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VE STARÉ ŘÍŠI NA MORAVĚ

Pánu

VLADIMÍRU VOKOLKOVI,
jenž projevil velký zájem o tyto vědy,

oddaně věnují

VYDAVATELÉ.

Kapitola 1.
ČINNOST MOZKOVÁ A ČINNOST MYSLNÁ

§ I. Smyslové vnímání
Není to zvláštními vlastnostmi, že jisté skupiny
buněk ústředního nervového systému mají úkol
hybný, že jiné jsou vjímavé, nebo, podle běžné ter
minologie, sensibilní, že jiné konečně slouží k sdru
žování (za spojovadla); je to výlučně jejich souvis
lostmi, a tyto souvislosti vyplývají z differenciací
(odrůznění), jež se pevně utvářily v průběhu vývo
je živých bytostí. Jedna buňka není tedy o sobě
ani sensibilní, ani hybná. Ba možno zkusmo převrátiti úlohy tím, že přemístíme buňky do nových
souvislostí; to dokazují pokusy Pavla Berta1 a Kiihneho2 a jiných fysiologů. Smysl vodivosti v nervech
a úkol buněk závisí od jejich poměrů (vztahů, spo
jení, styků) v celku nervové soustavy; tyto vztahy
1) La greffe animale Paris, 1863.
2) Zeitschrift für Biologie, 1885.
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se po řadě vysvětlují, když pozorujeme vývoj ner
vové soustavy; kdybychom měli potřebné prvky,
bylo by možno sledovati v řadě obratlovců differenciace, jež dospěly k ustrojení (organisaci) ner
vového systému člověka; pokoušeli se již o to, aby
urěili některé jejich momenty.
Na druhém místě každý přenos v nervové sou
stavě ělověka, i nejprostší, vyžaduje souhru as
poň dvou prvků: toť případ reflexu přesně místem
ohraničeného. Tento případ jest méně ěastý než
případ reflexů rozlehlých a přenosů zajímajících
více středisk nad sebou ležících; ěím úkon jest slo
žitější, tím větší poěet nervových prvků se ho zú
častňuje. Běží-li o pohyby, provázené vědomím, ja
ko při pozornosti, mozková kůra jeví velikou čin
nost a poěet neuronů, zaměstnaných při výkonu
tom, jest znaěný: periferický neuron sensibilní,
neuron přijímač spodních středisek, jejichž pro
střednictvím se vykonává převod promítacím stře
dům mozkové kůry, jsou uvedeny v souhru neuro
ny Flechsigových spojovacích středisk okrajních
a míchových; odtud převod pohybu na hybné neu
rony kůry a jimi na hybné neurony spodních stre
dísk; sebe menší probuzení pozornosti uvádí v čin
nost tyto různé skupiny.
Úloha prvků v těchto vždy složitých pohybech
závisí, řekli jsme, od jejich konnexí (souvislostí,
známostí a styků se sousedními),
*
a tyto konnexe
vysvětlují se zase vztahy mezi bytostmi živými a
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prostředím, přizpůsobením, postupnou differenciací funkcí v řadách, jež se připínají k témuž typu
ústrojenství, upevněním a dědičným přenášením
nabytých způsobilostí; třeba k tomu připojiti vyje
tí, podle individuí, nových cest sdružení. Fakta
jsou; málo záleží na tom, že theorie (ty) setkaly se
s četnými nesnázemi a že se o ně učenci přeli.
Podaří-li se uměle preměniti vztahy mezi jistý
mi nervovými elementy, jako při pokusech roubo
vacích. jejich funkce se pozměňuje. To se též stá
vá, když nervová střediska, jejichž činnost jest
přerušena nebo potlačena, budou nahrazena jiný
mi nervovými středisky: ta konají pak funkci za
stupovanou. Jest dobře připojiti, že tato funkce
zdá se méně rozsáhlou u vyšších obratlovců než
u ostatních. Čím více se postupuje k člověku v řa
dě obratlovců, tím méně neodvislosti mají nižší
centra a tím omezenější jest rozsah jejich zástup
ných funkcí; jest ještě nesnadno dnes určití roz
sah těchto funkcí v kůře mozkové. V každém pří
padě stává se, že až do jistého bodu spodní stre
diska u vyšších obratlovců zastupují úlohu moz
kové kůry. Příklad toho nalézáme u pověstného
Goltzova3 »psa, jemuž byl vyňat mozek«. Omezme
3) Der Hund ohne Grosshirn, Pflügers Archiv, XLI. Viz
též pozorování Edingerovo, Verh. des Congr. für innere Me
dizin, XII, 1893; Munk, Verh. der physiol. Gesellschaft zu
Berlin, 1893—4; Soury v Richterově Dict, de physiol. II,
p. 793 a násl.

