof vůči svému soupeři bezpochyby ve 
výhodě), nýbrž o věty syntetické, a sice takové, které musí být po
znávány a priori. Nestačí totiž přihlížet k tomu, co si ve svém pojmu 
trojúhelníka skutečně myslím (to totiž není ničím víc než pouhou de
finicí), nýbrž mám jít naopak za něj k vlastnostem, které v něm sice 
nejsou obsaženy, ale přece k němu náležejí. To však není možné jinak, 
než že svůj předmět určuji na základě podmínek buď empirického, 
nebo čistého názoru. První postup by mi poskytl jen empirickou větu 
(prostřednictvím měření úhlů trojúhelníka), která by neobsahovala
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žádnou obecnost, tím méně pak nutnost, a o takových větách zde není 
vůbec řeč. Druhým postupem je matematická konstrukce, a to v našem 
případě konstrukce geometrická, jejímž prostřednictvím spojuji v čis
tém názoru právě tak jako i v názoru empirickém to rozmanité, jež 
patří k schématu trojúhelníka vůbec, tudíž k jeho pojmu. To je ale po
stup, jímž musí být konstruovány obecné syntetické věty.

Zbytečně bych proto filosofoval, tj. diskurzivně přemýšlel o trojúhel
níku, a ani v nejmenším bych tím nepostoupil dál, než k pouhé definici, 
kterou bych měl správně naopak začít. Existuje sice transcendentálni 
syntéza na základě pouhých pojmů, která se podaří jedině filosofovi, ale 
ta se nikdy netýká ničeho jiného než věci vůbec, tj. toho, za jakých 
podmínek může její vnímání patřit k možné zkušenosti. V matematic
kých úlohách se však po tomto a po existenci jako takové vůbec ne
ptáme, nýbrž ptáme se po vlastnostech předmětů samých o sobě, a to 
pokud jsou tyto vlastnosti spojeny s pojmem těchto předmětů.

Na uvedených příkladech jsme se pouze snažili ozřejmit, jak velký 
rozdíl je mezi diskurzivním používáním rozumu prostřednictvím po
jmů a intuitivním používáním zprostředkovaným jejich konstrukcí. 
Nyní je přirozeně na místě otázka, jaká příčina činí takové dvojí použí
vání rozumu nutným, a podle jakých podmínek lze poznat, zda se 
postupuje jen prvním, nebo i druhým způsobem.

Veškeré naše poznání se vposled vztahuje vždy k možným názorům, 
neboť pouze jejich prostřednictvím je nějaký předmět dán. Apriorní 
(neempirický) pojem však v sobě obsahuje buď již nějaký čistý názor, 
a potom muže být konstruován, nebo neobsahuje nic než syntézu mož
ných názorů, které nejsou dány a priori, a potom ovšem můžeme po
mocí něho synteticky a a priori soudit, ale jen diskurzivně, na základě 
pojmů, a nikdy intuitivně, prostřednictvím konstrukce pojmu.

Ze všech názorů pak není dán a priori žádný jiný než pouhá forma 
jevů, totiž prostor a čas, a pojem těchto forem jakožto kvant lze zná
zornit a priori v názoru, tj. konstruovat je, a to buď spolu s jejich kva
litou (jejich tvarem), nebo pouze s jejich kvantitou (pouhou syntézou 
stejnorodé rozmanitosti) pomocí čísla. Ale materii jevů, jejímž pro
střednictvím jsou nám věci v prostoru a čase dány, si lze představovat 
jen ve vnímání, tudíž a posteriori. Jediný pojem, který představuje 
tento empirický obsah jevů a priori, je pojem věci vůbec, přičemž 
syntetické apriorní poznání této věci nám nemůže poskytnout nic víc 
než pouhé pravidlo syntézy toho, co nám může dát vnímání a posterio-
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ri, nikdy však apriorní názor reálného předmětu, protože ten musí být 
nutné empirický.

Syntetické věty, které se týkají věcí vůbec, jejichž názor nemůže být 
dán a priori, jsou transcendentálni. Transcendentálni věty proto nelze 
nikdy získat konstrukcí pojmů, nýbrž jen na základě apriorních pojmů. 
Obsahují pouze pravidlo, podle něhož se má empiricky hledat určitá 
syntetická jednota toho, co nemůže být představeno názorně a priori 
(tj. jednoty vjemů). Nemohou však v žádném případě znázorňovat ani 
jeden jediný ze svých pojmů a priori, nýbrž činí to jen a posteriori, 
prostřednictvím zkušenosti, která je možná až podle oněch syntetic
kých zás ad.

Máme-li o nějakém pojmu soudit synteticky, musíme z něj vystou
pit, a sice k názoru, v němž je dán. Kdybychom totiž zůstali stát u toho, 
co je v pojmu obsaženo, byl by to soud pouze analytický a vysvětloval 
by jen to, co je v myšlence skutečně obsaženo. Od pojmu však mohu 
jít k odpovídajícímu čistému nebo empirickému názoru, abych v něm 
pojem in concreto posoudil a a priori nebo a posteriori poznal, co jeho 
předmětu náleží. První způsob je racionální a matematické poznání 
prostřednictvím konstrukce pojmu, druhý způsob je pouze empirické 
(mechanické) poznání, které nám nemůže nikdy dát nutné a apodik- 
tické věty. Mohl bych například analyzovat svůj empirický pojem 
zlata, aniž bych tím získal něco víc, než že mohu vypočítat vše, co si 
při tomto slově skutečně myslím. Tím sice dochází k logickému vy
lepšení mého poznání, ale nezíská se tak žádné jeho rozmnožení nebo 
přídavek. Mohu však vzít látku, která se tímto slovem označuje, a za
koušet její vjemy, které mi nabídnou různé syntetické, ale empirické 
věty. Matematický pojem trojúhelníka bych zkonstruoval, tj. předvedl 
v názoru a priori, a touto cestou bych získal syntetické, i když ra
cionální poznání. Když je mi však dán transcendentálni pojem nějaké 
reality, substance, síly atd., tak neoznačuje ani empirický, ani čistý 
názor, nýbrž pouze syntézu empirických názorů (které tudíž nemohou 
být dány a priori), a jelikož syntéza nemůže postupovat a priori k ná
zoru, který pojmu odpovídá, nemůže na jeho základě vzniknout ani 
žádná určující syntetická věta, nýbrž jen zásada syntézy323 možných 
empirických názorů. Transcendentálni věta je tedy syntetickým rozu-

Metoda, L část

323 Prostřednictvím pojmu příčiny skutečně vycházím z empirického pojmu 
nějaké události (že se něco děje), ale nedospívám k názoru, který znázorňuje
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movým poznáním na základě pouhých pojmů, a je tudíž diskurzivní, 
jelikož se tím stává teprve možnou veškerá syntetická jednota empi
rického poznání, žádný názor tím ale není dán a priori.

Existují tedy dva způsoby používání rozumu, které jsou ve svém 
postupu velmi odlišné, a to bez ohledu na obecnost poznání a jeho 
apriorní vytváření, jež jsou oběma způsobům společné. Liší se proto, 
že v jevu, jímž nám jsou všechny předměty dány, jsou dvě složky: 
forma názoru (prostor a čas), která může být poznána a určena plně 
a priori, a látka (to, co je fyzické) neboli obsah, který znamená něco, co 
se v prostoru a čase nachází, a tudíž obsahuje existenci a odpovídá 
počitku. Pokud jde o látku, která nám nemůže být jakožto určená dána 
nikdy jinak než empiricky, nemůžeme mít a priori nic jiného nežli 
neurčené pojmy syntézy možných počitků, patří-li k jednotě apercepce 
(v možné zkušenosti). Pokud jde o formu, můžeme své pojmy v názoru 
určit a priori tak, že si vytváříme v prostoru a čase předměty samy 
pomocí stejnorodé syntézy tím, že je uvažujeme jako pouhá kvanta. 
První způsob se nazývá používáním rozumu podle pojmů, jelikož ne
můžeme dělat nic víc než zařazovat jevy pod pojmy podle jejich reál
ného obsahu, které pak nemohou být určovány j inak než empiricky, tj. 
a posteriori (avšak podle oněch pojmů jakožto pravidel empirické 
syntézy); druhý způsob je používáním rozumu skrze konstrukci pojmů, 
jelikož tyto pojmy, protože se týkají názoru a priori, mohou být právě 
proto také dány jako určené v čistém názoru a priori a beze všech 
empirických dat. Posoudit u všeho, co jest (nějaká věc v prostoru nebo 
v čase), zda a jak dalece to je určité kvantum, či nikoli, zda si v něm 
musíme představit nějakou existenci, nebo její nedostatek, zda toto 
něco (jež vyplňuje prostor a čas) je nějakým prvním substrátem, nebo 
pouhým určením, zda má jeho existence nějaký vztah k něčemu jinému 
jako k příčině nebo účinku, a konečně zda je jeho existence izolovaná 
nebo ve vzájemné závislosti s jinými, posoudit možnost, skutečnost 
a nutnost této existence, anebo jejich opak: toto vše patří k rozumo
vému poznání z pojmů a nazývá se poznáním filosofickým. Zatímco

L kap. Disciplína čistého rozumu v dogmatickém používání

pojem příčiny in concreto, nýbrž k časovým podmínkám vůbec, které by 
mohly být nalezeny ve zkušenosti jako podmínky odpovídající pojmu příčiny. 
Postupuji tedy jen podle pojmů a nemohu postupovat prostřednictvím kon
strukce pojmů, protože pojem je pravidlem syntézy vjemů, které nejsou čistý
mi názory, a nemohou být tudíž dány a priori.

B 751
A 723

B 752 
A 724
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B 753 
A 725

B 754 
A 726

definovat v prostoru nejaký názor a priori (tvar), dělit čas (trvání), 
nebo poznávat pouze obecno syntézy jedné a téže věci v čase a pro
storu a z toho plynoucí velikost názoru vůbec (číslo), je činností ro
zumu prostřednictvím konstrukce pojmů a nazývá se činností matema
tickou.

Velký úspěch, který má rozum v oblasti matematiky, přirozeně 
probouzí očekávání, že se podaří -  ne-li matematice samé, pak při
nejmenším její metodě -  uspět i mimo oblast velikostí tím, že rozum 
převede všechny své pojmy na názory, které může klást a priori, čímž 
se stane takříkajíc pánem přírody. Naproti tomu čistá filosofie s dis- 
kurzivními apriorními pojmy v přírodě všelijak fušuje, aniž by do
kázala učinit jejich realitu názornou a priori, a tím ji ověřit. Nezdá se 
však, že by se mistrům v tomto umění nedostávalo sebedůvěry a že by 
veřejnost nesdílela veliká očekávání, pokud jde o jejich dovednost, 
kdyby se měli touto věcí někdy začít zabývat. Sotva kdy totiž o mate
matice filosofovali (těžký to úkol!), když si vůbec nevšimli specific
kého rozdílu mezi jedním a druhým způsobem používání rozumu a ne
zamysleli se nad ním. Běžná a empiricky používaná pravidla, která si 
vypůjčují od obecného rozumu, uplatňují totiž místo axiómů. Odkud se 
jim ale dostalo pojmů prostoru a času, jimiž se (jako jedinými původ
ními kvanty) zabývají, na tom jim vůbec nezáleží, a podobně zbytečné 
se jim zdá pátrat po původu čistých rozvažovacích pojmů, a tím i po 
rozsahu jejich platnosti, nýbrž je chtějí jen používat. V tom všem jed
nají docela správně, nepřekračují-li hranice, které jim byly vykázány, 
totiž hranice přírody. Dostávají se tak ale nepozorovaně z pole smys
lovosti do nejisté oblasti čistých, a dokonce transcendentálních pojmů, 
kde jim půda (instabilis tellus, innabilis unda)324 nedovoluje ani stát, 
ani plavat a kde se dají dělat jen nahodilé kroky, z nichž čas nezacho
vá ani nejmenší stopu, zatímco jejich postup v matematice znamená 
hlavní cestu, po níž bude moci s důvěrou kráčet i nej vzdálenější po
tomstvo.

Vytkli jsme si za povinnost určit hranice čistého rozumu při jeho 
snaze o transcendentálni používání přesně a s jistotou, ale poněvadž 
tento druh snah má tu zvláštnost, že se bez ohledu na nejdůraznější

324 země, na niž nelze vstoupit, vlna, v níž nelze plout“ -  Ovidius, Promě
ny , I, 16, Praha 1974. (Pozn. vyd.)
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a nejjasnější varování stále ještě nevzdává záměru proniknout za hra
nice zkušenosti do lákavých končin intelektuálna, je nutno odstranit 
ještě jakoby poslední kotvu fantastické naděje a ukázat, že používání 
matematické metody nám v tomto druhu poznání nemůže poskytnout 
sebemenší výhodu, leda tu, že by se tím zřetelněji odhalily slabiny 
matematické metody a že matematika a filosofie jsou dvě naprosto 
různé věci, třebaže si navzájem podávají ruce v přírodovědě, a že tedy 
postup jedné nikdy nemůže být napodobován druhou.

Důkladnost matematiky je založena na definicích, axiómech a de
monstracích. Spokojím se s tím, že ukáži, že žádný z těchto elementů 
nemůže být v tom smyslu, jak je chápe matematik, filosofií ani vyko
nán, ani napodoben; že geometr nepostaví ve filosofii pomocí své 
metody nic než domečky z karet a filosof v oblasti matematiky může 
pomocí své metody vést jen plané řeči, přestože filosofie spočívá právě 
v tom, že zná své hranice, a že ani matematik, není-li jeho talent již od 
přírody příliš úzký a omezený jen na jeho obor, nemůže varování filo
sofie odmítat, ani se přes ně přenášet.

1. O definicích. Definování má znamenat, jak to už sám výraz na
značuje, přísně vzato jen tolik, co znázornit původním způsobem ze
vrubný pojem nějaké věci uvnitř jeho hranic.325 Podle takového poža
davku nemůže být empirický pojem vůbec definován, nýbrž pouze 
explikován. Poněvadž v něm totiž máme jen několik znaků určitého 
druhu smyslových předmětů, není nikdy jisté, zda si pod slovem, které 
označuje tentýž předmět, nemyslíme jednou více a jindy méně znaků 
tohoto předmětu. Tak si může jeden člověk myslet v pojmu zlatá kro
mě jeho hmotnosti, barvy, tuhosti ještě tu vlastnost, že nerezaví, zatím
co jiní lidé o ní nemusí nic vědět. Určité znaky používáme jen tak 
dlouho, dokud stačí k rozlišování. Nová pozorování naproti tomu ně
které znaky vypouštějí a jiné přidávají; pojem tedy nikdy neleží mezi 
bezpečnými hranicemi. A k čemu by také mělo být dobré definovat ta
kový pojem? -  Je-li například řeč o vodě a jejích vlastnostech, nebude-

325 Zevrubnost znamená jasnost a dostatečnost znaků; u hranic jde o preciz
nost, s níž je jich udáno jen tolik a ne víc, než kolik jich k zevrubnému pojmu 
patří; původnost pak říká, že toto stanovení hranic není odněkud odvozeno, 
a nevyžaduje tedy žádný další důkaz, což by předpokládanou definici učinilo 
nezpůsobilou stát na vrcholu všech soudů o nějakém předmětu.

B 755 
A 727

B 756
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B 757 
A 729

B 758 
A 730

me se zdržovat u toho, co si lidé myslí pod slovem „voda“, nýbrž při
kročíme k pokusům, a slovo s několika málo znaky, které jsou s ním 
spojeny, pro nás představuje jen označení, a nikoli pojem věci. Údajná 
definice není tudíž ničím jiným než určením slova. Dále, přísně vzato, 
žádný a priori daný pojem nemůže být definován, jako například po
jem substance, příčiny, práva, spravedlnosti atd. Nikdy si totiž nemohu 
být jist, že zřetelná představa nějakého (ještě konfúzně) daného pojmu 
byla podrobně rozvinuta, ledaže vím, že je tato představa předmětu 
adekvátní. Poněvadž ale pojem tohoto předmětu může tak, jak je dán, 
obsahovat mnoho temných představ, které při rozboru pomíjíme,
i když je při aplikaci vždy potřebujeme, je zevrubnost rozboru mého 
pojmu vždy problematická a jen pomocí rozmanitých vhodných pří
kladů může být učiněna jistou pravděpodobně, nikdy však apodikticky. 
Místo výrazu „definice“ bych používal raději výrazu expozice, který 
zůstává stále ještě předběžný a při němž může kritik nechat výměr do 
jisté míry platit, a přesto mít s ohledem na jeho zevrubnost ještě určité 
pochybnosti. Jelikož tedy ani empirické pojmy, ani pojmy dané a priori 
nemohou být definovány, nezbývají žádné jiné než libovolně myšlené 
pojmy, na nichž lze tento umělý kousek vyzkoušet. V takovém případě 
mohu svůj pojem vždy definovat, neboť musím přece vědět, co jsem 
chtěl myslet, jelikož jsem jej sám záměrně vytvořil, a nebyl mi dán ani 
přirozeností mého rozvažování, ani prostřednictvím zkušenosti. Ne
mohu však říci, že jsem tím definoval nějaký opravdový předmět. 
Zavisí-li totiž pojem na empirických podmínkách, jako například po
jem lodních hodin, nejsou s tímto libovolným pojmem onen předmět 
a jeho možnost již dány; ani z něho nepoznám, zda má vůbec nějaký 
předmět, a bude lepší nazývat mé vysvětlení deklarací (mého projektu) 
než definicí předmětu. Nezbývají tak žádné jiné pojmy vhodné k defi
nování než takové, které obsahují nějakou libovolnou syntézu, jež 
může být konstruována a priori. Proto pouze matematika má definice. 
Předmět, který matematika myslí, zobrazuje totiž také a priori v názoru 
a tento předmět jistě nemůže obsahovat ani více, ani méně než pojem, 
poněvadž vysvětlením pojmu byl dán předmět původním způsobem, tj. 
aniž bychom jeho vysvětlení od něčeho odvozovali. Německý jazyk 
nemá pro výrazy expozice, explikace, deklarace a definice nic víc než 
jedno slovo: „vysvětlení“ [Erklärung], a proto musíme -  když jsme 
totiž odepřeli čestný název „definice“ filosofickým vysvětlením
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poněkud slevit z přísnosti svého požadavku, a celou tuto poznámku 
omezíme na to, že filosofické definice vznikají pouze jako expozice 
daných pojmů, zatímco definice matematické vznikají jako konstrukce 
pojmů, které jsou utvořeny původním způsobem. Filosofické definice 
tedy vznikají jen analyticky, rozborem (jehož úplnost není nikdy apo- 
dikticky jistá), zatímco definice matematické vznikají synteticky. Ma
tematické definice proto svůj pojem samy tvoří, zatímco filosofické ho 
pouze vysvětlují. Z toho plyne, že:

a) Ve filosofii nesmíme napodobovat matematiku v tom, že budeme 
předesílat definice, leda snad jen na zkoušku. Jde v ní totiž o rozbory 
daných pojmů, které, i když zatím jen konfúzně, předcházejí a neúplná 
expozice předchází úplnou, takže z několika znaků, které jsme získali 
z rozboru ještě nedokončeného, můžeme na leccos usoudit dřív, než 
dospějeme k úplné expozici, tj. k definici. Jedním slovem, ve filosofii 
musí definice, jakožto vymezená zřetelnost, dílo spíše uzavírat než 
začínat.326 Naproti tomu v matematice není vůbec žádný pojem před 
definicí a jejím prostřednictvím je teprve dán. Matematika tedy musí 
definicí začínat, a také jí vždy začínat může.

b) Matematické definice se nikdy nemohou mýlit. Neboť jelikož je 
pojem dán nejprve definicí, obsahuje právě jen to, co v něm má být 
definicí myšleno. Avšak přestože se v něm nemůže, pokud jde o obsah, 
vyskytovat nic nesprávného, přece občas může, i když jen zřídka, dojít 
k pochybení ve formě (vyjádření), totiž s ohledem na preciznost. Tak 
má obecné vysvětlení kružnice, že je to křivá linie, jejíž všechny body 
leží ve stejné vzdálenosti od jednoho jediného bodu (od středu), tu 
chybu, že do něj zbytečně vplynulo určení křivý. Musí totiž existovat

326 Filosofie se hemží chybnými definicemi, zejména takovými, které sice 
skutečně obsahují elementy definice, ale ještě ne v úplnosti. Kdybychom 
s žádným pojmem nemohli podniknout vůbec nic dříve, než bychom jej defi
novali, vypadalo by to se vším filosofováním velmi špatně. Protože ale, kam 
až elementy (rozboru) sahají, lze je vždy dobře a bezpečně použít, mohou být
i nedostatečné definice, tj. věty, které přísně vzato ještě nejsou definicemi, ale 
jinak jsou pravdivé a přibližují se jim, velmi užitečně použity. V matematice 
jsou to definice ad esse (definicí „ad esse“ získává pojem své „bytí“), ve 
filosofii ad melius esse (definicí „ad melius esse“ se „bytí“ již existujícího 
pojmu „vylepšuje“). Dospět k nim je pěkné, ale často velmi obtížné. Právníci 
stále ještě hledají definici svého pojmu práva.

B 759
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zvláštní poučka, která je odvozena z oné definice a může být snadno 
dokázána, že každá linie, jejíž všechny body leží stejně daleko od 
jednoho jediného, je křivka (že ani jedna její část není přímá). Ana
lytické definice mohou naproti tomu chybovat rozmanitým způsobem, 
když buď přinášejí znaky, které v pojmu vlastně neležely, nebo se jim 
nedostává zevrubnosti, která tvoří bytostný rys definice, protože úpl
ností rozboru pojmu si nemůžeme být tak docela jisti. Ve filosofii 
proto nelze matematickou metodu definování napodobovat.

2. O axiómech. Jsou to syntetické apriorní zásady, pokud jsou bez
prostředně jisté. Jeden pojem se však nedá spojit s druhým synteticky, 
a zároveň bezprostředně, protože k tomu, abychom mohli vyjít za ně
jaký pojem, je nutný nějaký třetí, zprostředkující poznatek. Jelikož 
filosofie je pouze rozumové poznání z pojmů, nebude mít žádnou 
zásadu, která by si zasloužila název „axióm“. Matematika naproti tomu 

B 761 axiómy má, například ten, že tři body leží vždy v jedné rovině. Může
totiž prostřednictvím konstrukce pojmů v názoru předmětu spojovat 

A 733 jeho predikáty a priori a bezprostředně. Naproti tomu syntetická zása-

B 762 
A 734

da, například věta: „Vše, co se děje, má svou příčinu“, nemůže být ni
kdy bezprostředně jistá pouze z pojmů, protože se musím totiž po
ohlédnout po něčem třetím, totiž po podmínce časového určení ve 
zkušenosti, a nemohu takovou zásadu poznat přímo a bezprostředně 
jen z pojmů. Diskurzivní zásady jsou tedy něco naprosto jiného než 
zásady intuitivní, tj. axiómy. Diskurzivní zásady vyžadují vždy ještě 
nějakou dedukci, kterou mohou zásady intuitivní zcela a naprosto 
postrádat, a jelikož intuitivní zásady jsou právě z tohoto důvodu evi
dentní, což filosofické zásady při veškeré své jistotě přece nemohou 
nikdy předstírat, tak chybí nekonečně mnoho k tomu, aby nějaká syn
tetická věta čistého a transcendentálního rozumu byla tak evidentní 
(jak se tvrdohlavě vyjadřujeme) jako věta, že dvakrát dvě jsou čtyři. 
Zmínil jsem sice v analytice, v tabulce zásad čistého rozvažování, i ur
čité axiómy názoru; ale zásada tam uvedená nebyla sama žádným axió
mem, nýbrž sloužila jen k tomu, aby udala princip možnosti axiómů 
vůbec, a sama byla jen zásadou z pojmů. V transcendentálni filosofii 
musí být totiž ukázána dokonce i možnost matematiky. Filosofie tedy 
nemá žádné axiómy a nesmí své apriorní zásady nikdy absolutně při
kazovat, nýbrž se musí snížit k tomu, aby svou pravomoc, pokud jde o
ně, ospravedlnila důkladnou dedukcí.
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3. O demonstracích. Jen apodiktický důkaz, který je intuitivní, se 
může nazývat demonstrací. Zkušenost nás ovšem učí, co jest, nikoli ale, 
že by to vůbec nemohlo být jinak. Proto nám nemohou empirické dů
kazní důvody zjednat žádný apodiktický důkaz. Z apriorních pojmů 
(v diskurzivním poznání) ale nikdy nemůže vzejít názorová jistota, tj. 
evidence, i když je snad jinak soud apodiktický jistý. Jenom matemati
ka tedy obsahuje demonstrace, protože své poznání ne vyvozuje z po
jmů, nýbrž z jejich konstrukce, tj. z názoru, který může být dán a priori 
přiměřeně pojmům. Dokonce postup algebry s jejími rovnicemi, 
z nichž se prostřednictvím redukce získává pravdivost spojená s důka
zem, není sice geometrickou konstrukcí, ale je konstrukcí charakteris
tickou, v níž pomocí znaků v názoru označujeme pojmy, zejména 
pokud jde o vztahy velikostí, a aniž bychom se ohlíželi na heuristiku, 
zajišťujeme všechny úsudky před chybami tím, že je každý z nich 
objasněn. Filosofické poznání se naproti tomu musí bez této výhody 
obejít, jelikož musí obecné vždy zkoumat in abstracto (prostřednictvím 
pojmů), zatímco matematika může obecné uvažovat in concreto (v jed
notlivém názoru), a přesto pomocí čisté představy a priori, kde je každý 
chybný krok vidět. Protože důkazy lze vést pomocí pouhých slov (po
mocí předmětu v myšlenkách), nazýval bych je raději akroamatickými 
(diskurzivními) důkazy, spíše než demonstracemi, které, jak již výraz 
naznačuje, postupují tak, že ukazují předmět v názoru.

Z toho všeho pak plyne, že se pro povahu filosofie vůbec nehodí, 
hlavně v oblasti čistého rozumu, aby překypovala dogmatickým po
stupem a zdobila se tituly a stuhami matematiky, do jejíhož řádu přece 
nepatří, třebaže má všechny důvody doufat v sesterské spojení s ní. To 
je pošetilá troufalost, která nemůže nikdy uspět, a musí spíše mařit její 
záměr odhalovat bludy rozumu, který si není vědom svých mezí, a po
mocí dostatečného objasnění našich pojmů přivádět domýšlivost spe
kulace zpátky ke skromnému, ale důkladnému sebepoznání. Ve svých 
transcendentálních pokusech se tedy rozum nebude moci dívat před 
sebe tak důvěřivě, jako kdyby cesta, kterou urazil, vedla přímo k cíli, 
a nebude moci tak odvážně spoléhat na své základní premisy, aby 
nebylo nutné častěji se ohlédnout zpět a dávat pozor na to, zda se 
náhodou ve sledu úsudků neobjevují chyby, které byly v principech 
přehlédnuty, a neprobouzí nutnost buď tyto principy přesněji defino
vat, nebo zcela změnit.

B 763 
A 735

B 764 
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B 765 
A 737

Všechny apodiktické věty (ať už jsou dokazatelné, nebo i bezpro
středně jisté) dělím na dogmata a mathémata. Přímá syntetická věta 
z pojmů je dogmatem; naproti tomu stejná věta utvořená prostřednic
tvím konstrukce pojmů je mathématem. Analytické soudy nás přísně 
vzato neučí o předmětu nic víc, než co už v sobě obsahuje pojem, který
o něm máme, protože poznání nerozšiřují nad pojem subjektu, nýbrž 
tento pojem pouze vysvětlují. Nemohou se proto, jak je zřejmé, nazý
vat dogmaty (kteréžto slovo bychom snad mohli přeložit jako poučky). 
Ve shodě s běžným jazykovým územ ale mohou ze dvou zmíněných 
druhů syntetických vět a priori nést tento název jen ty, které tvoří 
součást filosofického poznání, a sotva bychom nazvali „dogmaty“ věty 
aritmetiky nebo geometrie. Toto používání tedy potvrzuje ono vy
světlení, které jsme podali, totiž že dogmatickými se mohou nazývat 
jen soudy na základě pojmů, a nikoli soudy na základě konstrukce 
pojmů.

Celý čistý rozum pak neobsahuje ve svém pouze spekulativním 
používání ani jeden jediný přímý syntetický soud vytvořený na základě 
pojmů. Prostřednictvím idejí není totiž čistý rozum schopen, jak jsme 
ukázali, vůbec žádných syntetických soudů, které by měly objektivní 
platnost. Prostřednictvím rozvažovacích pojmů sice vytyčuje bezpečné 
zásady, ale nikoli přímo z pojmů, nýbrž vždy jen nepřímo prostřed
nictvím vztahu těchto pojmů k něčemu zcela nahodilému, totiž k mož
né zkušenosti. Jestliže možnou zkušenost (něco jako předmět možných 
zkušeností) předpokládáme, pak jsou ovšem tyto zásady (přímo) apo- 
dikticky jisté, samy o sobě však vůbec nemohou být a priori poznány. 
Nikdo tak nemůže důkladně nahlédnout větu: „Vše, co se děje, má 
svou příčinu“ pouze z těchto daných pojmů. Není proto žádným dog
matem, i když z jiného hlediska, totiž v jediné oblasti svého možného 
používání, tj. ve zkušenosti, může být zcela určitě dokázána apodiktic- 
ky. Ačkoli musí být dokázána, nazývá se zásadou, a nikoli poučkou, 
a to proto, že má tu zvláštní vlastnost, že sama teprve umožňuje svůj 
důkazní důvod, totiž zkušenost, a v ní musí být vždy předpokládána.

Neexistují-li ve spekulativním používání čistého rozumu ani co do 
obsahu vůbec žádná dogmata, pak je tu veškerá dogmatická metoda, ať 
by byla vypůjčena od matematiků, nebo by to měla být nějaká zvláštní 
manýra, sama pro sebe nevhodná. Zakrývá totiž jen chyby a omyly 
a mate filosofii, jejímž vlastním účelem je stavět všechny kroky rozu
mu do nejjasnějšího světla. Metoda však může být vždy jen systema-
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tická. Náš rozum je totiž (subjektivně) sám systémem, ale ve svém 
čistém používání, prostřednictvím pouhých pojmů, je pouze systémem 
bádání podle zásad jednoty, jehož látku může poskytnout jedině zkuše
nost. O zvláštní metodě transcendentálni filosofie se ale nedá nic říci, 
protože zde máme co dělat jen s kritikou našich majetkových poměrů, 
zda vůbec můžeme stavět a jak vysoko můžeme vyvést svou stavbu 
z té látky, kterou máme k dispozici (z čistých apriorních pojmů).

Kapitola druhá. Disciplína čistého rozumu,
pokud jde o jeho polemické používání

Rozum se musí ve všem, co podniká, podřizovat kritice a nemůže její 
svobodu omezovat žádným zákazem, aniž by škodil sám sobě a aniž 
by vyvolával vůči sobě samému nepříznivé podezření. Nic tedy není 
tak důležité a z hlediska užitku tak svaté, aby se to mohlo vyhnout této 
zkušební a posuzující prohlídce, která nebere žádné ohledy na osoby. 
Na této svobodě dokonce spočívá i existence rozumu, který nemá 
žádnou diktátorskou důstojnost, nýbrž jehož výrok není nikdy ničím 
víc než souhlasem svobodných občanů, z nichž každý musí mít mož
nost vyjádřit bez zábran své pochybnosti, ba dokonce své veto.

I když se rozum nemůže kritice nikdy přímo vzpírat, přesto nemá 
důvod sejí vždy obávat. Čistý rozum si ale není ve svém dogmatickém 
(nikoli matematickém) používání natolik vědom nejpřísnějšího dodr
žování svých nej vyšších zákonů, aby se nemusel ukazovat před kritic
kým zrakem vyššího a soudcovského rozumu ve své prostotě, ba zcela 
zbaven veškeré dogmatické vážnosti, kterou si osobuje.

Zcela jinak je tomu, když nemá co činit s výrokem soudce, nýbrž 
s nároky svého spoluobčana, a má se hájit pouze proti nim. Protože ty
to nároky chtějí být právě tak dogmatické, i když v popírání, jako onen 
souhlasný výrok, hledá a nachází rozum ospravedlnění k o l t  ávftgo)- 
ttov,327 které je pojistkou proti každému ovlivňování a zjednává právo
platné vlastnictví, jež se nemusí bát žádných cizích nároků, i když 
nemůže být zrovna samo dostatečně dokázáno xotT áXrjdsiav.328

2. kap. Disciplína čistého rozumu, pokud jde o jeho polemické používání

327 „z hlediska člověka“ (Pozn. vyd.)
328 „z hlediska pravdy“ (Pozn. vyd.)
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B 768 
A 740

B 769 
A 741

Polemickým používáním čistého rozumu rozumím pak obranu jeho 
vět proti jejich dogmatickému popírání. V tomto případě nejde o to, 
zda by snad jeho tvrzení nemohla být i nepravdivá, nýbrž jen o to, že 
nikdo nemůže s apodiktickou jistotou (ba i jen s větší pravděpodob
ností) nikdy tvrdit opak. Máme-li totiž k těmto větám nějaké, i když 
nedostatečné oprávnění, pak už nejsme držiteli nějakého vyprošeného 
vlastnictví a je úplně jisté, že nikdo nikdy nemůže dokázat jeho ne
oprávněnost.

Je v tom cosi znepokojivého a skličujícího, že má vůbec existovat 
nějaká antithetika čistého rozumu a že čistý rozum, který přece před
stavuje nejvyšší soudní dvůr pro všechny spory, má být ve sporu se se
bou samým. Výše jsme sice před sebou měli jednu takovou zdánlivou 
antithetiku, ukázalo se však, že spočívala na nedorozumění, protože 
jsme jevy pokládali -  ve shodě s obecným předsudkem -  za věci samy
o sobě, a pak jsme požadovali absolutní úplnost jejich syntézy jedním 
nebo druhým způsobem (která však byla oběma způsoby stejně ne
možná), což ale nelze u jevů vůbec očekávat. U vět: „Řada jevů da
ných o sobě má nějaký absolutně první začátek“ a „Tato řada je abso
lutně a sama o sobě bez jakéhokoli začátku“ to tedy tehdy nebyl sku
tečný rozpor rozumu se sebou samým; obě věty totiž mohou docela 
dobře existovat společně, protože jevy nejsou co do své existence (ja
kožto jevy) samy o sobě vůbec ničím, tj. jsou něčím rozporným, a pro
to jejich předpoklad přirozeně musí mít rozporné důsledky.

Na takové nedorozumění se však nelze vymlouvat a spor rozumu 
nemůže být urovnán tím, že by se například theisticky tvrdilo: „Exis
tuje nejvyšší bytosť, a proti tomu atheisticky: „Neexistuje žádná nej
vyšší bytosť; nebo v psychologii: „Vše, co myslí, se vyznačuje abso
lutní trvalou jednotou, a liší se tedy od veškeré pomíjející materiální 
jednoty“, proti čemuž by někdo jiný namítl: „Duše není nemateriálni 
jednotou a nemůže být vyjímána z pomíjivosti.“ Předmět otázky je zde 
totiž prost všeho cizorodého, co jeho přirozenosti odporuje, a roz
važování má co činit jen s věcmi samými o sobě, a nikoli s jevy. Bylo 
by zde ovšem možno nalézt opravdový rozpor, a to tehdy, kdyby čistý 
rozum na straně popírající říkal něco, co by se blížilo důvodu po
zitivního tvrzení; neboť co se týče kritiky důkazních důvodů, na nichž 
staví ten, kdo dogmaticky souhlasí, můžeme tyto důvody kritikovi 
dogmatismu docela dobře přiznat, aniž bychom se vzdávali vět, pro
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2. kap. Disciplína čistého rozumu, pokud jde o jeho polemické používání

něž přece mluví přinejmenším zájem rozumu, zájem, jehož se protiv
ník vůbec nemůže dovolávat.

Nejsem sice toho mínění, které tolikrát vyslovili výteční a přemýš
liví lidé (jako například Sulzer), protože cítili slabinu dosavadních 
důkazů, totiž že lze doufat, že jednou ještě nalezneme evidentní dů
kazy těchto dvou kardinálních vět našeho čistého rozumu: „Bůh jest“ 
a „Existuje posmrtný život“. Jsem si naopak jist, že se to nikdy nesta
ne. Odkud chce totiž rozum vzít důvod pro taková syntetická tvrzení, 
která se nevztahují na předměty zkušenosti a jejich vnitřní možnost? Je 
však také apodiktický jisté, že se nikdy neobjeví člověk, který by mohl 
se sebemenší pravděpodobností, neřku-li dogmaticky, tvrdit opak. 
Vzhledem k tomu, že by to přece mohl dokazovat pouze pomocí čisté
ho rozumu, musel by se totiž pokusit dokázat, že nejvyšší bytost a sub
jekt, který v nás myslí, jsou jako čisté inteligence nemožné. Odkud by 
však chtěl vzít znalosti, které by ho opravňovaly soudit takto synte
ticky o věcech za hranicemi veškeré možné zkušenosti? Můžeme tedy 
být zcela bez starosti, že nám někdo jednou dokáže opak; takže právě 
proto nemusíme uvažovat o školských důkazech, nýbrž můžeme v kaž
dém případě přijímat věty, které jsou docela jistě ve shodě se speku
lativním zájmem našeho rozumu v jeho empirickém používání, a navíc 
jsou to jediné prostředky, jak ho sjednotit se zájmem praktickým. Na 
svého protivníka (kterého zde nesmíme pokládat jen za kritika) máme 
připraveno non liquet,329 jež ho musí neomylně zmást. Nemusíme se 
přitom bránit odplatě, kterou snad proti nám chystá, jelikož máme 
v záloze neustále připravenu subjektivní maximu rozumu, která protiv
níkovi nutně chybí a pod jejíž ochranou můžeme přihlížet všem jeho 
prázdným kouskům s klidem a lhostejně.

V tomto smyslu vlastně neexistuje vůbec žádná antithetika čistého 
rozumu. Jediné vhodné bojiště pro ni by bylo totiž možno hledat na 
poli čisté theologie a psychologie; tato půda však neunese žádného 
bojovníka v plné zbroji a se zbraněmi, kterých by se bylo třeba bát. 
Může vystupovat jen s posměchem nebo vychloubáním, nad nimiž se 
lze usmívat jako nad dětskou hrou. To je utěšující poznámka, která

329 „Není jasno, věc není jasná“ -  římská právní formule, jejíž zkratkou NL 
na hlasovací tabulce dávali porotci najevo, že pro nejasnost věci nemohou 
rozhodnout, tj. zdržují se hlasování. (Pozn. vyd.)
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opět dodává rozumu odvahy. Na co by se totiž jinak chtěl spoléhat, 
kdyby byl on, který je jediný povolán odstranit všechny omyly, sám 
v sobě rozvrácen, aniž by mohl doufat v mír a pokojné vlastnictví?

Vše, co zařizuje sama příroda, je k něčemu dobré. Dokonce i jedy 
slouží k tomu, aby přemáhaly jiné jedy, které vznikají v našich vlast
ních šťávách, a nesmějí proto chybět v žádné úplné sbírce léků (lékár
ně). Námitky proti demagogii a domýšlivosti našeho pouze spekula
tivního rozumu jsou nám dokonce ukládány přirozeností tohoto rozu
mu, a musí tedy mít své dobré poslání a účel, které nesmíme odmítat. 
Proč pro nás prozřetelnost postavila mnohé předměty -  třebaže souvi
sejí s naším nejvyšším zájmem -  tak vysoko, že je nám dopřáno setkat 
se s nimi téměř jen v nějakém nezřetelném a námi samými zpochybňo
vaném vnímání, jímž jsou pátrající pohledy spíše drážděny než uspo
kojovány? Myslet si, že je užitečné odvažovat se vzhledem k takovým 
vyhlídkám opovážlivých tvrzení, je přinejmenším pochybné, ba možná 
dokonce i škodlivé. Vždy a beze všech pochyb je však užitečné po
skytnout jak bádajícímu, tak zkoušejícímu rozumu úplnou svobodu, 
aby mohl bez překážek pečovat o svůj vlastní zájem, který je právě tak 
podporován tím, že svým náhledům stanoví meze, jako když tyto meze 
rozšiřuje, a který vždy trpí, když se do věci pletou cizí ruce, aby rozum 
řídily proti jeho přirozenému chodu podle svých záměrů, které mu
vnucuji.

Nechte proto svého protivníka hlásat pouze rozum a potírejte hojen 
zbraněmi rozumu. Jinak buďte kvůli dobré věci (praktickému zájmu) 
bez starosti, neboť ta se v pouze spekulativním sporu nikdy nedostane 
zároveň do hry. Spor pak neodhaluje nic než jistou antinomii rozumu, 
která -  jelikož tkví v jeho přirozenosti -  musí být nutně vyslechnuta 
a vyzkoušena. Spor kultivuje rozum zkoumáním jeho předmětu ze 
dvou stran a opravuje jeho soud tím, že ho omezuje. To, co je přitom 
sporné, není věc, nýbrž tón. Na to, abyste mluvili řečí pevné víry, 
ospravedlněné před nejpřísnějším rozumem, vám toho totiž zbývá ještě 
dost, i když jste se třeba museli vzdát řeči vědění.

Kdybychom se měli zeptat uvážlivého Davida Huma, jakoby stvo
řeného pro vyvážené souzení: „Co Vás pohnulo k tomu, abyste podlo
mil pomocí pracně vymyšlených pochybností pro člověka tak útěšné 
a užitečné přesvědčení, že náhled jeho rozumu postačí k obhajobě a ur
čitému pojmu nejvyšší bytosti?“, odpověděl by: „Nic než snaha dostat 
rozum v jeho sebepoznání dál a zároveň odpor proti násilí, jehož se
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lidé na rozumu dopouštějí, když jej velmi vynášejí, a zároveň mu 
brání, aby upřímně přiznal své slabiny, které se mu při zkoumání sebe 
sama vyjevují.“ Kdybychom se naopak zeptali Priestleyho, muže od
daného výlučně zásadám empirického používání rozumu a odmítají
cího jakoukoli transcendentní spekulaci, jaké pohnutky měl, že strhnul 
takové dva základní pilíře veškerého náboženství jako svobodu a ne
smrtelnost naší duše (naděje příštího života je u něho jen očekáváním 
zázraku vzkříšení z mrtvých), on, který je sám zbožným a horlivým 
učitelem náboženství, nemohl by odpovědět j inak než: Zájem rozumu, 
jemuž je činěna újma, když se pokoušíme odejmout určité předměty 
zákonům hmotné přírody, jediným, které jsme s to přesně poznat a ur
čit. Zdálo by se nespravedlivé ostouzet posledně jmenovaného mysli
tele, který dokáže sloučit své paradoxní tvrzení s účelem náboženství, 
a ublížit dobromyslnému muži proto, že si neví rady, když zabloudí 
mimo pole přírodovědy. Tuto přízeň však musíme prokázat i neméně 
dobře smýšlejícímu a co do mravního charakteru bezúhonnému Humo- 
W, který není s to opustit svou abstraktní spekulaci, protože má právem 
za to, že její předmět leží zcela za hranicemi přírodovědy v oblasti 
čistých idejí.

Co je tedy přitom třeba učinit, především vzhledem k nebezpečí, 
které odtud hrozí obecnému blahu? Nic není přirozenější, nic správ
nější než rozhodnutí, které proto máte učinit vy. Nechte jen tyto lidi 
konat; prokáží-li talent, hluboké a nové zkoumání, jedním slovem, 
prokáží-li jen rozum, bude to v každém případě pro rozum zisk. Sáh- 
nete-li po jiných prostředcích než po prostředcích svobodného rozumu, 
spustíte-li křik o velezradě, začnete-li svolávat obec, která nemá pro 
takové subtilní úkony vůbec pochopení, jako kdyby šlo o hašení ohně, 
zesměšníte se. Neboť řeč není vůbec o tom, co z toho je pro obecné 
dobro prospěšné nebo škodlivé, nýbrž jen o tom, jak daleko může 
rozum dospět ve své spekulaci, abstrahující od veškerého zájmu, a zda 
s ním můžeme vůbec počítat, nebo se ho spíše musíme výměnou za 
praktické záležitosti zcela vzdát. Proto tedy, místo abyste do toho ťali 
mečem, přihlížejte tomuto sporu -  který je pro bojující namáhavý, ale 
pro vás zábavný, a který při svém určitě nekrvavém výsledku musí do
padnout pro vaše náhledy blahodárně - , raději klidně z bezpečné stoli
ce kritiky. Je totiž zcela nesmyslné očekávat od rozumu poučení, a při
tom mu předem předpisovat, ve prospěch které strany musí toto po
učení dopadnout. Nadto je rozum již sám od sebe tak dobře zkrocen
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a držen na uzdě, že vůbec nemáte zapotřebí svolávat stráže, aby té 
části, jejíž znepokojivá převaha se vám zdá nebezpečná, kladly ob
čanský odpor. V této dialektice neexistuje žádné vítězství, pro něž 
byste si měli dělat starosti.

Rozum takový spor také velmi potřebuje, a přáli bychom si, aby byl 
veden již dříve a s neomezeným veřejným svolením. O to dřív by totiž 
byla vznikla zralá kritika, po jejímž objevení by všechny tyto třenice 
musely samy sebou odpadnout, jelikož sokové by se naučili nahlížet 
svou zaslepenost a předsudky, které je rozdvojily.

V lidské přirozenosti existuje určitá nepoctivost, která však musí 
nakonec obsahovat -  jako vše, co pochází z přírody -  vlohu k dobrým 
účelům, totiž sklon skrývat své skutečné smýšlení a stavět na odiv 
určité přijaté názory, které se považují za dobré a chvályhodné. Díky 
tomuto sklonu -  jednak se skrývat, jednak budit příznivý dojem -  se 
lidé docela jistě nejen civilizovali, nýbrž postupně i poněkud moralizo
vali, protože nikdo nebyl s to proniknout za masku slušnosti, počest
nosti a mravnosti, a nacházel proto pro sebe sama školu nápravy v do
mněle pravých příkladech dobra, které kolem sebe viděl. Nicméně tato 
vloha tvářit se lepšími, než jsme, a vyjadřovat názory, které nemáme, 
slouží jen jakoby provizorně k tomu, aby člověka vymanila ze stavu 
surovosti a nechala ho osvojit si nejdřív alespoň manýry dobra, které 
zná; neboť potom, když se pravé zásady již rozvinuly a přešly do způ
sobu myšlení, musí být ona licoměrnost krok za krokem rozhodně 
potírána, poněvadž jinak naše srdce zkazí a pod cizopasným plevelem
krásného zdání nedá vzejít dobrému smýšlení.

Je mi líto, že tutéž nepoctivost, předstírání a pokrytectví nacházím
i v projevech spekulativního myšlení, kde přece lidé narážejí na mno
hem méně překážek a nepřináší jim vůbec žádný prospěch, jestliže 
odhalí -  jak se sluší, otevřeně a nepokrytě -  své myšlenky. Co může 
být totiž pro naše názory škodlivější než sdělovat si dokonce i pouhé 
myšlenky zfalšované, zastírat pochybnosti, které cítíme vůči svým 
vlastním tvrzením, nebo dodávat důkazům, které nás samy neuspoko
jují, zdání naprosté jistoty? Pokud tyto tajné pikle zatím vyvolává jen 
soukromá ješitnost (což je obyčejně případ spekulativních soudů, které 
nebudí zvláštní zájem a nezískávají snadno apodiktickou jistotu), pak 
jim přece jen odporuje s veřejným souhlasem ješitnost jiných, a věci 
dospívají nakonec tam, kam by je bylo přivedlo, avšak mnohem dříve, 
nejryzejší smýšlení a upřímnost. Kde však má obec zato, že se důvtipní
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mudrlanti nezabývají ničím menším než podvracením základu veřej -
’ *  ►  -  ,  « .

ného blaha, tam nejen odpovídá, jak se zdá, zdravému rozumu, nýbrž 
tam je také dovoleno, ba dokonce je chvályhodné pomáhat dobré věci 
spíše nepravdivými důvody, než ponechat j ej ím údajným protivníkům 
byť jen tu výhodu, aby naši výzvu k umírněnosti snižovali na pouhé 
praktické přesvědčení a nutili nás přiznat nedostatek spekulativní 
a apodiktické jistoty. Nicméně bychom měli mít na paměti, že s úmys
lem obhajovat dobrou věc se jistě nedá sloučit nic hůře než záludnost, 
přetvářka a podvod. Že se při zvažování rozumových důvodů pouhé 
spekulace musí vše dít poctivě, je jistě to nejmenší, co lze po^adpvat-

•  1 v  ^  ’

Kdybychom mohli s jistotou spoléhat alespoň na toto málo, byl by spor 
spekulativního rozumu o důležitých otázkách týkajících se Boha, ne
smrtelnosti (duše) a svobody buď již dávno rozhodnut, nebo by byl 
velmi brzy doveden ke konci. Ryzost smýšlení se tak často nachází 
v obráceném poměru k hodnotě věci samé, a ta má možná víc upřím
ných a poctivých protivníků než obhájců.

Předpokládám tedy čtenáře, kteří chtějí, aby žádná spravedlivá věc 
nebyla hájena protiprávně. S ohledem na ni je nyní rozhodnuto: pokud 
podle našich zásad kritiky nehledíme na to, co se děje, nýbrž na to, co 
by se správně dít mělo, nemusí vlastně žádná polemika čistého rozumu 
existovat. Jak mohou totiž dvě osoby vést spor o věc, jejíž realitu 
nemůže žádná z nich ukázat ve skutečné, nebo i jen možné zkušenosti, 
a nad jejíž ideou obě hloubají jedině proto, aby z ní vydobyly něco víc 
než ideu, totiž skutečnost předmětu samého? Pomocí jakého prostřed
ku chtějí vybřednout z tohoto sporu, když žádná z nich není s to učinit 
svou věc přímo pochopitelnou a jistou, nýbrž obě dokáží pouze napa
dat a vyvracet věc svého protivníka? To je totiž osud všech tvrzení 
čistého rozumu, že -  protože překračují podmínky veškeré možné 
zkušenosti, mimo něž se nikde nenachází důkaz pravdivosti, přitom 
však musí uplatňovat rozvažovací zákony, které jsou určeny pouze k 
empirickému používání, bez nichž se ale nedá učinit v syntetickém 
myšlení ani krok -  protivníkovi neustále odhalují své slabiny, a naopak 
mohou těžit ze slabých stránek svého protivníka.

Na kritiku čistého rozumu se můžeme dívat jako na pravý soudní 
dvůr pro všechny jeho spory, neboť do nich, pokud se týkají bezpro
středně objektů, není zároveň zapletena, nýbrž je ustanovena k tomu, 
aby určovala a posuzovala práva rozumu vůbec podle zásad, kterých se 
mu dostalo při jeho prvním ustavení.
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Bez této kritiky se rozum nachází jakoby v přirozeném stavu a ne
může svá tvrzení a nároky uplatňovat nebo zajišťovat jinak než válkou. 
Naproti tomu kritika, která čerpá všechna rozhodnutí ze základních 
pravidel jeho vlastního ustavení, jejichž vážnost nemůže nikdo zpo
chybňovat, nám poskytuje mír zákonného stavu, v němž nemáme svůj 
spor vést jinak než jako proces. Čím končí třenice v prvním, přiroze
ném stavu, je vítězství, jímž se chlubí obě strany a po němž následuje 
většinou jen nejistý mír, který sjednává vrchnost, jež se do věci vložila, 
zatímco ve druhém stavu je to rozsudek, jenž nám musí poskytovat 
protože postihuje sám zdroj sporů -  věčný mír. Nekonečné spory pou
ze dogmatického rozumu nás také nutí, abychom konečně hledali klid 
v nějaké kritice tohoto rozumu samého a v zákonodárství, které se na 
něm zakládá; tak jako Hobbes tvrdí, že přirozený stav je stavem bez
práví a násilí a že lidé jej musí nutně opustit, aby se podrobili vládě 
zákona, která jediná omezuje naši svobodu jen potud, aby mohla exis
tovat spolu se svobodou každého druhého, a právě tím i s obecným 
blahem.330

K této svobodě patří pak i svoboda předkládat veřejně k posouzení 
své myšlenky, své pochyby, které si neumíme sami rozřešit, aniž by
chom proto byli vykřičeni jako nějací nepokojní a nebezpeční občané. 
To tkví již v původním právu lidského rozumu, který neuznává žád
ného jiného soudce než opět sám obecný lidský rozum, v němž má 
každý svůj hlas, a protože od něj musí přijít veškeré zlepšení, kterého 
je náš stav schopen, je takové právo svaté a nesmí být nijak okles
ťováno. Také je velmi nemoudré prohlašovat za nebezpečná určitá 
odvážná tvrzení nebo opovážlivé útoky na ty, kdo se již těší souhlasu 
největší a nejlepší části obce, neboť to znamená připisovat jim důle
žitost, kterou by vůbec neměli mít. Když slyším, že nějaká neobyčejná 
hlava údajně dokázala nemožnost svobody lidské vůle, nemožnost 
naděje na příští život a nemožnost existence Boha, jsem žádostiv tu 
knihu číst, neboť od talentu onoho autora očekávám, že posune mé 
náhledy dál. Již předem docela jistě vím, že nic z toho všeho nedoká
zal, ne proto, že bych si myslel, že již mám nevyvratitelné důkazy 
těchto důležitých vět, nýbrž proto, že transcendentálni kritika, která mi

330 Viz Th. Hobbes, Leviathan, přel. J. Mertl, Praha 1941, kap. 17, str. 201- 
206. (Pozn. vyd.)
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odhalila všechny prameny našeho čistého rozumu, mne úplné přesvěd
čila, že tak, jako je rozum v této oblasti zcela nezpůsobilý ke kladným 
tvrzením, stejně tak málo, ba ještě méně bude vědět, aby mohl o těchto 
otázkách tvrdit něco záporného. Odkud chce totiž onen údajný vol- 
nomyšlenkář brát své vědění, například že neexistuje žádná nejvyšší 
bytost? Tato věta leží mimo pole možné zkušenosti, a proto také za 
hranicemi veškerého lidského poznání. Dogmatického obhájce dobré 
věci proti tomuto nepříteli bych vůbec nečetl, protože vím předem, že 
bude napadat zdánlivé důvody toho druhého jen proto, aby zjednal 
průchod svým vlastním. Otřepaný blud navíc neposkytuje tolik látky 
k novým úvahám jako blud zarážející a duchaplně vymyšlený. Dog
matický odpůrce náboženství by naproti tomu věnoval mé kritice svým 
způsobem žádoucí pozornost a dal podnět k různým opravám jejích 
zásad, aniž by se ho bylo třeba sebeméně obávat.

Avšak neměla by snad být před takovými spisy varována alespoň 
mládež, která je svěřena akademickému vyučování, a nemělo by se jí 
bránit v předčasném poznání tak nebezpečných vět, dokud její schop
nost soudnosti nedozraje, nebo spíše, dokud nauka, kterou jí chceme 
vštípit, pevně nezakoření, aby byla s to účinně odporovat všemu pře
mlouvání k opaku, ať již přichází odkudkoli?

Kdyby ve věcech čistého rozumu muselo zůstat při dogmatickém 
postupu a odbytí protivníků by bylo vlastně polemické, tj. takové, že 
bychom se pouštěli do bitek a vyzbrojovali se argumenty pro opačná 
tvrzení, pak by jistě nebylo pro tu chvíli nic rozumnějšího, ale zároveň 
natrvalo pošetilejšího a neplodnějšího, než postavit rozum mládeže na 
nějaký čas pod kuratelu a nejméně stejně dlouho jej chránit před sve
dením. Jestliže jí ale později buď zvědavost, nebo hlas dobové módy 
přihrají takové spisy do rukou, odolá pak ještě takovému přemlouvání? 
Ten, kdo s sebou nepřináší nic než dogmatické zbraně, aby čelil úto
kům svého protivníka, a kdo nedokáže rozvíjet skrytou dialektiku, 
která leží v jeho vlastním nitru stejně tak jako v nitru jeho soupeře, vidí 
nastupovat zdánlivé důvody, které mají výhodu novosti, proti zdán
livým důvodům, které ji už nemají, nýbrž vzbuzují spíše podezření, že 
zneužívají lehko věrnost mládeže. Domnívá se, že není lepší způsob, 
jak ukázat, že již odrostl dětské kázni, než když se přenese přes ono 
dobře míněné varování a vypije -  jak je dogmaticky zvyklý -  v dlou
hých doušcích jed, který dogmaticky zkazí jeho zásady.

B 782 
A 754

B 783 
A 755

453



Metoda, L část

B 784
A 756

B 785 
A 757

V akademickém vyučování se musí odehrávat přímý opak toho, co 
se nám tu radí, ale jen za předpokladu důkladného obeznámení se s kri
tikou čistého rozumu. K tomu, abychom její principy pokud možno 
brzy uvedli do oběhu a ukázali jejich účinnost i při nej větším dialek
tickém klamu, je totiž naprosto nutné zaměřit ony -  pro dogmatika tak 
strašné -  útoky proti jeho sice ještě slabému, ale díky kritice osvíce
nému rozumu, a nechat ho, aby se pomocí těchto zásad pokusil pře
zkoušet bezdůvodná tvrzení protivníkova jedno po druhém. Nemůže 
mu vůbec přijít zatěžko rozptýlit je v pouhý dým, a velmi brzy pocítí 
vlastní sílu, s níž se bude moci zabezpečit proti podobným škodlivým 
klamům, které pro něj musí posléze ztratit veškerou pravděpodobnost.
I když tytéž údery, které ničí budovu nepřítelovu, musí být zhoubné
i pro jeho vlastní spekulativní stavbu, kdyby snad zamýšlel takovou 
stavět, nemusí se ničeho obávat, neboť v ní vůbec nepotřebuje bydlet. 
Má před sebou naopak ještě vyhlídku do praktické oblasti, kde může 
odůvodněně doufat v pevnější půdu, aby na ní postavil svůj rozumný a 
spásný systém.

V oblasti čistého rozumu tudíž neexistuje žádná skutečná polemika. 
Obě strany jsou zápasníci s přeludy, kteří se perou s vlastními stíny, 
neboť jdou za hranice přírody, v níž se pro jejich dogmatické chvaty 
nevyskytuje nic, co by se dalo uchopit a držet. Bojovali dobře; stíny, 
které rozsekali, srůstají -  jako hrdinové na Valhale -  v okamžiku opět 
dohromady, a oni se mohou znovu veselit v nekrvavých bojích.

Neexistuje však ani žádné spolehlivé skeptické používání čistého 
rozumu, které bychom mohli ve všech jeho sporech nazývat zásadou 
neutrality. Popichovat rozum proti němu samému, podávat zbraně 
oběma stranám a potom klidně a s posměchem přihlížet jejich nej
vášnivějšímu zápasu, nevypadá z dogmatického hlediska dobře, nýbrž 
dělá dojem škodolibého a záludného smýšlení. Nicméně když vidíme 
nepřekonatelnou zaslepenost a velikášství těch rozumbradů, kteří se 
nedají přimět k umírněnosti žádnou kritikou, není skutečně jiné rady, 
než postavit proti velkohubosti na jedné straně nějakou jinou velko- 
hubost, která se zakládá na stejných právech, a to proto, aby se rozum 
nad odporem nepřítele přinejmenším zarazil, zapochyboval trochu 
o svých troufalých nárocích a poskytl sluchu kritice. Úplně se ovšem 
spokojit s těmito pochybnostmi a přestat s tím, že budeme doporučovat 
přesvědčení a přiznání své nevědomosti nejen jako lék proti dogmatic
ké domýšlivosti, nýbrž zároveň jako způsob, jak ukončit spor rozumu
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se sebou samým, je docela marný pokus, jenž nemůže v žádném přípa
dě zjednat rozumu odpočinek, nýbrž je to nanejvýš prostředek, jak jej 
vyburcovat z jeho sladkého dogmatického snění k tomu, aby svůj stav 
podrobil pečlivějšímu zkoumání. Jelikož se ale tato skeptická manýra, 
jak se vyvléknout z nepříjemného sporu rozumu, zdá být jakoby nej- 
kratší cestou, jak dospět k trvalému filosofickému klidu, nebo alespoň 
cestou pohodlnou, po níž se rádi vydávají ti, kdo se domnívají, že 
zesměšňováním a opovrhováním všemi výzkumy tohoto druhu si do
dají vážnosti filosofů, považuji za nutné vylíčit tento způsob myšlení 
v jeho pravém světle.

O nemožnosti skeptického uspokojení čistého rozumu
rozkmotřeného se sebou samým

Vědomí nevědomosti (není-li tato nevědomost zároveň poznána jako 
nutná), místo aby mé zkoumání ukončovalo, je spíše vlastní příčinou, 
která je vyvolává. Veškerá nevědomost je buď nevědomostí o věcech, 
nebo nevědomostí o určení a hranicích mého poznání. Je-li nevědo
most náhodná, musí mne pohánět, abych v prvním případě zkoumal 
věci (předměty), a to dogmaticky, v druhém případě hranice svého 
možného poznání, a to kriticky. Avšak to, že je má nevědomost na
prosto nutná, a proto mne od všeho dalšího pátrání osvobozuje, se nedá 
zjistit empiricky, pozorováním, nýbrž jedině kriticky, odhalením prv
ních pramenů našeho poznání. Určení hranic našeho rozumu se tedy 
může dít jen podle důvodů a priori; zatímco jeho omezenost, která je 
čistě neurčitým poznáním naší nevědomosti, již nelze nikdy úplně 
překonat, může být poznána i a posteriori, podle toho, co nám při 
veškerém vědění vždy ještě zbývá poznat. Ono vědění o vlastní nevě
domosti, které je možné jedině díky kritice rozumu samého, je tedy 
vědou, zatímco zjištění jeho mezí je jen vnímáním, o němž nelze říci, 
jak daleko může sahat usuzování, které z něj vychází. Jestliže si před
stavuji zemský povrch (na základě smyslového zdání) jako nějaký 
talíř, nemohu vědět, jak daleko se rozprostírá. Zkušenost mne však učí: 
ať přijdu kamkoli, vždy kolem sebe vidím nějaký prostor, v němž bych 
mohl jít dál; poznávám tudíž meze své aktuální znalosti Země, nikdy 
však hranice veškerého možného zeměpisu. Došel-li jsem ale tak da
leko, abych věděl, že Země je koule a že její povrch je plochou koule, 
mohu i z jedné její malé části, například o velikosti jednoho stupně,
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poznat průměr a pomocí něj úplné ohraničení Země, tj. její povrch
určitě a podle apriorních principů. A i když jsem nevědomý, pokud jde 
o předměty, které může tato plocha obsahovat, přece jen nejsem nevě
domý, pokud jde o rozsah, který má, a o její velikost a meze.

Úhrn všech možných předmětů pro naše poznání se nám zdá být 
rovinou, která má svůj zdánlivý horizont, totiž to, co zahrnuje celý 
objem těchto předmětů a co jsme nazvali rozumovým pojmem abso
lutní totality. Je nemožné dosáhnout jej empiricky a všechny pokusy 
určit jej a priori na základě určitého principu byly marné. A přesto míří 
všechny otázky našeho čistého rozumu na to, co by mělo ležet mimo 
tento horizont, nebo v krajním případě na jeho hranici.

Slavný David Hume byl jedním z těchto geografů lidského rozumu; 
domníval se, že všechny ony otázky dohromady dostatečně vyřídil tím, 
že je vykázal mimo hranice rozumu, které však nebyl s to určit. Zabý
val se především zásadou kauzality a poznamenal o ní zcela správně, 
že její pravdivost (ba ani objektivní platnost pojmu působící příčiny 
vůbec) se nezakládá na vůbec žádném náhledu, tj. na poznání a priori, 
že proto také celou autoritu tohoto zákona netvoří ani v nej menším 
jeho nutnost, nýbrž pouhá obecná upotřebitelnost v procesu zkušenosti 
a odtud plynoucí subjektivní nutnost, kterou nazýval zvykem. Z ne
schopnosti našeho rozumu používat tuto zásadu způsobem překraču
jícím veškerou zkušenost vyvodil pak Hume nicotnost všeho vychlou
bání rozumu, který údajně překračoval hranice empirie.

Tento druh postupu, kdy jsou fakta rozumu podrobena zkoušce 
a podle uvážení i výtkám, lze nazvat cenzurou rozumu. Nelze pochy
bovat o tom, že tato cenzura nevyhnutelně vede k pochybnostem o veš
kerém transcendentním užívání zásad. To je však pouze druhý krok, 
který dílo ani zdaleka nedovršuje. První krok ve věci čistého rozumu, 
příznačný pro jeho dětský věk, byl dogmatický. Druhý, právě zmíněný 
krok je skeptický a svědčí o opatrnosti soudnosti, zmoudřelé díky zku
šenosti. Nyní je ale nutný ještě třetí krok, který přísluší jen zralé a muž
né soudnosti, která má za základ pevné a ve své obecnosti osvědčené 
maximy; totiž podrobovat hodnocení nikoli fakta rozumu, nýbrž rozum 
sám v celé jeho mohutnosti a způsobilosti k čistým poznatkům a priori, 
což není cenzura, nýbrž kritika rozumu, jíž jsou nejen meze, nýbrž 
určité hranice rozumu ne snad jen předpokládány, nýbrž z principů 
dokazovány, právě tak jako nejen nevědomost v jednom či druhém 
bodě, nýbrž nevědomost, pokud jde o všechny možné otázky určitého
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druhu. Tak je skepticismus pro lidský rozum místem odpočinku, kde se 
může zamyslet nad svým dogmatickým putováním a načrtnout plán 
krajiny, kde se nachází, aby mohl napříště volit svou cestu s větší 
jistotou, nikoli však příbytkem pro trvalý pobyt, neboť ten lze nalézt 
jen v naprosté jistotě, ať už v jistotě poznání předmětů samých, nebo 
v jistotě hranic, uvnitř nichž je veškeré naše poznání předmětů uza
vřeno.

Náš rozum není snad nějaká do neurčitá rozprostřená planina, jejíž 
meze poznáváme jen obecně, nýbrž musí být spíše přirovnáván ke 
sféře, jejíž poloměr lze zjistit ze zakřivení oblouku na jejím povrchu 
(z povahy syntetických vět a priori), z něhož ale lze s jistotou udat i ob-
sah a ohraničení této sféry. Mimo tuto sféru (mimo pole zkušenosti) 
pro něj není nic objektem, ba dokonce i otázky po takových domně
lých předmětech se tykají jen subjektivních principů zevrubného určo
vání vztahů, které se mohou vyskytovat mezi rozvažovacími pojmy 
uvnitř této sféry.

Jak ukazují zásady rozvažování, které anticipují zkušenost, jsme 
skutečně držiteli syntetického poznání a priori. Není-li si pak někdo 
vůbec s to vysvětlit možnost těchto zásad, může zpočátku sice po
chybovat, zda jsou nám skutečně a priori dány, ale nesmí to hned vy
dávat za jejich nemožnost na základě pouhých rozvažovacích sil, 
a všechny kroky, které rozum podle jejich směrnice činí, považovat za 
nicotné. Může pouze říci: kdybychom nahlíželi jejich původ a pravost, 
dovedli bychom určit rozsah a hranice svého rozumu; než se tak ale 
stane, odvažuje se rozum všech svých tvrzení naslepo. V takové po
době by byla naprostá pochybnost o veškeré dogmatické filosofii, 
která jde sama svou cestou bez kritiky rozumu, zcela jistě odůvodněná; 
jen proto by však nemohl být takový postup rozumu zcela odmítnut, 
kdyby byl připraven a zajištěn lepším zdůvodněním. Jednou totiž jsou 
všechny pojmy, ba všechny otázky, které nám čistý rozum předkládá, 
nikoli snad ve zkušenosti, nýbrž opět jen v rozumu, a musí proto při
pouštět rozluštění a pochopení co do své platnosti nebo nicotnosti. 
Nejsme také oprávněni odmítat pod záminkou své nemohoucnosti tyto 
úkoly, jako kdyby jejich řešení skutečně tkvělo v přirozenosti věcí 
a vzpírat se jejich dalšímu zkoumání, poněvadž jediný rozum zplodil 
samy tyto ideje ve svém lůně, a je proto povinen vydat počet z jejich
platnosti nebo z jejich dialektického klamu.
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Všechno skeptické polemizování je vlastné namířeno jen proti dog
matikovi -  který důstojně pokračuje ve svém postupu, aniž by pojal 
nedůvěru ke svým původním objektivním principům, tj. bez kritiky 
jen aby ho vyvedlo z konceptu a přimělo k sebepoznání. Vzhledem 
k tomu, co můžeme vědět, a co naproti tomu vědět nemůžeme, nezna
mená toto polemizování samo o sobě naprosto a docela nic. Všechny 
nepovedené dogmatické pokusy rozumu jsou fakta, která je vždy uži
tečné podrobit cenzuře. To však nemůže nijak ovlivnit odhodlání ro
zumu doufat v lepší výsledek svých budoucích snah a činit si na něj 
nárok. Pouhá cenzura tedy nemůže rozepři o právech lidského rozumu 
nikdy ukončit.

Jelikož Hume je asi ze všech skeptiků nej duchaplnější, a pokud jde
o vliv, který může mít skeptická metoda na vyvolání důkladné prověr
ky rozumu, beze sporu nejvýznamnější, jistě se vyplatí -  pokud se to 
hodí pro můj účel -  předvést postup úsudků i bludy tohoto moudrého 
a váženého muže, které přece začaly, když šel po stopách pravdy.

Hume si asi myslel, i když to nikdy plně nerozvinul, že v soudech 
určitého druhu překračujeme svůj pojem předmětu. Nazval jsem tento 
druh soudů syntetickým. Nelze pochybovat o tom, že mohu vyjít pro
střednictvím zkušenosti za svůj pojem, který už mám. Zkušenost je 
sama takovou syntézou vjemů, která můj pojem, který mám prostřed
nictvím jednoho vjemu, rozmnožuje pomocí jiných, přistupujících 
vjemů. My však věříme, že můžeme jít za své pojmy a priori a roz
šiřovat tak své poznání. Pokoušíme se o to buď pomocí čistého roz
važování, pokud jde o to, co může být alespoň objektem zkušenosti, 
nebo dokonce prostřednictvím čistého rozumu, a to vzhledem k ta
kovým vlastnostem věcí, nebo i vzhledem k existenci takových před
mětů, které se ve zkušenosti nemohou nikdy vyskytovat. Náš skeptik 
nerozlišoval tyto dva druhy soudů, i když to měl udělat, a považoval 
toto rozmnožování pojmů ze sebe samých a jakoby samorození našeho 
rozvažování (včetně rozumu), aniž by bylo obtěžkáno zkušeností, pří
mo za nemožné, a tudíž všechny jeho domnělé apriorní principy za 
smyšlené, a shledával, že nejsou ničím než zvykem pocházejícím ze 
zkušenosti a jejích zákonů, tudíž že jsou to pouze empirická, tj. o sobě 
nahodilá pravidla, jimiž připisujeme domnělou nutnost a obecnost. Pro 
potvrzení této zarážející věty se však odvolával na obecně uznávanou 
zásadu o vztahu příčiny a účinku. Protože nás totiž žádná rozvažovací 
mohutnost nemůže vést od pojmu jedné věci k existenci něčeho jiného,
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co je tím dáno obecně a nutně, byl přesvědčen, že z toho může vyvo
zovat, že bez zkušenosti nemáme nic, co by mohlo náš pojem rozmno
žit a co by nás opravňovalo k takovému soudu, který rozmnožuje 
a priori sebe sama. To, že sluneční světlo, které ozařuje vosk, jej záro
veň rozpouští, zatímco hlíně dodává tvrdosti, nemůže žádné rozvažo
vání uhodnout, a ještě méně na to může zákonitě usoudit z pojmů, 
které j sme předtím o těchto věcech měli. Takovému zákonu nás může 
naučit jedině zkušenost. Naproti tomu v transcendentálni logice jsme 
viděli, že i když nemůžeme nikdy vyjít bezprostředně za obsah pojmu, 
který je nám dán, přesto můžeme plně a priori poznat zákon spojování 
s jinými věcmi, ale jen ve vztahu k něčemu třetímu, totiž k možné zku
šenosti, tedy přece jen a priori. Jestliže tedy vosk, který byl předtím tu
hý, taje, mohu a priori poznat, že muselo předcházet něco (například 
sluneční teplo), po čem tání následovalo podle nějakého stálého záko
na, i když bez zkušenosti a bez poučení zkušeností bych nemohl 
a priori určitě poznat ani z účinku příčinu, ani z příčiny účinek. Ne- 
správně také usuzoval z nahodilosti našeho určení podle zákona na na
hodilost zákona samého a zaměňoval vystupování z pojmu k možné 
zkušenosti (které se děje a priori a tvoří objektivní realitu pojmu) za 
syntézu předmětů skutečné zkušenosti, která je ovšem vždy empirická; 
tím však udělal z principu afinity, který má své sídlo v rozvažování 
a vypovídá o nutném spojení, pravidlo asociace, s nímž se setkáváme 
jen v reproduktivní obrazotvornosti a které může vyjadřovat jen na
hodilá, a vůbec ne objektivní spojení.

Avšak skeptická poblouzení tohoto jinak nanejvýš důvtipného muže 
vznikla hlavně z jednoho nedostatku, který sdílel se všemi dogmatiky, 
totiž že nepojednal všechny apriorní druhy syntézy rozvažování syste
maticky. Pak by byl totiž zjistil, že například -  aniž bychom se zde 
zmiňovali o ostatních -  zásada trvalosti anticipuje zkušenost právě tak, 
jako zásada kauzality. Tím by byl získal možnost naznačit určité hra-

také a priori rozšiřujícímu čistému rozumu
Protože on však naše rozvažování jen omezuje, aniž by je ohraničoval, 
a vyvolává sice všeobecnou nedůvěru, ale nepřináší žádné určité po
znání naší nevyhnutelné nevědomosti, poněvadž některé zásady rozva
žování podrobuje cenzuře, aniž by toto rozvažování položil na zku
šební váhy kritiky s ohledem na celou jeho mohutnost, a když roz
važování odepře to, co skutečně není s to vykonat, jde dál a upírá mu 
veškerou schopnost a priori se rozšiřovat, třebaže celou tuto schopnost
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nezhodnotil; proto ho potkává to, co poráží každý skepticismus, totiž
že se sám stává předmětem pochyb, jelikož jeho námitky spočívají jen 
na faktech, která jsou nahodilá, a nikoli na principech, které by mohly 
dosáhnout nezbytného zřeknutí se práva na dogmatická tvrzení.

Poněvadž Hume také nevidí žádný rozdíl mezi odůvodněnými ná
roky rozvažování a dialektickými troufalostmi rozumu, proti nimž jsou 
přece hlavně namířeny jeho útoky, cítí rozum -  jehož zcela zvláštní 
rozmach přitom nebyl ani v nejmenším narušen, nýbrž jen zadržo
ván - , že prostor pro jeho rozšiřování není uzavřen a že on sám -  přes
tože je tu a tam přiskřípnut -  nemůže být nikdy zcela odvrácen od 
svých pokusů. Proti útokům se totiž strojíme k obraně a ještě neústup
něji sázíme hlavu na prosazení svých požadavků. Naproti tomu úplný 
přehled veškerého majetku rozumu a z toho plynoucí přesvědčení o jis
totě malého vlastnictví a marnosti všech vyšších nároků ruší všechen 
spor a vede k tomu, že se rozum pokojně smíří se svým omezeným, ale 
nesporným majetkem.

Pro nekritického dogmatika, který nezměřil sféru svého rozvažová
ní a neurčil proto hranice svého možného poznání na základě principů, 
který tedy neví již předem, jak mnoho zmůže, nýbrž to hodlá zjišťovat 
cestou pouhých pokusů, pro toho jsou tyto skeptické útoky nejen ne
bezpečné, nýbrž dokonce zhoubné. Neboť je-li přistižen při jednom 
jediném tvrzení, které není s to ospravedlnit, jehož mylnost však nedo
káže vyvodit z principů, padá podezření na všechna jeho tvrzení, jak
koli jsou snad jinak přesvědčivá.

A tak skeptik přísně vychovává dogmatického mudrlanta ke zdravé 
kritice rozvažování i samotného rozumu. Jestliže dospěl až sem, nemu
sí se bát žádného dalšího napadení, neboť potom rozlišuje své vlastnic
tví od všeho, co leží zcela mimo ně, na co si nečiní žádné nároky 
a kvůli čemu také nemůže být zapleten do žádných sporů. Skeptická 
metoda sama o sobě tak sice není v otázkách rozumu uspokojující, ale 
přece je průpravná, schopná probouzet opatrnost rozumu a upozor
ňovat ho na účinné prostředky, které mu mohou zajišťovat jeho právo
platné vlastnictví.
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Kapitola třetí. Disciplína čistého rozumu
ve vztahu k hypotézám

Poněvadž pak díky kritice našeho rozumu konečně víme, že při jeho 
čistém a spekulativním používání nemůžeme vědět ve skutečnosti 
vůbec nic, neměla by snad tato kritika poskytovat širší pole hypotézám, 
aby nám bylo dovoleno alespoň básnit a mínit, když už ne tvrdit?

Nemá-li obrazotvornost blouznit, nýbrž básnit pod přísným do
hledem rozumu, musí především existovat vždy něco naprosto jistého 
a nevybásněného, tedy něco, co není pouhé mínění, a to je možnost 
předmětu samého. Potom je sice přípustné uchylovat se k domněnce, 
pokud jde o skutečnost předmětu, aby však tato domněnka nebyla 
docela neopodstatněná, musí se vysvětlení uvádět do souvislosti s tím, 
co je skutečně dáno, a co je tudíž jisté, a potom se tato domněnka na
zývá hypotézou.

Protože si však o možnosti dynamického spojení nemůžeme aprior
ně udělat sebemenší pojem a kategorie čistého rozvažování neslouží 
k tomu, abychom šije vymýšleli, nýbrž jen k tomu, abychom mu poro
zuměli, nemůžeme si tam, kde na takové spojení ve zkušenosti nara
zíme, prostřednictvím kategorií vymyslet ani jednu jedinou novou 
a empiricky nedoložitelnou vlastnost nějakého předmětu a položit ji za 
základ nějaké dovolené hypotézy; neboť to by znamenalo podsouvat 
rozumu místo pojmů věcí prázdné výmysly. Není proto dovoleno vy
mýšlet si například nějaké nové původní síly či schopnosti, například 
rozvažování, které by dokázalo nazírat svůj předmět mimosmyslově, 
nebo rozpínavost bez jakéhokoli dotyku nebo nějaký nový druh sub
stancí, například takové substance, které by existovaly v prostoru bez 
neprostupnosti, a následně ani žádné společenství substancí, jež by se 
lišilo od všech těch společenství, s nimiž se setkáváme ve zkušenosti: 
není dovoleno myslet si něco přítomného jinak než v prostoru, žádné 
trvání jinak než v čase. Jedním slovem: náš rozum může používat 
podmínky možné zkušenosti pouze jako podmínky možnosti věcí; 
v žádném případě si však nemůže vytvářet zcela nezávisle na nich 
nějaké pojmy jakoby sám, poněvadž takové pojmy by byly sice bez
rozporné, ale zároveň by neměly předmět.
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Jak jsme řekli, rozumové pojmy jsou pouhými idejemi a nemají 
předmět v žádné zkušenosti, avšak proto ještě neoznačují nějaké vy
básnené předměty, které by byly zároveň považovány za možné. Jsou 
myšleny pouze problematicky, abychom ve vztahu k nim (jako k heu
ristickým fikcím) zdůvodnili regulativní principy systematického po
užívání rozvažování ve zkušenosti. Odhlédneme-li od toho, jsou to 
pouze pomysly, jejichž možnost nelze dokázat, a z nichž se tedy ani 
nedá vycházet při vysvětlování skutečných jevů prostřednictvím něja
ké hypotézy. Je jistě dovoleno myslet duši jako jednoduchou, abychom 
principem svého posuzování jejích vnitřních jevů mohli podle této 
ideje učinit úplnou a nutnou jednotu všech schopností mysli, i když je 
třeba nejsme s to ihned in concreto nahlédnout. Nicméně přijímat duši 
jako jednoduchou substanci (transcendentní pojem) by byla nejen ne
dokazatelná věta (jako je nedokazatelných mnoho fyzikálních hypo
téz), nýbrž byla by to i věta vytvořená zcela svévolně a naslepo, pro
tože to, co je jednoduché, se nemůže vyskytovat v žádné zkušenosti, 
a jestliže zde substancí rozumíme trvalý objekt smyslového názoru, 
nelze vůbec nahlédnout možnost nějakého jednoduchého jevu. Pouze 
inteligibilní bytosti nebo pouhé inteligibilní vlastnosti věcí smyslového 
světa nelze přijmout jako domněnku na základě žádného opodstatněné
ho rozumového oprávnění, přestože je (i když nemáme o jejich mož
nosti či nemožnosti žádné pojmy) nelze ani žádným domněle lepším 
náhledem dogmaticky popřít.

K vysvětlení daných jevů lze uvést jen takové věci a důvody, které 
byly dány do souvislosti s danými věcmi a jevy podle již známých 
zákonů jevů. Transcendentálni hypotéza, při níž by byla použita k vy
světlení přírodních věcí pouhá idea rozumu, by tedy nebyla vůbec 
žádným vysvětlením, protože by se to, čemu na základě známých em
pirických principů dostatečně nerozumíme, vysvětlovalo čímsi, čemu 
nerozumíme vůbec. Princip takové hypotézy by vlastně sloužil jen 
k uspokojení rozumu, a nikoli k podpoře používání rozvažování vzhle
dem k předmětům. Řád a účelnost v přírodě musí být vysvětlovány jen 
přírodními důvody a na základě přírodních zákonů, a dokonce i ty nej
smělejší hypotézy, jen pokud jsou fyzikální, jsou přitom snesitelnější 
než nějaká hyperfyzikální hypotéza, tj. odvolávání se na božského 
Stvořitele, který se za tímto účelem předpokládá. To by totiž byl prin
cip líného rozumu (ignava ratio), kdybychom najednou pominuli 
všechny příčiny, jejichž objektivní realitu, alespoň pokud jde o její
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možnost, lze poznat postupující zkušeností, abychom si odpočinuli 
v pouhé ideji, jež je pro rozum velmi pohodlná. Avšak pokud jde o ab
solutní totalitu vysvětlujících důvodů řady těchto příčin, nemůže to 
vzhledem k objektům světa představovat vůbec žádnou překážku, pro
tože u nich nelze -  jelikož nejsou ničím než jevy -  v syntéze řad pod
mínek nikdy očekávat nic dovršeného.

Transcendentálni hypotézy spekulativního používání rozumu a svo
boda nahrazovat nedostatek fyzikálních vysvětlujících příčin příčinami 
hyperfyzikálními nemohou být vůbec dovoleny; a to zčásti proto, že 
rozum se tak vůbec nedostane dál a připraví se o celé své další po
užívání, zčásti proto, že tato licence by ho nakonec musela připravit
o všechny plody obdělávání jeho zvláštní půdy, tj. zkušenosti. Neboť 
stane-li se nám tu a tam vysvětlování přírody obtížným, máme vždy 
k dispozici transcendentní vysvětlení, a to nás onoho zkoumání zba
vuje, a naše pátrání skončí nikoli nahlédnutím, nýbrž naprostou ne
pochopitelností principu, který byl již předem vymyšlen tak, že musel 
obsahovat pojem toho, co je absolutně první.

Druhou žádoucí podmínkou přijatelnosti nějaké hypotézy je, že 
postačuje k tomu, aby z ní bylo možno apriorně určit následky, které 
jsou již dány. Jsme-li nuceni přibírat za tímto účelem pomocné hypo
tézy, budí to podezření, že jsou pouhým výmyslem, protože každá 
z nich pro sebe vyžaduje stejné ospravedlnění, jaké potřebovala zá
kladní myšlenka, a nemůže být tudíž náležitým svědkem. Lze-li -  za 
předpokladu, že existuje nekonečně dokonalá příčina -  vysvětlit veš
kerou účelnost, pořádek a velikost, které se ve světě nalézají, pak při 
odchylkách a vadách, jež se alespoň podle našich pojmů projevují, 
potřebuje sama tato hypotéza ještě další hypotézy, aby se dala proti 
těmto odchylkám a vadám jako proti námitkám obhájit. Je-li napadána 
jednoduchá samostatnost lidské duše, která se stala základem jejích 
jevů, kvůli potížím, jež vyvolávají její projevy ne nepodobné změnám 
nějaké hmoty (růstu a ubývání), musí být povolány na pomoc nové 
hypotézy, které sice nejsou prosty všeho zdání, ale nelze je jakkoli 
ověřit. Opodstatněná je pouze domněnka přijatá jako hlavní důvod, 
jejž mají tyto nové hypotézy potvrzovat.

Pokud uvedené příklady rozumových tvrzení (netělesná jednota 
duše a existence nejvyšší bytosti) nemají platit jako hypotézy, nýbrž ja
ko apriorně dokázaná dogmata, pak o nich nemůže být vůbec řeč. V ta
kovém případě by totiž bylo třeba postarat se o to, aby měl důkaz
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apodiktickou jistotu demonstrace. Chtít učinit skutečnost takových 
idejí pouze pravděpodobnou je totiž stejně nesmyslným předsevzetím 
jako chtít dokazovat nějakou geometrickou větu jako pouze pravděpo
dobnou. Rozum, odloučený od veškeré zkušenosti, může buď vše po
znávat jen apriorně a jako nutné, nebo to nemůže poznat vůbec; proto 
není jeho soud nikdy míněním, nýbrž je buď zdržením se jakéhokoli 
soudu, nebo apodiktickou jistotou. Domněnky a pravděpodobné soudy
o tom, co věcem náleží, mohou být jen vysvětlujícími důvody toho, co 
je skutečně dáno, nebo mohou být následky vyvozenými podle empi
rických zákonů z toho, co je jakožto skutečné v jejich základu, neboli 
co se vyskytuje jen v řadě předmětů zkušenosti. Mimo tuto oblast 
znamená mínit tolik, jako hrát si s myšlenkami; ledaže bychom se o ně
jaké nejisté cestě soudu domnívali, že na ní možná najdeme pravdu.

I když u ryze spekulativních otázek čistého rozumu neexistují hypo
tézy, na nichž by byly založeny jeho věty, přesto je zcela přípustné, 
abychom je v krajním případě přece jen hájili, tj. hájili je pro pole
mickou potřebu, i když nikoli pro dogmatickou. Obhajobou ale ne
rozumím rozmnožování důkazních důvodů pro své tvrzení, nýbrž pou
hé vyvracení zdánlivých náhledů protivníka, které mají být větě, kte
rou hájíme, na škodu. Všechny syntetické věty z čistého rozumu však 
mají tu zvláštnost, že jestliže ten, kdo tvrdí realitu určitých idejí, toho 
nikdy neví tolik, aby této větě zjednal jistotu, může toho na druhé 
straně jeho protivník vědět právě tak málo, aby obhájil opak. Tato 
rovnost údělu lidského rozumu neuprednostňuje ovšem žádného z nich 
v spekulativním poznání, a zde je to pravé bojiště nesmiřitelných spo
rů. Brzy se však ukáže, že pokud jde o praktickou potřebu, má rozum 
přesto právo přijmout něco, co by nebyl v oblasti pouhé spekulace bez 
dostatečných důkazních důvodů oprávněn předpokládat, protože 
všechny takové předpoklady jsou na újmu dokonalosti spekulace, o niž 
se však praktický zájem vůbec nestará. Tam tedy rozum vlastní něco, 
čeho oprávněnost nesmí dokazovat a pro co by skutečně ani nemohl 
žádný důkaz uvést. Dokazovat má tedy protivník. Jelikož ten toho však 
ví o sporném předmětu právě tak málo, aby mohl dokázat jeho nebytí, 
jako ten, kdo jeho skutečnost tvrdí, ukazuje se, že výhodu má ten, kdo 
něco obhajuje jako prakticky nutný předpoklad (melior est conditio 
possidentis).331 Má totiž povoleno použít v sebeobraně pro svou dob-

331 „výhodnější je postavení držitele“ (Pozn. vyd.)
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rou věc týchž prostředků, jaké používá jeho protivník proti ní, tj. hy
potéz, které vůbec nemají sloužit k posílení jejího důkazu, nýbrž jen 
ukázat, že protivník příliš málo rozumí předmětu sporu, než aby si 
mohl namlouvat, že jeho spekulativní náhled má ve srovnání s naším 
přednost.

Hypotézy jsou tedy v oblasti čistého rozumu povoleny jen jako 
válečné zbraně, nikoli proto, abychom na nich nějaké právo zakládali, 
nýbrž jen abychom toto právo bránili. Protivníka tu ale musíme hledat 
vždy jen u sebe. Spekulativní rozum je totiž ve svém transcendentál
ním používání o sobě dialektický. Námitky, jichž bychom se mohli 
obávat, jsou v nás samých. Musíme je vyhledávat jako staré, i když 
nikdy nepromlčitelné požadavky, abychom na vykázání jejich nicot
nosti založili věčný mír. Vnější klid je pouze zdánlivý. Zárodek po
chybností, který tkví v přirozenosti lidského rozumu, musí být vymý
cen; jak jej však můžeme vymýtit, když mu neposkytneme svobodu, ba 
ani potravu, aby vykvetl, a tak se odhalil, abychom ho potom vymýtili
i s kořeny? Přemýšlejte tudíž sami o námitkách, na které nepřišel ještě 
žádný nepřítel, a poskytněte mu dokonce zbraně nebo mu uvolněte nej- 
výhodnější místo, které si jen může přát. Nemáte se přitom čeho bát, 
můžete však doufat, že tak získáte trvalé vlastnictví, které již nikdy 
nebude možno zpochybnit.

K vaší úplné výzbroji tedy patří i hypotézy čistého rozumu, které, 
třebaže jsou to jen olověné zbraně (jelikož nebyly zoceleny žádným 
zákonem zkušenosti), přesto vždy dokážou právě tolik jako zbraně, jež
proti vám muže použít protivník. Jestliže tedy vzhledem k hypotetické 
(v nějakém jiném než spekulativním ohledu) nemateriálni a žádným 
tělesným změnám nepodléhající přirozenosti duše narazíte na námitku, 
že zkušenost se nicméně zdá dokazovat, že jak rozvoj, tak úpadek 
našich duševních sil jsou jen různými modifikacemi našich orgánů, 
můžete sílu tohoto důkazu oslabit předpokladem, že naše tělo je pouze 
fundamentálním jevem, na který se jako na podmínku v našem sou
časném stavu (v životě) vztahuje celá mohutnost smyslovosti, a s ní
i veškeré myšlení, a že odpoutání od těla znamená konec tohoto smys
lového používání vaší poznávací schopnosti a je počátkem jejího po
užívání intelektuálního. Tělo by se tedy nemělo pokládat za příčinu 
myšlení, nýbrž pouze za jeho omezující podmínku, a bylo by je tudíž 
třeba považovat sice za podporu smyslového a animálního života, ale 
tím víc i za překážku života čistého a spirituálního. Závislost smyslo-
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vého a animálního života na tělesném charakteru by nedokazovala nie
o závislosti celého života na stavu našich orgánu. Vy však můžete jít 
ještě dál a přijít na úplně nové, buď ještě nevznesené, nebo dosud ne
dostatečně rozvedené pochybnosti.

Nahodilost plození, které u lidí právě tak jako u nerozumných tvorů 
závisí na příležitosti, často ale také na způsobu obživy, na vládě, na je
jich náladách a nápadech, často dokonce i na neřestech, je velkou pře
kážkou pro domněnku o do věčnosti se rozprostírajícím trvání tvora, 
jehož život zprvu začal za tak bezvýznamných a naší svobodě tak zcela 
na pospas ponechaných okolností. Avšak pokud jde o trvání celého 
rodu (zde na zemi), tato obtíž mnoho neznamená, poněvadž nahodilost 
v jednotlivosti je i tak podřízena nějakému pravidlu, jímž se řídí celek; 
zdá se jistě být na pováženou, očekávat u každého jednotlivého indi
vidua tak mocný účinek od tak nicotných příčin. Proti tomu byste ale 
opět mohli postavit transcendentálni hypotézu, že veškerý život je 
vlastně jen inteligibilní, že změnám času vůbec nepodléhá a že ani 
nezačal narozením, ani nebude ukončen smrtí; že tento život není ni
čím víc než pouhým jevem, tj. smyslovou představou čistého duchov
ního života, a že celý smyslový svět je pouhým obrazem, který odpo
vídá našemu nynějšímu způsobu poznání a nemá sám o sobě, jako 
nějaký sen, žádnou objektivní realitu; že kdybychom nazírali věci 
(včetně nás samých), jaké jsou, viděli bychom se ve světě duchovních 
bytostí, s nímž naše jediné opravdové společenství ani nezačalo zro
zením, ani neskončí tělesnou smrtí (jako u pouhých jevů) atd.

Přestože o tom všem, co zde hypoteticky stavíme jako obranu proti 
útoku, nevíme ani to nejmenší, ani to vážně netvrdíme, přestože to 
všechno není ani rozumová idea, ale jen kvůli obraně vymyšlený po
jem, přesto přitom postupujeme docela rozumně, jelikož protivníkovi 
který se domnívá, že vyčerpal všechny možnosti, když mylně vydává 
nedostatek jejich empirických podmínek za důkaz naprosté nemož
nosti toho, v co věříme -  pouze ukazujeme, že může právě tak málo 
pojmout pomocí pouhých zákonů zkušenosti celou oblast možných 
věcí samých o sobě, jako my můžeme něco získat pro svůj rozum 
odůvodněně mimo zkušenost. Kdo takové hypotetické prostředky ob
rací proti troufalosti drze popírajícího protivníka, nesmí být podezří
ván, že by šije chtěl osvojit jako své pravé mínění. Opustí je, jakmile 
odrazil dogmatickou namyšlenost svého odpůrce. Jako je totiž třeba 
považovat za skromné a umírněné, když se někdo chová vůči cizím
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tvrzením pouze odmítavě a záporně, tak je přece jen vždy, když chce 
tyto své námitky uplatňovat jako důkazy opaku, jeho nárok neméně 
pyšný a domýšlivý, než kdyby přešel na stranu protivníka a přijal jeho 
tvrzení.

Z toho tedy vidíme, že při spekulativním používání rozumu nemají 
hypotézy platnost jako domněnky samy o sobě, nýbrž jen relativně 
vzhledem k opačným transcendentním tvrzením. Rozšiřování principů 
možné zkušenosti na možnost věcí vůbec je totiž právě tak transcen
dentní jako obhajoba objektivní reality takových pojmů, které nemo
hou mít své předměty nikde jinde než za hranicemi veškeré možné 
zkušenosti. To, co čistý rozum asertoricky soudí, musí být (jako vše, 
co rozum poznává) nutné, nebo to není vůbec nic. Ve skutečnosti tudíž 
rozum neobsahuje žádné domněnky. Myšlené hypotézy jsou ovšem jen 
problematickými soudy, které přinejmenším nemohou být vyvráceny,
i když ovšem nemohou být ani ničím dokázány, a nejsou to tedy čistá 
soukromá mínění. Přesto však nemohou být vzhledem k ozývajícím se 
skrupulím (a pro vnitřní uklidnění) dost dobře postrádány. V této kva
litě je ale musíme zachovat a opravdu pečlivě bránit tomu, aby nevy
stupovaly hned jako samy o sobě ověřené a obdařené jakousi absolutní 
platností a aby neutopily rozum ve smyšlenkách a šalbách.

Kapitola čtvrtá. Disciplína čistého rozumu
ve vztahu k jeho důkazům

Důkazy transcendentálních a syntetických vět se mezi všemi důkazy 
syntetického poznání a priori vyznačují tou zvláštností, že se u nich 
rozum nesmí prostřednictvím svých pojmů obracet přímo na předmět, 
nýbrž musí nejdříve dokázat objektivní platnost těchto pojmů a mož
nost jejich syntézy a priori. Nejde snad jen o nevyhnutelné pravidlo 
opatrnosti, nýbrž týká se to podstaty a možnosti důkazů vůbec. Jestliže 
mám jít a priori za pojem předmětu, pak to nemohu udělat bez zvlášt
ního vodítka, které se nachází mimo něj. V matematice vede mou 
syntézu názor a priori, a proto mohou být všechny úsudky vyvozeny 
bezprostředně z čistého názoru. V transcendentálním poznání, pokud 
má co dělat pouze s pojmy rozvažování, je tímto vodítkem možná 
zkušenost. Důkaz totiž neukazuje, že daný pojem (například pojem
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toho, co se děje) vede přímo k nějakému jinému pojmu (k pojmu pří
činy), neboť takový přechod by byl neospravedlnitelným skokem, ný
brž ukazuje, že sama zkušenost, a tedy i objekt zkušenosti by bez 
takového spojení nebyl možný. Důkaz by tedy musel zároveň ukázat 
možnost, jak dospět synteticky a apriorně k určitému poznání věcí, 
které nebylo obsaženo v jejich pojmu. Bez této pozornosti se důkazy 
valí jako voda, která divoce a cestou necestou strhla své břehy tam, 
kam jsou náhodou svedeny skrytou asociací. Zdánlivé přesvědčení, 
které spočívá v subjektivních příčinách asociace a které je považováno 
za pochopení přirozené afinity, není vůbec s to vyvážit pochybnosti, 
které se musí, jak se sluší, po takových odvážných krocích dostavit. 
Proto také byly, jak znalci všeobecně přiznávají, všechny pokusy do
kázat větu dostatečného důvodu marné, a dokud nevystoupila tran
scendentálni kritika, odvolávali jsme se raději -  protože jsme přece 
nemohli tuto zásadu opustit -  vzdorovitě na zdravý lidský rozum (úto
čiště, které vždy dokazuje, že věc rozumu je beznadějná), než abychom 
se pokoušeli o nové dogmatické důkazy.

Je-li však věta, o níž má být veden důkaz, tvrzením čistého rozumu, 
a chci-li dokonce prostřednictvím pouhých idejí jít za své zkušenostní 
pojmy, musel by v sobě tento důkaz obsahovat spíše ještě ospravedl
nění takového kroku syntézy (pokud by byl vůbec možný) jako nutnou 
podmínku své důkazní síly. Jakkoli pravděpodobný tedy může být 
údajný důkaz jednoduché přirozenosti naší myslící substance z jednoty 
apercepce, přece jen vyvolává neodbytnou pochybnost, že -  jelikož 
absolutní jednoduchost přece není žádným pojmem, který by mohl být 
vztahován bezprostředně k nějakému vjemu, nýbrž musí být jakožto 
idea pouze usouzen -  nelze vůbec nahlédnout, jak mne má pouhé vě
domí, které je, nebo alespoň může být obsaženo ve veškerém myšlení,

m

ačkoli je potud jednoduchou představou, přivést k vědomí a poznání 
nějaké věci, v níž jedině může být myšlení obsaženo. Když si totiž 
představím sílu tělesa v pohybu, pak je pro mne těleso absolutní jed
notou a má představa o něm je jednoduchá. Tuto jednotu proto mohu 
vyjádřit i pohybem bodu, poněvadž objem tělesa přitom nehraje roli 
a může být myšlen tak malý, jak chceme, a tedy i jako obsažený v jed
nom bodě. Z toho ale přesto nebudu usuzovat, že když mi není dáno 
nic jiného než hybná síla nějakého tělesa, může být ono těleso myšleno 
jako jednoduchá substance, protože jeho představa abstrahuje od vší 
velikosti zaujímaného prostoru, a je tedy jednoduchá. Příslušný para-
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logismus odhaluji zjištěním, že jednoduché v abstrakci je zcela odlišné 
od jednoduchého v objektu a že Já, které v prvním významu v sobě 
neobsahuje vůbec žádnou rozmanitost, může být ve druhém významu, 
v němž znamená duši samu, velmi komplexním pojmem, že toho totiž 
může obsahovat a označovat velmi mnoho pod sebou. Ale na to, abych 
tento paralogismus předem tušil (neboť bez takového předběžného 
mínění bychom proti tomuto důkazu nepojali vůbec žádné podezření), 
musím mít naprosto nutně k dispozici stálé kritérium možnosti tako
vých syntetických vět, které mají dokazovat víc, než nám muže po
skytnout zkušenost. Toto kritérium spočívá v tom, že důkaz podle něj 
není veden k požadovanému predikátu přímo, nýbrž jen prostřednic
tvím principu možnosti rozšiřovat náš daný pojem a priori až k idejím 
a ty realizovat. Bude-li tato opatrnost uplatňována vždy, když se před
tím, než se pokusíme o důkaz, nejprve moudře poradíme sami se se
bou, zda a s jak odůvodněnou nadějí můžeme očekávat takové rozšíře
ní prostřednictvím čistého rozumu, a kde v takových případech hodlá
me vzít tyto náhledy, které nelze odvodit z pojmů ani anticipovat ve 
vztahu k možné zkušenosti, pak si můžeme ušetřit mnoho těžkého 
a přesto neplodného úsilí tím, že rozumu nepřisoudíme nic, co zjevně 
překračuje jeho schopnosti, nebo naopak tento rozum, který se při 
záchvatech své spekulativní vášně pro rozšiřování nerad nechává ome
zovat, podřídíme kázni zdrženlivosti.

První pravidlo je tedy toto: nepokoušet se o žádné transcendentálni 
důkazy, aniž bychom byli předem uvážili, a v kladném případě ospra
vedlnili, odkud chceme vzít zásady, na nichž hodláme tyto důkazy 
postavit, a jakým právem od nich můžeme očekávat úspěšné závěry. 
Jestliže jsou to zásady rozvažování (například zásada kauzality), pak je 
marné pokoušet se jejich prostřednictvím dospět k idejím čistého rozu
mu, neboť ony zásady platí jen pro předměty možné zkušenosti. Mají-li 
to být zásady vytvořené na základě čistého rozumu, pak je opět všech
na námaha marná, neboť rozum takové zásady sice má, ale jako ob
jektivní zásady jsou všechny dialektické a mohou v krajním případě 
platit jen jako regulativní principy systematicky souvislého zkuše
nostního používání. Jestliže však takové údajné důkazy už existují, 
postavte proti tomuto klamnému přesvědčení non liquet332 své zralé

332 lřx ^  v
y y není jasno, věc není jasná ‘ -  Římská právní formule. (Pozn. vyd.)
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soudnosti, a i když nedokážete hned proniknout jejich šalbu, máte
přesto plné právo požadovat dedukci zásad v nich použitých, která vám 
nemůže být -  mají-li tyto zásady pocházet z pouhého rozumu -  nikdy 
poskytnuta. A tak nemáte ani zapotřebí zabývat se rozvíjením a vy
vracením každého neopodstatněného zdání, můžete však před soudním 
dvorem kritického rozumu, který požaduje zákony, najednou hromad
ně odmítnout veškerou, co do úskoků nevyčerpatelnou dialektiku.

Druhou zvláštností transcendentálních důkazů je, že ke každé tran
scendentálni větě lze nalézt jen jeden jediný důkaz. Nemám-li usuzovat 
na základě pojmů, nýbrž na základě názoru, který nějakému pojmu 
odpovídá, ať už je to čistý názor, jako v matematice, nebo názor empi
rický, jako v přírodovědě, pak mi tyto názory poskytují rozmanitou 
látku k syntetickým větám, kterou mohu spojovat více než jen jedním 
způsobem a -  jelikož smím vycházet z víc než jednoho bodu -  mohu 
dospět k téže větě různými cestami.

Každá transcendentálni věta ale vychází pouze z jednoho pojmu 
a podle tohoto pojmu vypovídá syntetickou podmínku možnosti před
mětu. Důkazní důvod tedy může být jen jeden jediný, protože mimo 
pojem již není nic, čím by mohl být předmět určen; důkaz tedy nemůže 
obsahovat nic víc než určení předmětu vůbec podle tohoto pojmu, kte
rý je také pouze jeden jediný. Například v transcendentálni analytice 
jsme odvodili zásadu: „Vše, co se děje, má nějakou příčinu“ z jediné 
podmínky objektivní možnosti pojmu dění vůbec, totiž že určení něja
ké události v čase, tedy tato událost jako patřící ke zkušenosti, by 
nebyla možná, pokud by nebyla podřízena nějakému takovému dyna
mickému pravidlu. Toto je pak také jediný možný důkazní důvod; 
neboť jen díky tomu, že je pojmu prostřednictvím zákona kauzality 
určen předmět, má představovaná událost objektivní platnost, tj. prav
divost. Vyskytly se sice i pokusy o jiné důkazy této zásady, například 
z nahodilosti; nicméně zkoumáme-li tuto zásadu důkladněji, nemůže
me najít jinou známku nahodilosti než dění, tj. existenci, jíž předchází 
neexistence předmětu, a vracíme se tak vždy zpět k témuž důkaznímu 
důvodu. Má-li být dokázána věta: „Vše, co myslí, je jednoduché“, 
nezdržujeme se u rozmanitosti obsažené v myšlení, nýbrž setrváváme 
pouze u pojmu Já, který je jednoduchý a k němuž je všechno myšlení 
vztahováno. Právě tak se to má s transcendentálním důkazem boží 
existence, který spočívá pouze na vzájemném vztahu pojmů nejreál
nější a nutné bytosti a nemůže být hledán nikde jinde.
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Touto varovnou poznámkou je kritika tvrzení rozumu velmi osla
bena. Kde rozum pracuje s pouhými pojmy, tam je možný pouze jeden 
jediný důkaz, je-li vůbec nějaký možný. Vidíme-li proto dogmatika 
vystupovat s deseti důkazy, můžeme si být jisti, že nemá vůbec žádný. 
Kdyby měl totiž alespoň jeden, který by něco apodiktický dokazoval 
(jak tomu musí být ve věcech čistého rozumu), k čemu by potřeboval 
ty ostatní? Jeho úmysl je jen obdobou úmyslu onoho příslovečného 
advokáta soudního dvora: jeden argument je pro toho, druhý pro ono
ho, totiž aby využil slabin svých soudců, kteří, aniž by se pouštěli do 
podrobností a aby se té záležitosti rychle zbavili, chápou se toho prv
ního, co se jim právě namane, a podle toho rozhodují.

Třetím zvláštním pravidlem čistého rozumu, je-li vzhledem k tran
scendentálním důkazům podroben určité disciplíně, je okolnost, že 
jeho důkazy nesmějí být nikdy apagogické, nýbrž musí být vždy osten- 
zivní. Přímý, neboli ostenzivní důkaz je ve všech druzích poznání ten, 
který spojuje s přesvědčením o pravdivosti zároveň i nahlédnutí jejích 
zdrojů; naproti tomu apagogický důkaz může sice vyvolat jistotu, niko
li však pochopení pravdivosti, pokud jde o souvislosti s důvody její 
možnosti. Apagogické důkazy jsou proto spíše východiskem z nouze 
než postupem, který činí zadost všem záměrům rozumu. Přesto mají 
tyto důkazy co do evidence přednost před přímými důkazy, protože 
rozpor s sebou nese vždy daleko víc jasnosti v představě než to nej- 
lepší spojení a víc se tím přibližuje názornosti demonstrace.

Vlastní příčinou užívání apagogických důkazů v různých vědách je 
zřejmě toto: Jestliže jsou důvody, z nichž má být odvozeno určité 
poznání, příliš rozmanité nebo hluboko skryté, pokoušíme se k nim 
proniknout prostřednictvím jejich následků. Avšak modus ponens, 
usuzovat na pravdivost nějakého poznání z pravdivosti jeho následků 
je přípustné pouze tehdy, když jsou všechny možné následky z něho 
odvozené pravdivé; neboť potom mohou mít tyto následky pouze jeden 
jediný důvod, který je tedy také pravdivý. Tento postup je však nepro
veditelný, protože je nad naše síly nahlédnout všechny možné násled
ky nějaké přijaté věty; přesto užíváme tohoto způsobu usuzování,
i když ovšem s jistou shovívavostí, totiž jde-li o to, dokázat něco pouze 
jako hypotézu, když připouštíme úsudek podle analogie: jestliže se 
tolik následků, kolik jsme jich jen vyzkoušeli, shoduje s předpoklá
daným důvodem, budou se s ním shodovat i všechny ostatní možné 
následky. Tímto způsobem proto nikdy nelze proměnit nějakou hypo-
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tézu v dokázanou pravdu. Modus tollens rozumových úsudků, které 
usuzují z následků na důvody, dokazuje nejen zcela přísně, ale i mi
mořádně lehce. Může-li být totiž z nějaké věty vyvozen i jen jeden 
jediný nepravdivý následek, pak je tato věta nepravdivá. Místo toho 
tedy, abychom v nějakém ostenzivním důkazu procházeli celou řadu 
důvodů, která může vést k pravdivosti nějakého poznatku prostřed
nictvím úplného náhlédnutí jeho možnosti, stačí, abychom našli mezi 
následky, které plynou z opaku tohoto poznatku, jediný nepravdivý, 
pak je i tento opak nepravdivý, a tedy poznatek, který jsme měli doká
zat, je pravdivý.

Apagogický způsob dokazování je ale přípustný jen v těch vědách, 
kde nelze to, co je v našich představách subjektivní, podsouvat tomu, 
co je objektivní, totiž poznávání toho, co je v předmětu. Kde však pře
vládá poznání toho, co je v předmětu, tam musí často docházet k tomu, 
že opak nějaké věty buď odporuje pouze subjektivním podmínkám myš
lení, nikoli ale předmětu, nebo že obě věty si navzájem protiřečí jen za 
subjektivní podmínky, která je mylně považována za objektivní, a pro
tože je ona podmínka nepravdivá, mohou být obě věty nepravdivé, aniž 
by bylo možno usuzovat z nepravdivosti jedné na pravdivost druhé.

V matematice je tato subrepce nemožná; proto také jsou v ní apa- 
gogické důkazy namístě. V přírodovědě sice lze -  poněvadž se v ní vše 
zakládá na empirickém názoru -  onomu úskoku z větší části zabránit 
řadou srovnávacích pozorování, ale i tak je v ní tento způsob doka
zování většinou nevýznamný. Transcendentálni pokusy čistého ro
zumu se ale všechny provádějí uvnitř vlastního média dialektického 
zdání, tj. subjektivná, které se rozumu v jeho premisách nabízí, nebo 
dokonce vnucuje jako objektivní. Zde pak nemůže být, pokud jde
o syntetické věty, vůbec dovoleno, aby rozum svá tvrzení ospravedl
ňoval tím, že vyvrátí opak. Buď totiž není toto vyvrácení ničím jiným 
než pouhou představou sporu protikladného mínění se subjektivními 
podmínkami pochopitelnosti naším rozumem, což vůbec ničím ne
přispívá k tomu, abychom proto zavrhli věc samu (tak jako například 
rozum vůbec nemůže pochopit naprostou nutnost existence nějaké 
bytosti, a proto se vzpírá každému spekulativnímu důkazu nutné nej
vyšší bytosti subjektivně právem, ale možnosti takové prabytosti samé
o sobě se vzpírá neprávem), anebo obě strany, jak ta tvrdící, tak ta 
popírající, vycházejí -  podvedeny transcendentálním klamem -  z po
jmu předmětu, který není možný. Za těchto okolností platí pravidlo:
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non entis nulla sunt praedicata,333 tj. nesprávné je jak to, co jsme tvrdili
o předmětu kladně, tak to, co jsme o něm tvrdili záporně, a apago- 
gicky, vyvrácením opaku, nelze dospět k poznání pravdy. Tak na
příklad, jestliže se předpokládá, že smyslový svět je dán ve své totalitě 
sám o sobě, není pravda, že musí být co do prostoru buď nekonečný, 
nebo konečný a omezený, protože obojí je nepravda. Jevy (jako pouhé 
představy), které by přesto byly dány samy o sobě (jako objekty), jsou 
totiž něčím nemožným, a nekonečnost tohoto smyšleného celku by 
sice byla nepodmíněná, ale protiřečila by (poněvadž na jevech je vše 
podmíněné) nepodmíněnému určení velikosti, které je přece v pojmu 
předpokládáno.

Apagogický způsob dokazování je také tou vlastní šalbou, jíž byli 
vždy chlácholeni obdivovatelé důkladnosti našich dogmatických ro- 
zumbradů: je to jakoby šampión, který chce obhajovat čest a nesporné 
právo strany, kterou přijal za svou, tím, že je ochoten porvat se s kaž
dým, kdo by o tom chtěl pochybovat, ačkoliv takovým chvástáním se 
nezjistí nic o věci, nýbrž jen o případné síle protivníků, a to také jen na 
straně toho, kdo se chová agresivně. Diváci, kteří vidí, že každý je 
hned vítězem, hned podléhá, si to berou často za záminku, aby skep
ticky zpochybňovali sám předmět sporu. Nemají však k tomu důvod 
a stačí na ně zavolat: non defensoribus istis tempus eget.334 Každý musí 
přednést svou věc pomocí právního důkazu vedeného prostřednictvím 
transcendentálni dedukce důkazních důvodů, tj. přímo, aby bylo vidět, 
co mohou nároky jeho rozumu samy pro sebe uvést. Opírá-li se totiž 
jeho protivník o subjektivní důvody, je ovšem snadné ho vyvrátit, 
avšak je to bez výhody pro dogmatika, který je obyčejně právě tak 
vyznavačem subjektivních příčin soudu, a soupeř jej může stejným 
způsobem zahnat do úzkých. Postupují-li však obě strany přímo, buď 
samy zpozorují obtíž, ba nemožnost nalézt právní nárok pro svá tvrze
ní a budou se nakonec moci odvolávat jen na promlčení, nebo kritika 
snadno odhalí dogmatický klam a donutí čistý rozum, aby se vzdal 
svých nároků, vyhnaných pokud jde o spekulativní používání, příliš 
vysoko, a stáhl se dovnitř hranic své vlastní oblasti, totiž na půdu
praktických zásad.

333
y y o nejsoucnu nelze nic predikovat“ (Pozn. vyd.)

334
y y Bez takových obránců se doba obejde.“ -  Vergilius, Aeneis, II, 521

(Pozn. vyd.)
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v

Cást druhá 
Kánon čistého rozumu

Pro lidský rozum je pokořující, že ve svém čistém používání nic nedo
káže, a potřebuje dokonce ještě určitou kázeň, aby zvládl své výstřelky 
a vystříhal se šaleb, které odtud pocházejí. Na druhé straně jej to však 
opět povznáší a vnuká mu důvěru v sebe sama, v to, že může a musí 
tuto kázeň vykonávat sám, aniž by nad sebou připustil nějakou cizí 
kontrolu, a také že hranice, které je nucen stanovit pro své spekulativní 
používání, zároveň omezují rozumářské vychloubání každého pro
tivníka. Tím může vše, co mu snad ještě zbylo z jeho zprvu přepjatých 
požadavků, zajistit proti všem útokům. Ten největší a možná jediný 
užitek veškeré filosofie čistého rozumu je tedy patrně jen negativní. 
Tato filosofie totiž neslouží jako organon k rozšiřování, nýbrž jako 
disciplína k vytyčení hranic, a místo aby odhalovala pravdu, má jen tu 
tichou zásluhu, že zabraňuje omylům.

Nicméně někde musí přece jen existovat zdroj pozitivních poznat
ků, které patří do oblasti čistého rozumu a které asi jen z nedorozumění 
zavdávají podnět k omylům, ve skutečnosti jsou ale cílem horlivého 
úsilí rozumu. Jaké příčině by totiž jinak měla být připisována nepotla
čitelná žádost zakotvit až kdesi zcela za hranicemi zkušenosti? Rozum 
pronásleduje předměty, které jsou pro něj zvlášť zajímavé. Dává se 
cestou spekulace, aby se jim přiblížil, ale ony před ním prchají. Prav
děpodobně smí doufat ve větší štěstí na jediné cestě, která mu ještě 
zbývá, totiž na cestě svého užití praktického.

Kánonem rozumím soubor apriorních zásad správného používání 
určitých poznávacích mohutností vůbec. Tak je obecná logika ve své 
analytické části kánonem pro rozvažování a rozum vůbec, ale jen co do 
formy, neboť abstrahuje od veškerého obsahu. Tak byla transcenden
tálni analytika kánonem čistého rozvazování, neboť to jediné je schop
no pravdivých syntetických poznatků a priori. Kde však nelze řádně 
použít žádnou poznávací sílu, tam neexistuje žádný kánon. Podle 
všech dosud předložených důkazů je veškeré syntetické poznání čis
tého rozumu ve svém spekulativním používání zcela nemožné. Neexis
tuje tedy vůbec žádný kánon spekulativního používání rozumu (které 
je veskrze dialektické), nýbrž celá transcendentálni logika je v tomto
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ohledu jen disciplínou. Jestliže tudíž vůbec existuje správné používání 
čistého rozumu, pak musí v tomto případě existovat také jeho kánon, 
a tento kánon se nebude týkat spekulativního používání rozumu, nýbrž 
jeho používání praktického, a to budeme tedy nyní zkoumat.

Kapitola první. O posledním účelu čistého používání
našeho rozumu

Rozum je poháněn určitým sklonem své přirozenosti, aby překračoval 
hranice zkušenostního používání a aby se odvažoval v čistém použí
vání a prostřednictvím pouhých idejí k nejzazším hranicím veškerého 
poznání a docházel klidu teprve v dokončení svého kruhu, v systema
tickém, pro sebe existujícím celku. Zakládá se pak tato snaha pouze na 
jeho spekulativním zájmu, nebo naopak jedině a výlučně na jeho zá
jmu praktickém?

Ponechám teď stranou štěstí, o něž se čistý rozum ve spekulativním 
ohledu snaží, a ptám se jen po těch úkolech, jejichž rozřešení před
stavuje konečný účel rozumu, ať už ho dosahuje, či nikoli, a vzhledem 
k němuž mají všechny ostatní účely pouze hodnotu prostředku. Tyto 
nejvyšší účely budou muset podle přirozenosti rozumu opět předsta
vovat jednotu, aby mohly jednotně podporovat ten zájem lidstva, který 
už není podřízen žádnému vyššímu zájmu.

Konečný záměr, k němuž spekulace rozumu v transcendentálním 
používání nakonec směřuje, se týká tří předmětů: svobody vůle, ne
smrtelnosti duše a existence Boha. Pokud jde o tyto tři předměty, je 
pouze spekulativní zájem rozumu jen velmi malý, a sotva by kvůli 
němu podstupoval únavnou práci transcendentálního pátrání, zápasící 
s neustálými překážkami, protože přece ze všech objevů, které by 
v tomto pátrání měly být učiněny, nelze použít žádný, který by in 
concreto, tj. v přírodovědě, prokázal svou užitečnost. I když je snad 
vůle svobodná, může se to přece týkat jen inteligibilní příčiny našeho 
chtění. Podle nedotknutelné základní maximy, bez níž nelze rozum 
v empirickém používání praktikovat, nesmíme fenomény projevů vůle, 
tj. jednání, nikdy vysvětlovat jinak než jako ostatní jevy přírody, totiž 
podle jejích neměnných zákonů. Za druhé, třebaže lze nahlédnout i du
chovní povahu duše (a s ní i její nesmrtelnost), nemůžeme s ní počítat 
jako s vysvětlujícím důvodem, a to ani pokud jde o jevy tohoto života,
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ani s ohledem na povahu našeho budoucího stavu, protože náš pojem 
netělesné přirozenosti je pouze negativní, a ani v nejmenším naše po
znání nerozšiřuje, ani neposkytuje vhodnou látku k závěrům, leda k ta
kovým, jež lze považovat jen za básnické fikce, které ale filosofie ne
dovoluje. I kdyby byla, za třetí, dokázána existence nějaké nejvyšší 
inteligence, vysvětlili bychom si tím sice účelnost v uspořádání světa 
a řád všeobecně, ale v žádném případě bychom nebyli oprávněni odvo
zovat z toho nějakou zvláštní instituci a pořádek, nebo je -  kde nejsou 
patrné -  odvážně předpokládat, neboť je nutným pravidlem spekula
tivního používání rozumu nepomíjet přirozené příčiny a nevzdávat se 
toho, o čem se můžeme poučit ve zkušenosti proto, abychom něco, co 
známe, odvodili z toho, co veškeré naše poznání zcela přesahuje. Jed
ním slovem, tyto tři věty zůstávají pro spekulativní rozum vždy tran
scendentní a nemají vůbec žádné imanentní použití, tj. použití pří
pustné pro předměty zkušenosti, a pro nás tedy v určitém ohledu uži
tečné, nýbrž představují -  zkoumány o sobě -  zcela marné, a přitom 
ještě krajně obtížné namáhání našeho rozumu.

Jestliže tedy tyto tři kardinální věty vůbec nepotřebujeme k vědění, 
a přesto nám je náš rozum naléhavě doporučuje, budou nejspíš důležité 
vlastně jen pro záležitosti praktické.

Praktické je vše, co je možné díky svobodě. Jsou-li však podmínky 
výkonu naší svobodné vůle empirické, nemůže mít přitom rozum žád
né jiné než regulativní použití a může sloužit jen k vytvoření jednoty 
empirických zákonů, například v nauce o rozumnosti k sloučení všech 
účelů, které jsou nám ukládány našimi sklony, v jeden jediný účel, 
totiž v blaženost. Vzájemné sladění prostředků, jak k ní dospět, pak 
tvoří celý úkol rozumu, který nám proto nemůže dodat k dosažení 
účelů doporučovaných smysly žádné jiné než pragmatické zákony 
svobodného chování, a tedy žádné čisté zákony určené plně a priori. 
Naproti tomu čisté praktické zákony -  jejichž účel je dán rozumem 
plně a priori a které nepřikazují s empirickou podmíněností, nýbrž 
bezpodmínečně -  by byly produkty čistého rozumu. Takového druhu 
jsou právě morální zákony. Tyto zákony tudíž patří jedině k praktic
kému používání čistého rozumu a dovolují kánon.

Celá výzbroj rozumu je tedy v tomto podniku, který můžeme nazý
vat čistou filosofií, ve skutečnosti zaměřena jen na tři zmíněné problé
my. Tyto problémy samy opět sledují určitý vzdálenější cíl, totiž, co 
máme dělat, je-li vůle svobodná, existuje-li Bůh a příští svět. Jelikož se
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toto vše týká našeho chování ve vztahu k nejvyššímu účelu, jsou po
sledním cílem přírody, která o nás moudře pečuje při zařizování naše
ho rozumu, jen záležitosti morální.

Jelikož věnujeme svou pozornost předmětu, který je transcenden
tálni filosofii cizí,335 je namístě jistá opatrnost, abychom nezabředli do 
podrobností a nenarušili jednotu systému, na druhé straně ale také, 
abychom -  jestliže toho o své nové látce řekneme příliš málo -  jí ne
zůstali nic dlužni, pokud jde o zřetelnost a přesvědčivost. Doufám, že 
obojího dosáhnu tím, že se budu držet pokud možno blízko toho, co je 
transcendentálni, a ponechám zcela stranou to, co by snad přitom bylo 
psychologické, tj. empirické.

Zde je tedy třeba nejprve poznamenat, že předběžně budu používat 
pojmu svobody jen v praktickém smyslu a pominu jeho transcenden
tálni význam, o němž jsme pojednali výše. Transcendentálni význam 
nemůže být empiricky předpokládán jako vysvětlující důvod jevů, 
nýbrž sám představuje pro rozum problém. Pokud totiž vůle nemůže 
být určena jinak než smyslovými podněty, tj. patologicky, je pouze 
zvířecí vůlí (arbitrium brutum). Naproti tomu vůle, která může být 
určena nezávisle na smyslových podnětech, tudíž pohnutkami, které si 
dokáže představovat jen rozum, se nazývá svobodnou vůlí (arbitrium 
liberum), a vše, co souvisí se svobodnou vůlí, ať už jako důvod, nebo 
jako důsledek, se nazývá praktické. Praktická svoboda může být do
kázána zkušeností. Lidskou vůli totiž určuje nejen to, co podněcuje, tj. 
bezprostředně afikuje smysly, nýbrž máme schopnost překonávat vliv 
těchto podnětů naší žádostivosti pomocí představ o tom, co je i vzdá
leněji užitečné nebo škodlivé. Tyto úvahy o tom, co je vzhledem k ce
lému našemu stavu žádoucí, tj. dobré a užitečné, se však zakládají na 
rozumu. Ten tedy vydává také zákony, jež jsou imperativy, tj. objek
tivními zákony svobody, které říkají, co se má stát, i když se to možná 
nikdy nestane, a liší se tím od přírodních zákonů, které pojednávají jen
o tom, co se děje; proto se také zákony svobody nazývají zákony prak
tickými .

335 Všechny praktické pojmy se týkají předmětů libosti nebo nelibosti, tj. 
slasti a strázně, a tudíž -  přinejmenším nepřímo -  předmětů našeho citu. 
Protože ale cit není představovací schopností věcí, nýbrž leží mimo veškerou 
poznávací schopnost, náležejí elementy našich soudu, pokud se vztahují na 
slast a strázeň, do praktické filosofie, a nikoli do úhrnu filosofie transcenden
tálni, která má co dělat pouze s čistými poznatky a priori.

B 829
A 801

B 830 
A 802

477



B 831
A 803

B 832 
A 804

Metoda, 2. část

Zda ale není rozum sám při těchto úkonech, pomocí nichž nám pře
depisuje zákony, opět určován jinými vlivy a zda to, co se ve vztahu 
k smyslovým podnětům nazývá svobodou, nemůže být z hlediska vyš
ších a vzdálenějších působících příčin opět přírodou, to se nás v prak
tické oblasti, kde se zprvu tážeme rozumu jen na předpis chování, 
vůbec netýká, nýbrž je to pouhá spekulativní otázka, kterou můžeme 
je-li náš zájem zaměřen na to, co máme či nemáme konat -  odložit 
stranou. Praktickou svobodu tedy poznáváme ve zkušenosti jako jednu 
z přírodních příčin, totiž jako kauzalitu rozumu při určování vůle, 
zatímco transcendentálni svoboda požaduje nezávislost tohoto rozumu 
samého (vzhledem k jeho kauzalitě iniciovat řady jevů) na všech urču
jících příčinách smyslového světa, a potud se zdá být proti přírodnímu 
zákonu, tudíž i proti veškeré možné zkušenosti, a zůstává tedy pro
blémem. Avšak rozumu v praktickém používání se tento problém netý
ká; v kánonu čistého rozumu máme tedy co dělat jen se dvěma otáz
kami, které se týkají praktického zájmu čistého rozumu a vzhledem 
k nimž musí být možný kánon jejich použití, totiž: Je Bůh? Existuje 
příští život? Otázka transcendentálni svobody, kterou můžeme, jedná- 
li se o praktické záležitosti, zcela lhostejně odložit stranou, se týká 
pouze spekulativního vědění a lze o ní nalézt dostatečný výklad už v
antinomii čistého rozumu.

Kapitola druhá. O ideálu nejvyššího dobra jako určujícím
důvodu posledního účelu čistého rozumu

Rozum nás při svém spekulativním používání vedl polem zkušenosti, 
a poněvadž na tomto poli nikdy nemůže nalézt plné uspokojení, po
kračoval odtud ke spekulativním idejím, které nás nakonec přivedly 
opět zpátky ke zkušenosti a splnily tedy svůj úkol způsobem sice uži
tečným, ale našemu očekávání naprosto neodpovídajícím. Zbývá nám 
tak ještě jeden pokus: totiž zjistit, zda se s čistým rozumem setkáváme 
také v praktickém používání, zda vede v tomto používání k idejím, 
které dosahují nejvyšších účelů čistého rozumu, jež jsme právě uvedli, 
a zda nám nemůže z hlediska svého praktického zájmu poskytnout to, 
co nám s ohledem na zájem spekulativní poskytnout zcela a naprosto 
odmítá.
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Veškerý zájem mého rozumu (jak spekulativní, tak praktický) se
spojuje v následujících třech otázkách:

1. Co mohu vědět?
2. Co mám dělat?
3 .V  co smím doufat?

První otázka je čistě spekulativní. Vyčerpali jsme (jak si lichotím) 
všechny možné odpovědi na ni a našli konečně odpověď, s níž se 
ovšem rozum musí spokojit, a nehledí-li na záležitosti praktické, má 
také důvod být spokojen. Od oněch dvou účelů, na něž byla celá tato 
snaha čistého rozumu vlastně zaměřena, jsme však zůstali právě tak 
vzdáleni, jako kdybychom tuto práci z pohodlnosti hned na začátku 
odmítli. Jedná-li se tedy o vědění, jisté a známé je přinejmenším to, že 
se nám ho, pokud jde o ony dva úkoly, nemůže nikdy dostat.

Druhá otázka je pouze praktická. Jako taková může sice náležet čis
tému rozumu, ale přesto není transcendentálni, nýbrž morální, a ne
může proto naši kritiku samu o sobě zaměstnávat.

Třetí otázka, totiž: „Jestliže tedy dělám, co dělat mám, v co potom 
smím doufat?“, je praktická i teoretická zároveň, a to tak, že praktická 
otázka slouží pouze jako vodítko k zodpovězení otázky teoretické, 
a vznáší-li se tato příliš vysoko, k zodpovězení otázky spekulativní. 
Veškeré naše doufání se totiž upíná k blaženosti a z hlediska prak
tických účelů a mravního zákona je právě tím, čím je vědění a přírodní 
zákon z hlediska teoretického poznání věcí. Naděje dochází nakonec 
k závěru, že něco je  (co určuje poslední možný účel), protože něco se 
má stát,; zatímco přírodní zákon vede k závěru, že něco je  (co působí 
jako nejvyšší příčina), protože se něco děje.

Blaženost je uspokojením všech našich sklonů (jak extensive, po
kud jde o jejich rozmanitost, tak intensive, pokud jde o jejich stupeň, 
ba i protensive, z hlediska jejich trvání). Praktický zákon motivovaný 
blažeností nazývám pragmatickým zákonem (pravidlem rozumnosti), 
zatímco zákon, pokud existuje, jehož pohnutkou je pouze snaha být 
hoden blaženosti, nazývám morálním (mravním zákonem). První radí, 
co je třeba dělat, chceme-li se na blaženosti podílet, druhý přikazuje, 
jak se máme chovat, abychom byli blaženosti hodni. První se zakládá 
na empirických principech, neboť jinak než prostřednictvím zkušenosti 
nemohu vědět, ani jaké sklony mají být uspokojeny, ani na kterých
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přírodních příčinách jejich uspokojení závisí. Druhý zákon abstrahuje 
od sklonů a přírodních prostředků jejich uspokojení a zkoumá pouze 
svobodu rozumné bytosti vůbec a nutné podmínky, za nichž je svoboda 
jedině v souladu s rozdělováním blaženosti na základě principů, a mu
že se tedy přinejmenším zakládat na pouhých idejích a být poznávána 
a priori.

Domnívám se, že skutečně existují čisté morální zákony, které plně 
a priori (bez ohledu na empirické pohnutky, tj. na blaženost) určují 
konání i nekonání, tj. užívání svobody rozumné bytosti vůbec, a že tyto 
zákony přikazují bezpodmínečně (nejen pouze hypoteticky, za předpo
kladu jiných empirických účelů), a jsou tedy ve všech ohledech nutné. 
Tuto větu mohu právem předpokládat, protože se odvolávám nejen na 
důkazy nej osvícenějších moralistů, nýbrž i na mravní soud každého 
člověka, když si chce takový zákon zřetelně myslet.

Čistý rozum tedy obsahuje -  i když nikoli ve svém spekulativním 
používání, přece však v určitém používání praktickém, totiž morálním 

principy možnosti zkušenosti, totiž principy takových jednání, která 
by se mohla podle mravních předpisů vyskytovat v lidských dějinách. 
Jelikož přikazuje, že se taková jednání mají dít, musí se také moci dít, 
a musí tedy být možný zvláštní druh jejich systematické jednoty, totiž 
jednota morální. Naproti tomu systematická jednota přírody podle spe
kulativních principů rozumu dokázána být nemohla, protože rozum má 
sice kauzalitu vzhledem k svobodě vůbec, nikoli ale vzhledem k celé 
přírodě, a morální rozumové principy sice mohou vyvolat svobodná 
jednání, ale nikoli přírodní zákony. Principy čistého rozumu tudíž mají 
objektivní realitu ve svém praktickém používání, zejména ale v použí
vání morálním.

Svět, který by byl v souladu se všemi mravními zákony (jak také 
z hlediska svobody rozumných bytostí být může a z hlediska nutných 
zákonů mravnosti být má), nazývám světem morálním. Ten je tedy 
myšlen pouze jako inteligibilní svět, protože se v něm abstrahuje od 
všech podmínek (účelů), a dokonce i od všech překážek morality 
v něm (od slabosti nebo nepoctivosti lidské přirozenosti). Potud je tedy 
pouhou, ale přesto praktickou ideou, která skutečně může a má mít 
takový vliv na smyslový svět, aby jej této ideji, jak jen je to možné, 
připodobnila. Idea morálního světa má tedy objektivní realitu, ale 
nikoli v tom smyslu, jako kdyby se vztahovala na nějaký předmět 
inteligibilního názoru (neboť takový názor si vůbec nedokážeme mys-
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let), nýbrž v tom smyslu, že se vztahuje na smyslový svět, ovšem jako 
na předmět čistého praktického rozumu v jeho praktickém používání 
a na corpus mysticum rozumných bytostí v něm, pokud jejich svo
bodná vůle pod mravními zákony tvoří úplnou systematickou jednotu
o sobě, jak sama se sebou, tak se svobodou každé jiné bytosti.

Odpověď na první z obou otázek čistého rozumu, jež se týkaly prak-
V

tického zájmu, zněla: Ciň to, čím se staneš hoden toho, být šťastný. 
Druhá otázka pak zní: Chovám-li se tak, abych blaženosti nebyl ne- 
hoden, smím také doufat, že se na ní budu moci podílet? Při odpovědi 
na tuto otázku jde o to, zda principy čistého rozumu, které tento zákon 
a priori předepisují, s ním nutně spojují také tuto naději.

Říkám tudíž, že právě tak, jako jsou na základě rozumu v jeho prak
tickém používání nutné morální principy, tak je také nutné předpoklá
dat na základě rozumu v jeho používání teoretickém, že každý má 
důvod doufat v blaženost v té míře, v jaké sejí stal hoden svým chová
ním, a že tedy systém mravnosti je se systémem blaženosti nerozlučně 
spjat, avšak jen v ideji čistého rozumu.

V inteligibilním světě, tj. ve světě morálním, v jehož pojmu abstra
hujeme od všech překážek mravnosti (od sklonů), si pak také lze mys
let takový systém proporcionální blaženosti spjaté s moralitou jako 
nutný, protože svoboda -  mravními zákony zčásti podněcovaná, zčásti

n

omezovaná -  by byla sama příčinou obecné blaženosti, a rozumné 
bytosti by tedy byly samy pod vedením takových principů původci 
svého vlastního trvalého blaha a zároveň blaha druhých. Avšak tento 
systém morality odměňující sebe samu je pouze ideou, jejíž provedení 
závisí na podmínce, že každý koná to, co konat má, tj. že všechna 
jednání rozumných bytostí se dějí tak, jako kdyby vycházela z jedné 
nejvyšší vůle, která obsahuje veškerou jednotlivcovu libovůli v sobě 
nebo pod sebou. Jelikož však závazek plynoucí z morálního zákona 
zůstává v platnosti pro používání svobody každým jednotlivým člo
věkem, i kdyby se jiní podle tohoto zákona neřídili, není ani z povahy 
věcí světa, ani z kauzality jednání samého a jeho poměru k mravnosti 
určeno, v jakém vztahu budou jeho následky k blaženosti. Uvedené 
nutné spojení naděje, že budu šťastný, s nepřetržitou snahou učinit se 
blaženosti hodným, nelze rozumem poznat, klademe-li za základ pou
ze přírodu, nýbrž smíme v ně jen doufat, jestliže nejvyšší rozum, který
přikazuje jednat podle morálních zákonů, bude zároveň kladen za
základ jako příčina přírody.
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Ideu takové inteligence -  v níž je morálně nej dokonalejší vůle, spo
jená s nejvyšší velebností, příčinou veškeré blaženosti na světě -  nazý
vám, nakolik má přímý vztah k mravnosti (jako stavu, kdy jsem hoden 
být šťastný), ideálem nejvyššího dobra. Jen v ideálu nejvyššího pů
vodního dobra tedy může čistý rozum nacházet důvod prakticky nutné
ho spojení obou prvků nejvyššího odvozeného dobra, totiž inteligibil
ního, tj. morálního světa. Protože si sami sebe nutně musíme rozumem 
představo vat j ako bytosti patřící k takovému světu, ačkoli smysly nám 
nepodávají nic jiného než svět jevů, budeme muset přijmout onen 
morální svět jako důsledek našeho chování ve smyslovém světě, a jeli
kož nám tento svět takové spojení neposkytuje, budeme ho muset 
přijmout jako náš příští svět. Bůh a příští život jsou tedy dva předpo
klady, jež nelze odloučit od povinnosti, kterou nám ukládá čistý rozum 
na základě svých principů.

Mravnost sama o sobě, a nikoli blaženost vytváří systém, ledaže by 
blaženost byla rozdělována způsobem přesně odpovídajícím moralitě. 
To je ale možné jen v inteligibilním světě, pod moudrým stvořitelem 
a vládcem. Takového stvořitele a vládce, včetně života v takovém 
světě, který musíme považovat za příští, je rozum nucen přijmout, 
jinak by musel považovat morální zákony za prázdné výmysly, protože 
bez onoho předpokladu by musel odpadnout jejich nutný následek, 
který s nimi týž rozum spojuje. Proto také každý člověk považuje 
morální zákony za přikázání, jimiž by však nemohly být, kdyby se 
svým pravidlem a priori nespojovaly přiměřené následky, a neobsa
hovaly by tedy přísliby a hrozby. To by však také nemohly, pokud by 
neležely v nějaké nutné bytosti jako nej vyšším dobru, která j ediná j e s 
to takovou účelnou jednotu umožnit.

Leibniz nazýval svět, pokud v něm bereme zřetel jen na rozumné 
bytosti a na jejich vzájemné vztahy podle morálních zákonů pod vlá
dou nejvyššího dobra, říší milosti a odlišoval ji od říše přírody, jelikož 
rozumné bytosti sice podléhají morálním zákonům, ale neočekávají 
žádné jiné následky svého chování, než jaké vyplývají z běhu přírody 
našeho smyslového světa.336 Vidět se tedy v říši milosti, kde na nás 
čeká veškerá blaženost, pokud sami neomezíme svůj podíl na ní svou 
nehodností být šťastni, je prakticky nutnou ideou rozumu.

336 G. W. Leibniz, Principy přírody a milosti, in : Monadologie a jiné práce,
Praha 1982, str. 145-155. (Pozn. vyd.)
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Praktické zákony, pokud se stávají zároveň subjektivními důvody 
jednání, tj. subjektivními zásadami, se nazývají maximy. Posuzování 
mravnosti co do její čistoty a následků se děje podle idejí, následování
jejích zákonů se řídí maximami.

Je nutné, aby celý náš způsob života byl podřízen mravním ma
ximám. Zároveň je však nemožné, aby se to stalo, jestliže rozum ne
spojí s morálním zákonem, který je pouhou ideou, nějakou působící 
příčinu, jež určí našemu chování ve shodě s tímto zákonem vyústění 
přesně odpovídající našim nej vyšším účelům, ať již v tomto, nebo v ně
jakém jiném životě. Bez Boha tedy a bez světa, jenž je pro nás nyní 
neviditelný, ale v nějž doufáme, jsou nádherné ideje mravnosti sice 
předměty souhlasu a obdivu, nikoli však pružinami předsevzetí a ko
nání, protože nenaplňují celý účel, který je pro každou rozumnou by
tost přirozený a právě tímto čistým rozumem a priori určený a nutný.

Blaženost sama není pro náš rozum ani zdaleka dokonalým dobrem. 
Rozum ji neschvaluje (ať si ji sklon přeje sebevíc), pokud není spojena 
s oprávněním být šťastný, tj. s mravně dobrým chováním. Samotná 
mravnost a s ní pouhé oprávnění být šťastný ještě ale dlouho není 
dokonalým dobrem. Aby toto dobro završil, musí ten, kdo se nechoval 
jako blaženosti nehodný, mít možnost doufat, že se na ní bude podílet. 
Dokonce ani rozum oproštěný od všech soukromých záměrů, kdyby se 
postavil -  aniž by přitom bral v úvahu svůj vlastní zájem -  na místo 
bytosti, která by měla rozdělovat veškerou blaženost jiným, nemůže 
soudit jinak; neboť v praktické ideji jsou obě stránky bytostně spojeny,
i když tak, že morální smýšlení umožňuje jako podmínka podíl na 
blaženosti, a nikoli naopak, že vyhlídka na blaženost teprve umožňuje 
morální smýšlení. V posledním případě by totiž nebylo toto smýšlení 
morální, a tedy ani hodno celé blaženosti, která neuznává kromě rozu
mu žádné jiné omezení než to, jež pochází z našeho vlastního nemrav
ného chování.

Blaženost tedy -  v míře přesně odpovídající mravnosti rozumných 
bytostí, díky níž se stávají blaženosti hodny -  představuje jako jediná 
nejvyšší dobro světa, do něhož se musíme přenést zcela podle předpisů 
čistého, ale praktického rozumu. Tento svět je ovšem jen inteligibilním 
světem, protože smyslový svět nám v případě přirozenosti věcí tako
vou systematickou jednotu účelů neslibuje. Realita této systematické 
jednoty také nemůže být založena na ničem jiném než na předpokladu 
nejvyššího původního dobra, jelikož samostatný rozum, vyzbrojený
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naprosto postačující nejvyšší příčinou, zakládá, udržuje a dovršuje 
podie nej dokonalejší účelnosti všeobecný, i když ve smyslovém světě 
pro nás velmi skrytý řád věcí.

Tato morální theologie pak má před spekulativní theologií tu zvlášt
ní přednost, že nevyhnutelně vede k pojmu jedné jediné, naprosto 
nej dokonalejší a rozumné prabytosti, na niž nás spekulativní theologie 
neodkazuje ani z objektivních důvodů, nemluvě o tom, že by nás o ní 
mohla přesvědčit. Ani v transcendentálni, ani v přirozené theologii 
totiž nenacházíme -  ať nás v nich rozum vede jakkoli daleko -  jediný 
významný důvod k přijetí jedné jediné bytosti, kterou bychom před
řadili všem přírodním příčinám a v níž bychom zároveň měli dosta
tečný důvod činit ve všech ohledech závislé tyto přírodní příčiny. Když 
naproti tomu z hlediska mravní jednoty jako nutného zákona světa 
uvažujeme o příčině, která jedině může dodat tomuto zákonu přimě
řený účinek, a pro nás tudíž i zavazující sílu, musí to být jedna jediná 
svrchovaná vůle, která v sobě všechny tyto zákony zahrnuje. Jak jinak 
bychom totiž chtěli nacházet mezi různými vůlemi dokonalou jednotu 
účelů? Tato vůle musí být všemocná, aby jí byla podrobena celá příro
da i její vztah k mravnosti ve světě; vševědoucí, aby poznávala nej
niternější obsah smýšlení a jejich morální cenu; všudypřítomná, aby 
byla bezprostředně blízko veškeré potřebě, kterou požaduje nejvyšší 
dobro světa; věčná, aby v žádné době nechyběla tato shoda přírody 
a svobody atd.

Avšak tato systematická jednota účelů v tomto světě inteligencí, 
který -  ačkoli může být jako pouhá příroda nazýván jen smyslovým 
světem, jako systém svobody ale inteligibilním, tj. morálním světem 
(regnum gratiae)337 -  vede nevyhnutelně také k účelné jednotě všech 
věcí, jež tvoří tento velký celek, podle obecných přírodních zákonů, 
stejně jako systematická jednota účelů vede k účelné jednotě podle 
obecných a nutných mravních zákonů, a sjednocuje praktický rozum 
se spekulativním. Má-li být svět v souladu s oním používáním rozumu, 
bez něhož bychom sebe samy považovali za nehodné rozumu, totiž 
s používáním morálním, založeném výlučně na ideji nej vyššího dobra, 
je třeba si ho představovat jako vzniklý z ideje. Tak se veškeré příro
dovědné bádání zaměřuje na formu systému účelů, a když se maxi-

337 „říše milosti“ (Pozn. vyd.)
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málně rozšíří, stává se fysikotheologií. Tato fysikotheologie však -  
protože začala mravním řádem jako jednotou založenou v podstatě 
svobody, a nikoli vytvořenou nahodile vnějšími příkazy -  přenáší 
účelnost přírody na důvody, které musí být a priori nerozlučně spjaty 
s vnitřní možností věcí, a tím na transcendentálni theologii, která po
važuje ideál nejvyšší ontologické dokonalosti za princip systematické 
jednoty, který spojuje všechny věci podle obecných a nutných pří
rodních zákonů, protože všechny vycházejí z absolutní nutnosti jedné 
jediné prabytosti.

K jakému používání svého rozvažování můžeme sáhnout, dokonce
i ve zkušenosti, když si nestanovíme účely? Nejvyšší účely jsou však 
účely morality, a ty nám může dát poznat jen čistý rozum. Jimi opa
třeni a podle jejich návodu nemůžeme ale nijak účelně použít znalosti 
přírody samé, jde-li o poznání, do něhož příroda sama nevložila účel
nou jednotu; neboť bez té bychom dokonce sami neměli žádný rozum, 
poněvadž bychom pro něj bez předmětů, které by poskytovaly látku 
k takovým pojmům, neměli žádnou školu a žádnou kulturu. Ona účel
ná jednota je však nutná a zakotvená v podstatě vůle samé, a tato vůle 
tedy, jež obsahuje podmínku její aplikace in concreto, musí také tako
vá být, a tak by nebylo transcendentálni stupňování našeho rozumové
ho poznání příčinou, nýbrž pouze účinkem praktické účelnosti, kterou 
nám ukládá čistý rozum.

V dějinách lidského rozumu proto zjišťujeme, že dříve než byly 
morální pojmy dostatečně očištěny a určeny a dříve než byla syste
matická jednota účelů nahlédnuta podle nich, a to na základě nutných 
principů, mohla znalost přírody, a dokonce i značný stupeň kultury 
rozumu v mnoha jiných vědách, vytvořit zčásti jen hrubé a kolísavé 
pojmy božstva, zčásti projevit s ohledem na tuto otázku podivuhodnou 
lhostejnost. Hlubší zpracování mravních idejí, které si vynutil mi
mořádně čistý mravní zákon našeho náboženství, zaostřilo pozornost 
rozumu na tento předmět díky zájmu, jejž nás rozum nutil o něj pro
jevovat, a -  aniž by k tomu přispěly jak rozšířené přírodní poznatky, 
tak správné a spolehlivé transcendentálni náhledy (kterých byl za 
všech dob nedostatek) -  vytvořilo takový pojem božské bytosti, který 
nyní považujeme za správný, a to nikoli proto, že nás o jeho správnosti 
přesvědčuje spekulativní rozum, nýbrž proto, že dokonale souhlasí 
s morálními rozumovými principy. A tak má nakonec přece jen vždy 
čistý rozum, i když jen ve svém praktickém používání, tu zásluhu, že
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s naším nejvyšším zájmem spojuje poznání, o němž může pouhá spe
kulace jen blouznit, ale neje uplatňovat, čímž z něj sice nečiní dokáza
né dogma, ale přece jen naprosto nutný předpoklad svých podstatných 
účelů.

Když ale nyní praktický rozum dosáhl tohoto vysokého bodu, totiž 
pojmu jednotné prabytosti jakožto nejvyššího dobra, nesmí se vůbec 
opovážit vycházet z tohoto pojmu a odvozovat z něj samy morální 
zákony, jako kdyby se pozvedl nad všechny empirické podmínky své 
aplikace a vyšvihl se k bezprostřednímu poznání nových předmětů. 
Právě tyto zákony to totiž byly, jejichž vnitřní praktická nutnost nás 
přivedla k předpokladu samostatné příčiny nebo moudrého vládce 
světa, a to proto, abychom dodali k oněm zákonům účinek, a proto se 
na ně pak nemůžeme opět dívat jako na nahodilé a odvozené z pouhé 
vůle, zejména nikoli z takové vůle, o níž bychom neměli vůbec žádný 
pojem, kdybychom jej neutvořili podle oněch zákonů. Pokud má prak
tický rozum právo nás vést, nebudeme považovat jednání za závazná 
proto, že jsou to přikázání Boží, nýbrž budeme se na ně dívat jako na 
Boží přikázání, protože jsme k tomu vnitřně zavázáni. Budeme stu
dovat svobodu pod účelnou jednotou podle principů rozumu, a jen 
potud budeme věřit, že jednáme ve shodě s Boží vůlí, pokud budeme 
považovat mravní zákon -  jemuž nás učí rozum z povahy jednání sa
mých -  za posvátný, a sloužit mu, jak jsme přesvědčeni, jedině tím, že 
budeme podporovat to, co je v nás i v jiných na světě nejlepší. Morální 
theologie má tedy jen imanentní použití, totiž pomáhat naplňovat naše 
poslání zde na světě tím, že budeme vyhovovat systému účelů, a ne
opustíme blouznivě, nebo dokonce rouhavě, vodítko morálně záko
nodárného rozumu, pokud jde o dobrý způsob života, abychom jej 
napojili bezprostředně na ideu nejvyšší bytosti, což by vedlo k tran- 
scendentálnímu použití, které však musí -  stejně jako používání pouhé
spekulace -  poslední účely rozumu zvrátit a zmařit.

Kapitola třetí. O mínění’ vědění a víře

Něco se domnívat je určitá událost v našem rozvažování, která se může 
zakládat na objektivních důvodech, ale vyžaduje i subjektivní příčiny 
v mysli soudícího jednotlivce. Jestliže takové domnění platí pro každé
ho, kdo je obdařen rozumem, pak je jeho důvod objektivně dostatečný
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a domnění se pak nazývá přesvědčením. Je-li odůvodněno jen zvláštní 
povahou subjektu, říkáme, že si člověk něco namlouvá.

Něco si namlouvat je založeno na pouhém zdání, protože člověk za 
objektivní pokládá důvod soudu, který existuje pouze v subjektu. Proto 
má takový soud jen soukromou platnost, a je tudíž domněním, které se 
nedá sdílet. Pravdivost však spočívá ve shodě s objektem, vzhledem 
k němuž proto musí být soudy každého rozvažování souhlasné (con- 
sentientia uni tertio, consentiunt inter se).338 Prubířským kamenem 
domnění -  ať je to něco, o čem je člověk přesvědčen, nebo co si pouze 
namlouvá -  je tedy vnějškově možnost je sdělovat a shledávat je plat
ným pro každý lidský rozum. V tomto případě se totiž přinejmenším
předpokládá, že důvod souhlasu všech soudů, bez ohledu na různost 
mezi subjekty, bude spočívat na společném základě, totiž na objektu, 
s nímž se budou všechny soudy shodovat a tím dokazovat pravdivost 
soudu.

Podle toho, co jsme řekli, sice nelze přesvědčení subjektivně odlišit 
od toho, když si subjekt něco namlouvá, jestliže má na zřeteli domnění 
pouze jako jev své vlastní mysli, ale pokus, který podnikáme s rozva
žováním jiných -  totiž, zda důvody domnění, jež jsou platné pro nás, 
mají na cizí rozum stejný účinek jako na náš - , je přece prostředkem,
i když jen subjektivním, ne sice k vyvolání přesvědčení, ale k odhalení 
pouhé soukromé platnosti soudu, tj. něčeho v něm, co jsme si pouze 
namluvili.

Můžeme-li navíc rozvinout subjektivní příčiny soudu, které přijí
máme jako jeho objektivní důvody, a tudíž vysvětlit klamné domnění 
jako událost v naší mysli, aniž bychom k tomu potřebovali znát povahu 
objektu, pak odhalujeme zdání a nebudeme jím už klamáni, ačkoli stále 
jsme ještě do jisté míry pokoušeni, jestliže subjektivní příčina tohoto 
zdání vězí v naší přirozenosti.

Nic nemohu tvrdit, tj. vyslovovat jako pro každého nutně platný 
soud, než to, co způsobuje přesvědčení. Namlouvat si mohu něco sám 
sobě, když mi to dělá dobře, ale nemohu a nemám to chtít uplatňovat i
mimo sebe.

Domnění neboli subjektivní platnost soudu má vzhledem k přesvěd
čení (které zároveň platí objektivně), následující tři stupně: mínění\ víru

338
y y věci, které jsou shodné s nějakou třetí věcí, se shodují i navzájema

(Pozn. vyd.)
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a vědění. Mínění je jak  subjektivně, tafc objektivně nedostatečným 
domněním, jež si je své nedostatečnosti vědomo. Je-li domnění dosta
čující jen subjektivně a je-li zároveň považováno za objektivně nedosta
tečné, nazývá s z vírou. A konečně domnění dostačující jak subjektivně, 
tak objektivně, se nazývá věděním. Subjektivní dostatečnost se nazývá 
přesvědčením (pro mne), objektivní dostatečnost jistotou (pro každého). 
Vysvětlováním tak srozumitelných pojmů se nebudu zdržovat.

Nikdy si nesmím dovolit mínit, aniž bych věděl alespoň něco, díky 
čemu získává soud, sám o sobě problematický, spojení s pravdou, 
která, ačkoli není hned úplná, je přece jen něčím víc než svévolnou 
smyšlenkou. Dále, zákon takového spojení musí být kromě toho jistý. 
Pokud totiž ani o něm nemám nic než mínění, pak je vše jen hrou 
fantazie bez sebemenšího vztahu k pravdě. V soudech z čistého rozu
mu není vůbec dovoleno mínit, protože se tyto soudy neopírají o dů
vody zkušenosti, nýbrž vše, co je nutné, má být poznáváno a priori, 
a princip spojení vyžaduje obecnost a nutnost, tudíž úplnou jistotu.
V opačném případě se v něm nenachází žádné spojení s pravdou.
V čisté matematice je proto nesmyslné mínit: musíme vědět, nebo se 
veškerého soudu zdržet. Právě tak se to má i se zásadami mravnosti, 
kde se nesmíme odvážit nějakého jednání na základě pouhého mínění, 
že je to dovoleno, nýbrž to musíme vědět.

Naproti tomu při transcendentálním používání rozumu znamená 
sice mínění příliš málo, zato vědění příliš mnoho. V pouze spekula
tivním smyslu zde tedy vůbec nemůžeme soudit, protože subjektivní 
důvody domnění, jako ty, jež jsou s to vzbudit víru, si ve spekulativ
ních otázkách nezaslouží žádné uznání, jelikož se nedají nezávisle na 
veškeré empirické pomoci ani udržet, ani ve stejné míře sdělit jiným.

V pouz z praktickém ohledu může být ovšem teoreticky nepostačující 
domnění nazýváno vírou. Tímto praktickým hlediskem pak je buď hle
disko vhodnosti, nebo hledisko mravnosti; vhodnost je namístě pro libo
volné a nahodilé účely, zatímco mravnost pro účely naprosto nutné.

Je-li jednou nějaký účel vytčen, pak jsou podmínky k jeho dosažení 
hypoteticky nutné. Tato nutnost je subjektivně, ale přece jen kom
parativně postačující, jestliže nevím o žádných jiných podmínkách, za 
nichž by se dalo tohoto účelu dosáhnout; je však postačující naprosto 
a pro každého, jestliže vím s jistotou, že nikdo nemůže znát jiné pod
mínky, které by vedly k vytčenému cíli. V prvním případě je můj před
poklad a domnění o jistých podmínkách pouze náhodnou vírou, ve
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druhém případě však vírou nutnou. Lékař musí s nemocným, který je 
v nebezpečí, něco udělat, i když nezná jeho nemoc. Dívá se na pří
znaky a soudí, protože ho nic lepšího nenapadá, že j sou to souchotiny. 
Jeho víra je dokonce i podle jeho vlastního soudu pouze nahodilá, jiný 
by to možná odhadl lépe. Takovou nahodilou víru, která je ale zá
kladem skutečného používání prostředků k jistým jednáním, nazývám 
pragmatickou vírou.

Běžným prubířským kamenem toho, zda to, co člověk tvrdí, si pou
ze namlouvá, nebo zdaje to alespoň jeho subjektivní přesvědčení, tj. 
pevná víra, je sázka. Často se stává, že někdo vyslovuje své věty s ta
kovou sebejistotou a umíněností, až se zdá, že dal zcela stranou veš
keré obavy z omylu. Sázka ho zarazí. Mnohdy se ukáže, že věrohod
nost toho, co si namlouvá, mu stojí za to, aby vsadil jeden dukát, ale 
nikoli deset dukátů. Na ten první si totiž ještě troufne, ale u desátého si 
uvědomí, čeho si dříve nevšiml, že je totiž docela dobře možné, že se 
mýlil. Jestliže si v duchu představíme, že bychom měli kvůli něčemu 
dát v sázku štěstí celého života, náš triumfující soud rychle ochabuje, 
stáváme se velmi nesmělými a objevujeme najednou, že tak daleko 
naše víra nesahá. A tak má pragmatická víra jen jeden stupeň, který 
může být podle různosti zájmů, které jsou přitom ve hře, velký, nebo 
také malý.

Protože však -  třebaže nemůžeme, jde-li o nějaký konkrétní objekt, 
podniknout vůbec nic, a naše domnění je tedy pouze teoretické -  přece 
jen můžeme v mnoha případech pojmout v myšlenkách a představovat 
si nějaký podnik, pro který se domníváme mít dostatečné důvody, jen 
kdyby existoval prostředek jak dosáhnout v té věci jistoty, existuje 
tedy i v teoretických soudech analogon praktických soudů, na jejichž 
domnělost se hodí slovo víra. Můžeme ji nazývat doktrinální vírou. 
Kdyby to bylo možné pomocí nějaké zkušenosti zjistit, rád bych vsadil 
všechen svůj majetek na to, že alespoň na jedné z planet, které vidíme, 
se nacházejí obyvatelé. Proto říkám, že to není pouhé mínění, nýbrž 
silná víra (pro jejíž správnost bych dal v sázku mnohé výhody života), 
že existují také obyvatelé j iných světů.

Musíme přiznat, že nauka o existenci Boha patří k doktrinální víře. 
Ačkoli totiž nemusím, pokud jde o teoretické poznání světa, nařizovat 
nic, co by tuto myšlenku nutně předpokládalo jako podmínku mého 
vysvětlení jevů světa, nýbrž jsem naopak povinen používat svého ro
zumu tak, jako kdyby vše bylo pouhou přírodou, je účelná jednota
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přece jen tak důležitou podmínkou aplikace rozumu na přírodu, že ji 
nemohu vůbec pominout, tím spíše, že mi o tom zkušenost navíc po
dává řadu příkladů. Neznám však žádnou jinou podmínku této jednoty, 
která by z ní dělala návod ke zkoumání přírody, než předpoklad, že to 
vše tak podle nej moudřejších účelů uspořádala nejvyšší inteligence. 
Předpoklad moudrého tvůrce světa je tudíž podmínkou sice naho
dilého, ale přesto nikoli nedůležitého účelu, totiž abych měl nějaké 
vodítko při zkoumání přírody. Užitečnost tohoto předpokladu také 
velmi často potvrzují výsledky mých pokusů, a nic proti nim nemůže 
být rozhodujícím způsobem uvedeno, takže bych říkal příliš málo, 
kdybych chtěl své domnění nazývat pouze míněním. Dokonce i v tom
to teoretickém ohledu lze říci, že pevně věřím v Boha. Ale tato víra 
přesto není v přísném smyslu praktická, nýbrž musí být nazývána 
doktrinální vírou, kterou musí theologie přírody (fysikotheologie) 
všude nutně vyvolávat. Se zřetelem ke zmiňované moudrosti a vzhle
dem k výtečné výbavě lidské přirozenosti a jí tolik nepřiměřené krát
kosti života lze nalézat dostatečný důvod k doktrinální víře v budoucí 
život lidské duše.

Výraz víry je v takových případech projevem skromnosti v objek
tivním ohledu, ale také projevem pevnosti důvěry v subjektivním ohle
du. Kdybych chtěl pouze teoretické domnění nazývat i jen hypotézou, 
kterou bych byl oprávněn přijmout, tak bych už tím naznačoval, že 
mám důkladnější pojem o povaze příčiny světa a o onom světě, než 
mohu skutečně prokázat. Cokoli totiž přijmu i jen jako hypotézu, o tom 
musím vědět -  alespoň co se vlastností týče -  tolik, že si nemusím 
vymýšlet jeho pojem, nýbrž jen jeho existenci. Slovo „víra“ se ale týká 
jen vodítka, které mi poskytuje nějaká idea, a subjektivního vlivu na 
podporu mých rozumových činností, které mne u této ideje přidržují,
i když nejsem s to vydat o ní počet ve spekulativním ohledu.

Pouhá doktrinální víra ale má v sobě cosi kolísavého; obtížemi, které 
se ve spekulaci vyskytují, jsme z této víry často vylučováni, i když se 
k ní nevyhnutelně stále znovu vracíme.

Zcela jinak je tomu s vírou morální. Zde je totiž naprosto nutné, že 
se něco musí stát, totiž že se ve všech ohledech řídím mravním záko
nem. Účel je zde nevyhnutelně stanoven a podle veškerého mého ná
hledu je možná jen jedna jediná podmínka, za níž tento účel souvisí se 
všemi ostatními účely, a tím má praktickou platnost, totiž že je Bůh 
a příští svět. Zcela jistě také vím, že nikdo nezná jiné podmínky, jež by
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vedly k téže jednotě účelů pod morálním zákonem. Jelikož však je 
mravní předpis zároveň mou maximou (rozum totiž přikazuje, že jí má 
být), budu neoblomně věřit v existenci Boha a v příští život, a jsem si 
jist, že tuto víru nemůže nic zviklat, protože tím by byly vyvráceny 
samy mé mravní zásady, kterých se nemohu zříci, aniž bych se stal ve 
svých vlastních očích hodným opovržení.

Po zmaření všech ctižádostivých záměrů rozumu potulujícího se za 
hranicemi veškeré zkušenosti nám toho tak zbývá ještě dost, abychom 
měli důvod být s tím v praktickém ohledu spokojeni. Nikdo se ovšem 
nebude moci pyšnit tím, že ví, že je Bůh a příští život; neboť jestliže to 
ví, pak je to právě ten muž, kterého jsem již dlouho hledal. Všechno 
vědění (pokud se týká nějakého předmětu pouhého rozumu) můžeme 
sdělit, a já bych tedy mohl také doufat, že díky jeho poučení uvidím 
své vědění obdivuhodně rozšířené. Tak tomu ale není, protože pře
svědčení není logickou, nýbrž morální jistotou, a jelikož ta se zakládá 
na subjektivních důvodech (na morálním smýšlení), nesmím říci ani: 
yJe  morálně jisté, že Bůh jest“ atd., nýbrž: ,Já jsem si morálně jistý“ 
atd. To znamená: víra v Boha a v onen svět je s mým morálním smýš
lením tak propletena, že se ztráty tohoto smýšlení bojím právě tak málo 
jako nebezpečí, že by mi někdy mohla být vyrvána víra.

Na pováženou je přitom pouze to, že se tato rozumová víra zakládá 
na předpokladu morálního smýšlení. Opustíme-li ji a přijmeme-li ně
jakou víru, které by byly mravní zákony zcela lhostejné, stane se otáz
ka, již klade rozum, úkolem pouze pro spekulaci. Mohou ji pak sice 
ještě podporovat silné důvody na základě analogie, ale ne takové důvo
dy, jimž by se muselo poddat i to nej zarytější pochybování.339 V těchto 
otázkách však není žádný člověk prost všeho zájmu. I kdyby si totiž 
přál být -  z nedostatku dobrého smýšlení -  oddělen od morálního 
zájmu, i tak toho zůstává dost, aby se ukázalo, že se bojí Boží existence 
a budoucnosti. K tomu totiž není potřeba nic víc, než že přinejmenším 
nemůže předstírat jistotu, že žádná taková bytost a žádný příští život

339 Lidská mysl má (a věřím, že tomu tak nutně je u každé rozumné bytosti) 
přirozený zájem na moralitě, i když není výlučný a prakticky převažující. 
Upevněte a zesilte tento zájem a shledáte rozum velmi učenlivým, a dokonce 
osvícenějším na to, aby s praktickým zájmem spojoval také zájem speku
lativní. Nestaráte-li se však o to, abyste lidi napřed dělali -  alespoň zpola -  
dobrými, neuděláte z nich nikdy ani lidi upřímně věřící!
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neexistují, k čemuž by musel -  protože by to muselo byt dokázáno
pouhým rozumem, tudíž apodikticky -  připustit, že obojí je nemožné, 
a to je úkol, který na sebejistě nevezme žádný rozumný člověk. To by 
byla negativní víra, která by sice nemohla podnítit moralitu a dobré 
smýšlení, mohla by ale vyvolat jejich analogon, mohla by totiž mocně 
zadržovat propuknutí zlého smýšlení.

Někdo by se ale mohl otázat, zda je to všechno, co čistý rozum 
dokáže, když nám otvírá výhledy za hranice zkušenosti? Neumí vytvo
řit nic víc, než dva články víry? Tolik by určitě dokázalo i běžné roz
važování, a aniž by se o tom radilo s filosofy!

Nechci tu vyzdvihovat zásluhu o lidský rozum, kterou si filosofie 
získala díky namáhavému úsilí své kritiky, i kdyby to nakonec měla 
být zásluha jen negativní, neboť o tom se v následujícím výkladu ještě 
zmíním. Nebo snad požadujete, aby poznání, které se týká všech lidí, 
překračovalo běžné rozvažování a bylo vám odhalováno jen filosofy? 
Právě to, co káráte, je nej lepším potvrzením správnosti našich do
savadních tvrzení, jelikož se tím odhaluje něco, co nemohl nikdo zprvu 
předvídat, totiž že přírodu nelze obviňovat ze stranického rozdělování 
darů týkajících se toho, na čem záleží všem lidem bez rozdílu, a že 
nejvyšší filosofie to vzhledem k podstatným účelům lidské přiroze
nosti nemůže dovést dál než vodítko, jímž příroda obdařila i to nej-
běžnější rozvažování.

Část třetí 
Architektonika čistého rozumu

Architektonikou rozumím umění vytvářet systémy. Protože teprve sy
stematická jednota je tím, co dělá z běžného poznání vědu, tj. co z pou
hého agregátu poznání tvoří systém, je architektonika naukou o tom, 
co je v našem poznání vědecké, a náleží tedy nutně k nauce o metodě.

Naše poznatky nesmějí být pod vládou rozumu nějakou rapsodií, 
nýbrž musí tvořit systém, protože pouze v něm mohou posilovat a pod
porovat podstatné účely rozumu. Systémem však rozumím jednotu 
rozmanitých poznatků, shrnutých pod jednu ideu. Tato idea je rozumo
vým pojmem formy určitého celku, pokud je jím apriorně určen jak 
rozsah rozmanitosti, tak i vzájemný vztah částí mezi sebou. Vědecký
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rozumový pojem tedy obsahuje účel a formu celku, jenž s ním souhla
sí. Jednota účelu, k němuž se vztahují všechny části, jež se v ideji úče
lu vztahují opět k sobě navzájem, způsobuje, že při znalosti těch ostat
ních lze každou jednotlivou část postrádat a že nedochází k žádnému 
nahodilému přidávání nebo neurčitému stupni dokonalosti, která by 
neměla své hranice určené a priori. Celek je tedy rozčleněný (arti- 
culatio), nikoli nakupený (coacervatio); může sice narůstat vnitřně (per 
intus susceptionem),340 nikoli ale vnějškově (per appositionem)341 jako 
zvířecí tělo, k němuž růstem žádný úd nepřibývá, nýbrž každý se stává 

beze změny proporcí -  pro své účely silnější a zdatnější.
Idea potřebuje k provedení schéma, tj. na základě principu účelu 

apriorně určenou podstatnou rozmanitost a uspořádání částí. Schéma, 
které není rozvrženo podle ideje, tj. na základě hlavního účelu rozumu, 
nýbrž empiricky, podle nahodile se nabízejících záměrů (jejichž množ
ství nelze předvídat), tvoří technickou jednotu, zatímco schéma, které 
vzniká jen v důsledku ideje (kde rozum apriorně vytyčuje účely, a ne
očekává je od empirie), tvoří jednotu architektonickou. To, co nazý
váme vědou, a čeho schéma musí obsahovat obrys (monogramma) 
a rozdělení celku v články v souladu s ideou, tj. apriorně, nemůže 
vzniknout technicky, v důsledku podobnosti rozmanitosti nebo z na
hodilé potřeby poznání in concreto k různým libovolným vnějším 
účelům, nýbrž architektonicky, v důsledku příbuznosti a odvození 
z jednoho jediného nej vyššího a vnitřního účelu, který činí celek teprve 
možným a který musí tento celek bezpečně a s ohledem na principy 
odlišovat od všech ostatních.

Nikdo se nepokouší vytvořit vědu, aniž by mu za základ nesloužila 
nějaká idea. Při jejím zpracovávání ale schéma -  ba dokonce definice 
vědy, která je dána hned na počátku -  velmi zřídka odpovídá své ideji; 
neboť ta leží v rozumu jako zárodek, v němž jsou ukryty všechny části 
ještě velmi nerozvinuté a sotva rozpoznatelné mikroskopickým pozo
rováním. Kvůli tomu nesmíme vědy, protože jsou přece všechny vy
tvořeny v určitém obecném zájmu, vysvětlovat a určovat podle popisu, 
který o nich poskytl jejich původce, nýbrž podle ideje, kterou na
cházíme v rozumu samém, na základě přirozené jednoty částí, které její

340
y y
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z vnitřní příčiny“ (Pozn. vyd.)
připojováním zvnějšku“ (Pozn. vyd.)
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původce shromáždil. Pak se totiž ukazuje, že původce vědy, a často
i jeho nej vzdálenější následovníci bloudí kolem ideje, kterou si sami 
nebyli s to ujasnit, a proto ani určit zvláštní obsah, artikulaci (systema
tickou jednotu) a hranice vědy.

Je špatné, že ideu můžeme spatřit v jasnějším světle a celek archi
tektonicky načrtnout podle účelů rozumu teprve tehdy, když jsme po 
dlouhý čas -  podle návodu ideje skryté v našem nitru -  rapsodický 
shromažďovali jako stavební materiál mnohé k ní se vztahující po
znatky, ba dokonce až poté, co jsme je technicky sestavili. Zdá se, že 
tyto systémy byly utvořeny -  jako červi v generatio aequivoca342 -  
z pouhého splynutí nahromaděných pojmů, zprvu zkomoleně, časem 
v úplnosti. Je tomu tak i přesto, že všechny měly své schéma jako pů
vodní zárodek v pouze se rozvíjejícím rozumu, a proto je každý systém 
členěn nejen s ohledem na sebe podle určité ideje, nýbrž všechny jsou 
mezi sebou také účelně spojeny v systému lidského poznání, opět jako 
články celku, a dovolují architektoniku veškerého lidského vědění, 
která by byla v nynější době -  kdy je již nahromaděno tolik látky, nebo 
kdy může být vzata z ruin zřícených starých budov -  nejen možná, ale 
nebyla by dokonce ani příliš obtížná. My se zde spokojíme s tím, že 
dokončíme svůj úkol, totiž že pouze načrtneme architektoniku veš- 
kerého poznání z čistého rozumu, a začneme od toho bodu, kde se 
obecný kořen naší poznávací mohutnosti dělí a vyráží ve dva kmeny, 
z nichž jedním je rozum. Rozumem zde však myslím celou vyšší po
znávací mohutnost, a stavím tedy racionalitu proti empirii.

Jestliže abstrahuji od veškerého obsahu poznání zkoumaného ob
jektivně, pak je ze subjektivního hlediska veškeré poznání buď his
torické, nebo racionální. Historické poznání je cognitio ex datis,343 
zatímco racionální poznání je cognitio ex principiis.344 Poznání nám 
může být původně dáno odkudkoli. Ovšem pro poznávajícího je jen 
historické, pokud poznává jen tolik, kolik mu bylo dáno odjinud, bez 
ohledu na to, zda je získal bezprostřední zkušeností nebo z vyprávění, 
nebo i poučováním (prostřednictvím obecných poznatků). Proto ten, 
kdo se přísně vzato naučil nějaký filosofický systém, například systém

342 „vznik živého z neživého“ (Pozn. vyd.)
343 „poznání z dat“ (Pozn. vyd.)
344 „poznání z principů“ (Pozn. vyd.)
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Woljfův -  i kdyby měl v hlavě všechny zásady, poučky a důkazy, 
včetně členění celé soustavy a uměl vše spočítat na prstech —, přesto 
nemá žádné jiné než úplné historické poznání Woljfovy filosofie; ví 
a soudí jen tolik, kolik mu bylo dáno. Nevyhovuje-li mu nějaká defi
nice, neví, kde má vzít jinou. Vzdělal se podle cizího rozumu. Ná
podobo vací mohutnost totiž není plodivá, tzn. poznání u něj nevzniklo 
z rozumu, a i když to bylo, objektivně vzato, rozumové poznání, přesto 
je -  viděno subjektivně -  pouze poznáním historickým. Dobře vše 
pochopil a pamatoval si, tj. naučil se to, a je sádrovým odlitkem žijí
cího člověka. Rozumové poznatky, které jsou takovými objektivně (tj. 
zpočátku mohou vznikat jen z vlastního rozumu člověka), smějí nést 
tento název jen tehdy i subjektivně, jestliže byly čerpány z obecných 
zdrojů rozumu, z nichž může pramenit i kritika, ba dokonce i zavržení 
naučeného poznání, tj. z principů.

Veškeré rozumové poznání pochází tedy buď z pojmů, nebo z kon
strukce pojmů; první se nazývá poznáním filosofickým, druhé mate
matickým. O vnitřním rozdílu mezi nimi jsem pojednal již v první části 
tohoto dílu.345 Podle toho může být určitý poznatek objektivně filoso
fický, a přesto subjektivně historický, jako je tomu u většiny poslu
chačů a u všech, kdo nikdy nepohlédnou za hranice školy a zůstanou po 
celý život posluchači. Přesto je ale podivné, že matematické poznání 
tak, jak jsme se mu naučili, může platit za rozumové poznání také 
subjektivně a že takový rozdíl, jaký vidíme u filosofického poznání, se 
u něj nevyskytuje. Příčina je v tom, že zdroje poznání, z nichž může 
učitel jedině čerpat, neleží nikde jinde než v bytostných a pravých 
principech rozumu, a že tudíž nemohou být posluchačem získány odji
nud, a ani snad nemohou být popírány, a sice proto, že zde k používání 
rozumu dochází jen in concreto, i když přesto a priori. Toto použití je 
totiž založeno na čistém, a právě proto bezchybném názoru a vylučuje 
veškerý klam a omyl. Ze všech rozumových věd (a priori) se tedy 
můžeme učit jedině matematice, nikdy však filosofii (leda historicky), 
a pokud jde o rozum, můžeme se učit nanejvýše filosofovat.

Filosofie je tedy systémem veškerého filosofického poznání. Mu
síme ji chápat objektivně, jestliže pod ní rozumíme předobraz pro 
posuzování všech pokusů o filosofování. Tento předobraz má sloužit

345 Viz první část „Transcendentálni nauky o metodě“ nazvanou „Disci
plína čistého rozumu“. (Pozn. vyd.)
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k posouzení každé subjektivní filosofie, jejíž budova je často velmi 
rozmanitá a proměnlivá. Takto je filosofie pouhou ideou možné vědy, 
která sice nikde není dána in concreto, ale jíž se snažíme přibližovat po 
různých cestách tak dlouho, až bude odhalena ta jediná, smyslovosti 
silně zarostlá stezka, a až se podaří -  bude-li to člověku dopřáno -  při
blížit dosud nepovedenou kopii originálu. Až do té doby se nelze žád
né filosofii učit; neboť kde je? Kdo ji vlastní a podle čeho se pozná? 
Můžeme se učit pouze filosofovat, tj. cvičit talent rozumu v sledování 
jeho obecných principů na jistých existujících pokusech, ale vždy s vý
hradou, že rozum má právo zkoumat ony principy samy, co do jejich 
pramenů, a potvrzovat je, nebo zavrhovat.

Až potud je ale pojem filosofie346 jen školským pojmem, totiž po
jmem systému poznání, které je hledáno jen jako věda, aniž by jeho 
účelem bylo něco víc než systematická jednota vědění, a tedy logická 
dokonalost poznání. Existuje však ještě světový pojem filosofie (con- 
ceptus cosmicus), z kterého tento název vždy vycházel, zejména když 
jej lidé jakoby personifikovali a v ideálu filosofa si představovali něco 
jako pravzor. V tomto ohledu je filosofie vědou o vztahu veškerého 
poznání k podstatným účelům lidského rozumu (teleologia rationis 
humanae) a filosof je nikoli umělcem rozumu, nýbrž jeho zákonodár
cem. V takovém smyslu by bylo velmi domýšlivé, aby se někdo sám 
nazýval filosofem a holedbal se, že se vyrovnal pravzoru, který je 
obsažen pouze v ideji.

Jakkoli výtečně by matematik a přírodovědec pokročili v rozumo
vém poznání a jakkoli mnoho by logik pokročil v poznání filosofic
kém, přesto jsou všichni jen mistry rozumu. Ideálně však existuje ještě 
jeden učitel, který všechny tyto umělce zaměstnává a používá je jako 
nástroje k tomu, aby podpořil podstatné účely lidského rozumu. Jedině 
toho bychom museli nazývat filosofem; protože se však on sám nikde 
nenachází, zatímco idea jeho zákonodárství je všude, a to v každém 
lidském rozumu, budeme se držet pouze ideje a určíme blíže, jakou 
systematickou jednotu z hlediska účelů předepisuje filosofie podle 
tohoto světového pojmu.347

346 V PE připojeno: „Idealista, idea“ -  E CLXXXII, Ak. XXIII, 50. (Pozn. 
vyd.)

347 Světovým pojmem se zde nazývá pojem, který se týká toho, co každého 
nutně zajímá; pokud se tedy na nějakou vědu dívám jen jako na určitý druh
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Podstatné účely proto ještě nejsou těmi nej vyššími účely. Nej vyšším 
z nich (při dokonalé systematické jednotě rozumu) může být jen účel 
jediný. Proto jsou buď účelem konečným, nebo účely podřízenými,

»

které k onomu nej vyššímu účelu nutně náležejí jako prostředky. Ko
nečným účelem není nic jiného než celé poslání člověka, a filosofie, 
která pojednává o tomto poslání, se nazývá morálkou. Pro tuto před
nost, kterou má morální filosofie před všemi ostatními pokusy rozumu, 
rozuměli staří myslitelé pod slovem „filosof“ vždy zároveň a pře
devším moralistu, a už jen vnější dojem sebeovládání pomocí rozumu 
způsobuje, že ještě dnes o někom analogicky říkáme, že je to filosof, i 
když má pouze omezené vědění.

Zákonodárství lidského rozumu (filosofie) má jen dva předměty, 
přírodu a svobodu, a obsahuje tedy jak přírodní zákon, tak také mravní 
zákon; zpočátku ve dvou zvláštních systémech, nakonec ale ve filo
sofickém systému jednom jediném. Filosofie přírody se týká všeho, co 
jest; filosofie mravů jen toho, co být má.

Veškerá filosofie je buď poznáním z čistého rozumu, nebo rozu
movým poznáním na základě empirických principů. První se nazývá
čistou, druhá empirickou filosofií.

Filosofie čistého rozumu je buď propedeutikou (průpravou), která 
zkoumá rozumovou mohutnost z hlediska veškerého čistého poznání 
a priori, a nazývá se kritikou, nebo je, za druhé, systémem čistého 
rozumu (vědou), a celek (opravdového právě tak jako zdánlivého) filo
sofického poznání z čistého rozumu v systematické souvislosti se na
zývá metafyzikou. Ačkoli tento název může být dán i celé čisté filosofii 
včetně kritiky a zahrnovat jak zkoumání všeho toho, co kdy může být 
a priori poznáno, tak i výklad toho, co tvoří systém čistých filosofic
kých poznatků tohoto druhu, a liší se tedy od veškerého empirického, 
jakož i matematického používání rozumu.

Metafyzika se dělí na metafyziku spekulativního a praktického po
užívání čistého rozumu, a je tedy buď metafyzikou přírody, nebo me
tafyzikou mravů. Metafyzika přírody obsahuje všechny čisté rozumové 
principy z pouhých pojmů (a tedy s vyloučením matematiky) o teore
tickém poznání všech věcí. Metafyzika mravů obsahuje principy, které 
určují veškeré konání a nekonání a priori a činí je nutným. Moralita je

obratnosti, jak dosáhnout určitých libovolných účelů, pak určuji její účel 
podle školských pojmu.
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tedy jedinou zákonitostí jednání, která může být odvozena plně a priori 
z principů. Proto je metafyzika mravů vlastně čistou morálkou, která 
není založena na žádné antropologii (na žádné empirické podmínce). 
Metafyzika spekulativního rozumu je pak to, co se obvykle nazývá 
metafyzikou v užším smyslu; pokud ale čistá mravouka přesto náleží 
k zvláštnímu kmeni lidského, a sice filosofického poznání z čistého 
rozumu, ponecháme jí onen název, i když zde mravouku odsouváme 
stranou jako něco, co nyník našemu účelu nepatří.

Je mimořádně důležité, abychom poznatky, které jsou co do svého 
druhu a původu odlišné od jiných, izolovali a pečlivě se vystříhali toho, 
aby splynuly v jednu směs s jinými, s nimiž jsou při používání obyčej
ně spjaty. Co dělají chemikové při rozboru látek, co dělají matematiko
vé ve své čisté nauce o velikostech, to je ještě mnohem více povinností 
filosofů, totiž aby byli s to s jistotou určit podíl, který má nějaký 
zvláštní druh poznání na roztěkaném používání rozvažování, neboli 
jeho vlastní hodnotu a vliv. Proto nemohl lidský rozum od okamžiku, 
kdy začal myslet, či spíše přemýšlet, nikdy postrádat metafyziku, ale 
zároveň ji nebyl s to podat dostatečně očištěnou od všeho cizorodého. 
Idea takové vědy je právě tak stará jako spekulativní lidský rozum; 
a který rozum nespekuluje, ať už se to děje scholastickým, nebo po
pulárním způsobem? Musíme však uznat, že rozlišení těchto dvojích 
elementů našeho poznání -  z nichž jedny jsou plně a priori v naší moci, 
zatímco druhé lze čerpat jen a posteriori ze zkušenosti -  zůstalo do
konce i u myslitelů z povolání jen velmi nezřetelné, a proto nemohlo 
nikdy vést k vytyčení hranic nějakého zvláštního druhu poznání, tudíž 
ani uskutečnit pravou ideu vědy, která tak dlouho a tak silně zaměstná
vala lidský rozum. Jestliže jsme řekli, že metafyzika je vědou o prv
ních principech lidského poznání, nemysleli jsme tím žádný zcela 
zvláštní druh poznání, nýbrž jen určitý stupeň jeho obecnosti, jímž 
jsme je tedy mohli zřetelně odlišit od empirična, neboť i mezi empi
rickými principy jsou některé obecnější, a proto vyšší než jiné. Ale kde 

' máme v řadě takového podřazování (kdy nerozlišujeme to, co je po
znáno plně a priori, od toho, co může být poznáno jen a posteriori) 
učinit řez, který by oddělil první část a nejvyšší články od poslední 
části a podřízených článků? Co bychom řekli tomu, kdyby chronologie 
dovedla označovat světové epochy jen tak, že by je rozdělila na první 
staletí a pak na ta následující? Patří páté, desáté století atd. také k těm 
prvním?, ptali by se lidé. Právě tak se ptám i já: Patří pojem rozprostra-
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něného do metafyziky? Odpovídáte: Ano! Ale, ale -  a pojem tělesa 
také? Ano! A pojem kapalného tělesa? Tady se zarazíte, neboť když to 
takto půjde dál, bude do metafyziky patřit všechno. Z toho je vidět, že 
hranice vědy nemůže určovat pouhý stupeň podřazenosti (zvláštního 
pod obecné), nýbrž v našem případě jen naprostá různorodost a od
lišnost původu. Základní ideu metafyziky na druhé straně zatemnilo to, 
že metafyzika jako poznání a priori je do určité míry stejnorodá s mate
matikou, a tato stejnorodost, pokud jde o jejich apriorní původ, je sice 
činí navzájem příbuznými, ale pokud jde o způsob poznání u prvé, tj. 
z pojmů, ve srovnání se způsobem usuzování u druhé, tj. pouze pomocí 
konstrukce pojmů a priori, tedy pokud jde o rozdíl mezi filosofickým 
a matematickým poznáním, tak se zde ukazuje tak zásadní nestejnoro- 
dost, kterou jsme sice vždy nějak cítili, avšak nikdy jsme ji nedokázali 
převést na zřetelná kritéria. Tím se pak stalo, že jelikož se filosofové 
sami mýlili při rozvíjení ideje své vědy, nemohlo mít zpracování této 
vědy žádný určitý cíl a žádnou bezpečnou směrnici. Filosofové zůstali 
při tak svévolně rozvržených projektech nevědomí, pokud jde o cestu, 
po níž by se měli dát, a věčně se mezi sebou přeli o objevech, které 
údajně každý na své cestě učinil. Uvedli tak svou vědu v opovržení
nejprve u jiných, a nakonec i u sebe samých.

Všechno čisté poznání a priori tvoří tedy díky zvláštní poznávací 
mohutnosti, v níž může jedině mít své sídlo, zvláštní jednotu, a meta
fyzika je onou filosofií, která má toto poznání v systematické jednotě 
představovat. Spekulativní část filosofie, která si tento název přede
vším přisvojila, totiž ta, kterou nazýváme metafyzikou přírody a která 
uvažuje o všem, pokud to jest (nikoli o tom, co být má), apriorně na 
základě pojmů, se pak dělí následujícím způsobem:

Takzvaná metafyzika v užším smyslu se skládá z transcendentálni 
filosofie a z fyziologie čistého rozumu. První nauka zkoumá jen rozva
zování a rozum sám v systému všech pojmů a zásad, které se vztahují 
k předmětům vůbec, aniž by předpokládala objekty, které by byly dány 
(ontologia). Druhá nauka zkoumá přírodu, tj. úhrn daných předmětů 
(ať už jsou dány smyslům, nebo, chcete-li, nějakému jinému druhu

348

348
y y Budu ji dělit s ohledem na třídy kategorií, takže v každé třídě třetí 

kategorie, která v sobě zahrnuje obě ostatní, poskytuje ideu vědy: 1. obecná 
ontologie, 2. nauka o přírodě, 3. kosmologie, 4. theologie.“ -  E CLXXXIII, 
Ak. XXIII, 43. (Pozn. vyd.)
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názoru), a je tedy fyziologií (ačkoli jen physiologia rationalis). Po
užívání rozumu je pak při tomto racionálním zkoumání přírody buď 
fyzické, nebo hyperfyzické, či lépe, buď imanentní, nebo transcen
dentní. První způsob používání se týká přírody, pokud může být její 
poznání aplikováno na zkušenost (in concreto), používání druhé se 
týká takového spojení předmětů zkušenosti, které veškerou zkušenost 
překračuje. V této transcendentní fyziologii se pak jedná o spojení, 
které je s ohledem na svůj předmět buď vnitřní, nebo vnější, přičemž 
však obě spojení možnou zkušenost překračují, a to ke svému před
mětu. První spojení je fyziologií veškeré přírody, tj. transcendentálním 
poznáním světa, druhé je fyziologií souvislosti veškeré přírody s něja
kou bytostí nad přírodou, tj. transcendentálním poznáním Boha.

Imanentní fyziologie naproti tomu zkoumá přírodu jako úhrn všech 
předmětů smyslů, tudíž tak, jak je nám dána, ale jen s ohledem na 
apriorní podmínky, za nichž nám vůbec může být dána. Existují však 
jen dvojí předměty této přírody: 1. Předměty vnějších smyslů, a tudíž 
jejich úhrn, tělesná příroda. 2. Předmět vnitřního smyslu, duše, 
a s ohledem na její základní pojmy vůbec, příroda myslící. Metafyzika 
tělesné přírody se nazýváfyzikou, a protože má obsahovat jen principy 
poznání a priori, nazývá se fyzikou racionální. Metafyzika myslící pří
rody se nazývá psychologií, a z právě uvedené příčiny je zde pod ní tře
ba rozumět jen racionální poznání myslící přírody.

Celý systém metafyziky se podle tohoto dělení skládá ze čtyř hlav
ních částí, totiž z: 1. ontologie, 2. racionální fyziologie, 3. racionální 
kosmologie, 4. racionální theologie. Druhá část, totiž nauka o povaze 
čistého rozumu, má dva oddíly, physica rationalis349 a psychologia 
rationalis.

349 Nedomnívejte se, prosím, že tím myslím to, co se obyčejně nazývá 
physica generalis a co je spíše matematikou než filosofií přírody. Metafyzika 
přírody se totiž naprosto liší od matematiky, a nemůže také nabídnout ani 
zdaleka tolik rozšiřujících náhledů jako ona, přesto je však velmi důležitá, 
pokud jde o kritiku čistého rozvažovacího poznání vůbec aplikovatelného na 
přírodu. Z nedostatku této kritiky zatížili dokonce matematikové -  jelikož 
sdílejí jisté obecné, ve skutečnosti však metafyzické pojmy -  nauku o přírodě 
nepozorovaně hypotézami, které při kritice těchto principů zmizí, aniž by se 
tím sebeméně narušilo používání matematiky na tomto poli (které je zcela
nepostradatelné).
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Původní idea filosofie čistého rozumu toto dělení sama předepisuje.
Jde tedy o dělení architektonické, jež odpovídá jejím podstatným úče
lům, a nikoli pouze technické, zřízené podle náhodně vnímaných pří
buzností a jakoby nazdařbůh. Právě proto je ale také neměnné a záko
nodárné. V tomto dělení se ale objevuje několik bodů, které vyvolávají 
pochybnosti a které by mohly oslabovat přesvědčení, zdaje v souladu 
se zákonem.

Za prvé, jak mohu očekávat poznání a priori, a tedy metafyziku,
o předmětech, pokud jsou dány našim smyslům, tudíž a posteriori? 
A jak lze podle principů a priori poznat přirozenost věcí a dospět k ra
cionální fyziologii? Odpověď zní: Ze zkušenosti si nebereme nic víc, 
než co je nutné k tomu, abychom si dali nějaký objekt buď vnějšího, 
nebo vnitřního smyslu. To první se děje pomocí pojmu hmoty (ne
prostupné neživé rozprostraněnosti), to druhé pomocí pojmu myslící 
bytosti (v empirické vnitřní představě: „Já myslím“). V celé metafy
zice těchto předmětů se jinak musíme zcela zdržet empirických prin
cipů, které by rády k pojmu přidaly ještě nějakou zkušenost, aby z toho 
mohly o těchto předmětech něco usoudit.

Za druhé, když padla naděje, že dosáhneme něčeho užitečného a pri
ori, kde zůstala empirická psychologie, která měla v metafyzice odjak
živa své místo a od níž se v naší době očekávaly pro objasnění meta
fyziky tak velké věci? Odpovídám: Zůstane tam, kam musí patřit vlastní 
(empirická) nauka o přírodě, totiž po boku aplikované filosofie, pro niž 
obsahuje čistá filosofie principy a priori, která tedy musí být s onou sice 
spojena, ale nesmí s ní být směšována. Empirická psychologie tedy 
musí být z metafyziky zcela vyhoštěna, a je z ní také už kvůli její ideji 
vyloučena. Pro školní potřebují tam nicméně ještě stále budeme muset 
přiznávat nějaký koutek (i když jen jako epizodě), a to z ekonomických 
pohnutek, poněvadž ještě není tak bohatá, aby vydala na samostatné 
studium, a přece je přespříliš důležitá na to, abychom ji zcela vyloučili 
nebo připojili jinam, kde by byla ještě méně doma než v metafyzice. Je 
tedy pouze dávno přijatou cizinkou, které na nějaký čas dopřejeme 
pobyt, než se bude moci nastěhovat do svého vlastního příbytku v ně- 
j aké zevrubné antropologii (v pándánu empirické přírodovědy).

Taková je tedy obecná idea metafyziky, která -  protože se od ní 
zpočátku očekávalo víc, než bylo možno oprávněně požadovat, 
a všichni se po nějaký čas kochali v příjemných vyhlídkách -  nakonec 
upadla ve všeobecné opovržení, jelikož se lidé cítili ve své naději
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podvedeni. Z celého průběhu naší kritiky jsme se mohli dostatečně 
přesvědčit, že i když metafyzika nemůže být základní oporou nábožen
ství, musí přece vždy zůstat jeho obranným štítem, a že lidský rozum, 
který je dialektický již směřováním své přirozenosti, se nikdy nemůže 
obejít bez takové vědy, která ho drží na uzdě a pomocí vědeckého 
a zcela evidentního sebepoznání zabraňuje spoušti, již by bezzákonný 
spekulativní rozum zcela nepochybně natropil jak v morálce, tak v ná
boženství. Můžeme si tedy být jisti, že -  jakkoli odmítavě nebo po
hrdavě se tváří ti, kdo neumějí vědu posuzovat podle její povahy, 
nýbrž pouze podle jejích nahodilých účinků -  lidé se k ní budou vždy 
vracet jako ke zhrzené milence, poněvadž v ní rozum musí -  jelikož 
v ní jde o podstatné účely -  neúnavně pracovat buď na získání dů
kladného náhledu, nebo na ničení správných náhledů, které již existují.

Metafyzika přírody, právě tak jako metafyzika mravů, zejména však 
kritika rozumu, odvažujícího se používat vlastní křídla, která předchází 
jako průprava (propedeuticky), jsou tedy jediné tím, co můžeme nazý
vat filosofií v pravém smyslu slova. Filosofii jde vlastně jen o moud
rost, ale prostřednictvím vědy. Je to jediná cesta, která, je-li jednou 
proražena, nikdy nezaroste a nedovolí žádná zbloudění. Matematika, 
přírodověda, dokonce i empirická znalost člověka mají sice velkou 
cenu jako prostředky, většinou k nahodilým, ale přesto nakonec nut
ným a podstatným účelům lidstva. Docilují toho však jen prostřed
nictvím rozumového poznání z čistých pojmů, které -  ať je nazýváme 
jakkoli -  není vlastně ničím jiným než metafyzikou.

Právě proto je také metafyzika završením veškeré kultury lidského 
rozumu a jako taková je nepostradatelná, i když její vliv jakožto vědy 
na jisté konkrétní účely ponecháme stranou. Metafyzika totiž zkoumá 
rozum co do jeho elementů a nej vyšších maxim, které musí u někte
rých věd tvořit dokonce základ jejich možnosti, u všech pak základ je
jich používání. To, že metafyzika jakožto pouhá spekulace slouží spíše 
k tomu, aby zabránila omylům, než aby rozšířila poznání, není její ceně 
na újmu, nýbrž jí to díky jejímu cenzurnímu úřadu, který zajišťuje 
obecný pořádek a svornost, ba prospěch vědecké obce, spíše dodává na 
vážnosti a důstojnosti a její odvážné a plodné zpracování brání tomu, 
abychom se vzdalovali od hlavního účelu, obecné blaženosti.
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Část čtvrtá 
Dějiny čistého rozumu

Tento název zde označuje pouze prázdné místo, které v systému zůstá
vá a které v budoucnu musí být zaplněno. Omezím se pouze na to, že 
z transcendentálního hlediska, totiž z hlediska přirozenosti čistého 
rozumu, přehlédnu celek dosavadních zpracování čistého rozumu, 
který mému zraku sice předkládá budovu, ale jen budovu v troskách.

Je došti zvláštní, i když se to přirozeně nemohlo seběhnout jinak, že 
lidé v dětském věku filosofie začínali tím, čím bychom my nyní raději 
končili, totiž že studovali nejprve poznání Boha a naději v onen svět, 
nebo dokonce vlastnosti tohoto světa. Přestože nezpracované nábožen
ské pojmy mohly udržovat staré zvyky, které ještě zbyly z dob přírod
ního stavu národů, jejich osvícenější části to nebránilo v tom, aby se 
věnovala svobodnému zkoumání tohoto předmětu, a lidé snadno na
hlédli, že nemůže být důkladnějšího a spolehlivějšího prostředku, jak 
se zalíbit neviditelné moci, která vládne světem, abychom byli šťastni 
alespoň na onom světě, než bezúhonný způsob života. Theologie a mo
rálka proto představovaly dvě hnací síly, či lépe východiska všech ab
straktních rozumových zkoumání, kterým se pak lidé v každé době 
věnovali. Zprvu byla theologie vlastně tím, co postupně zatahovalo 
pouhý spekulativní rozum do podniku, který se stal později tak slav
ným pod názvem metafyzika.

Nechci nyní rozlišovat doby, na které připadla ta či ona změna v me- 
tafyzice, nýbrž chci jen letmo náčrtnout rozdílnost idejí, které daly 
podnět k hlavním revolucím. Shledávám přitom trojí účel, kvůli němuž 
byly zosnovány nejpověstnější změny na této scéně.

1. Pokud jde o předmět všech našich rozumových poznatků, byli 
jedni pouze senzuálními filosofy, druzí pouze filosofy intelektuálními. 
Epikúros by mohl být zmíněn jako nej významnější filosof smyslo
vosti, zatímco Platón jako nej významnější filosof intelektuálna. Tento 
rozdíl škol, jakkoli je subtilní, začal již v nej ranějších dobách a udržel 
se dlouho bez přerušení. Stoupenci smyslovosti tvrdili, že jedině ve 
smyslových předmětech je skutečnost a že vše ostatní je výmysl; stou
penci intelektuálna proti tomu namítali, že ve smyslech není nic než
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zdání a že jen rozvažování poznává pravdu. Proto ale ještě neupírali ti 
první rozvažovacím pojmům realitu, byla však u nich jen logická, 
zatímco u těch druhých byla mystická. Stoupenci smyslovosti při
pouštěli intelektuálni pojmy, ale uznávali pouze senzibilní předměty; 
stoupenci intelektuálna požadovali, aby pravé předměty byly pouze 
inteligibilní, a hájili nazírání prostřednictvím čistého rozvažování bez 
doprovodu smyslů, které je podle jejich mínění pouze zatemňují.

2. Pokud jde o původ čistých rozumových poznatků, šlo o to, zda 
jsou odvozeny ze zkušenosti, nebo zda mají svůj zdroj -  nezávisle na 
ní -  v rozumu. Aristoteles může být považován za představitele empi- 
riků, zatímco Platón za představitele noologů. Locke, který v novější 
době následoval prvního z uvedených myslitelů, a Leibniz, který násle
doval druhého (i když v dostatečném odstupu od jeho mystického 
systému), nebyli ovšem ještě s to dovést tento spor k žádnému rozhod
nutí. Epikúros sám ve svém senzuálním systému alespoň postupoval 
mnohem důsledněji (neboť svými názory nikdy nepřekračoval hranice 
zkušenosti) než Aristotelés a Locke, protože zejména ten druhý, poté 
co odvodil všechny pojmy a základní věty ze zkušenosti, zašel při 
jejich používání tak daleko, že tvrdil, že existenci Boha a nesmrtelnost 
duše (přestože oba předměty leží zcela za hranicemi možné zkuše
nosti) můžeme dokázat se stejnou evidencí jako nějakou matematickou
poučku.350

3. Pokud jde o metodu. Máme-li něco nazývat metodou, musí to být
postup podle zásad. Metody, které nyní panují v tomto oboru přírod
ního bádání, lze rozdělit na naturalistické a scientistické. Naturalista 
čistého rozumu se řídí zásadou, že v nej vznešenějších otázkách, které 
tvoří úkol metafyziky, toho lze bez vědy pomocí běžného rozumu 
(který nazývá „zdravým rozumem“) dokázat víc než pomocí speku
lace. Tvrdí tedy, že velikost a vzdálenost Měsíce můžeme bezpečněji 
určit od oka, než pomocí matematických oklik. Pouhá misologie je tak 
převedena na zásady, a co je nejnesmyslnější, zanedbávání všech umě
lých prostředků se vychvaluje jako ta pravá metoda, jak rozšiřovat 
poznání. Pokud jde totiž o nedostatek hlubšího náhledu u naturalistů, 
není důvod klást jim něco k tíži. Řídí se obecným rozumem, aniž by 
svou nevědomost velebili jako metodu, která by měla obsahovat tajem-

350 J. Locke, Esej o lidském rozumu, IV, 10, 1, Praha 1984, str. 337 n
(Pozn. vyd.)
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ství, jak vyzvednout pravdu z Démokritovy hluboké studny. Quod sa- 
pio, satis est mihi; non ego curo, esse quod Arcesilas aerumnosique 
Solones (Persius),351 je jejich heslem, při němž mohou spokojeně 
a chvályhodně žít, aniž by se starali o vědu nebo se pletli do jejích zá
ležitostí.

Pokud jde o příznivce s dentistické metody, mohou postupovat buď 
dogmaticky, nebo skepticky, v každém případě mají však povinnost po
stupovat systematicky. Jestliže tu jmenuji, pokud jde o ty první, pověst
ného Woljfa, a pokud jde o ty druhé, Davida Huma, nemusím vzhle
dem ke svému nynějšímu zájmu jmenovat ostatní. Jedině kritická cesta 
je ještě otevřena. Jestliže byl čtenář ochoten a měl dost trpělivosti 
projít tuto cestu se mnou, může nyní sám posoudit, zda by nebylo 
možno -  zlíbí-li se mu přispět svým dílem k tomu, aby se tato stezka 
změnila na hlavní silnici -  dosáhnout ještě před koncem tohoto století 
cíle, jehož nebyla s to dosáhnout mnohá staletí: totiž přivést lidský 
rozum k úplnému uspokojení v tom, co sice vždy zaměstnávalo jeho 
vědychtivost, ale dosud marně.

351 „Co znám, to mi stačí, já namoutě nechci k nějakým Arkesilaům a chu
dákům Solónům patřit.“ -  Persius, Satiry, III, 78-79, Praha 1990. (Pozn. vyd.)
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Předmluva

A VII Lidsky rozum má zvláštní osud, pokud jde o jeden druh jeho poznatku:
je zatěžován otázkami, které nemůže odmítnout, neboť jsou mu uklá
dány jeho vlastní přirozeností, avšak nemůže na ně ani odpovědět, 
protože překračují veškerou jeho schopnost.

Do těchto rozpaků se rozum dostává bez vlastní viny. Začíná zása
dami, jejichž používání je v průběhu zkušenosti nevyhnutelné a záro
veň jejím prostřednictvím dostatečně ověřené. Stoupá s nimi (jak to 
vyžaduje i jeho přirozenost) stále výše, k vzdálenějším podmínkám.

A VIII Jelikož však vidí, že takto jeho práce musí zůstat vždy nedokončena,
protože otázky nikdy nekončí, je nucen hledat útočiště u zásad, které 
překračují veškeré možné zkušenostní používání a které se zároveň 
zdají tak neproblematické, že je s nimi srozuměn i běžný lidský rozum. 
Tím však upadá do temnot a rozporů, z nichž lze sice poznat, že musí 
pocházet z jakýchsi skrytých omylů, které však není s to odhalit, pro
tože zásady, jež používá, přesahují hranice veškeré zkušenosti a ne-

»

uznávají ji jako prubířský kámen. Bojiště těchto nekonečných sporů se 
nazývá metafyzika.

Byly doby, kdy byla nazývána.královnou všech věd, a považujeme-li 
za čin již vůli, pak si toto čestné pojmenování vzhledem k mimořádné 
důležitosti svého předmětu jistě zasloužila. Dnes patří k módnímu tónu 
doby jí obecně opovrhovat a naše zapuzená a opuštěná matróna naříká, 

AIX že je jako Hekabé: Modo maxima rerum, tot generis natisque potens ...
nunc trahor exul, inops.352

352 Kdys nej mocnější jsem byla ze všech a vládkyně skrze množství zeťů 
a dětí, ... nyní jsem oloupena vlečena pryč.“ -  Ovidius, Proměny, XIII, 508 
510, Praha 1974. (Pozn. vyd.)
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Zpočátku, pod správou dogmatiků, vládla despoticky. Protože však 
toto zákonodárství na sobě neslo ještě stopy starého barbarství, zvrhlo 
se postupně následkem vnitřních krizí v úplnou anarchii a skeptikové, 
podobně jako nomádi, kteří si oškliví každé pravidelné obdělávání 
půdy, rozbíjeli čas od času občanskou jednotu. Protože jich ale naštěstí 
bylo jen málo, nemohli zabránit tomu, aby se dogmatikové vždy znovu 
nepokoušeli o její opětovné obdělání, i když nikoli podle plánu, s nímž 
by všichni souhlasili. V novější době se sice už zdálo, že se prostřed
nictvím určité fyziologie lidského rozvažování (od slavného Locka) 
se všemi spory skoncuje a že se plně rozhodne o oprávněnosti oněch 
nároků; ukázalo se však, že ačkoli byl původ oné údajné královny 
odvozen z lůzy obyčejné zkušenosti, díky čemuž její troufalost musela 
právem vzbuzovat podezření, že přesto -  protože tato genealogie jí 
byla vskutku přisouzena neprávem -  by mohla stále ještě uplatňovat 
své nároky, čímž vše opět upadlo do zastaralého, červotočem pro- A X 
lezlého dogmatismu, a odtud do pohrdání, z něhož chtěli filosofové 
tuto vědu vymanit. Nyní, když všechny cesty (jak jsme si namlouvali)

353

selhaly, panuje ve vědách znechucení a naprostá lhostejnost, matka 
chaosu a noci, a přece zároveň i počátek, či přinejmenším předehra 
brzkého přetvoření a obrody těchto věd, poté co se staly špatně uplat
ňovanou pílí temnými, konfúzními a nepoužitelnými.

Je totiž marné pokoušet se předstírat lhostejnost vůči takovým zkou
máním, jejichž předmět nemůže být lidské přirozenosti lhostejný. Oni 
údajní indiferentistéi54 -  i kdyby se sebevíce snažili skrývat tím, že 
školskou řeč zamění za populární tón, za předpokladu, že si vůbec 
něco myslí -  totiž nevyhnutelně upadají zpět do metafyzických tvrzení, 
vůči nimž přece dávali najevo tolik opovržení. Nicméně tato lhostej
nost -  jež se objevuje uprostřed rozkvětu všech věd a postihuje právě 
ty, jejichž znalostí bychom se mohli, kdyby nějaké byly k mání, ze 
všeho nejméně zříci -  přece jen představuje jev, který si zaslouží po- A XI

353 Srv. J. Locke, Esej o lidském rozumu, I, 1,2, Praha 1984. (Pozn. vyd.)
354 Míněni jsou autoři německé osvícenské filosofie, upřednostňující běžný 

lidský rozum před spekulativním tázáním a populární filosofii před meta
fyzikou. Jsou jimi například: J. A. Eberhard (1739-1809), J. G. Feder (1740
1821), Christian Garve (1742-1798), Christoph Friedrich Nicolai (1733 
1811) a Moses Mendelssohn (1729-1786). (Pozn. vyd.)
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zornosti a zamyšlení. Není totiž dílem lehkomyslnosti, nýbrž zralé
soudnosti doby,355 která se nedá déle zdržovat zdánlivým věděním, 
a vyzývá rozum, aby se opět ujal toho nejobtížnějšího ze všech svých 
úkolů, totiž sebepoznání, a aby dosadil soudní dvůr, který by zajišťoval 
jeho spravedlivé nároky a byl by zároveň s to odbýt všechny neodů- 

A XII vodněné požadavky, a to nikoli nějakými mocenskými výroky, nýbrž
na základě svých věčných a neměnných zákonů. Tímto soudním dvo
rem není nic jiného než sama kritika čistého rozumu.356

Rozumím však pod ní nikoli kritiku knih a systémů, nýbrž kritiku ro
zumové mohutnosti vůbec vzhledem ke všem poznatkům, o které může 
usilovat nezávisle na veškeré zkušenosti. Kritikou tudíž rozumím roz
hodnutí o možnosti či nemožnosti metafyziky vůbec a určení jak jejích 
pramenů, tak jejího rozsahu a hranic, to vše ale na základě principů.

Po této cestě, jediné, která nám zbyla, jsem se nyní vydal a lichotím 
si, že jsem na ní našel překonání všech omylů, které rozum při jeho 
používání mimo oblast zkušenosti dosud uváděly do sporu s ním sa
mým. Nevyhýbal jsem se otázkám lidského rozumu třeba tím, že bych 
se vymlouval na jeho neschopnost, nýbrž jsem je v úplnosti specifi
koval podle principů, a když jsem odhalil místa, kde rozum nesouhlasí 

A XIII sám se sebou, rozřešil jsem je k jeho úplné spokojenosti. Zodpovězení
oněch otázek sice vůbec nedopadlo tak, jak očekávala dogmaticky

355 Někdy slýcháme nářky nad mělkostí způsobu myšlení v naší době a nad 
úpadkem důkladné vědy. Nezdá se mi však, že by si vědy, jež mají dobré 
základy, jako matematika, přírodověda atd., tuto výtku sebeméně zasloužily, 
nýbrž že si naopak starou slávu důkladnosti uchovávají, přírodověda ji dokon
ce překonává. Právě týž duch by se nyní uplatnil i v jiných druzích poznání, 
kdyby se jen od počátku dbalo na opravu jejich principů. Vzhledem k absenci 
této opravy jsou lhostejnost a pochybnosti, a konečně přísná kritika, spíše 
důkazem důkladnějšího způsobu myšlení. Naše epocha je vlastní epochou 
kritiky, které se musí vše podřídit. Náboženství se jí chce obyčejně vyhnout 
s odkazem na svou posvátnost, zákonodárství s odkazem na svůj majestát. 
Avšak potom budí oprávněné podezření a nemohou vznášet nárok na nepřed
stíranou úctu, kterou rozum prokazuje pouze tomu, co dokázalo snést své 
svobodné a veřejné přezkoumání.

356 Termín „kritika“ si Kant vypůjčil od Henry Homa, u něhož označoval 
kritiku vkusu, tj. kritiku soudů o kráse. -  H. Home Lord Kames, Grundsätze 
der Critik, přel. J. N. Meinhard, sv. I—III, Leipzig 1763-1766. (Pozn. vyd.)
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blouznivá vědychtivost, neboř ta by mohla být ukojena leda nějakými 
kouzelnými silami, v nichž se nevyznám. Avšak tento výsledek také 
určitě nebyl záměrem přirozeného určení našeho rozumu. Povinností 
filosofie bylo zrušit šalbu, která vzešla z nesprávného výkladu, i kdyby 
při tom měl být odstraněn sebevíce vychvalovaný a oblíbený blud. Při 
tomto zaměstnání jsem si dal velmi záležet na podrobnostech a odva
žuji se říci, že nemůže existovat jedna jediná metafyzická úloha, která 
by zde nebyla rozřešena, nebo k jejímuž řešení by nebyl alespoň po
skytnut klíč. Čistý rozum také skutečně tvoří tak dokonalou jednotu, že 
stačí, aby byl jeho princip nedostatečný pro jednu jedinou ze všech 
otázek, které jsou mu ukládány jeho vlastní přirozeností, a mohli by
chom tento princip jen zahodit, protože by pak zcela jistě nestačil ani 
na žádnou z ostatních.

Když to říkám, zdá se mi, že v obličeji čtenáře pozoruji nevoli, A XIV 
smíšenou s opovržením nad těmito, jak se zdá, vychloubačnými a ne
skromnými nároky. A přece jsou tyto nároky nesrovnatelně umírněněj
ší než nároky každého autora i toho nejprostšího programu, který před
stírá, že dokazuje třeba jednoduchou přirozenost duše nebo nutnost 
nějakého prvního počátku světa. Ten se totiž holedbá, že rozšíří lidské 
poznání za všechny hranice možné zkušenosti, o čemž já pokorně 
doznávám, že to zcela překračuje mé schopnosti. Místo toho mám co 
dělat pouze s rozumem samým a s jeho čistým myšlením, jehož pod
robnou znalost nemusím hledat daleko kolem sebe, protože ji nachá
zím v sobě samém a protože mi již i obyčejná logika poskytuje příklad 
toho, že se všechny její jednoduché úkony dají plně a systematicky 
vyjmenovat. Zbývá jen otázka, kolik toho s rozumem pořídím, když mi 
bude odňata veškerá látka a opora zkušenosti.

Tolik o úplnosti při dosahování každého jednotlivého účelu a o dů
kladnosti při dosahování všech účelů dohromady, účelů, které nám
neukládá nějaký libovolný úmysl, nýbrž sama přirozenost poznání, 
která je látkou našeho kritického zkoumání.

Za podstatné požadavky, které lze právem klást na autora, jenž se A XV 
pouští do tak nejistého podniku, je třeba považovat ještě dvě věci týka
jící se formy našeho zkoumání -  totiž jistotu a zřetelnost.

Co se jistoty týče, vyslovil jsem sám nad sebou soud: že při tomto 
druhu zkoumání není v žádném případě dovoleno mínit a že vše, co se 
při tom i jen podobá hypotéze, je zakázané zboží, které se nesmí pro
dávat ani za nejnižší cenu a které, jakmile se objeví, musí být zaba-
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veno. Každý poznatek, který má platit a priori, totiž sám prohlašuje, že 
chce být považován za naprosto nutný, a ještě mnohem víc to platí pro 
určení všech čistých poznatků a priori, které mají být měřítkem, a tedy 
samo příkladem veškeré apodiktické (filosofické) jistoty. Zda jsem pak 
vykonal, co v této věci slibuji, budiž zcela přenecháno úsudku čtenáře, 
protože autorovi pouze přísluší, aby předložil své důvody, nikoli však, 
aby posuzoval jejich účinek u svých soudců. Aby se však něco neza- 

A XVI viněné nestalo příčinou oslabení tohoto účinku, bude mu nepochybně
dovoleno, aby sám označil místa, i když se týkají třeba jen vedlejšího 
účelu, která by mohla zavdat podnět k určité nedůvěře, a aby zavčas 
zamezil vlivu, který by v tomto bodě mohla mít na čtenářův soud i ta 
nejmenší pochybnost, pokud jde o hlavní účel spisu.

Neznám žádná zkoumání, jež by byla důležitější pro poznání mo
hutnosti, kterou nazýváme rozvažováním, a zároveň závažnější pro 
stanovení pravidel a hranic jejího používání, než ta, která jsem podnikl 
v druhé části „Transcendentálni analytiky“ pod názvem Dedukce čis
tých rozvazovacích pojmů; tato zkoumání mne také stála nejvíce náma
hy, avšak -  jak doufám -  nikoli marné. Tato úvaha, která je založena 
poněkud hlouběji, má však dvě stránky. Jedna se vztahuje k předmě
tům čistého rozvažování a má prokázat a učinit pochopitelnou ob
jektivní platnost jeho pojmů a priori; právě proto bytostně patří k mým 
účelům. Druhá stránka je zaměřena na zkoumání čistého rozvažování 
samého, co do jeho možnosti a poznávacích schopností, na nichž se 

A XVII samo zakládá, a zkoumá ho tedy v subjektivním ohledu. I když je tento
výklad z hlediska mého hlavního účelu velmi důležitý, nepatří k němu 
bytostně, protože hlavní otázkou stále zůstává otázka: Co a jak mnoho 
mohou rozvažování a rozum poznat nezávisle na veškeré zkušenosti?, 
a nikoli otázka: Jak je sama myslící mohutnost možná? Protože tato 
druhá otázka je jakoby hledáním příčiny k danému účinku, a potud se 
poněkud podobá hypotéze (i když tomu tak ve skutečnosti není, jak 
ukážu při jiné příležitosti), zdá se, že zde máme případ, kdy si dovoluji 
mínit, a musím tedy také dovolit svému čtenáři mínit jinak. V této věci 
musím čtenáře předem upozornit, že kdyby u něho moje subjektivní 
dedukce nevedla k úplnému přesvědčení, jež očekávám, přesto získá 
objektivní dedukce, o kterou mi tu jde především, svou plnou sílu, 
k čemuž v krajním případě postačí i jen to, co se říká na stranách [A]
92 a 93.
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Co se konečně tyče zřetelnosti, má čtenář právo požadovat nejprve 
diskurzivní (logickou) zřetelnost, prostřednictvím pojmů, ale potom 
také intuitivní (estetickou) zřetelnost, prostřednictvím názorů, tj. má A XVIII 
právo požadovat příklady nebo jiné vysvětlivky in concreto. O dis
kurzivní zřetelnost jsem dostatečně dbal, protože se týkala podstaty 
mého záměru. To vsak zároveň bylo nahodilou příčinou toho, že jsem 
nemohl vyhovět druhému požadavku, ne sice tak přísnému, ale přece 
jen oprávněnému. Když jsem postupoval ve své práci, byl jsem téměř 
neustále na rozpacích, jak bych se měl k té věci stavět. Stále se mi 
zdály potřebnými příklady a vysvětlivky, a proto se také skutečně 
objevovaly v prvním náčrtu na svých místech, jak se patřilo. Velmi 
brzy jsem však nahlédl rozsáhlost své úlohy a množství předmětů, 
jimiž bych se měl zabývat, a protože jsem si uvědomil, že již samy tyto 
předměty v suchém, pouze scholastickém výkladu by mé dílo značně 
rozšířily, nepokládal jsem za vhodné ještě více je rozšiřovat příklady 
a vysvětlivkami, které jsou nutné pouze při popularizaci. A to tím 
spíše, že tato práce by rozhodně nemohla být přiměřená populární 
potřebě a že pro opravdové znalce vědy není toto usnadnění tak nutné,
i když je vždy příjemné, avšak zde by mohlo mít za následek dokonce 
opak toho, co jsem zamýšlel. Opat Terrasson sice říká: Měříme-li A XIX 
velikost knihy nikoli podle počtu stran, nýbrž podle času, kterého je 
třeba, abychom jí porozuměli, můžeme o leckteré knize říci, ze by byla 
mnohem kratší\ kdyby nebyla tak krátká.351 Na druhé straně však, je-li 
naším cílem srozumitelnost nějakého rozsáhlého celku spekulativního 
poznání, který se odvozuje z jednoho principu, mohli bychom stejným 
právem říci: Leckterá kniha by byla mnohem jasnější’ kdyby nechtěla

Předmluva

techy ale často rozptylují, pokud jde o celek. Nedovolují totiž čtenáři, 
aby dostatečně rychle získal přehled o celku a zároveň svými jasnými 
barvami zakrývají a činí nesrozumitelnou artikulaci, neboli stavbu 
systému, na níž přece nejvíce záleží, máme-li být s to posuzovat jeho 
jednotu a správnost.

357 Viz J. Terrasson, Philosophie, nach ihrem allgemeinen Einflusse auf
alle Gegenstände des Geistes und der Sitteny přel. J. Ch. Gottsched, Berlin 
1762, str. 117. (Pozn. vyd.)
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Zdá se mi, že pro čtenáře může být nemalým lákadlem spojit své 
snažení s úsilím autora, má-li naději, že podle předloženého návrhu 

A XX úplně a přitom trvale dokončí nějaké velké důležité dílo. Metafyzika je
podle pojmů, jež zde o ní podáme, jedinou ze všech věd, která si může 
slibovat takové dovršení, a to v krátkém čase a s vynaložením jen 
malého, ale spojeného úsilí. Na potomstvo proto nezbude nic než to, 
aby vše didakticky uspořádalo podle svých záměrů, aniž by však mohlo 
alespoň v nejmenším rozmnožit její obsah. Není totiž ničím více než 
systematicky uspořádaným inventářem všeho toho, co vlastníme po
mocí čistého rozumu. Zde nám nemůže nic uniknout, protože to, co 
rozum vytváří naprosto ze sebe sama, se nemůže skrýt, nýbrž je to 
rozumem samým vynášeno na světlo, jakmile jsme jen odhalili jeho 
společný princip. Dokonalá jednota tohoto druhu poznatků -  a to na 
základě samých čistých pojmů, na které nemá vliv ani žádná zkuše
nost, ani nějaký zvláštní názor, který by k nějaké zkušenosti vedl a tyto 
poznatky rozšiřoval a rozmnožoval -  činí tuto bezpodmínečnou úpl
nost nejen možnou, nýbrž i nutnou. Tecum habita et noris, quam sit tibi 
curta supellex.358

A XXI Doufám, že takový systém čistého (spekulativního) rozumu sám
podám pod názvem Metafyzika přírody. Tento systém bude mít, i když 
nebude ani z polovice tak obšírný, nepoměrně bohatší obsah, než má 
tato kritika, která především musí vyložit prameny a podmínky mož
nosti oné metafyziky a odplevelit a urovnat zcela zarostlou půdu. Po
kud jde o kritiku, očekávám od svého čtenáře trpělivost a nestrannost 
soudce, pokud jde o systém, očekávám od něj dobrou vůli a podporu 
pomocníka, neboť i když jsou v kritice všechny principy systému vylo
ženy, přesto patří k úplnosti systému i to, že v něm nechybějí žádné od
vozené pojmy, které nelze a priori odhadnout, nýbrž které musí být 
postupně vyhledány. Vzhledem k tomu, že v kritice byla vyčerpávají
cím způsobem provedena celá syntéza pojmů, požaduje se dále v systé
mu rovněž i to, aby byla tímtéž způsobem provedena i analýza, což je 
snadné a spíše zábava než práce.

Ještě musím poznamenat něco o tisku. Protože se jeho začátek po-
A XXII někud zpozdil, mohl jsem dostat k nahlédnutí asi jen polovinu obtahů,

358 „Pobývej v sobě; pak uznáš, jak chatrnou výbavu vlastníš.“ -  Persius, 
Satiry, IV, 52, Praha 1990. (Pozn. vyd.)
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v nichž se vyskytuje několik tiskových chyb, které však neporušují 
smysl textu, až na tu, která se objevuje na straně [A] 379, čtvrtý řádek
zdola, kde je třeba číst specificky místo skepticky. Antinomie čistého 
rozumu na stranách [A] 425 až [A] 461 je uspořádána do tabulky, a to 
tak, že vše, co patří k tezi, pokračuje stále na levé straně, zatímco to, co 
patří k antitezi, pokračuje na straně pravé, což jsem tak uspořádal 
proto, aby mohly být snadněji navzájem porovnávány věta a její pro
tiklad.
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Drahá část 
Dedukce čistých rozvažovacích pojmů

Kapitola druhá. O apriorních důvodech možnosti zkušenosti359

Je zcela rozporné a nemožné, aby byl nějaký pojem utvořen plně a pri- A 95 
ori a přitom se vztahoval k nějakému předmětu, ačkoli by sám ani 
nepatřil k pojmu možné zkušenosti a ani by nesestával z jejích ele
mentů. Neměl by pak totiž žádný obsah, protože by mu neodpovídal 
žádný názor, jelikož názory vůbec, jimiž nám mohou být předměty 
dány, tvoří pole nebo celý předmět možné zkušenosti. Apriorní pojem, 
který by se k takovému předmětu nevztahoval, by byl jen logickou for
mou pojmu, nikoli však pojmem samým, jímž by bylo něco myšleno.

Jestliže tedy existují čisté apriorní pojmy, pak pochopitelně ne
mohou obsahovat nic empirického: nicméně musí být čistě apriorními 
podmínkami možné zkušenosti, na níž jediné může spočívat jejich 
objektivní realita.

Chceme-li tedy vědět, jak jsou možné čisté rozvažovací pojmy, 
musíme zkoumat, jaké jsou tyto apriorní podmínky, na nichž spočívá A 96 
možnost zkušenosti a které leží v jejím základě, abstrahujeme-li od 
veškeré empiričnosti jevů. Pojem, který by vyjadřoval tuto formální 
a objektivní podmínku zkušenosti obecně a dostatečně, by se nazýval 
čistým rozvažovacím pojmem. Mám-li jednou čisté rozvažovací po
jmy, mohu si vymýšlet i předměty, které snad ani nejsou možné, nebo 
jsou sice o sobě možné, ale nemohou být dány v žádné zkušenosti.
K tomuto vymýšlení dochází tak, že ve spojení těchto pojmů se vyne
chá něco, co přesto nutně patří k podmínce možné zkušenosti (pojem

359 Viz pozn. 108, str. 107. (Pozn. vyd.)
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ducha), nebo třeba tak, že čisté rozvažovací pojmy jsou rozšiřovány 
více, než může zkušenost obsáhnout (pojem Boha). I když elementy 
všech apriorních poznatků, i svévolných a nesmyslných smyšlenek, 
nemohou být vzaty ze zkušenosti (neboť jinak by to nebyly poznatky 
a priori), přesto musí vždy obsahovat čisté apriorní podmínky možné 
zkušenosti a jejího předmětu, neboť jinak by jimi nejen nemohlo být 
vůbec nic myšleno, nýbrž ony samy by bez dat v myšlení nemohly ani 
vzniknout.

Tyto pojmy, které v každé zkušenosti a priori obsahují čisté myšle
ní, nacházíme v kategoriích a jejich dostatečnou dedukcí a ospravedl- 

A 97 něním jejich objektivní platnosti je už to, když můžeme dokázat, že
myslet si nějaký předmět můžeme j edině j ej ich prostřednictvím. Proto
že je ale v takové myšlence obsaženo něco víc než jen pouhá mohut
nost myšlení, je v ní totiž obsaženo rozvažování, a protože je třeba 
vysvětlit, jak se může ono samo jakožto poznávací mohutnost vzta
hovat k objektům, musíme nejprve posoudit nikoli empirickou, nýbrž 
transcendentálni povahu subjektivních zdrojů, které tvoří apriorní zá
klad možnosti zkušenosti.

Kdyby byla každá jednotlivá představa druhé představě zcela cizí 
a jakoby od ní izolovaná a oddělená, nikdy by nemohlo vzniknout nic 
takového jako poznání, které je celkem porovnaných a spojených před
stav. Jestliže tedy připisuji smyslovosti určitou synopsi, protože je v je
jím názoru obsažena rozmanitost, pak této synopsi vždy odpovídá 
nějaká syntéza a jen receptivita spojená se spontaneitou může umož
ňovat poznatky. Spontaneita je pak základem trojí syntézy, která se 
nutně vyskytuje ve veškerém poznání: především je základem apre
henze představ jako modifikací mysli v názoru, dále pak jejich repro
dukce v obrazotvornosti a nakonec je základem jejich rekognice v po
jmu. Tyto syntézy nám poskytují vodítko ke třem subjektivním zdro
jům poznání, které umožňují samo rozvažování a jeho prostřednictvím 

A 98 i veškerou zkušenost jako empirický produkt rozvažování.

Dedukce kategorií je spojena s tolika obtížemi a nutí nás proniknout
tak hluboko k prvním základům možnosti našeho poznání vůbec, že 
jsem považoval za vhodnější -  abych se vyhnul rozvláčnosti nějaké 
podrobné teorie, a přesto při tak nutném zkoumání nic nezanedbal -
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následujícími čtyřmi body čtenáře spíše připravit než poučit, a teprve 
v nejbližší následující, třetí kapitole mu předložit systematický výklad 
těchto rozvažo vacích prvků. Proto ať se čtenář až do té doby nedá 
odradit nejasností, která je na neprošlapané cestě ještě zpočátku ne
vyhnutelná, avšak která by se měla, jak doufám, ve zmíněné kapitole 
na základě úplného pochopení odstranit.

2. část, 2. kap. O apriorních důvodech možnosti zkušenosti

1. O syntéze aprehenze v nazírání

Ať naše představy pocházejí odkudkoli, ať jsou vyvolány vlivem vněj
ších věcí, nebo vnitřními příčinami, ať vznikly a priori, nebo empiricky 
jako jevy, přesto náležejí jako modifikace mysli k vnitřnímu smyslu A 99 
a všechny naše poznatky jsou jako takové nakonec podřízeny formální 
podmínce vnitřního smyslu, totiž času, v němž musí být celkově uspo
řádány, spojeny a uvedeny do vzájemných vztahů. Toto je obecná 
poznámka, z níž je třeba v následujícím výkladu vycházet.

V každém názoru je obsažena rozmanitost, kterou bychom si však 
jako takovou nemohli představit, kdyby mysl v posloupnosti dojmů 
nerozlišovala čas, neboť každá představa jakožto obsažená v jednom 
okamžiku nemůže být nikdy ničím jiným než absolutní jednotou. Aby 
se z této rozmanitosti stala jednota názoru (jako třeba v představě 
prostoru), je neprve nutné ji projít a pak shrnout. Tuto činnost nazý
vám syntézou aprehenze, protože je zaměřena přímo na názor, který 
sice poskytuje rozmanitost, avšak bez syntézy, k níž v názoru dochází, 
si rozmanitost nelze představit jako takovou, totiž jakožto obsaženou 
v jedné představě.

Tato syntéza aprehenze musí probíhat a priori, tj. vzhledem k před
stavám, které nejsou empirické. Bez ní bychom totiž neměli a priori ani 
představu prostoru, ani času, protože ty lze vytvořit jen pomocí synté- A 100 
zy rozmanitosti, kterou poskytuje původní receptivita smyslovosti.
Máme tedy čistou syntézu aprehenze.

O syntéze reprodukce v obrazotvornosti

Zákon -  podle něhož se představy, které po sobě často následovaly ne
bo se doprovázely, nakonec navzájem sdružují a tím se spojují tak, že 
jedna z nich i bez přítomnosti předmětu vytváří přechod mysli k druhé 
představě podle určitého neměnného pravidla -  je sice jen empirický.
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///. Příloha

Avšak tento zákon reprodukce předpokládá, že jevy samy jsou sku
tečně podřízeny takovému pravidlu a že v rozmanitosti jejich představ 
existuje doprovázení nebo následnost podle určitých pravidel; naše 
empirická obrazotvornost by totiž bez nich nikdy nemohla vykonat nic, 
co by odpovídalo její schopnosti, a musela by tedy zůstat ukryta v nitru 
mysli jako mrtvá a nám samým neznámá mohutnost. Kdyby byla ru
mělka hned červená, hned černá, hned lehká, hned těžká, kdyby člověk 
měl hned takovou, hned jinou zvířecí podobu, kdyby země byla v nej- 

A 101 delším dni v roce pokryta hned plody, hned ledem a sněhem, neměla
by moje empirická obrazotvornost vůbec příležitost vzpomenout si při 
představě červené barvy na těžkou rumělku. Kdyby se určitým slovem 
označovala hned tato, hned jiná věc, anebo kdyby se táž věc nazývala 
hned tak, hned jinak, aniž by přitom platilo nějaké pravidlo, kterému 
jsou jevy podřízeny již samy od sebe, nemohla by existovat žádná 
empirická syntéza reprodukce.

Musí tedy být něco, co umožňuje samu tuto reprodukci jevů, a to 
tím, že je apriorním základem jejich nutné syntetické jednoty. Na tuto 
myšlenku však připadneme ihned, uvážíme-li, že jevy nejsou věcmi 
samými o sobě, nýbrž pouhou hrou našich představ, která se nakonec 
stává určením vnitřního smyslu. Pokud ale můžeme doložit, že nám ani 
naše nejčistší apriorní názory neposkytují žádné poznání -  kromě pří
padu, kdy obsahují takové spojení rozmanitosti, které umožňuje prů
běžnou syntézu reprodukce -  pak se tato syntéza obrazotvornosti před 
veškerou zkušeností zakládá na apriorních principech, a musíme přij
mout čistou transcendentálni syntézu obrazotvornosti, která sama tvoří 
základ možnosti veškeré zkušenosti (a jako taková nutně předpokládá 

A 102 reprodukovatelnost jevů). Je ale zřejmé, že 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 ucho
povat tyto rozmanité představy jednu po druhé. Kdybych však před
cházející části (první části přímky, předešlé úseky času nebo jednotky 
představované po sobě) vždy zapomínal a nereprodukoval je při po
stupu k částem následujícím, nemohla by nikdy vzniknout celá před
stava, ani žádná z výše uvedených myšlenek, ba dokonce ani ty nej- 
čistší a prvotní základní představy prostoru a času.

Syntéza aprehenze je tedy nerozlučně spjata se syntézou repro
dukce. A jelikož první syntéza tvoří transcendentálni základ možnosti 
všech poznatků vůbec (nejen empirických poznatků, nýbrž i apriorně
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čistých), patří reproduktivní syntéza obrazotvornosti k transcendentál
ním činnostem mysli a s ohledem na ni nazveme tuto mohutnost tran
scendentálni mohutností obrazotvornosti.

3 . O syntéze rekognice v pojmu

Bez vědomí, že to, co myslíme, je totéž, co jsme mysleli před chvílí, by A 103 
byla veškerá reprodukce v řadě představ marná. V nynějším stavu by 
totiž šlo o novou představu, která by vůbec nepatřila k aktu, jímž měla 
být postupně vytvořena, a její rozmanitost by nikdy netvořila celek, 
protože by postrádala jednotu, kterou jí může zajistit jen vědomí. Kdy
bych při počítání zapomínal, že jednotky, které mám nyní na mysli, 
jsem postupně přidával jednu k druhé, pak bych nepoznal tímto suk
cesi vním přidáváním jednotky k jednotce, že vzniká množství, a tudíž 
bych nepoznal ani číslo, neboť pojem čísla je založen pouze na vědomí 
této jednoty syntézy.

K této poznámce by nám mohlo poskytnout návod již samo slovo 
„pojem“. Toto slovo totiž označuje jedno vědomí, které sjednocuje 
postupně nazíranou a pak také reprodukovanou rozmanitost do jedné 
představy. Toto vědomí může být často jen slabé, takže rozmanitost 
spojujeme pouze v účinku, ale nikoli v samém aktu, tj. bezprostředně,
při vytváření představy; avšak bez ohledu na tyto rozdíly musí vždy A 104 
existovat jedno vědomí, i když se mu nedostává dostatečné jasnosti, 
a bez něho nejsou ani pojmy, ani poznání předmětů vůbec možné.

A nyní je třeba, abychom se srozumitelně vyjádřili o tom, co se míní 
výrazem „předmět představ“. Výše jsme řekli, že jevy samy nejsou 
ničím jiným než smyslovými představami a že samy o sobě, v témže 
ohledu, nesmějí být pokládány za předměty (existující mimo před
stavivost). Co se tedy rozumí tím, když se mluví o nějakém předmětu, 
který odpovídá našemu poznání, a je proto od něj odlišný? Snadno lze 
nahlédnout, že tento předmět je třeba myslet jen jako něco vůbec = X, 
protože kromě poznání nemáme nic, co bychom proti němu mohli klást 
jako něco, co mu odpovídá.

Zjišťujeme ale, že naše myšlenka o vztahu veškerého poznání k jeho 
předmětu obsahuje určitou nutnost, neboť předmět je považován za ně
co, co nedovoluje, aby naše poznatky byly nahodilé nebo libovolné, ný
brž co vyžaduje, aby byly určitým způsobem a priori určeny. Mají-li se 
totiž vztahovat k nějakému předmětu, musí se ve vztahu k němu mezi

2. část, 2. kap. O apriorních důvodech možnosti zkušenosti
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/// Příloha

A 105 sebou navzájem nutně shodovat, tj. musí tvořit tu jednotu, kterou vzni
ká pojem předmětu.

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, 
kterou předmět činí nutnou, nemůže být ničím jiným než formální 
jednotou vědomí v syntéze rozmanitosti představ. Říkáme pak, že 
předmět poznáváme tehdy, když jsme v rozmanitosti názoru vytvořili 
syntetickou jednotu. Tato jednota však není možná, pokud názor ne
mohl být vytvořen prostřednictvím takové funkce syntézy podle něja
kého pravidla, které činí reprodukci rozmanitosti apriorně nutnou 
a umožňuje pojem, v němž se rozmanitost sjednocuje. Například troj
úhelník si myslíme jako předmět tak, že si uvědomíme, že je sestaven 
ze tří přímek podle určitého pravidla, podle něhož lze takový názor 
kdykoli vytvořit. Tato jednota pravidla určuje veškerou rozmanitost 
a omezuje ji na podmínky, které umožňují jednotu apercepce. Pojmem 
této jednoty je pak představa předmětu X, který myslím prostřednic
tvím myšlených predikátů trojúhleníka.

A 106 Veškeré poznání vyžaduje pojem, ať už je jakkoli nedokonalý nebo
nejasný; jeho forma je však vždy něčím obecným, co slouží jako pra
vidlo. Například pojem tělesa slouží co do jednoty rozmanitosti, která 
je v něm myšlena, jako pravidlo pro naše poznání vnějších jevů. Pra
vidlem názorů však může být jen proto, že u daných jevů představuje 
nutnou reprodukci jejich rozmanitosti, a tudíž syntetickou jednotu 
v jejich vědomí. Pojem tělesa tak tvoří při vnímání něčeho mimo nás 
nutnou představu rozprostraněnosti a s ní i představu neprostupnosti, 
tvaru atd.

Každá nutnost má však vždy za základ nějakou transcendentálni 
podmínku. Pro syntézu rozmanitosti všech našich názorů, tudíž i pro 
pojmy objektů vůbec, a tedy i pro všechny předměty zkušenosti, musí 
proto existovat nějaký transcendentálni základ jednoty vědomí, bez 
něhož by si nebylo možné myslet k našim názorům žádný předmět; 
neboť ten není nic jiného než to, čeho pojem takovou nutnost syntézy 
vyjadřuje.

Touto původní a transcendentálni podmínkou není žádná jiná než 
A 107 transcendentálni apercepce. Vědomí sebe sama co do určení našeho

stavu je při vnitřním vnímání pouze empirické, neustále proměnlivé a v 
tomto proudu vnitřních jevů nemůže být žádným trvalým nebo neměn-
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ným Já. Obvykle se nazývá vnitřním smyslem nebo empirickou aper- 
cepcí. To, co si máme nutně představo vat j ako numericky identické, si 
nemůžeme jako takové myslet prostřednictvím empirických dat. Musí 
existovat podmínka, která předchází veškerou zkušenost a která ji 
samotnou činí možnou, totiž podmínka, jejímž prostřednictvím se 
takový transcendentálni předpoklad stává platným.

Bez jednoty vědomí -  která všem datům názorů předchází a ve 
vztahu k níž jsou všechny představy předmětů jedině možné -  v nás 
nemohou vzniknout žádné poznatky, žádné jejich spojení a vzájemná 
jednota. Toto čisté, původní, neproměnlivé vědomí nazývám tran
scendentálni apercepci. To, že si toto pojmenování zaslouží, je zřejmé 
již z toho, že dokonce i ta nejčistší objektivní jednota, totiž jednota 
apriorních pojmů (prostor a čas), je možná jen proto, že se názory 
vztahují k ní. Numerická jednota této apercepce je tedy právě tak 
apriorním základem všech pojmů, jako je prostorová a časová roz
manitost základem názorů smyslovosti.

Právě tato transcendentálni jednota apercepce však vytváří ze všech 
možných jevů, které se mohou ve zkušenosti vždy vyskytovat pohro
madě, zákonitou souvislost všech těchto představ. Tato jednota vědomí 
by totiž nebyla možná, kdyby si mysl při poznávání rozmanitosti ne
mohla být vědoma identity funkce, pomocí níž rozmanitost synteticky 
spojuje v jeden poznatek. Původní a nutné vědomí identity sebe sama 
je tedy zároveň vědomím právě tak nutné jednoty syntézy všech jevů 
na základě pojmů, tj. na základě pravidel, které je nejen činí nutně 
reprodukovatelnými, nýbrž určují tím i předmět j ej ich názoru, tj. po
jem něčeho, v čem nutně souvisejí. Mysl by si totiž nemohla myslet, 
a to apriorně, identitu sebe samé v rozmanitosti svých představ, kdyby 
neměla na zřeteli identitu své činnosti, jejímž prostřednictvím podři
zuje veškerou syntézu aprehenze (která je empirická) transcendentálni 
jednotě a která teprve umožňuje její souvislost podle pravidel a priori. 
Nyní budeme moci také přesněji určit naše pojmy předmětu vůbec. 
Všechny představy mají jakožto představy svůj předmět a samy mohou 
být opět předměty jiných představ. Jevy jsou jediné předměty, které 
nám mohou být dány bezprostředně, a to, co se v nich bezprostředně 
vztahuje na předmět, se nazývá názor. Tyto jevy však nejsou věcmi 
samými o sobě, nýbrž jen představami, které mají opět svůj předmět. 
Ten tedy již nemůžeme nazírat, a můžeme jej proto nazvat neempi- 
rickým, tj. transcendentálním předmětem X.

2. část, 2. kap. O apriorních důvodech možnosti zkušenosti

525

A 108

A 109



Čistý pojem tohoto transcendentálního předmětu (který je skutečně 
ve všech našich poznatcích stále týmž X) je tím, co může všem našim 
empirickým pojmům vůbec zjednat vztah k nějakému předmětu, tj. 
jeho objektivní realitu. Tento pojem nemůže obsahovat vůbec žádný 
určitý názor, a nebude se tedy týkat ničeho jiného než oné jednoty, 
která se musí nacházet v poznávané rozmanitosti, nakolik je tato roz
manitost ve vztahu k nějakému předmětu. Tento vztah však není ničím 
jiným než nutnou jednotou vědomí, a je tedy nutnou jednotou syntézy 
rozmanitosti prostřednictvím společné funkce mysli, tj. spojovat tuto 
rozmanitost v jedné představě. Jelikož musíme tuto jednotu považovat 
za apriorně nutnou (protože jinak by poznání bylo bez předmětu), bude 
se vztah k transcendentálnímu předmětu, tj. objektivní realita našeho 

A 110 empirického poznání, zakládat na transcendentálním zákoně, který
říká, že všechny jevy, pokud nám mají být jejich prostřednictvím dány 
předměty, musí být podřízeny apriorním pravidlům jejich syntetické 
jednoty, podle nichž je jejich vztah v empirickém názoru jedině mož
ný, tj. že musí být ve zkušenosti podřízeny podmínkám nutné jednoty 
apercepce právě tak, jako jsou v pouhém názoru podřízeny formálním 
podmínkám prostoru a času, ba že díky oněm podmínkám se stává 
každé poznání teprve možným.

/// Příloha

Je jen jedna zkušenost, v níž jsou všechny vjemy představovány v prů
běžné a zákonité souvislosti, právě tak jako je jen jeden prostor a čas, 
v němž se nacházejí všechny formy jevu a všechny vztahy bytí a ne
bytí. Jestliže mluvíme o různých zkušenostech, pak jsou to jen tehdy 
vjemy, pokud patří k jedné a téže všeobecné zkušenosti. Průběžná 
a syntetická jednota vjemů totiž vytváří právě formu zkušenosti a tou 
není nic jiného než syntetická jednota jevů na základě pojmů.

A 111 Jednota syntézy na základě empirických pojmů by byla zcela naho
dilá, a kdyby se tyto pojmy nezakládaly na nějakém transcendentálním 
základu jednoty, bylo by možné, že by naše duše byla naplňována 
změtí jevů, aniž by z nich kdy mohla vzniknout zkušenost. Potom by 
ale také odpadl veškerý vztah poznání k předmětům, poněvadž by mu 
chybělo spojení podle obecných a nutných zákonů. Jednota by tedy
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2. část, 2. kap. O apriorních důvodech možnosti zkušenosti

byla sice bezmyšlenkovitým názorem, nikdy však poznáním, a tedy by 
pro nás neexistovala.

Apriorní podmínky možné zkušenosti vůbec jsou zároveň podmín
kami možnosti předmětů zkušenosti. Tvrdím, že výše uvedené katego
rie nejsou pro možnou zkušenost ničím jiným než podmínkami myš
lení, tak jako prostor a čas pro ni obsahují podmínky názoru. Jsou tedy 
i základními pojmy, jimiž vůbec myslíme k jevům objekty, a mají 
proto apriorně objektivní platnost; což bylo právě to, co jsme chtěli 
vědět.

*

Avšak možnost, ba dokonce nutnost těchto kategorií se zakládá na 
vztahu, který má veškerá smyslovost a s ní i všechny možné jevy k pů
vodní apercepci, v níž musí být vše přiměřené podmínkám průběžné 
jednoty sebevědomí, tj. v níž musí být vše podřízeno obecným funk- A 112 
cím syntézy, totiž syntézy na základě pojmů, v níž jediné může aper
cepce dokázat svou naprostou a nutnou apriorní identitu. Například 
pojem příčiny není ničím jiným než syntézou (toho, co v časové řadě 
následuje, s jinými jevy) na základě pojmů, a bez takové jednoty, která 
má své apriorní pravidlo a podřizuje si jevy, by průběžná a obecná, 
tudíž nutná jednota vědomí v rozmanitosti vjemů neexistovala. Tyto 
vjemy by pak ale nepatřily k žádné zkušenosti, neměly by tudíž objekt 
a nebyly by ničím jiným než slepou hrou představ, tj. byly by méně než
snem.

Všechny pokusy odvozovat tyto čisté rozvažovací pojmy ze zku
šenosti a připisovat jim pouze empirický původ, jsou tedy zcela plané 
a marné. Nechci se ani zmiňovat o tom, že například pojem příčiny 
obsahuje rys nutnosti, kterou nemůže poskytnout žádná zkušenost, jež 
nás sice učí, že po jednom jevu obyčejně následuje něco jiného, nikoli 
však, že to po něm musí následovat nutně, ani že z toho můžeme 
apriorně a zcela obecně jako z podmínky usuzovat na následek. Ptám 
se však: Na čem se zakládá ono empirické pravidlo asociace, které 
musíme přece jen přijmout, když říkáme, že v řadě událostí je vše do té A 113 
míry podřízeno pravidlům, že se nikdy nestane nic, čemu by nepřed
cházelo něco jiného a po čem by to vždy nenásledovalo? Ptám se: Na 
čem se toto pravidlo, pojaté jako přírodní zákon, zakládá a jak je sama 
tato asociace možná? Důvod možnosti asociace rozmanitosti, pokud

■

spočívá v objektu, se nazývá afinitou rozmanitosti. Ptám se tedy, jak si 
vysvětlujete průběžnou afinitu jevů (jejímž prostřednictvím jsou jevy 
podřízeny stálým zákonům a musí pod ně patřit)?
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III. Příloha

Podle mých zásad je velmi dobře pochopitelná. Všechny možné 
jevy jakožto představy patří k celkovému možnému sebevědomí. Nu
merická identita je však od něj jako od transcendentálni představy 
neoddělitelná a je a priori jistá, neboť bez této původní apercepce se nic 
nemůže stát poznatkem. Poněvadž pak tato identita musí být nutně 
obsažena v syntéze veškeré rozmanitosti jevů, pokud se má tato synté
za stát empirickým poznáním, jsou všechny jevy podřízeny apriorním 
podmínkám, jimž musí být jejich syntéza (aprehenze) průběžně při
měřená. Avšak představa všeobecné podmínky, podle níž může být 
nějaká rozmanitost (tedy stejným způsobem) kladena, se nazývá pra
vidlem, a jestliže tak kladena být musí, nazývá se zákonem. Všechny 

A 114 jevy se tedy nacházejí v průběžném spojení podle nutných zákonů,
a tedy v transcendentálni afinitě, jejímž pouhým důsledkem je afinita 
empirická.

Zní to ovšem velmi podivně a nesmyslně, že by se příroda měla řídit 
podle našeho subjektivního principu, tj. podle principu apercepce, ba 
dokonce že by na něm měla, pokud jde o její zákonitost, záviset. Uvá- 
žíme-li však, že tato příroda není o sobě ničím víc než souhrnem jevů, 
že tudíž není žádnou věcí o sobě, nýbrž jen určitým množstvím před
stav mysli, pak se nebudeme divit, že ji spatřujeme pouze v radikální 
mohutnosti veškerého našeho poznání, totiž v transcendentálni aper
cepci, v oné jednotě, díky níž se jedině může nazývat objektem veškeré 
možné zkušenosti, tj. přírodou; a že právě proto můžeme i my po
znávat tuto jednotu apriorně, a tudíž také jako nutnou, což bychom si 
nemohli dovolit, kdyby byla dána o sobě, nezávisle na prvních zdrojích 
našeho myšlení. Nevěděl bych pak totiž, kde bychom měli vzít syn
tetické věty o takové všeobecné jednotě přírody, protože v tom případě 
bychom si je museli vypůjčit od předmětů přírody samé. Jelikož by se 
to ale mohlo stát jen empiricky, nemohla by odtud být čerpána žádná 
jiná jednota než jen nahodilá, jež však ani zdaleka nestačí na nutnou 
souvislost, kterou míníme, když mluvíme o přírodě.

Kapitola třetí. O vztahu rozvažování k předmětům vůbec
a o možnosti poznávat je a priori

A 115 To, co jsme v předchozí kapitole vysvětlili odděleně a jednotlivě,
hodláme nyní vyložit jednotně a souvisle. Existují tři subjektivní zdro
je poznání, na nichž spočívá možnost zkušenosti vůbec a poznání je-
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jích předmětů: smyslovost, obrazotvornost a apercepce; každou z těch
to mohutností lze zkoumat jako empirickou, totiž v aplikaci na dané 
jevy, ale všechny také tvoří elementy nebo apriorní základy, které 
teprve samo toto empirické používání umožňují. Smyslovost před
stavuje jevy empiricky ve vnímání, obrazotvornost v asociaci (a repro
dukci), apercepce v empirickém vědomí identity těchto reprodukova
ných představ s jevy, jimiž nám byly dány, tudíž v rekognici.

Apriorním základem veškerého vnímání je čistý názor (jde-li o vní
mání představ, je základem forma vnitřního názoru, čas), apriorním 
základem asociace je čistá syntéza obrazotvornosti a apriorním zá- A 116 
kladem empirického vědomí je čistá apercepce, tj. průběžná identita 
sebe sama ve všech možných představách.

Chceme-li tedy sledovat vnitřní důvod tohoto spojení představ až 
k onomu místu, kde se musí všechny sejít, aby teprve v něm získaly 
jednotu poznání k nějaké možné zkušenosti, musíme začít u čisté aper
cepce. Jakékoli názory nejsou pro nás ničím a ani v nejmenším se nás 
netýkají, nemohou-li být přijaty do vědomí, ať už se do něj dostávají 
přímo, nebo nepřímo, a jedině prostřednictvím tohoto vědomí je mož
né poznání. Jsme si apriorně vědomi průběžné identity nás samých 
vzhledem ke všem představám, které kdy mohou náležet k našemu 
poznání, jako nutné podmínky možnosti veškerých představ (protože 
tyto představy mohou ve mně přece něco představovat jen tím, že 
spolu se všemi ostatními představami patří k jednomu vědomí, a tudíž 
v něm musí moci být spojeny). Tento princip je apriorně jistý a lze ho 
nazvat transcendentálním principem jednoty veškeré rozmanitosti na
šich představ (tudíž i představ v názoru). Jednota rozmanitosti v sub
jektu je však syntetická, a čistá apercepce tedy poskytuje princip syn- A 117 
tetické jednoty rozmanitosti ve veškerém možném názoru.360

2. část, 3. kap. O vztahu rozvažování k předmětům vůbec...

360 Této věty je si třeba zvlášť všimnout, neboť je velmi důležitá. Všechny 
představy mají nutný vztah k možnému empirickému vědomí, neboť kdyby ho 
neměly a kdyby vůbec nebylo možné si je uvědomit, znamenalo by to, že vů
bec neexistují. Každé empirické vědomí má však nutný vztah k transcen- 
dentálnímu vědomí (které předchází každé zvláštní zkušenosti), totiž k vědomí 
mne sama jakožto k původní apercepci. Je tedy naprosto nutné, aby v mém 
poznání veškeré vědomí náleželo k jednomu vědomí (mne sama). V něm se 
nachází syntetická jednota rozmanitosti (vědomí), která je poznávána apriorně 
a tvoří základ syntetických vět a priori, které se týkají čistého myšlení, právě 
tak jako prostor a čas tvoří základ takových vět, které se týkají formy pouhého
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A 118 Tato syntetická jednota však předpokládá nebo zahrnuje syntézu,
a jestliže má být první jednota apriorně nutná, musí byt i druhá jednota 
syntézou a priori. Transcendentálni jednota apercepce se tedy vztahuje 
k čisté syntéze obrazotvornosti jako k apriorní podmínce možnosti 
veškerého skládání rozmanitosti v nějakém poznání. Apriorně však 
může existovat jen produktivní syntéza obrazotvornosti, neboť repro- 
duktivní syntéza je založena na podmínkách zkušenosti. Princip nutné 
jednoty čisté (produktivní) syntézy obrazotvornosti před apercepcí je 
tedy základem možnosti veškerého poznání, zvláště zkušenosti.

Syntézu rozmanitosti v obrazotvornosti nazýváme transcendentálni, 
když se bez ohledu na rozdílnost názorů netýká ničeho jiného než 
apriorního spojení rozmanitosti, a jednotu této syntézy nazýváme tran
scendentálni, když si ji představujeme ve vztahu k původní jednotě 
apercepce jako apriorně nutnou. Jelikož jednota apercepce tvoří základ 
možnosti veškerých poznatků, je transcendentálni jednota syntézy 
obrazotvornosti čistou formou veškerého možného poznání, pomocí 
níž proto musí být apriorně představovány všechny předměty možné 
zkušenosti.

A 119 Jednota apercepce ve vztahu k syntéze obrazotvornosti je rozvazo
vání, a táž jednota ve vztahu k transcendentálni syntéze obrazotvor
nosti je čisté rozvazování. V rozvažování jsou tedy čisté apriorní po
znatky, které obsahují nutnou jednotu čisté syntézy obrazotvornosti 
vzhledem ke všem možným jevům. Těmito poznatky jsou však kate
gorie, tj. čisté rozvažovací pojmy; empirická poznávací schopnost 
člověka tudíž nutně obsahuje rozvažování, které se vztahuje ke všem 
předmětům smyslů, i když jen prostřednictvím názoru a jeho syntézy 
prostřednictvím obrazotvornosti, jemuž jsou tedy podřízeny všechny 
jevy jako data možné zkušenosti. Jelikož tento vztah jevů k možné 
zkušenosti je rovněž nutný (protože bez něho bychom prostřednictvím

názoru. Syntetická věta, podle níž musí být veškeré různé empirické vědomí 
spojeno v nějakém jednom sebevědomí, je tou naprosto první a syntetickou 
zásadou našeho myšlení vůbec. Nesmíme však zapomenout, že pouhá před
stava Já je ve vztahu ke všem ostatním představám (jejichž kolektivní jednotu 
umožňuje) transcendentálním vědomím. Není přitom podstatné, zda je tato 
představa jasná (empirické vědomí) nebo temná, ba dokonce nezáleží ani na 
tom, zda je toto transcendentálni vědomí skutečné, nýbrž možnost logické 
formy veškerého poznání se nutně zakládá na vztahu k této apercepci jako 
mohutnosti.
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jevů nezískávali vůbec žádné poznání, a jevy by se nás tudíž vůbec 
netýkaly), plyne z toho, že čisté rozvažování je prostřednictvím kate
gorií formálním a syntetickým principem veškeré zkušenosti a že jevy
maj í nutný vztah k rozvažování.

Nyní se podíváme na nutnou souvislost mezi rozvažováním a jevy, 
která je zprostředkována kategoriemi tak, že začneme zdola, totiž od 
empirie. První, co je nám dáno, je jev, který -  je-li spojen s vědomím -  A 120 
se nazývá vjemem (bez vztahu k nějakému, alespoň možnému vědomí 
by se pro nás jev nikdy nemohl stát předmětem poznání, a tudíž by pro 
nás nebyl ničím, a protože sám o sobě nemá objektivní realitu a exis
tuje jen v poznání, nebyl by pro nás vůbec ničím). Protože ale každý 
jev obsahuje určitou rozmanitost, a různé vjemy se tedy v mysli na
cházejí o sobě rozptýleně a jednotlivě, je nutné jejich spojení, které ve 
smyslovosti samé nemohou mít. Existuje v nás tedy činná mohutnost 
syntézy této rozmanitosti, kterou nazýváme obrazotvorností a jejíž 
bezprostřední činnost uplatňovanou ve vjemech nazývám aprehenzí.361 
Obrazotvornost má totiž spojit rozmanitost názoru v jeden obraz; na
před tedy musí pojmout do své činnosti dojmy, tj. aprehendovat je.

Je však jasné, že dokonce ani tato aprehenze rozmanitosti by sama A 121 
nevytvořila žádný obraz a ani žádnou souvislost dojmů, kdyby neexis
toval subjektivní důvod ke spojení vjemu, od něhož mysl přešla k ji
nému vjemu, s následujícími vjemy, a tak ke znázornění celé řady vje
mů, tj. kdyby neexistovala reproduktivní mohutnost obrazotvornosti, 
která je rovněž pouze empirická.

Kdyby se však představy reprodukovaly bez vzájemného rozdílu, 
tak jak se dostaly dohromady, nevznikala by žádná jejich určitá sou
vislost, nýbrž pouze neuspořádané nahromadění, a nevznikalo by tedy 
vůbec žádné poznání. Jejich reprodukce proto musí mít nějaké pra
vidlo, podle něhož se nějaká představa spojuje v obrazotvornosti spíše 
s touto představou než s jinou. Tento subjektivní a empirický základ 
reprodukce podle pravidel se nazývá asociací představ.

2. část, 3. kap. O vztahu rozvazováník předmětům vůbec...

361 Ani jeden psycholog dosud nepomyslel na to, že obrazotvornost je 
nutnou ingrediencí samotného vnímání. A to zčásti proto, že tato mohutnost 
byla částečně omezována jen na reprodukci, zčásti proto, že se věřilo, že nám 
smysly nejen poskytují dojmy, nýbrž že je i skládají dohromady a vytvářejí 
obrazy předmětů, což vyžaduje kromě schopnosti receptivity dojmů ještě něco 
navíc, totiž funkci jejich syntézy.
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A 122

A 123

Kdyby ale tato jednota asociace neměla i nějaký objektivní základ, 
takže by bylo možné, že by jevy byly obrazotvorností aprehendovány 
jinak než pod podmínkou možné syntetické jednoty této aprehenze, 
pak by bylo také něčím zcela nahodilým, kdyby se jevy hodily do 
souvislosti lidských poznatků. I kdybychom totiž měli mohutnost vje
my asociovat, přesto by zůstávalo o sobě zcela neurčité a nahodilé, zda 
jsou také asociovatelné; a v případě, že by nebyly, bylo by možné 
množství vjemů, ba i celá smyslovost, o níž by se v mé mysli dalo 
nalézt mnoho empirického vědomí, ale odděleného a nepatřícího k jed
nomu vědomí mne sama, což vsak není možné. Jen proto totiž, že 
všechny vjemy zahrnuji do jednoho vědomí (původní apercepce), mo
hu o nich říci, že jsem si jich vědom. Musí tedy existovat nějaký objek- 
tivní základ, tj. základ apriorně poznatelný přede všemi empirickými 
zákony obrazotvornosti, na němž spočívá možnost, ba dokonce nutnost 
zákona platného pro všechny jevy tak, že jsou průběžně pokládány za 
taková smyslová data, která jsou o sobě asociovatelná a která podléhají 
obecným pravidlům průběžného spojení v reprodukci. Tento objek
tivní základ veškeré asociace jevů nazývám jejich afinitou. A můžeme 
jej nalézt jen v zásadě jednoty apercepce všech poznatků, které mi mají 
náležet. Podle této zásady musí naprosto všechny jevy vstupovat do 
mysli nebo být aprehendovány tak, aby souhlasily s jednotou aper
cepce, což by nebylo možné bez syntetické jednoty v jejich spojení, 
která je tudíž i objektivně nutná.

Objektivní jednota veškerého (empirického) vědomí v jednom vě
domí (původní apercepce) je tedy nutnou podmínkou dokonce veške
rého možného vnímání a afinita všech jevů (těsná nebo volná) je nut
ným následkem syntézy v obrazotvornosti, která se apriorně zakládá na 
pravidlech.

Obrazotvornost je tedy také mohutností apriorní syntézy, a proto ji 
nazýváme produktivní obrazotvorností, a pokud je jejím účelem jen 
nutná jednota veškeré rozmanitosti jevů v jejich syntéze, může být 
nazývána transcendentálni funkcí obrazotvornosti. Je proto sice zará
žející, nicméně z dosavadního výkladu přesto zřejmé, že pouze pro
střednictvím této transcendentálni funkce obrazotvornosti se stává 
možnou dokonce afinita jevů, s ní pak asociace a jejím prostřednictvím 
konečně i reprodukce podle zákonů, tedy sama zkušenost, protože bez 
této transcendentálni funkce by vůbec žádné pojmy předmětů nesply- 
nuly v jednu zkušenost.
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2. část, 3. kap. O vztahu rozvazování kpředmětům vůbec...

Trvalé a neměnné Já (čisté apercepce) totiž tvoří korelát všech na
šich představ, nakolik si jich jen můžeme být vědomi, a veškeré vědo
mí patří k j edné všezahmuj ící čisté apercepci právě tak, j ako veškerý 
smyslový názor jakožto představa patří k jednomu čistému vnitřnímu A 124 
názoru, totiž k času. A právě tato apercepce musí přistoupit k čisté 
obrazotvornosti, aby učinila její funkci intelektuální. I když je totiž 
syntéza obrazotvornosti sama o sobě apriorní, přesto je vždy smyslová, 
protože rozmanitost, například tvar nějakého trojúhelníka, spojuje 
jen tak, jak se jeví v názoru. Na základě vztahu rozmanitosti k jednotě 
apercepce budou ale moci vzniknout pojmy patřící k rozvažování, 
ovšem jen díky obrazotvornosti, která se vztahuje ke smyslovému ná
zoru.

Máme tedy čistou obrazotvornost jako základní mohutnost lidské 
duše, mohutnost, která je apriorním základem veškerého poznání.
Jejím prostřednictvím uvádíme do vztahu rozmanitost názoru na jedné 
straně s podmínkou nutné jednoty čisté apercepce na straně druhé. Obě 
krajnosti, totiž smyslovost a rozvažování, musí prostřednictvím této 
transcendentálni funkce obrazotvornosti nutně navzájem souviset, 
protože jinak by sice poskytovaly jevy, ale žádné předměty empiric
kého poznání, a tudíž žádnou zkušenost. Skutečná zkušenost, která 
sestává z aprehenze, asociace (reprodukce) a konečně z rekognice 
jevů, obsahuje -  v této poslední a nejvyšší funkci (v rekognici pouze A 125 
empirických prvků zkušenosti) -  pojmy, které umožňují formální jed
notu zkušenosti a s ní veškerou objektivní platnost (pravdivost) em
pirického poznání. Těmito základy rekognice rozmanitosti jsou, pokud 
jde pouze o formu zkušenosti vůbec, kategorie. Na nich se tedy zakládá 
veškerá formální jednota v syntéze obrazotvornosti a prostřednictvím 
této jednoty i veškeré empirické používání těchto kategorií (v rekogni
ci, reprodukci, asociaci a aprehenzi) až dolů k jevům, protože ty mo
hou náležet našemu vědomí, a tudíž nám samým, jen prostřednictvím 
těchto elementů poznání vůbec.

V

Rád a pravidelnost v jevech, které nazýváme přírodou, do nich tedy 
vnášíme sami, a ani bychom je v nich nemohli nalézt, kdybychom je 
do nich my nebo přirozenost naší mysli původně nevložili. Tato jed
nota přírody má být totiž nutnou, tj. apriorně určitou jednotou spojení 
jevů. Jak bychom ale mohli být s to apriorně poznat syntetickou jedno
tu, kdyby v původních zdrojích poznání naší mysli nebyly a priori 
obsaženy subjektivní principy takové jednoty a kdyby tyto subjektivní
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podmínky nebyly zároveň objektivně platné, jelikož jsou to principy 
A 126 možnosti, jak vůbec poznat nějaký objekt ve zkušenosti.362

Rozvažování jsme výše objasnili různým způsobem: jako sponta- 
neitu poznání (v protikladu k receptivitě smyslovosti), jako mohutnost 
myslet, nebo také jako mohutnost tvořit pojmy, nebo i soudy. Všechna 
tato objasnění, podíváme-li se na ně zblízka, vycházejí nastejno. Nyní 
můžeme rozvažování charakterizovat jako mohutnost pravidel. Toto 
označení je plodnější a více se přibližuje jeho podstatě. Smyslovost 
nám dává formy (názoru), zatímco rozvažování nám dává pravidla. 
Rozvažování se neustále zabývá prohledáváním jevů za tím účelem,

/363aby u nich nalezlo nějaká pravidla. Pravidla, pokud jsou objektivní 
(a tudíž nutně doprovázejí poznání předmětu), se nazývají zákony.
I když se mnoha zákonům učíme zkušeností, jsou jen zvláštními urče
ními ještě vyšších zákonů, z nichž ty nejvyšší (jimž jsou podřízeny 
všechny ostatní) pocházejí apriorně z rozvažování samotného a nejsou 
převzaty ze zkušenosti, nýbrž musí naopak dodávat jevům jejich zá
konitost, a právě tím zkušenost umožňovat. Rozvažování tedy není 
pouze mohutností vytvářet si pravidla na základě srovnávání jevů; 
rozvažování je samo zákonodárstvím pro přírodu, tj. bez něj by vůbec 

A 127 nikde neexistovala příroda, tedy syntetická jednota rozmanitosti jevů
podle pravidel. Jevy jako takové totiž nemohou existovat mimo nás, 
nýbrž existují jen v naší smyslovosti. Tato smyslovost je však jako 
předmět poznání ve zkušenosti, se vším, co může obsahovat, možná 
jen v jednotě apercepce. Jednota apercepce je tedy transcendentálním 
důvodem nutné zákonitosti všech jevů ve zkušenosti. Právě tato jed-

362 „To, že zákony přírody mají vlastně svůj původ v rozvažovací schop
nosti a že se s nimi mimo ni setkáváme právě tak málo jako s prostorem a ča
sem, dokazuje již i jinak uznávané tvrzení, že zákony přírody poznáváme 
a priori a jakožto nutné; v opačném případě -  kdyby musely být vypůjčeny 
zvnějšku -  bychom je mohli poznávat jen jako nahodilé. Co by to ale pak bylo 
za zákony? Nejsou ničím více a ničím méně než nutností, jejímž prostřed
nictvím jsou jevy uváděny do obecné souvislosti s vědomím, a to jen proto, 
abychom poznávali předměty jako takové, a za tím účelem je v apercepci dána 
apriorně forma jejich názoru a zároveň podmínka jejich jednoty.“ -  E LI, Ak. 
XXIII, 26-27. (Pozn. vyd.)

363 Slova „Pravidla, pokud jsou objektivní“ pozměňuje autor v PE na „Pra
vidla, pokud představují existenci jako nutnou“. -  E Lil, Ak. XXIII, 46. 
(Pozn. vyd.)
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nota apercepce rozmanitosti představ (určovat ji totiž na základě jedné 
jediné představy) je pravidlem a mohutnost těchto pravidel je roz
važováním. Všechny jevy jsou tedy jakožto možné zkušenosti apriorně 
obsaženy v rozvažování a svou formální možnost od něj získávají prá
vě tak, jako jsou jakožto pouhé názory obsaženy ve smyslovosti, je
jímž prostřednictvím jsou jedině co do formy možné.

Jakkoli přehnaně a nesmyslně to snad zní, říkám-li, že rozvažování
%

samo je pramenem přírodních zákonů, a tedy pramenem formální jed
noty přírody, je takové tvrzení přece jen správné a přiměřené svému 
předmětu, totiž zkušenosti. Empirické zákony jako takové sice v žád
ném případě nemohou odvozovat svůj původ z čistého rozvažování, 
stejně jako nemůže být nezměrná rozmanitost jevů dostatečně po
chopena z čisté formy smyslového názoru, ale všechny empirické 
zákony jsou jen zvláštními určeními čistých zákonů rozvažování, za A 128 
nichž -  a podle jejichž normy -  jsou vůbec teprve možné. Jevy přitom 
získávají zákonitou formu a všechny, bez ohledu na různost své empi
rické formy, musí vždy odpovídat podmínkám čisté formy smyslo
vosti.

Čisté rozvažování je tedy v kategoriích zákonem syntetické jednoty 
všech jevů, a činí tak zkušenost co do její formy teprve a původně 
možnou. V transcendentálni dedukci kategorií jsme však neměli vyko
nat víc než objasnit tento vztah rozvažování k smyslovosti a jejím 
prostřednictvím ke všem předmětům zkušenosti, tudíž objasnit ob
jektivní platnost jeho čistých apriorních pojmů, a stanovit tak jejich 
původ a pravdu.

Stručný výklad správnosti a jediné možnosti této dedukce 
čistých rozvažovacích pojmů

Kdyby byly předměty, s nimiž má co dělat naše poznání, věcmi sa
mými o sobě, nemohli bychom mít o nich vůbec žádné apriorní pojmy.
Odkud bychom je totiž měli vzít? Kdybychom je vzali z objektu (aniž 
bychom nyní znovu zkoumali, jak by nám mohl být tento objekt A 129 
znám), byly by naše pojmy pouze empirické, a nikoli apriorní. Vezme- 
me-li je z nás samých, nemůže to, co je pouze v nás, určovat povahu 
předmětu odlišného od našich představ, tj. nemůže to být důvodem,

lenkách, a proč nejsou spíše naopak všechny představy prázdné. Má-
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III. Příloha

me-li naproti tomu všude co dělat pouze s jevy, pak je nejen možné,
nýbrž i nutné, aby určité apriorní pojmy empirickému poznání před
mětů předcházely. Jevy, jakožto takové, tvoří totiž předmět, který 
existuje jen v nás, protože pouhá modifikace naší smyslovosti se mimo 
nás vůbec nevyskytuje. Samotná představa -  že všechny tyto jevy, 
tudíž všechny předměty, jimiž se můžeme zabývat, jsou všechny ve 
mně, tj. že jsou určeními mého identického Já -  vyjadřuje jejich prů
běžnou jednotu v jedné a téže apercepci jako nutnou. A na této jednotě 
možného vědomí se zakládá i forma veškerého poznání předmětů (je
jímž prostřednictvím je rozmanitost myšlena jako příslušející k jed
nomu objektu). Způsob, jakým patří rozmanitost obsažená v smyslové 
představě (názoru) k jednomu vědomí, tedy předchází veškerému po
znání předmětu jako jeho intelektuální forma, a dokonce tvoří apriorně 

A 130 formální poznání všech předmětů vůbec, pokud jsou myšleny (kate
gorie). Syntéza rozmanitosti pomocí čisté obrazotvornosti a jednota 
všech představ ve vztahu k původní apercepci předcházejí veškerému 
empirickému poznání. Čisté rozvažovací pojmy jsou tedy apriorně 
možné, ba dokonce ve vztahu ke zkušenosti jsou nutné jen proto, že 
naše poznání nemá co dělat s ničím jiným než s jevy, jejichž možnost 
existuje v nás samých a jejichž spojení a jednota (v představě před
mětu) se nachází pouze v nás. Čisté rozvažovací pojmy musí tudíž 
veškeré zkušenosti předcházet a co do formy ji teprve umožňovat. 
Z tohoto důvodu, jediného ze všech možných důvodů, byla také pro
vedena naše dedukce kategorií.

536



IV. PŘÍLOHA

To, čeho představa je absolutním subjektem našich soudů, a co proto 
nemůže být použito jako určení nějaké jiné věci, je substance.

Já jakožto myslící bytost jsem absolutním subjektem všech svých 
možných soudů, a tato představa mne samého nemůže být použita jako 
predikát nějaké jiné věci.

Jsem tedy, jakožto myslící bytost (duše), substance.

Kritika prvního paralogismu čisté psychologie

V analytické části transcendentálni logiky jsme ukázali, že čisté kate
gorie (a mezi nimi i kategorie substance) samy o sobě nemají vůbec 
žádný objektivní význam, pokud jim není podložen nějaký názor, na A 349
jehož rozmanitost mohou být jako funkce syntetické jednoty apli
kovány. Bez toho jsou pouhými funkcemi soudu bez obsahu. O každé 
věci vůbec mohu říci, že je substancí, pokud ji odlišuji od pouhých 
predikátů a určení věcí. Ve veškerém našem myšlení je pak Já sub
jektem, jemuž myšlenky inherují jen jako určení, a toto Já nemůže být 
použito jako určení nějaké jiné věci. Každý tedy musí nutně považovat 
sebe sama za substanci, avšak myšlení jen za akcidenty své existence a 
za určení svého stavu.

Jak mám ale používat tento pojem substance? V žádném případě 
z něj nemohu usuzovat, že jakožto myslící bytost sám o sobě trvám, že 
ani nevznikám, ani nezanikám přirozeným způsobem, a jedině k tomu 
mi přece může být pojem substanciality mého myslícího subjektu uži
tečný, neboť jinak bych ho mohl docela dobře postrádat.

První paralogismus -  paralogismus substanciality3 6 4

364 Viz pozn. 238, str. 257. (Pozn. vyd.)
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K tomu, abychom mohli tyto vlastnosti vyvozovat z pouhé čisté 
kategorie substance, toho chybí tolik, že trvalost daného předmětu 
musíme vzít za základ spíše ze zkušenosti, chceme-li na něj aplikovat 
empiricky použitelný pojem substance. V naší větě jsme však ne
vycházeli ze zkušenosti, nýbrž usuzovali jsme pouze z pojmu vztahu, 

A 350 který má veškeré myšlení k Já jakožto společnému subjektu, jemuž
inheruje. Ani kdybychom o to usilovali, nemohli bychom takovou 
trvalost žádným bezpečným pozorováním prokázat. Já je totiž sice 
obsažené ve všech myšlenkách, ale s touto představou není spojen 
sebemenší názor, jímž by se Já odlišovalo od jiných předmětů názoru. 
Můžeme tedy sice pozorovat, že se tato představa vždy znovu objevuje 
při veškerém myšlení, nikoli ale, že je nějakým stálým a trvalým ná
zorem, v němž by se myšlenky střídaly (jako proměnlivé).

Z toho plyne, že první rozumový úsudek transcendentálni psycho
logie nám přisuzuje jen jakýsi domnělý nový náhled, jestliže vydává 
stálý logický subjekt myšlení za poznání reálného subjektu inherence, 
o němž nemáme, a ani nemůžeme mít sebemenší znalost, protože vě
domí je to jediné, co dělá ze všech představ myšlenky a v němž se 
tudíž musí všechny naše vjemy jako v transcendentálním subjektu 
nacházet. Kromě tohoto logického významu Já nemáme žádné poznání 
subjektu samého o sobě, který by byl jako substrát v základech tohoto 
Já, jakož i všech myšlenek. Přesto můžeme nechat větu Duše je  sub
stance docela dobře platit, když se smíříme s tím, že nás tento pojem 
nevede ani v nejmenším dál a že nás nemůže poučit o žádném z běž- 

A 351 ných závěrů rozumářské nauky o duši, jako například o nepřetržitém
trvání duše při všech změnách, a dokonce i po smrti člověka, že tedy 
tento pojem označuje substanci jen v ideji, nikoli však v realitě.

Druhý paralogismus -  paralogismus simplicity

Ta věc, na jejíž činnost se nelze nikdy dívat jako na součinnost mnoha 
činných věcí, je jednoduchá.

Duše neboli myslící Já je takovou věcí.
Tudíž... atd.
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Kritika druhého paralogismu transcendentálni psychologie

Toto je Achillova pata všech dialektických úsudků čisté nauky o duši.
Není to jen sofistická hra, kterou si vymyslel nějaký dogmatik, aby do
dal svým tvrzením povrchní zdání pravdy, nýbrž úsudek, který zdán
livě snese dokonce i tu nejpřísnější zkoušku a nej těžší pochybnosti při 
zkoumání. Zde je:

Každá složená substance je agregátem mnoha substancí a činnost 
něčeho složeného, nebo to, co je v něm jako takovém obsaženo, je 
agregátem tnnoha činností nebo akcidentů, které jsou mezi ono množ
ství substancí rozděleny. Účinek, který vzniká ze součinnosti mnoha 
činných substancí, je sice možný, ale pouze je-li vnější (jako je napři- A 352 
klad pohyb tělesa jednotným pohybem všech jeho částí). Avšak s myš
lenkami jako akcidenty, patřícími k nějaké myslící bytosti vnitřně, se 
to má jinak. Předpokládejme totiž, že by něco složeného mohlo myslet; 
pak by každá jeho část musela tvořit část myšlenky, a teprve všechny 
dohromady by obsahovaly myšlenku celou. To je však protimluv.
Neboť vzhledem k tomu, že představy, které jsou rozděleny mezi různé 
bytosti (například jednotlivá slova nějakého verše), nikdy netvoří ce
lou myšlenku (verš), nemůže být myšlenka nikdy obsažena v něčem 
složeném jako takovém. Je tedy možná jen v jedné substanci, která
není agregátem mnoha substancí, a je tudíž naprosto jednoduchá.365

Takzvaný nervus probandi366 tohoto argumentu spočívá ve větě:
V absolutní jednotě myslícího subjektu musí být obsaženo mnoho 
představ, aby vytvořily jednu myšlenku. Tuto větu však nemůže nikdo 
dokázat na základě pojmů. Čím by totiž chtěl začít, aby to dokázal?
S větou: „Myšlenka může být pouze účinkem absolutní jednoty myslící A 353 
bytosti“ nelze zacházet, jako by byla analytická. Jednota myšlenky, 
která se skládá z mnoha představ, je totiž kolektivní a může se čistě 
pojmově vztahovat jak ke kolektivní jednotě substancí, které na ni 
společně působí (jako je pohyb tělesa složeným pohybem všech jeho 
částí), tak k absolutní jednotě subjektu. Podle pravidla identity tedy

365 Je velmi snadné dát tomuto důkazu obvyklou Školskou podobu. Pro můj
účel ale postačuje uvést pouze jeho důvod, ovšem populárním způsobem.

366
npodstata důkazu, jeho nejsilnější a rozhodující část“ (Pozn. vyd.)
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nelze u složené myšlenky nahlédnout nutnost předpokladu jednoduché 
substance. Nikdo, kdo nahlíží, na čem je založena možnost syntetic
kých vět a priori, jak jsme vyložili výše, se neodváží převzít odpověd
nost za to, že by tatáž věta měla být poznána synteticky a plně a priori 
na základě pouhých pojmu.

Tuto nutnou jednotu subjektu jako podmínku možnosti každé myš
lenky ale také nelze odvozovat ze zkušenosti. Zkušenost nám totiž 
nedává poznat žádnou nutnost, nemluvě o tom, že pojem absolutní 
jednoty sahá daleko za její sféru. Odkud tedy máme tuto větu, o niž se 
opírá celý psychologický rozumový usudek?

Je zřejmé, že chceme-li si představit nějakou myslící bytost, musíme 
sami sebe přesadit na její místo, a podstrčit tak na místo objektu, o kte
rém chceme uvažovat, svůj vlastní subjekt (což se nestává v žádném 

A 354 jiném druhu zkoumání), a že absolutní jednotu subjektu v nějakém
myšlence požadujeme jen proto, že by jinak nebylo možno říci: Já 
myslím (rozmanitost v nějaké představě). I kdyby se totiž myšlenka ja
ko celek dala rozdělit a rozdat mezi mnoho subjektů, přesto nemůže 
být rozděleno a rozdáno subjektivní Já, a toto Já přece při každém 
myšlení předpokládáme.

Formální věta apercepce: Já myslím zde tedy zůstává -  právě tak ja
ko v předchozím paralogismu -  jediným základem, na němž se racio
nální psychologie odvažuje rozšiřovat své poznatky. Tato věta ovšem 
není zkušeností, nýbrž formou apercepce, která doprovází každou 
zkušenost a každé zkušenosti předchází. Přesto ale musí být zkoumána 
vždy jen ve vztahu k možnému poznání vůbec, jako jeho pouze subjek
tivní podmínka, ze které neprávem děláme podmínku možnosti po
znání předmětů, totiž pojem myslící bytosti vůbec, protože si tuto 
bytost nedokážeme představit, aniž bychom kladli sebe samé s formulí 
svého vědomí na místo každé jiné inteligentní bytosti.

Avšak jednoduchost mne samého (jakožto duše) není také skutečně 
vyvozena z věty „Já myslím“, nýbrž je už obsažena v každé myšlence 

A 355 samé. Věta Já jsem jednoduchý musí být považována za bezprostřední
výraz apercepce, tak jako je domnělý karteziánsky úsudek „cogito, ergo 
sum“ ve skutečnosti tautologický, protože cogito (sum cogitans) bez
prostředně vypovídá skutečnost. Ono Já jsem jednoduchý však nezna
mená nic víc, než že tato představa Já v sobě neobsahuje sebemenší 
rozmanitost a že je to absolutní (i když pouze logická) jednota.
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Tento tak slavný psychologický důkaz je tedy založen pouze na 
nedělitelné jednotě představy, která udává pravidlo pouze pro použí
vání slovesa ve vztahu k osobě. Je však zřejmé, že 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 (transcendentálni 
subjekt), jehož představa musí být samozřejmě jednoduchá právě pro
to, že na něm vůbec nic neurčujeme, jako si zcela určitě nelze předsta
vit ani nic jednoduššího než pomocí pojmu nějaké pouhé něco. Avšak 
jednoduchost představy subjektu ještě není poznáním jednoduchosti 
subjektu sámého, neboť od jeho vlastností se zcela abstrahuje, je-li 
označován pouze obsahově úplně prázdným výrazem Já (který mohu 
aplikovat na každý myslící subjekt).

Jisté je, že prostřednictvím Já si myslím vždy absolutní, ale logic- A 356 
kou jednotu subjektu (jednoduchost), nikoli však, že tím poznávám 
skutečnou jednoduchost svého subjektu. Stejně jako věta „Já jsem 
substance“ neznamená nic než čistou kategorii, kterou nemohu in con- 
creto (empiricky) použít, tak také je mi dovoleno říci: „Já jsem jedno
duchá substance“, tj. taková substance, jejíž představa nikdy neobsahu
je syntézu rozmanitosti. Tento pojem, nebo i tato věta, nám však neříká 
ani to nejmenší o mně samém jako předmětu zkušenosti, protože sám 
pojem substance se používá jen jako funkce syntézy, a tedy aniž by mu 
byl podložen názor. Používá se tudíž bez objektu, a platí jen o pod
mínce našeho poznání, nikoli však o nějakém označitelném předmětu. 
Domnělou potřebu této věty podrobíme určitému pokusu.

Každý musí přiznat, že tvrzení o jednoduché přirozenosti duše má 
nějakou cenu jen tehdy, mohu-li pomocí tohoto tvrzení rozlišit tento 
subjekt od veškeré hmoty, a zbavit tak duši pomíjivosti, které je hmota 
vždy podrobena. Ve výše uvedené větě nejde vlastně o nic jiného, 
a proto se většinou vyjadřuje také tak, že „duše není tělesná“. Mohu-li 
pak ukázat, že i když této kardinální větě racionální nauky o duši při- A 357 
známe v čistém významu pouhého rozumového soudu (na základě 
čistých kategorií) veškerou objektivní platnost („Všechno, co myslí, je 
jednoduchá substance“), a ona se přesto nedá vůbec použít, pokud jde
o nestejnorodost či příbuznost duše s hmotou, pak to znamená totéž, 
jako kdybych tento zdánlivě psychologický názor vykázal do oblasti 
pouhých idejí, kterým se nedostává reality objektivního používání.
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V transcendentálni estetice jsme nevývratně dokázali, že tělesa jsou 
pouhé jevy našeho vnějšího smyslu, a nikoli věci samy o sobě. V sou
ladu s tím můžeme právem říci, že náš myslící subjekt není tělesný, což 
znamená, že pokud si jej představujeme jako předmět vnitřního smys
lu, neboli pokud myslí, potud nemůže být předmětem vnějších smyslů, 
tj. nemůže být jevem v prostoru. Tím má být řečeno jen tolik, že mezi 
vnějšími jevy se nikdy nemůžeme setkat s myslícími bytostmi jako 
takovými, neboli že jejich myšlenky, vědomí, žádosti atd. nemůžeme 
nazírat vnějškově, neboť toto vše je věcí vnitřního smyslu. Tento argu
ment se skutečně zdá být také tím přirozeným a populárním argu- 

A 358 mentem, na který, jak se zdá, odedávna připadalo i to nejběžnější roz
važování a díky němuž začalo již velmi záhy považovat duše za jsouc
na zcela odlišná od těl.

I kdyby rozprostraněnost, neprostupnost, souvislost a pohyb, zkrát
ka vše, co nám mohou vnější smysly vůbec poskytovat, nebyly myš
lenkami, citem, sklonem nebo rozhodnutím, a ani by nic takového ne
obsahovaly, protože to nejsou předměty vnějšího názoru, jistě by přes
to mohlo toto něco, co je základem vnějších jevů a co afikuje náš smysl 
tak, že získává představy prostoru, hmoty, tvaru atd., být zároveň 
subjektem myšlenek jako noumenon (nebo lépe jako transcendentálni 
předmět), třebaže prostřednictvím způsobu, jakým toto něco afikuje 
náš vnější smysl, nezískáváme žádný názor o představách, vůli atd., 
nýbrž pouze o prostoru a jeho určeních. Toto něco však není rozpro- 
straněné, není neprostupné ani složené, protože všechny tyto predikáty 
se týkají jen smyslovosti a jejího názoru, pokud jsme takovými (nám 
jinak neznámými) objekty afikováni. Tyto výrazy však vůbec neumož
ňují poznat, o jaký předmět jde, nýbrž umožňují jen to, že mu jako 
takovému, je-li uvažován sám o sobě bez vztahu k vnějším smyslům, 

A 359 nemohou být připisovány jako predikáty vnějších jevů. Jedině pre
dikáty vnitřního smyslu, představy a myšlení, mu neodporují. Proto se 
lidská duše ani prostřednictvím připuštěné jednoduchosti své přiro
zenosti dostatečně neliší od hmoty, když se na ni vzhledem k jejímu 
substrátu díváme (jak se také sluší) pouze jako najev.

Kdyby byla hmota věcí samou o sobě, lišila by se jako složené 
jsoucno zcela a naprosto od duše jako jsoucna jednoduchého. Hmota je 
však pouze vnějším jevem, jehož substrát nelze poznat pomocí žád
ných predikátů, jež by se daly uvést. Mohu o něm tudíž určitě před-
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2. paralogismus

pokládat, že je o sobě jednoduchý, třebaže způsobem, jak afikuje naše 
smysly, v nás vyvolává názor něčeho rozprostraněného, a tudíž slo
ženého, a že tedy v substanci samé o sobě, jíž vzhledem k vnějšímu 
smyslu přísluší rozprostraněnost, jsou obsaženy myšlenky, které si 
může vědomě prostřednictvím svého vlastního vnitřního smyslu před
stavit. Takovým způsobem by bylo právě to, co se v jednom ohledu 
nazývá tělesným, v nějakém jiném ohledu zároveň myslící bytostí, 
jejíž myšlenky nemůžeme sice nazírat jako jevy, avšak jejich znaky 
v jevu ano. Tím by přestal platit výrok, že myslí pouze duše (jako 
zvláštní druh substancí); spíše by se říkalo, jak je to běžné, že myslí 
lidé, tj. že to, co je jako vnější jev rozprostraněné, je vnitřně (samo A 360
o sobě) subjektem, který není složený, nýbrž jednoduchý a myslící.

Avšak aniž bychom připouštěli takové hypotézy, můžeme obecně 
poznamenat, že když duší rozumím myslící bytost samu o sobě, je už 
nevhodná sama otázka, zdaje duše téhož druhu jako hmota (která není 
žádnou věcí o sobě, nýbrž jen druhem představ v nás), či nikoli; ro
zumí se totiž samo sebou, že věc sama o sobě je jiné přirozenosti než
určení, která znamenají pouze její stav.

Nesrovnávejme však myslící Já s hmotou, nýbrž s tím, co je inteli
gibilní a co je základem vnějšího jevu nazývaného hmota; protože však
o inteligibilním nic nevíme, nemůžeme ani říci, že se od něho duše 
v něčem vnitřně liší.

Jednoduché vědomí tudíž není poznáním jednoduché přirozenosti 
našeho subjektu, pokud se tím má tento subjekt lišit od hmoty jako od 
složeného jsoucna.

Jestliže se však tento pojem nehodí k tomu, aby v jediném případě, 
kdy ho lze použít, totiž při srovnávání mne samého s předměty vnější 
zkušenosti, určil to zvláštní a rozlišující co do jeho přirozenosti, pak 
můžeme neustále předstírat, že víme, že myslící Já, duše (název pro A 361 
transcendentálni předmět vnitřního smyslu), je jednoduchá; proto se 
tento výraz nedá vůbec použít na skutečné předměty, a nemůže tedy 
naše poznání ani v nej menším rozšířit.

Celá racionální psychologie se tak i se svou hlavní oporou hroutí 
a my můžeme v tomto případě právě tak málo jako v nějakém jiném 
doufat, že pouhými pojmy (a tím méně pomocí pouhé subjektivní for
my všech našich pojmů, totiž vědomím), beze vztahu k možné zkuše
nosti, můžeme rozšířit své náhledy, zvláště když je sám fundamentální
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pojem jednoduché přirozenosti takového druhu, že se s ním nelze 
setkat v žádné zkušenosti, a že tedy vůbec neexistuje cesta, jak se k ně
mu jako k objektivně platnému pojmu dostat.

Třetí paralogismus — paralogismus personality

To, co si je vědomo numerické identity sebe sama v různých časech, je 
v té míře osobou.

Duše šije vědoma... atd.
Duše je tedy osoba.

IV. Příloha

Kritika třetího paralogismu transcendentálni psychologie

Chci-li poznat numerickou identitu nějakého vnějšího předmětu po- 
A 362 mocí zkušenosti, budu sledovat to trvalé v onom jevu, na něž se -  jako

na subjekt -  vztahuje vše ostatní jako jeho určení, a budu pozorovat 
jeho identitu v čase, v němž se to ostatní mění. Jenže já jsem předmě
tem vnitřního smyslu a veškerý čas je pouze formou vnitřního smyslu. 
Proto každé ze svých sukcesivních určení vztahuji na numericky iden
tické Já ve veškerém čase, tj. ve formě vnitřního názoru mne samého.
V tomto případě by nemusela být personalita duše považována za 
vyvozenou, nýbrž za plně identickou větu sebevědomí v čase, což je 
také příčinou, proč platí a priori. Skutečně totiž neříká nic víc, než že 
po celý čas, kdy jsem si vědom sebe samého, jsem si vědom tohoto ča
su jako něčeho, co patří k jednotě mého Já, a nezáleží na tom, řeknu-li, 
že celý tento čas se nachází ve mně jako individuální jednotě nebo že 
já se svou numerickou identitou se nacházím v tomto veškerém čase.

Identitu osoby lze tedy nevyhnutelně nalézt v mém vlastním vě
domí. Když se však pozoruji z hlediska druhého člověka (jako předmět 
jeho vnějšího názoru), uvažuje o mně tento vnější pozorovatel přede
vším v čase, neboť v apercepci je vlastně čas představován jen ve mně.
I když tedy vnější pozorovatel připustí, že Já doprovází všechny před- 

A 363 stavy v mém vědomí v každém čase, a to s naprostou identitou, nebude
z toho tedy ještě usuzovat na objektivní trvalost mne samého. Jelikož 
čas, do něhož mne pozorovatel umisťuje, není čas, který se nachází 
v mé vlastní smyslovosti, nýbrž je to čas, který se nachází v jeho smys
lovosti. Identita, která je nutně spojena s mým vědomím, proto není 
spojena s jeho vědomím, tj. s vnějším názorem mého subjektu.
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3. paralogismus

Identita vědomí mne samého v různých časech je tedy pouze for
mální podmínkou mých myšlenek a jejich vzájemné souvislosti, vůbec 
však nedokazuje numerickou identitu mého subjektu, v němž přece 
mohlo dojít, bez ohledu na logickou identitu Já, k takové změně, která 
už nedovoluje podržet jeho identitu, i když stále ještě dovoluje při
pisovat tomuto subjektu stejně znějící Já, které by mohlo v každém 
jiném stavu, dokonce i při změně subjektu, stále uchovávat myšlenku 
předcházejícího subjektu, a tak ji také předávat subjektu následující
mu.367

I když věta některých starých škol, že vše ve světě plyne a nic není A 364
o

trvalé a stálé, nemůže platit, jakmile přijmeme substance, přesto není 
tato věta vyvrácena jednotou sebevědomí. My sami totiž nemůžeme ze 
svého vědomí soudit o tom, zda jsme jako duše trvalí, či nikoli, po- 
něvadž ke svému identickému Já počítáme jen to, čeho jsme si vědomi.
Proto ovšem musíme nutně soudit, že v celém čase, jehož jsme si 
vědomi, jsme totožní. Ze stanoviska nějakého cizího člověka to však 
za platné prohlásit nemůžeme, protože vzhledem k tomu, že v duši ne
nacházíme žádný trvalý jev, leda pouhou představu Já, která je všech
ny doprovází a spojuje, nemůžeme nikdy rozhodnout, zda toto Já (pou
há myšlenka) neplyne právě tak jako ostatní myšlenky, které jsou jím 
navzájem sřetězovány.

Je však zvláštní, že personalitu a její předpoklad, trvalost neboli A 365 
substancialitu duše, musíme za těchto okolností teprve dokazovat. 
Kdybychom ji totiž mohli předpokládat, sice by z toho ještě nevyplý
vala trvalost vědomí, ale přece jen možnost nepřetržitého vědomí v ně
jakém trvajícím subjektu, což už stačí pro personalitu, která nepřestává

367 Pružná koule, která v přímém směru narazí na stejnou kouli, předává 
této kouli celý svůj pohyb, a tedy celý svůj stav (když přihlížíme pouze k mís
tům v prostoru). Předpokládejme nyní -  podle analogie s těmito tělesy -  
substance, z nichž by jedna druhé vnukala představy včetně jejich vědomí, pak 
si bude možné myslet celou řadu těchto substancí, z nichž by první předávala 
svůj stav včetně jeho vědomí druhé, tato by předávala svůj vlastní stav včetně 
stavu té předcházející třetí substanci, a tato třetí by předávala právě tak stavy 
všech předcházejících substancí včetně svého vlastního a jejich vědomí dal
ším. Poslední substance by si tudíž byla vědoma všech stavů substancí, které 
se před ní změnily, jako svých vlastních stavů, protože ony substance do ní
byly přeneseny včetně vědomí, a přesto by ve všech těchto stavech nebyla 
toutéž osobou.
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IV. Příloha

sama ihned existovat, když je její působení na nějaký čas přerušeno. 
Tato trvalost nám však není dána ničím, co by předcházelo před nume
rickou identitou nás samých, kterou vyvozujeme z identické aper
cepce, nýbrž je z ní teprve vyvozena (a teprve po ní by při správném 
postupu musel následovat pojem substance, který je použitelný jedině 
empiricky). Protože pak tato identita osoby v žádném případě neplyne 
z identity Já ve vědomí všeho času, v němž se poznávám, nemohla být 
na ní výše založena ani substancialita duše.

Stejně jako lze podržet pojem substance a jednoduchého, lze po
držet i pojem personality, pokud je pouze transcendentálni, tj. pokud je 
jednotou subjektu, který je nám jinak neznámý, ale v jehož určeních je 
průběžné spojení prostřednictvím apercepce, a potud je tento pojem 
nutný a dostatečný také pro praktické používání. Rozhodně se jím však 

A 366 nemůžeme vychloubat jako rozšířením svého sebepoznání prostřed
nictvím 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. Je nám sice zcela 
neznámo, čím je hmota jako věc sama o sobě (transcendentálni objekt), 
ale přesto lze pozorovat její trvalost jakožto jevu, pokud šiji předsta
vujeme jako něco vnějšího. Protože však nemám, když chci pozorovat 
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. Pod
souvám totiž vlastnostem, které příslušejí mně samému jako objektu, 
svůj pojem a jeho jednotu a předpokládám tak to, co jsme se chtěli
dovědět.

Čtvrtý paralogismus — paralogismus ideality
(vnějšího vztahu)

Existence toho, na co lze usuzovat jen jako na příčinu daných vjemů, 
je jen problematickou existencí.

A 367 Všechny vnější jevy jsou toho druhu, že jejich existenci nelze vní
mat bezprostředně, nýbrž je na ně jedině možno usuzovat jako na pří
činu daných vjemů.

Existence všech předmětů vnějších smyslů je tedy problematická. 
Tuto nejistotu nazývám idealitou vnějších jevů a nauka o ní se nazývá
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4. paralogismus

idealismus, ve srovnání s nímž se tvrzení o možné jistotě předmětů 
vnějších smyslů nazývá dualismus.

Kritika čtvrtého paralogismu transcendentálni psychologie

Nejprve podrobíme zkoušce premisy. Právem můžeme tvrdit, že bez
prostředně lze vnímat jen to, co je v nás samých, a že jedině moje 
vlastní existence může být předmětem pouhého vnímání. Existence 
skutečného předmětu mimo mne tedy není (bereme-li slovo „exis
tence“ v intelektuálním významu) nikdy dána přímo ve vnímání, nýbrž 
můžeme si ji k němu, jako modifikaci vnitřního smyslu, pouze při- 
myslet jako jeho vnější příčinu, neboli na ni lze pouze usuzovat. Proto 
také Descartes právem omezil veškeré vnímání v nejužším smyslu na 
větu: Já (jakožto myslící bytost) jsem. Je totiž jasné, že -  jelikož to A 368 
vnější není ve mně -  se s ním nemohu setkat ve své apercepci, a proto 
ani v žádném vjemu, který je vlastně jen určením apercepce.

Vnější věci tedy vlastně nemohu vnímat, nýbrž na jejich existenci 
mohu usuzovat jen ze svého vnitřního vjemu, když se na něj dívám 
jako na účinek, jehož nejbližší příčinou je něco vnějšího. Ovšem usu
zování z daného účinku na určitou příčinu je vždy nejisté, poněvadž 
účinek mohl mít více než jednu příčinu. Ve vztahu vjemu k jeho pří
čině tudíž zůstává vždy problematické, zda je tato příčina vnitřní, nebo 
vnější, nejsou-li tedy všechny takzvané vnější vjemy pouhou hrou 
našeho vnitřního smyslu, nebo vztahuj í-1 i se na skutečné vnější před
měty jako na svou příčinu. Existence vnějších předmětů je přinejmen
ším pouze vy souzena a vystavuje se nebezpečí všech úsudků, zatímco 
předmět vnitřního smyslu (Já sám se všemi svými představami) je 
vnímán bezprostředně a jeho existence je neproblematická.

Idealistou tedy nesmíme rozumět toho, kdo popírá existenci vněj
ších předmětů smyslů, nýbrž pouze toho, kdo nepřipouští, že je pozná
váme bezprostředním vnímáním, avšak vyvozuje z toho, že ani pomocí A 369 
veškeré možné zkušenosti se nemůžeme nikdy plně ujistit o jejich 
skutečnosti.

Než vyložím náš paralogismus, pokud jde o jeho klamné zdání, 
musím napřed poznamenat, že je třeba rozlišovat dvojí idealismus, 
transcendentálni a empirický. Transcendentálním idealismem všech 
jevů rozumím nauku, podle níž je všechny považujeme za pouhé před-

547



IV. Příloha

stavy, a nikoli za věci samy o sobě, a podle níž jsou čas a prostor jen 
smyslovými formami našeho názoru, a nikoli pro sebe danými urče
ními nebo podmínkami objektů jako věcí samých o sobě. V protikladu 
k tomuto idealismu stojí transcendentálni realismus, který pohlíží na 
čas a prostor jako na něco daného o sobě (nezávisle na naší smys
lovosti). Transcendentálni realista si tedy představuje vnější jevy (při
pustíme-li jejich skutečnost) jako věci samy o sobě, které existují 
nezávisle na nás a naší smyslovosti, a nacházejí se tudíž mimo nás
i podle čistých rozvažovacích pojmů. Je to tento transcendentálni rea
lista, který pak vlastně předstírá roli empirického idealisty, neboť když 
o předmětech smyslů mylně předpokládal, že kdyby měly být vnější, 
musely by mít existenci samy o sobě, i beze smyslů, shledává, že z to
hoto hlediska žádná naše smyslová představa nestačí na to, aby učinila 
skutečnost předmětů jistou.

A 370 Transcendentálni idealista naproti tomu může být empirickým rea
listou, a tedy, jak bývá také nazýván, dualistou, tj. může připouštět 
existenci hmoty, aniž by vystupoval z pouhého sebevědomí a před
pokládal něco víc než jistotu představ ve mně, tudíž ono cogito, ergo 
sum. Protože totiž tuto hmotu, a dokonce i její vnitřní možnost, ne
chává platit jen pro jev, který není bez naší smyslovosti ničím, je pro 
něj hmota jen druhem představ (názorem), jež se nazývají vnějšími, 
a to nikoli proto, že by se vztahovaly k vnějším předmětům samým
o sobě, nýbrž proto, že vztahují vjemy na prostor, v němž je vše mimo 
sebe, zatímco prostor je v nás.

Pro tento transcendentálni idealismus jsme se vyslovili hned na 
začátku. V naší nauce tedy odpadá veškeré váhání, zda přijmout exis
tenci hmoty a pokládat ji za dokázanou na základě svědectví našeho 
pouhého sebevědomí, právě tak jako odpadá pochybnost o tom, po
kládat za dokázanou existenci mne samého jako myslící bytosti. Svých 
představ jsem si totiž přece vědom; existují tedy tyto představy i já 
sám, který je mám. Vnější předměty (tělesa) jsou však pouhé jevy, 
a nejsou tedy ničím jiným než druhem mých představ, jejichž před
měty se stávají něčím jen prostřednictvím těchto představ, ale od-

A 371 děleny od nich nejsou ničím. Vnější věci tedy existují právě tak, jako
existuji já sám, a obojí existuje na základě bezprostředního svědectví 
mého sebevědomí, pouze s tím rozdílem, že představa mne samého 
jako myslícího subjektu je vztahována pouze k vnitřnímu smyslu, 
zatímco představy, které označují rozprostraněná jsoucna, se vztahují
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4. paralogismus

také k vnějšímu smyslu. Na skutečnost vnějších předmětů mám právě 
tak málo zapotřebí usuzovat jako na skutečnost předmětu mého vnitř
ního smyslu (mých myšlenek), neboť jedno i druhé jsou jen představy, 
jejichž bezprostřední vnímání (vědomí) je zároveň dostatečným důka
zem jejich skutečnosti.

Transcendentálni idealista je tedy empirickým realistou a přiznává 
hmotě jakožto jevu skutečnost, která se však nemusí vyvozovat, proto
že je bezprostředně vnímána. Naproti tomu transcendentálni realismus 
se nutně ocitá v rozpacích a cítí se nucen připustit empirický idealis
mus, poněvadž považuje předměty vnějších smyslů za něco od smyslů 
samých odlišného a pouhé jevy pokládá za samostatná jsoucna exis
tující mimo nás; potom ovšem ani při nej lepším vědomí naší představy
0 těchto věcech není ještě vůbec jisto, že existuje-li představa, existuje
1 jí odpovídající předmět. Naproti tomu v našem systému nejsou tyto 
vnější věci, totiž hmota ve všech svých podobách a proměnách, ničím A 372 
víc než pouhými jevy, tj. našimi představami, jejichž skutečnosti jsme
si bezprostředně vědomi.

Jelikož, pokud vím, jsou všichni psychologové, kteří se hlásí k em
pirickému idealismu, transcendentálními realisty, postupovali zcela 
důsledně, když přiznávali empirickému idealismu velkou důležitost 
jako jednomu z problémů, s nímž si lidský rozum těžko dokáže po
radit. Skutečně, díváme-li se na vnější jevy jako na představy, které 
jsou v nás vyvolávány svými předměty jakožto věcmi nacházejícími se 
mimo nás, nelze říci, jak jinak bychom mohli poznat jejich existenci, 
než pomocí úsudku z účinku na příčinu, při kterém musí vždy zůstat 
sporné, zda se příčina nachází v nás, nebo mimo nás. Můžeme pak sice 
připouštět, že příčinou je něco z našich vnějších názorů, co má být 
v transcendentálním smyslu mimo nás, ale není to předmět, jaký rozu
míme pod představou hmoty a tělesných věcí; neboť tyto předměty 
jsou jenom jevy, tj. pouhými druhy představ, které se vždy nacházejí 
jen v nás a jejichž skutečnost se zakládá na bezprostředním vědomí 
právě tak, jako se na ní zakládá vědomí mých vlastních myšlenek. 
Transcendentálni předmět je neznámý stejně tak vzhledem k vnitřnímu 
názoru, jako vzhledem k názoru vnějšímu. O něm však také není řeč, A 373 
nýbrž mluví se o empirickém předmětu, který se pak nazývá vnějším, 
pokud si ho představujeme v prostoru, a vnitřním, pokud si ho před
stavujeme pouze v časovém vztahu; prostor i čas se však nacházejí jen
v nas.
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Poněvadž ale výraz mimo nás je nevyhnutelně dvojznačný, jelikož 
znamená jednou něco, co existuje jako věc sama o sobě odděleně od 
nás, jednou něco, co patří pouze k vnějšímu jevu, budeme pro zabez
pečení tohoto pojmu v druhém významu, v němž je vlastně nadhozena 
psychologická otázka reality našeho vnějšího názoru, rozlišovat empi
ricky vnější předměty od těch, které by se tak mohly nazývat v tran
scendentálním smyslu, a to tím, že je přímo nazveme věcmi, které se 
nacházejí v prostoru.

Prostor a čas jsou sice apriorní představy, které jsou v nás jako 
formy našeho smyslového názoru dříve, než nějaký skutečný předmět 
určí naši mysl prostřednictvím počitku, abychom si ho představovali 
v oněch smyslových vztazích; nicméně toto hmotné či reálné, toto 
něco, jež má být nazíráno v prostoru, předpokládá nutně vnímání, a ne
závisle na vnímání, jež vyznačuje skutečnost něčeho v prostoru, nemů
že být vytvořeno ani vy bájeno žádnou obrazotvorností. Počitek je tedy 

A 374 to, co vyznačuje nějakou skutečnost v prostoru a čase, podle toho, je-li
vztahována k tomuto, nebo k onomu druhu smyslového názoru. Je-li 
jednou dán počitek (jenž se nazývá vjemem, je-li aplikován na předmět 
vůbec, aniž by ho určoval), může být díky jeho rozmanitosti vybájen 
v obrazotvornosti libovolný předmět, který nemá mimo ni v prostoru 
nebo čase žádné empirické místo. Vezmeme-li jen počitky jako libost 
a bolest, nebo i počitky vnějších smyslů, jako jsou barvy, teploty atd., 
pak je nepochybně jisté, že vnímání je tím, prostřednictvím čeho nám 
musí být látka nejprve dána, máme-li předměty smyslového názoru 
myslet. Toto vnímání tedy předpokládá (abychom pro tentokrát zůstali 
jen u vnějších názorů) něco skutečného v prostoru. Za prvé, vjem je to
tiž představou skutečnosti, jako je prostor představou pouhé možnosti 
pospolného bytí. Za druhé, tato skutečnost je představována vnějším 
smyslem, tj. v prostoru. Za třetí, sám prostor není ničím jiným než 
pouhou představou, tudíž v něm může platit jako skutečné jenom to, co 

A 375 je v něm představováno,368 a naopak to, co je v něm dáno, tj. pomocí

368 Tuto paradoxní, avšak správnou větu si musíme dobře zapamatovat:
V prostoru není nic, než co je v něm představováno. Prostor sám totiž není 
ničím jiným než představou, a tudíž to, co je v něm, musí být obsaženo v před
stavě, a v prostoru není vůbec nic kromě toho, co se v něm skutečně před
stavuje. Tato věta, že totiž nějaká věc může existovat jen v představě o ní, 
musí ovšem zarážet. Zde však pozbývá své pohoršlivosti, protože věci, s nimiž 
máme co dělat, nejsou věci o sobě, nýbrž jen jevy, tj. představy.
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vnímání představováno, v něm také skutečně je; neboť kdyby to v něm 
nebylo skutečně, tj. bezprostředně dáno empirickým názorem, nemoh
lo by to být ani vybájeno, protože realitu názorů vůbec nelze a priori 
vymyslet.369

Každý vnější vjem tedy dokazuje bezprostředně něco skutečného 
v prostoru, nebo je to spíše ono skutečné samo, a potud je tedy em
pirický realismus mimo pochybnost, tj. našim vnějším názorům od
povídá něco skutečného v prostoru. Sám prostor ovšem se všemi svý
mi jevy jakožto představami je pouze ve mně, ale v tomto prostoru je 
nicméně dáno reálno neboli látka všech předmětů vnějšího názoru sku
tečně a nezávisle na všech výmyslech, a je také nemožné, aby v tomto 
prostoru bylo dáno něco mimo nás (v transcendentálním smyslu), 
protože prostor sám není mimo naši smyslovost ničím. Ani ten nej- 
přísnější idealista tedy nemůže požadovat, abychom dokazovali, že 
našemu vjemu odpovídá předmět mimo nás (v přísném smyslu slova). A 376 
Ani kdyby totiž takový předmět existoval, nemohl by být představován 
a nazírán jako něco mimo nás, poněvadž taková představa předpokládá 
prostor, a skutečnost v prostoru, jenž je pouhou představou, není nic 
jiného než tento vjem sám. Reálno vnějších jevů je tedy skutečné jen 
ve vnímání a žádným jiným způsobem skutečné být nemůže.

Z vjemů pak může vzniknout, ať už pomocí pouhé hry obrazotvor
nosti, nebo prostřednictvím zkušenosti -  poznání předmětů. Přitom 
ovšem mohou vznikat klamné představy, jimž neodpovídají předměty 
a při nichž je třeba připisovat klam buď šalbě obrazotvornosti (ve snu), 
nebo chybě soudnosti (u tzv. smyslového klamu). Abychom se tu vy
hnuli nesprávnému zdání, řídíme se pravidlem: To, co je  spjato s ně
jakým vjemem podle empirických zákonů, je  skutečné.310 Ovšem tento 
klam, právě tak jako obrana proti němu, postihuje právě tak idealismus 
jako dualismus, jelikož se při tom jedná pouze o formu zkušenosti.
K tomu, abychom vyvrátili empirický idealismus jako nesprávné zpo
chybnění objektivní reality našich vnějších vjemů, postačí již to, že

369
yyPředměty vnějších smyslů obsahují základ pro časové určování vnitř

ního smyslu, tudíž i pro vnitřní zkušenost, i když nikoli pro základ vědomí...“ 
(Poznámka není dokončena.) -  E CLXII, Ak. XXIII, 39. (Pozn. vyd.)

370 Pravidlo je druhým postulátem empirického myšlení vůbec. Viz A 218/ 
B 266. (Pozn. vyd.)
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A 377 vnější vjem bezprostředně dokazuje skutečnost v prostoru, a že prostor
ačkoli je o sobě pouhou formou představ -  má přesto, pokud jde

o všechny vnější jevy (které také nejsou ničím jiným než pouhými 
představami), objektivní realitu; rovněž, že bez vnímání není dokonce 
možná ani smyšlenka a sen, a že tedy naše vnější smysly mají podle 
dat, z nichž může vzejít zkušenost, odpovídající skutečné předměty 
v prostoru.

Dogmatickým idealistou je ten, kdo popírá existenci hmoty, skeptic
kým idealistou ten, kdo ji zpochybňuje, protože ji považuje za nedoka
zatelnou. Dogmatický idealista může být takovým jen proto, že se do
mnívá, že v možnosti hmoty samé nachází spory, a s takovou námitkou 
nemáme zatím co do činění. Následující kapitola o dialektických úsud
cích, která představuje rozum v jeho vnitřním sporu vzhledem k po
jmům o možnosti toho, co patří do souvislosti zkušenosti, nám pomůže 
odstranit i tuto obtíž.371 Avšak skeptický idealista, který napadá pouze 
důvod našeho tvrzení, a naše dokazování existence hmoty, o kterém si 
myslíme, že je zakládáme na bezprostředním vnímání, prohlašuje za 
nedostatečné, je dobrodincem lidského rozumu potud, že nás nutí, 

A 378 abychom byli pozorní i při tom nej menším krůčku obyčejné zkuše
nosti, a abychom to, co možná získáváme jen úskokem, nezahrnovali 
hned jako poctivě nabyté do svého vlastnictví. Užitek, který zde tyto 
idealistické námitky přinášejí, je nyní zřejmý. Nutí nás totiž -  pokud 
se nechceme zaplést do svých nej obyčejnějších tvrzení - , abychom 
všechny naše vjemy, ať už se nazývají vnitřní, nebo vnější, pokládali 
jen za vědomí toho, co se týká naší smyslovosti, a dále k tomu, aby
chom jejich vnější předměty nepovažovali za věci samy o sobě, nýbrž 
jen za představy, jichž si můžeme být bezprostředně vědomi tak, jako 
každé jiné představy. Tyto představy se však nazývají vnějšími proto, 
že se týkají smyslu, který nazýváme vnějším. Jeho názorem je prostor, 
který ale sám opět není ničím jiným než druhem vnitřní představy, 
v níž se jisté vjemy navzájem spojují.

Necháme-li platit vnější předměty jako věci o sobě, pak vůbec nelze 
pochopit, jak bychom měli dospět k poznání jejich skutečnosti mimo 
nás, jelikož se opíráme pouze o představy, které jsou v nás. Člověk to
tiž přece nemůže čiti vně sebe, nýbrž jen v sobě samém, a celé sebevě-

371 V úvahu připadá zvlášté druhý rozpor transcendentálních idejí, který 
týká dělitelnosti hmoty. Viz A 434-445/B 462-473. (Pozn. vyd.)
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domí nám tudíž neposkytuje nic než pouze naše vlastní určení. Skep
tický idealismus je tedy jediné útočiště, které nám zbývá, totiž chopit 
se ideality všech jevů, kterou jsme v transcendentálni estetice prokázali 
nezávisle na těchto důsledcích, jež jsme tehdy nemohli předpoklá- A 379 
dat. Ptá-li se pak někdo, zda se tedy následkem toho vyskytuje v nau
ce o duši jedině dualismus, odpověď zní: Ovšemže!, ale jen v em
pirickém smyslu, tj. hmota jako substance v jevu je nám skutečně dána 
v souvislosti zkušenosti, ve vnějším smyslu, právě tak, jako je myslící 
Já jakožto substance v jevu dáno vnitřnímu smyslu a podle pravidel, 
která tato kategorie vnáší do souvislosti našich vnějších i vnitřních 
vjemů při tvorbě zkušenosti, musí být jevy také oboustranně spjaty 
mezi sebou. Kdybychom však chtěli pojem dualismu rozšířit, jak se 
obyčejně stává, a chápat ho v transcendentálním smyslu, neměl by ani 
on, ani jemu protikladný pneumatismus na jedné straně, nebo mate
rialismus na straně druhé, sebemenší základ, jelikož jeho pojmy by se 
pak určily chybně a rozdílnost ve způsobu představování předmětů, 
které nám zůstávají v tom, co jsou o sobě, neznámé, bychom považo
vali za rozdílnost těchto věcí samých. Já, představované pomocí vnitř
ního smyslu v čase, a předměty v prostoru mimo mne, jsou sice speci
ficky372 zcela odlišné jevy, proto ale ještě nejsou myšleny jako odlišné 
věci. Transcendentálni objekt, který je základem vnějších jevů, jakož
i to, co je základem vnitřního názoru, není samo o sobě ani hmotou ani A 380 
nějakým myslícím jsoucnem, nýbrž nějakým nám neznámým zákla
dem jevů, které nám poskytují empirický pojem jak prvního, tak i dru
hého druhu.

Jestliže tedy, jak nás k tomu očividně nutí současná kritika, zůsta
neme věrni výše stanovenému pravidlu nehnat své otázky dále než 
tam, kde je nám možná zkušenost s to poskytnout jejich objekt, pak nás 
také ani nenapadne pouštět se u předmětů našich smyslů do pátrání po 
tom, čím snad jsou samy o sobě, tj. bez jakéhokoli vztahu k našim 
smyslům. Jestliže ale psycholog bere jevy za věci samy o sobě -  ať již 
jako materialista přijímá do svého učení pouze a jedině hmotu, nebo 
jako spiritualista pouze myslící jsoucna (totiž podle formy našeho 
vnitřního smyslu), nebo jako dualista obojí jakožto pro sebe existující 
věci - , nutí ho toto mylné chápání neustále mudrovat o způsobu, jak by

372 Ve vydání A: „skepticky“. Autor tuto tiskovou chybu zmiňuje v před
mluvě ke spisu (viz A XXII). (Pozn. vyd.)

553



IV Příloha

mohlo samo o sobě existovat to, co přece není žádnou věcí o sobě, 
nýbrž pouze jevem nějaké věci vůbec.

Úvaha o celku čisté nauky o duši 
reflektující důsledky těchto paralogismů

A 381 Porovnáváme-li nauku o duši jako fyziologii vnitřního smyslu s na
ukou o tělesech jako fyziologií předmětů vnějších smyslů, zjišťujeme 
kromě toho, že v obou naukách lze mnohé poznat empiricky -  ten po
zoruhodný rozdíl, že v druhé vědě může být mnohé přece jen poznáno 
apriorně, z pouhého pojmu rozprostraněného neprostupného jsoucna, 
zatímco ve vědě první, z pojmu myslícího jsoucna, nemůže být aprior
ně synteticky poznáno vůbec nic. Příčinou tohoto rozdílu je toto: Ač
koli obojí jsou jevy, obsahuje přece jen jev vnějšího smyslu něco stálé
ho nebo zůstávajícího, co nám poskytuje nějaký substrát jako skrý
vající se za proměnlivými určeními, a tedy určitý syntetický pojem, 
totiž pojem prostoru a jevu v něm, zatímco čas, který je jedinou for
mou našeho vnitřního názoru, nic trvalého nevykazuje, a dává nám 
tudíž poznávat jen změnu určení, nikoli však určitelný předmět. V tom, 
co nazýváme duší, je totiž všechno v kontinuálním proudu a nic trva
lého, snad kromě (musí-li to být)373 Já, které je proto tak jednoduché, 
že tato představa nemá žádný obsah, a tudíž ani žádnou rozmanitost, 
pročež se také zdá, že představuje, nebo lépe řečeno, označuje nějaký 

A 382 jednoduchý objekt. Kdyby se dalo vytvořit čisté rozumové poznání
o povaze myslícího jsoucna vůbec, muselo by toto Já být názorem, 
který -  protože by byl předpokládán při myšlení vůbec (před veškerou 
zkušeností) -  by nám jako názor poskytoval syntetické věty a priori. 
Nicméně toto Já není ani názorem, ani pojmem nějakého předmětu, 
nýbrž pouhou formou vědomí,374 které může obě představy dopro
vázet, a povyšovat je tak na poznatky, přidá-li se totiž ještě něco jiné
ho, co poskytne k představě předmětu látku. Celá racionální psycho
logie jako věda překračující všechny schopnosti lidského rozumu se

373 Autor v PE škrtl slova „kromě (musí-li to být)“. -  E CLXIII, Ak. XXIII, 
50. (Pozn. vyd.)

374 Autor slova „nýbrž pouhou formou vědomí“ v PE pozměňuje na „nýbrž 
objektem vědomí, který je nám neznámý“. -  E CLXIV, Ak. XXIII, 50. (Pozn. 
vyd.)
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tedy hroutí a nám nezbývá nic jiného než studovat svou duši podle 
vodítka zkušenosti a držet se v mezích otázek, které nejdou dál, než 
kde je možná vnitřní zkušenost s to prokázat svůj obsah.

I když racionální psychologie nepřináší žádný užitek, který by rozši
řoval naše poznání, nýbrž se jako taková skládá ze samých paralogis- 
mů, nemůžeme jí přesto upřít důležitý negativní užitek, že totiž nemá 
být považována za nic víc než za kritické stanovisko k našim dialek
tickým úsudkům běžného a přirozeného rozumu.

K čemu vlastně potřebujeme nauku o duši, založenou pouze na čis- A 383 
tých rozumových principech? Bezpochyby především k tomu, aby
chom zabezpečili své myslící Já proti hrozbě materialismu. Tento úkol 
však plní rozumový pojem našeho myslícího Já, který jsme podali. Je 
totiž naprostým omylem si myslet, že by s ním byla spojena nějaká 
obava, že kdybychom odstranili hmotu, bylo by tím zrušeno veškeré 
myšlení, ba dokonce existence myslících bytostí; naopak se jasně uka
zuje, že kdybych odstranil myslící subjekt, musí odpadnout celý těles
ný svět, který není ničím jiným než jevem ve smyslovosti našeho sub
jektu a určitým druhem jeho představ.

Tím sice nepoznávám toto myslící Já lépe co do jeho vlastností, ani 
nejsem s to nahlédnout jeho trvalost, ba dokonce ani nezávislost jeho 
existence na případném transcendentálním substrátu vnějších jevů, 
neboť tento substrát je mi právě tak neznámý jako ono Já, poněvadž je 
ale možné, že příčinu naděje na samostatnou a při všech možných 
změnách mého stavu trvalou existenci své myslící přirozenosti bych 
bral odjinud než z pouhých spekulativních důvodů, získá se mnoho již 
tím, že i při svobodném přiznání své vlastní nevědomosti mohu odvrá
tit dogmatické útoky spekulativního protivníka a ukázat mu, že toho A 384 
o mém subjektu nemůže nikdy vědět o tolik víc, aby mi má očekávání 
upíral, než o něm mohu vědět já, abych se jich držel.

Na tomto transcendentálním zdání našich psychologických pojmů 
jsou pak založeny tři dialektické otázky, které tvoří vlastní cíl racio
nální psychologie a nemohou být rozhodnuty jinak než pomocí výše 
uvedených zkoumání, totiž: 1) otázka možnosti společenství duše s or
ganickým tělem, tj. animalita a stav duše v životě člověka, 2) otázka 
začátku tohoto společenství, tj. duše při narození člověka a před ním,
3) otázka konce tohoto společenství, tj. duše při smrti člověka a po ní
(otázka nesmrtelnosti).
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Tvrdím, že všechny obtíže, které se domníváme při těchto otázkách 
nacházet a jimiž jakožto dogmatickými námitkami se pokoušíme budit 
dojem hlubšího poznání přirozenosti věcí, než jaké může jistě mít běžné 
rozvažování, spočívají na pouhém bludu, následkem kterého hypo- 
stazujeme to, co existuje pouze v myšlenkách, a přijímáme to v téže 
kvalitě jako skutečný předmět existující mimo myslící subjekt, aby
chom totiž rozprostraněnost, která není ničím jiným než jevem, měli za 

A 385 jakousi -  i bez naší smyslovosti subsistující -  vlastnost vnějších věcí a
abychom pohyb chápali jako její účinek, který probíhá skutečně i mi
mo naše smysly, o sobě. Hmota, jejíž společenství s duší vzbuzuje 
takové pochybnosti, není totiž nic jiného než pouhá forma nebo určitý 
způsob, jak si představovat neznámý předmět pomocí názoru, který 
nazýváme vnějším smyslem. Mimo nás tedy jistě může být něco, čemu 
odpovídá tento jev, který nazýváme hmotou; avšak v téže kvalitě jako 
jev to není mimo nás, nýbrž pouze jako myšlenka v nás, třebaže to tato 
myšlenka pomocí zmíněného smyslu představuje jako nalézající se 
mimo nás. Hmota tedy neznamená nějaký druh substance, úplně odliš
ný a heterogenní od předmětu vnitřního smyslu (duše), nýbrž jen ne- 
stejnorodost jevů předmětů (které jsou nám samy o sobě neznámé), 
jejichž představy nazýváme vnějšími, ve srovnání s těmi, které počí
táme k vnitřnímu smyslu, i když právě tak jako všechny ostatní myš
lenky patří pouze k myslícímu subjektu, obsahují však tu klamnou 
vlastnost, že když představují předměty v prostoru, odlučují se jakoby 
od duše a vznášejí se mimo ni, ačkoli přece sám prostor, v němž jsou 
nazírány, není ničím jiným než představou, jejíž protějšek se v téže 
kvalitě nemůže mimo duši vůbec nacházet. Otázkou tedy již není spo- 

A 386 lečenství duše s jinými známými a cizorodými substancemi mimo nás,
nýbrž jen spojení představ vnitřního smyslu s modifikacemi naší vnější 
smyslovosti, a to, jak mohou být tyto představy mezi sebou spojovány 
podle stálých zákonů tak, aby spolu souvisely v jedné zkušenosti.

Dokud podržujeme vnitřní a vnější jevy pohromadě jako pouhé 
představy ve zkušenosti, nenacházíme nic protismyslného a nic, co by 
nás na vzájemnosti obou druhů smyslů zaráželo. Jakmile však vnější 
jevy hypostazujeme a už je nepokládáme za představy, nýbrž v téže 
kvalitě, v jaké jsou v nás, je klademe jako věci existující pro sebe i mi
mo nás, přičemž jejich činnosti, které je ukazují jako jevy ve vzájem
ném vztahu, vztahujeme ke svému myslícímu subjektu, pak dostáváme 
určitý charakter působících příčin mimo nás, který se nechce shodovat
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s jejich účinky v nás, protože tento charakter se vztahuje pouze k vněj
ším smyslům, zatímco tyto účinky se vztahují k vnitřnímu smyslu, 
přičemž tyto smysly jsou, třebaže sjednoceny v jednom subjektu, přes
to nanejvýše nestejnorodé. Nemáme přece žádné jiné vnější účinky než 
změny místa a žádné jiné síly než snahy, jejichž účinky jsou změny 
vztahů v prostoru. V nás jsou však účinky myšlenkami, které mezi 
sebou nemají nic takového jako vztahy místa, pohybu, tvaru či pro- A 387 
storových určení vůbec, a my tudíž zcela ztrácíme vodítko příčin, 
pokud jde o účinky, které by se měly ukázat ve vnitřním smyslu jako 
těmito příčinami vyvolané. Měli bychom však uvážit, že tělesa nejsou 
předměty o sobě, jež jsou nám přítomny, nýbrž pouhý jev kdovíjakého 
neznámého předmětu, že pohyb není účinkem této neznámé příčiny, 
nýbrž pouze jevem jejího vlivu na naše smysly, že tedy oba tyto jevy 
nejsou něčím mimo nás, nýbrž pouze představami v nás, a tudíž že 
nikoli pohyb hmoty v nás působí představy, nýbrž že pohyb sám (a tu
díž i hmota, která se jeho prostřednictvím činí poznatelnou) je pouhou 
představou. Celá obtíž, kterou si sami způsobujeme, vede nakonec 
k otázce: Jak a z jaké příčiny se představy naší smyslovosti nacházejí 
v takovém vzájemném spojení, že ty, které nazýváme vnějšími názory, 
si můžeme podle empirických zákonů představovat jako předměty 
mimo nás? Tato otázka vůbec neobsahuje domnělou obtíž, jak vysvět
lit vznik představ ze zcela cizorodých působících příčin nacházejících 
se mimo nás, vezmeme-li za příčinu mimo nás jevy nějaké neznámé 
příčiny. Opravu nesprávného výkladu, který je v těchto soudech zako
řeněn následkem dlouhého zvyku, nelze dovést ihned k takové pocho- A 388 
pitelnosti, jakou lze požadovat v jiných případech, kde pojem neza- 
temňuje žádná nevyhnutelná iluze. Proto bude mít toto naše osvobozo
vání rozumu od sofistických teorií jen stěží tu zřetelnost, která je nutná 
k jeho úplnému uspokojení.

Myslím, že ji mohu podpořit následujícím způsobem.
Všechny námitky lze rozdělit na dogmatické’ kritické a skeptické.

Dogmatická námitka je ta, která je namířena proti nějaké větě, kritická 
proti důkazu nějaké věty. První námitka vyžaduje nahlédnutí povahy 
přirozenosti předmětu, aby bylo možno tvrdit opak toho, co o tomto 
předmětu předstírá ona věta; námitka je tudíž sama dogmatická a před
stírá, že zná povahu věci, o níž je řeč, lépe než protivník. Kritická 
námitka -  poněvadž nechává větu v její hodnotě či bezcennosti ne
dotčenou a napadá pouze její důkaz -  vůbec nepotřebuje znát předmět
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lépe nebo si jeho lepší znalost namlouvat; ukazuje jen, že její tvrzení je 
nepodstatné, nikoli, že je nesprávné. Skeptická námitka staví větu a je
jí protiklad vzájemně proti sobě jako námitky o stejné závažnosti, 
každou z nich staví střídavě jako dogma a druhou jako námitku proti 

A 389 němu; je tedy na dvou protikladných stranách zdánlivě dogmatická,
aby veškerý soud o předmětu zcela zničila. Dogmatická námitka právě 
tak jako skeptická musí předstírat tolik porozumění svému předmětu, 
kolik je ho nutného k tomu, abychom o něm něco tvrdili přitakávajíce 
nebo popírajíce. Kritická námitka naproti tomu pouze ukazuje, že na 
podporu svého tvrzení přijímáme něco nicotného a pouze domnělého, 
a teorii vyvrací tím, že jí odnímá základ, který si neprávem osobuje, 
aniž by jinak chtěla něco tvrdit o povaze toho předmětu.

Podle obecných pojmů našeho rozumu jsme vzhledem k tomuto 
společenství, v němž se nachází náš myslící subjekt s věcmi mimo nás, 
dogmatičtí a díváme se na ně jako na pravdivé, nezávisle na nás exis
tující předměty, podle jistého transcendentálního dualismu, který ony 
vnější jevy nepočítá jako představy k subjektu, nýbrž je klade, tak jak 
nám je smyslový názor dodává, mimo nás jako objekty a od myslícího 
subjektu je zcela odděluje. Tato subrepce je pak základem všech teorií 
o společenství mezi duší a tělem a nikdy se neklade otázka, zda je tato 
objektivní realita jevů úplně správná, nýbrž se předpokládá, že je pří
pustná, a mudruje se jen o způsobu, jak má být vysvětlována a chápá- 

A 390 na. Existují tři obecné systémy, které byly v této věci vymyšleny a jsou
skutečně jedině možné: systém fyzického vlivu, systém předzjednané
harmonie a systém nadpřirozené asistence?15

375 Podle teorie fyzického vlivu jsou duše a tělo prostřednictvím svých 
přirozených schopností ve vzájemném kauzálním vztahu. Tato teorie byla 
připisována R. Descartovi, J. Lockovi, Ch. Wolffovi, A. G. Baumgartenovi 
(Metaphysica, Halle 17574, §§ 763-766) a Kantovu učiteli Martinu Knutze-
novi (Commentario philosophica de commercio mentis et corporis per influ- 
xum physicum explicando, Konigsberg 1735); podle Leibnizovy teorie před
zjednané harmonie se duše i tělo řídí svými vlastními zákony, Bůh jejich 
činnosti však koordinuje v zájmu harmonického běhu světa (viz Monadologie, 
Praha 1982, §§ 78-81); podle okasionalistického systému nadpřirozené asis
tence chybí duši a tělu přirozené schopnosti, jimiž by na sebe mohly vzájemně 
působit. K tomuto zprostředkování je třeba Boží asistence, tj. jeho kauzality. 
Stoupencem systému nadpřirozené asistence byl především N. Malebranche 
(De la recherche de la vérité, 1674-1675). (Pozn. vyd.)
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Poslední dva způsoby vysvětlování společenství duše s hmotou jsou 
založeny na námitkách proti tomu prvnímu, který je představou běž
ného rozvažování. Obsahem těchto námitek je, že to, co se jeví jako 
hmota, nemůže být svým bezprostředním působením příčinou představ 
jakožto účinků zcela heterogenního druhu. Potom však nemohou s tím, 
co rozumějí pod předmětem vnějších smyslů, spojovat pojem hmoty, 
která není ničím jiným než jevem, a je už tedy sama o sobě pouhou 
představou, která byla vyvolána nějakými vnějšími předměty, neboř 
namítající by jinak říkali, že představy vnějších předmětů (jevy) nemo
hou být vnějšími příčinami představ v naší mysli, což by byla zcela ne
smyslná námitka, protože nikoho nenapadne, aby to, co jednou uznal 
za pouhou představu, považoval za vnější příčinu. Musí proto upravit 
svou teorii podle našich zásad tak, že to, co je opravdovým (transcen
dentálním) předmětem našich vnějších smyslů, nemůže být příčinou 
těch představ (jevů), které rozumíme pod jménem hmota. Protože pak A 391 
nikdo nemůže odůvodněně předstírat, že ví něco o transcendentálni 
příčině představ našich vnějších smyslů, je jejich tvrzení naprosto ne
odůvodněné. Kdyby však chtěli tito domnělí vylepšovatelé nauky o fy
zickém vlivu -  podle běžné představy transcendentálního dualismu -  
považovat hmotu jako takovou za věc samu o sobě (a nikoli za pouhý 
jev nějaké neznámé věci) a svoji námitku upravit tak, aby ukázali, že 
takový vnější předmět, který o sobě nevykazuje žádnou jinou kauzalitu 
než kauzalitu pohybů, nemůže být nikdy působící příčinou představ, 
nýbrž že se proto musí přibrat nějaké třetí jsoucno jako prostředník, 
aby zavedlo mezi oběma ne-li vzájemné působení, tedy alespoň kores
pondenci a harmonii, pak by zahájili své vyvracení tím, že by přijali ve 
svém dualismu i t q w t o v  i|/eí>8os376 fyzického působení, a tak svou 
námitkou vyvraceli nejen přirozené působení, nýbrž i svůj vlastní 
dualistický předpoklad. Všechny těžkosti, které se týkají spojení mys
lící přirozenosti s hmotou, pocházejí totiž bez výjimky pouze z oné 
úskokem získané dualistické představy, že hmota jako taková není 
jevem, tj. pouhou představou mysli, které odpovídá nějaký neznámý 
předmět, nýbrž že je tímto předmětem samým o sobě, jak existuje 
mimo nás a nezávisle na veškeré smyslovosti.

376 „základní chyba, nepravdivá výchozí teze“ (Pozn. vyd.)
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A 392 Proti obecně přijímané teorii fyzického vlivu tedy nemůže být vzne
sena žádná dogmatická námitka. Přij me-li totiž protivník, že hmota 
a její pohyb jsou pouhými jevy, a tedy samy jen představami, může 
nacházet obtíž jen v tom, že neznámý předmět naší smyslovosti ne
může být příčinou představ v nás; předstírat něco takového ho však 
neopravňuje ani to nejmenší, poněvadž o nějakém neznámém před
mětu nikdo nemůže říci, co by mohl nebo nemohl dělat. Podle našich 
výše uvedených důkazů to ale musí tento transcendentálni idealismus 
nutně připustit, pokud nechce představy zjevně hypostazovat a klást je
jako opravdové věci mimo sebe.

Proti běžnému učení o fyzickém vlivu lze nicméně vznést odů
vodněnou kritickou námitku. Takové údajné společenství mezi dvěma 
druhy substancí, myslící a rozprostraněnou, má za základ hrubý dualis
mus a činí substance, které přece nejsou ničím jiným než pouhými 
představami myslícího subjektu, věcmi, které existují pro sebe. Ne
správně chápaná teorie fyzického vlivu tedy může být úplně vyvrácena 
jen tak, že její důkaz odhalíme jako nicotný a získaný úskokem.

Pověstná otázka o společenství myslícího a rozprostraněného by 
A 393 tedy vyústila, odmítneme-li všechny domněnky, pouze v otázku, jak je

v nějakém myslícím subjektu vůbec možný vnější názor, totiž názor 
prostoru (jeho vyplnění, tvar a pohyb). Na tuto otázku však nemůže 
najít žádný člověk odpověď a tuto mezeru svého vědění nemůžeme 
nikdy vyplnit, nýbrž pouze označit tím, že vnější jevy připíšeme tran- 
scendentálnímu předmětu, který je příčinou tohoto druhu představ, kte
rý ale vůbec neznáme, ani o něm nikdy nezískáme žádný pojem. Ve 
všech úlohách, které se mohou na poli zkušenosti vyskytnout, zachá
zíme s těmito j e vy j ako s předměty samými o sobě, aniž bychom se sta
rali o prvotní základ jejich možnosti (jakožto jevů). Překročíme-li však

A

jejich hranici, stane se pojem transcendentálního předmětu nutným.
Rozřešení všech sporů nebo námitek, které se týkají stavu myslícího 

j soucna před tímto společenstvím (životem) nebo po zrušení takového 
společenství (po smrti), je bezprostředním důsledkem úvah o tomto 
společenství myslícího a rozprostraněného jsoucna. Názor, že myslící 

%

subjekt mohl myslet před jakýmkoli společenstvím s tělesy, by se dal 
vyjádřit tak, že před začátkem tohoto druhu smyslovosti, díky němuž 

A 394 se nám něco jeví v prostoru, mohly být tytéž transcendentálni před
měty, které se v nynějším stavu jeví jako tělesa, nazírány zcela jiným 
způsobem. Avšak názor, že duše může po zrušení veškerého společen-

IV. Příloha
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ství s tělesným světem ještě pokračovat v myšlení, by se pak projevil 
v této formě: i kdyby měl přestat existovat ten druh smyslovosti, jímž
se nám transcendentálni a dosud zcela neznámé předměty jeví jako 
hmotný svět, není proto ještě zrušen veškerý jejich názor a je docela 
dobře možné, že tyto neznámé předměty jsou myslícím subjektem 
nadále poznávány, i když ovšem již nikoli jakožto tělesa.

Nikdo sice nemůže na základě spekulativních principů uvést ani se
bemenší důvod pro takové tvrzení, ba ani nemůže dokázat jeho mož
nost, nýbrž může ji pouze předpokládat; avšak právě tak málo může 
někdo proti němu vznést nějakou platnou dogmatickou námitku. Ať je 
to, kdo chce, o absolutní a vnitřní příčině vnějších a tělesných jevů toho 
totiž ví právě tak málo jako já či někdo jiný. Nemůže se tedy odůvod
něně tvářit ani, že ví, v čem záleží skutečnost vnějších jevů za nynější
ho stavu (za života), tudíž ani, že po něm (po smrti) přestane existovat 
podmínka veškerého vnějšího názoru, neboli i myslící subjekt sám.

Tak je tedy celý spor o charakter našeho myslícího jsoucna a jeho 
spojení s tělesným světem pouze důsledkem toho, že se mezera, ob
sahující to, o čem nic nevíme, vyplňuje paralogismy rozumu, jelikož ze 
svých myšlenek děláme věci a hypostazujeme je, z čehož vzniká do
mnělá věda, a to jak z hlediska toho, kdo má pozitivní stanovisko, tak 
z hlediska toho, kdo má stanovisko negativní, protože jeden se do
mnívá, že něco ví o předmětech, o nichž nemá žádný člověk pojem, 
círuhý dělá ze svých vlastních představ předměty, a oba se tak točí ve 
věčném kruhu dvojsmyslů a protimluvů. Od této dogmatické šalby, 
která udržuje tolik lidí domnělou blažeností v područí teorií a systémů, 
nás nemůže osvobodit nic než střízlivost přísné, ale spravedlivé kri
tiky, která omezuje všechny naše spekulativní nároky pouze na pole 
možné zkušenosti, nikoli snad laciným posměchem kvůli tolikrát sel
havším pokusům nebo zbožným vzdycháním nad omezeností našeho 
rozumu, nýbrž stanovením jeho hranic podle bezpečných zásad, které 
s nejvyšší spolehlivostí připínají své nihil ulterius377 na Herkulovy 
sloupy, které vztyčila sama příroda, aby náš rozum pokračoval v plav
bě jen tak daleko, kam až sahají vždy pevné břehy zkušenosti, kterou 
nemůžeme opustit, aniž bychom se odvážili na bezbřehý oceán, jenž 
nás neustálými klamnými vyhlídkami nakonec nutí, abychom všechno 
obtížné a zdlouhavé namáhání vzdali jako beznadějné.

377 „nic dalšího, nic za danou hranicí“ (Pozn. vyd.)

A 395

A 396
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*

Až dosud jsme zůstali čtenářům dlužni jasný a obecný výklad tran- 
scendentálního, a přece přirozeného zdání obsaženého v paralogis- 
mech čistého rozumu, jakož i ospravedlnění jejich systematického 
uspořádání, paralelního s tabulkou kategorií. Bez nebezpečí, že bude
me nejasní nebo že se budeme sami nevhodně předbíhat, jsme se na 
začátku této kapitoly nemohli takového výkladu zhostit. Pokusíme se 
tuto povinnost splnit nyní.

Příčinu veškerého zdání můžeme spatřovat v tom, že subjektivní 
podmínka myšlení je považována za poznání objektu. Dále jsme v úvo
du do transcendentálni dialektiky ukázali, že čistý rozum se zabývá 
pouze totalitou syntézy podmínek daného podmíněného. Poněvadž pak 
dialektickým zdáním čistého rozumu nemůže být empirické zdání, 
které se vyskytuje u určitého empirického poznatku, bude se dialek- 

A 397 tické zdání týkat obecná podmínek myšlení a budou existovat jen tři
případy dialektického používání čistého rozumu:

1. Syntéza podmínek nějaké myšlenky vůbec.
2. Syntéza podmínek empirického myšlení.
3. Syntéza podmínek čistého myšlení.

Čistý rozum se ve všech těchto případech zabývá pouze absolutní 
totalitou této syntézy, tj. tou podmínkou, která je sama nepodmíněná. 
Na tomto dělení je založeno také trojí transcendentálni zdání, které 
dává podnět k rozdělení dialektiky na tři části a poskytuje ideu k právě 
tolika zdánlivým vědám založeným na čistém rozumu, totiž k transcen
dentálni psychologii, kosmologii a theologii. Zde máme co dělat jen 
s první vědou.

Protože při myšlení vůbec abstrahujeme od veškerého vztahu myš
lenky k nějakému objektu (ať již smyslů, nebo čistého rozvažování), 
není syntéza podmínek nějaké myšlenky vůbec (č. 1) nijak objektivní, 
nýbrž je to pouze syntéza myšlenky se subjektem, která je však mylně 
považována za syntetickou představu nějakého objektu.

Z toho však též plyne, že dialektický úsudek o podmínkách veške
rého myšlení vůbec, jež je samo nepodmíněné, se nedopouští chyby 

A 398 v obsahu (neboť od každého obsahu nebo objektu abstrahuje), nýbrž že
chybuje jen ve formě a že musí být nazván paralogismem.
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Poněvadž dále jedinou podmínkou, která provází veškeré myšlení, 
je Já v obecné větě „Já myslím“, má rozum co dělat s touto podmín
kou, pokud je sama nepodmíněná. Je to ale jen formální podmínka, 
totiž logická jednota každé nějaké myšlenky, při níž abstrahuji od 
veškerého předmětu, a kterou si nicméně představuji jako předmět, 
který myslím, totiž „Já“ samo a jeho nepodmíněnou jednotu.

Kdyby mi někdo položil otázku: Jakého rázu je věc, která myslí?, 
neumím na ni apriorně odpovědět ani to nejmenší, protože odpověď 
má být syntetická (neboť analytická odpověď možná vysvětluje myš
lení, neposkytuje však žádné širší poznání toho, na čem toto myšlení 
co do své možnosti spočívá). Každé syntetické řešení však vyžaduje 
názor, který byl v tak všeobecné úloze zcela vynechán. Právě tak nikdo 
nemůže v celé její obecnosti zodpovědět otázku: Co to musí být za věc, 
jež je pohyblivá? V tomto případě totiž není dána neprostupná rozpro- 
straněnost (hmota). Ačkoli na onu otázku všeobecně neznám žádnou 
odpověď, přesto se mi zdá, že bych ji v jednotlivém případě mohl dát, 
a to ve větě, která vyjadřuje sebevědomí: Já myslím. Toto Já je totiž A 399 
první subjekt, tj. substance, je jednoduché atd. Toto všechno by pak ale 
musely být pouhé zkušenostní věty, které by však bez obecného pra
vidla, jež by vyjadřovalo apriorní podmínky možnosti myšlení vůbec, 
nemohly obsahovat žádné takové predikáty (které nejsou empirické).
Takto se mi stává můj zpočátku tak očividný náhled soudící o povaze 
myslící bytosti, a to na základě čistých pojmů, podezřelý, i když jsem 
hned jeho chybu ještě neodhalil.

Avšak další pátrání po původu těchto atributů, které si jakožto mys
lící bytost vůbec připisuji, může tuto chybu odhalit. Nejsou ničím víc 
než čistými kategoriemi, pomocí nichž nikdy nemyslím určitý před
mět, nýbrž pouze jednotu představ nutnou k tomu, abych nějaký jejich 
předmět určil. Sama kategorie mi nemůže bez názoru, který má za 
základ, poskytnout žádný pojem předmětu, neboť jen prostřednictvím 
názoru je dán předmět, který je pak prostřednictvím kategorie myšlen. 
Jestliže nějakou věc prohlásím za substanci v jevu, musí mi být před
tím dány predikáty jejího názoru, pomocí nichž rozlišuji trvalé od 
proměnlivého a substratum (věc samu) od toho, co je k ní pouze při
pojeno. Nazývám-li nějakou věc jednoduchou v jevu, rozumím tím, že A 400 
její názor je sice částí jevu, ale sám nemůže být dělen atd. Je-li však 
něco poznáno jako jednoduché jen v pojmu, a nikoli v jevu, nemám
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tím ve skutečnosti vůbec žádné poznání předmětu, nýbrž jen svého 
pojmu, který si vůbec dělám o něčem, co není názoru jako takovému 
dostupné. Říkám jen, že si něco myslím jako zcela jednoduché, protože 
skutečně neumím říci více, než jen, že je to něco.

Pouhá apercepce (Já) je tedy substancí v pojmu, je jednoduchá 
v pojmu atd., a tak jsou všechny ony psychologické poučky nesporně 
správné. O duši tím ale v žádném případě není poznáno to, co vlastně 
chceme vědět, neboť všechny tyto predikáty vůbec neplatí o názoru, 
a proto také nemohou mít žádné důsledky, které by byly aplikovány na 
předměty zkušenosti; tyto predikáty jsou tudíž úplně prázdné. Onen 
pojem substance mne totiž nepoučuje o tom, že duše trvá sama pro 
sebe, o tom, že je částí vnějších názorů, která sama nemůže již být 
dělena, a následkem žádných změn přírody tedy nemůže ani vznik
nout, ani zaniknout; to všechno jsou vlastnosti, které by mi mohly činit 
duši poznatelnou v souvislosti se zkušeností a poskytovat mi poučení 

A 401 o jejím původu a budoucím stavu. Když ale na základě pouhé ka
tegorie řeknu: Duše je jednoduchá substance, pak je jasné -  jelikož 
holý rozvažovací pojem substance neobsahuje nic víc než to, že daná 
věc má být představována jako subjekt o sobě, aniž by opět byla pre
dikátem nějaké jiné věci - , že z toho neplyne nic pro trvalost duše a že 
atribut jednoduchosti jí určitě nemůže tuto trvalost dodat, a že tak proto 
nejsme ani v nej menším poučeni o tom, co může duši při proměnách 
světa postihnout. Kdyby nám mohl někdo říci, že je to jednoduchá 
částice hmoty, pak bychom o ní mohli z toho, co o ní učí zkušenost, 
odvodit její trvalost a spolu s její jednoduchou povahou také její nezni- 
čitelnost. O tom nám však pojem Já v psychologické zásadě (Já mys
lím) neříká ani slovo.

Odtud však pochází, že se jsoucno, jež v nás myslí, domnívá pozná
vat sebe samo prostřednictvím čistých kategorií, a sice prostřednictvím 
těch, které vyjadřují pod každým svým záhlavím absolutní jednotu? 
Apercepce je sama základem možnosti kategorií, které ze své strany 
nepředstavují nic jiného než syntézu rozmanitosti v názoru, pokud má 
tato syntéza v apercepci jednotu. Proto je sebevědomí vůbec předsta
vou toho, co je podmínkou veškeré jednoty, a přece samo nepodmíně
né. Můžeme proto říci o myslícím Já (o duši), které sebe myslí jako 

A 402 substanci -  jako něco jednoduchého, jako něco numericky identického
po všechen čas a jako korelát veškeré existence, z níž musí být vysou-
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zena každá j iná. existence že nepoznává sebe samo prostřednictvím 
kategorií, nýbrž že poznává kategorie a prostřednictvím nich všechny 
předměty v absolutní jednotě apercepce, tudíž že poznává prostřed
nictvím sebe samého. Je sice zcela zřejmé, že to, co musím předpoklá
dat, abych vůbec nějaký objekt poznal, nemohu samo poznávat jako 
objekt a že určující Já (myšlení) se liší od určitelného Já (od myslícího 
subjektu) tak, jako se liší poznání od předmětu. Nicméně není přiroze
nějšího a svůdnějšího bludu než po važovat j ednotu v syntéze myšlenek 
za vnímanou jednotu v subjektu těchto myšlenek. Mohli bychom jej 
nazvat subrepcí hypostazovaného vědomí (apperceptionis substantia- 
tae).

Chceme-li logicky pojmenovat paralogismus v dialektických rozu
mových úsudcích racionální nauky o duši, mají-li ovšem správné pre
misy, můžeme ho označit za sophisma figurae dictionis,378 v němž 
vyšší premisa používá kategorii vzhledem k její podmínce pouze tran- 
scendentálně, zatímco nižší premisa a závěr používají tutéž kategorii 
empiricky vzhledem k duši, která byla pod tuto podmínku subsumo- 
vána. Tak například v paralogismu substanciality je pojem substance A 403 
čistým intelektuálním pojmem* který má bez podmínek smyslového 
názoru pouze transcendentálni použití, tj. vůbec žádné. V nižší premise 
byl však právě tento pojem aplikován na předmět veškeré vnitřní zku
šenosti, aniž by však byla předem stanovena a za základ vzata pod
mínka jeho aplikace in concreto, totiž jeho trvalost, a proto byl použit 
empiricky, třebaže to zde bylo nepřípustné.

Abychom konečně ukázali systematickou souvislost všech těchto 
dialektických tvrzení rozumářské nauky o duši v souvislosti s čistým 
rozumem, a tedy její úplnost, všimněme si, že tato apercepce je pro
váděna ve všech třídách kategorií -  ale jen pokud jde o ty rozvažovací 
pojmy, které v každé z těchto tříd slouží ostatním za základ jednoty 
v možném vnímání -  tzn. pokud jde o subsistenci, realitu, jednotu (ni
koli mnohost) a existenci, až na to, že je zde rozum všechny předsta
vuje jako podmínky možnosti nějakého myslícího jsoucna, které jsou 
samy nepodmíněné. Duše tedy poznává sama o sobě toto:

378 „sofisma ze způsobu řeči“ -  K výkladu tohoto pojmu viz pozn. 239, str. 
259. (Pozn. vyd.)
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A 404 1. Nepodmíněnou jednotu vztahu, 
tj. sebe samu, nikoli jako inherující,

nýbrž jako subsistující;

2. Nepodmíněnou jednotu kvality, 
tj. nikoli j ako reálný celek, 
nýbrž jako jednoduchou;379

3. Nepodmíněnou jednotu
mnohosti v čase, 

tj. nikoli jako numericky různý 
subjekt v různých časech, 

nýbrž j ako jeden a týž subjekt;

4. Nepodmíněnou jednotu existence v prostoru,
tj. nikoli jako vědomí více věcí mimo ni, 
nýbrž jen jako vědomí existence j í  samé, 

zatímco vědomí ostatních věcí jen 
jako vědomí jejích představ.

A 405 Rozum je mohutností tvořit principy. Tvrzení čisté psychologie ne
obsahují empirické predikáty o duši, nýbrž takové, které, když se na
skytnou, mají určovat předmět sám o sobě, nezávisle na zkušenosti, 
tudíž pouhým rozumem. Tyto predikáty by tedy správně musely být 
založeny na principech a obecných pojmech myslících přírodních jsou
cen vůbec. Místo toho shledáváme, že je všechny řídí jednotlivá před
stava „Já jsem“, která se právě proto, že vyjadřuje (neurčitě) čistou 
formuli veškeré mé zkušenosti, ohlašuje jako obecná věta, která platí 
pro všechny myslící bytosti, ale protože je ve všech ohledech jed
notlivá, zdánlivě obsahuje absolutní jednotu podmínek myšlení vůbec, 
a tak se rozšiřuje dál, než kam by mohla dosáhnout možná zkušenost.

379 Nemohu nyní ještě ukázat, jak zde jednoduchost odpovídá kategorii

vání téhož pojmu.
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Ediční poznámka

Spis Kritika čistého rozumu byl přeložen z akademického vydání 
I. Kant, Kritik der reinen Vernunft. Zweite Auflage 1787, in: Kanťs 
gesammelte Schriften, Kôniglich PreuBische Akademie der Wissen-
schaften (vyd.), sv. III, Berlin 1904 (= Ak.).

Text prvního vydání byl přeložen z I. Kant, Kritik der reinen Ver
nunft (1781), in: Kanťs gesammelte Schriften, Kôniglich PreuBische 
Akademie der Wissenschaften (vyd.), sv. IV, Berlin 1903.

Číslování stran na okrajích textu je v případě 1. vydání z roku 1781 
označeno písmenem A, v případě 2. vydání z roku 1787 písmenem B.

Poznámky pod čarou jsou trojího druhu:
1) Autorovy poznámky z vydání v roce 1781 a v roce 1787.
2) Autorovy rukopisné poznámky z jeho příručního exempláře spisu 

z roku 1781 (= PE). Tyto poznámky byly přeloženy z vydání 
I. Kant, Nachträge zur Kritik der reinen Vernunft (1. Auflage), 
in: Kanťs gesammelte Schriften, Deutsche Akademie der Wis
senschaften zu Berlin (vyd.), sv. XXIII, Berlin 1955, str. 20-50.
Poznámky jsou opatřeny římskými číslicemi podle Erdmannova 
číslování (= E).

3) Poznámky vydavatelů se omezují na překlad latinských a řec
kých sousloví a na zachycení nej důležitějších rozdílů mezi vydá
ními, pokud tyto rozdíly sahají nad rámec stylistických úprav.

Bibliografie a rejstříky k překladu tvoří samostatný svazek.
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I M M A N U E L  K A N T
Kritika čistého rozumu

Jako 36. svazek v řadě Knihovna novověké tradice 
a současnosti vydalo nakladatelství OIKOYMENH. 
Z německého originálu Kritik der reinen Vemuft, vy
daného v rámci akademického vydání Kantových spi
sů nakladatelstvím Georg Reimer, Berlin 1903-1904, 
přeložil Jaromír Loužil ve spolupráci s Jiřím Cho- 
tašem a Ivanem Chvatíkem. Text lektorovali Jindřich 
Karásek a Karel Novotný. Odpovědný redaktor Aleš 
Havlíček. Technická redakce Jana Dvořáková. Obál
ku navrhl Zdeněk Ziegler. Sazba Miroslav Šedina. 
Tisk Alfaprint Praha. První vydání, Praha 2001.



IMMANUEL KANT
(1724-1804)

narodil se v Královci (dnešním Ka- 
liningradu). Od roku 1740 navště
voval tamní universitu, kde stu
doval matematiku, přírodní vědy
a filosofii. V letech 1755-1796 zde
přednášel logiku, metafyziku, ze
měpis, antropologii, etiku, právo, 
fyziku, pedagogiku. Mezi jeho nej
významnější posluchače patřil v le
tech 1762-1764 Johann Gottfried
Herder.

Ve svém stěžejním díle, Kritice 
čistého rozumu (1781,17872), zkou
má možnosti neempirického pozná
ní v matematice, přírodních vědách 
a metafyzice. V této souvislosti si 
klade otázku „Jak jsou možné syn
tetické soudy a prioriT\ která se 
dotýká nejen možnosti matematic-

■

kých poznatků, ale i podmínek 
možnosti zkušenosti. Především 
však v ní jde o metafyziku jako 
obor odůvodněného vědění a o roz
sah jeho platnosti. Snad proto lze 
s trochou nadsázky označit Kriti
ku čistého rozumu za „metafyziku 
o metafyzice“.

Předložený svazek je po více než 
sedmdesáti letech zcela novým pře
kladem Kantova hlavního díla do 
češtiny a obsahuje kompletní text 
druhého vydání spisu (1787), včet
ně všech pasáží z prvního vydání 
(1781), které Kant do druhého vy
dání nepřevzal. Do svazku byly 
rovněž zařazeny Kantovy rukopis

né poznámky z jeho příručního 
exempláře.

K nej důležitějším Kantovým spi
sům patří: Allgemeine Naturge- 
schichte und Theorie des Himmels 
(1755), Der einzig mogliche Be-
weisgrund zu einer Demonstration 
des Daseins Gottes (1763), Sny du-
chovidcovy vyložené sny metafyzi
ka (1766; česky 1922), De mundi
sensibilis atque intelligibilis forma 
etprincipiis (1770), Kritika čistého 
rozumu (1781; česky 1930), Prole-
gomena ke každé příští metafyzice, 
je ž  se bude moci stát vědou (1783,
česky 1916, 19922) Idea všeobec
ných dějin ve světoobčanském ohle
du (1784; česky 1990), Odpověď
na otázku: Co je  to osvícenství?
(1784; česky 1993), Základy meta
fyziky mravů (1785; česky 19902), 
Kritika praktického rozumu (1788;
česky 1944, 1996), Kritika soud
nosti (1790; česky 1975), Die Reli
gion innerhalb der Grenzen der
blofien Vernunft (1793), K  věčné
mu míru (1795, česky 1919, 1999), 
Die Metaphysik der Sitten (1797), 
Der Streit der Fakultäten (1798)
a Anthropologie in pragmatischer
Hinsicht (1798). Nedokončeno
a bez názvu zůstalo tzv. Opus po- 
stumum (dílo z pozůstalosti).