11

se na fakta, jejichž výklad jest jasný, a nedovolu
je sporu. S hlediska inteligence jsou zřejmě velké
rozdíly mezi psem bez mozku a psem normálním.
Spodní centra jej nenahradí; jisté funkce však pře
ce přešly z mozku na ně: po jednom měsíci pes na
učil se znova sám piti, a později přijímati potravu,
již s chutí požíral; konečně po jednom roku mohl
uchovati rovnováhu mnohém lépe, než uměl po
několika dnech operace pes, jemuž bylo odňato
jen pásmo hybné. Jistý čas a jistý cvik mají tedy
vliv na to, aby byla možná dosti rozsáhlá náhražka.
Týž řád ftťnkcí asi vysvětluje pokus následující:
Po oboustranné poruše čelních laloků u kočky,
zvíře neumělo již uniknouti z bedny, do níž bylo
zavřeno, jak to umělo před operací; ale po něja
ké době sdruženiny se obnovují, kočka nalézá zno
va, kudy se zachrániti; pod tlakem nezbytí jest
náhražka buňkám odňatým, díky zakročení jiných
buněk, jež je zastoupí. Podrobí-li se zvíře nové
poruše, nastane týž zjev nahražení: jiné části moz
ku zastoupí ty, jež byly vypovězeny ze služby, a
utvoří se nový zvyk pro jejich činnost.4 Hypothesa Borstova,5 znovuzrození (regenerace, obnovení)
nervových vláken v mozku vytvořením prodlouženin, z nichž se zrodí útržky nervů vyříznutých,
nemůže než velmi částečně vysvětliti tento druh zje4) Shepherd Ivory Franz, Amer. Joumal of physiology,
1903, VIIL
5) Zieglers Beitr. zuř pathol. Anatomie, Band 36, p. 87 a násl.
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vů; nemůže býti řeči o obrození v případě, v němž
funkce odumřelých nebo vyňatých středisek ner
vových nalézají náhražku v jiných centrech spod
ních. Často též zastupitelské funkce zdají se míti
velmi rozsáhlý úkol; Luciani připouští pro malý
mozek, že odnětí červa (vermis cerebelli) může bý
ti kompensováno polokoulemi malého mozku.Tak
to vznikají generalisace a poučky, k nimž jisté po
kusy přivedly fysiology. O naukách, jež se zdály
nehybnými, jako systematisace oněmění, vznikají
pochybnosti a nové spory,6 a klasická theorie Bel
lova a Magendieho, podle níž přední vlášení ner
vů dřeně bylo by výlučně pohybovadlem a vlášení
zadní přijímadlem pocitů, jest rovněž otřesena: by
lo nejnověji objeveno, že jestliže vskutku odstře
divá činnost čivová používá vlášení předního, aby
převáděla pohyb středu na periferii, prochází z
části vlášením zadním: toto by mělo v tomto pří
padě jako zvláštní úlohu udržování svalového to
nusu. stažitelné a smršťovací činnosti svalů.7
Vidíme tedy, že, kromě v případě lokalisovaných reflexů, každá činnost v nervové soustavě za
bírá v spolupůsobnost četné prvky; zjišťuje se pak,
že funkce těchto prvků závisí nikoliv od vlastní
povahy buněk, ale od jejich konnexí; tyto konnexe jsou výsledkem mnohonásobných činitelů, a ne6) Pierre Marie, Semaine médicale, 23. května 1906.
7) A. von Trzecieski, zur Lehre von den Sehnenreflexen,
etc. Archiv, für Physiol. 1905., p. 306 a násl.
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jsou upevněny leč opakováním a cvikem. Možnoli pozměniti zkusmo konnexe, víme, že buňky se
přizpůsobují k novým funkcím.
Nad to v prostoru života individuálního cvik
a zvyk mohou ustrojovati ustavičně nové činno
sti. »Není to jenom po čas života zárodečného, na
psal Edinger,8 že jsou v nás přečetné dráhy ner
vové, jež nejsou ještě zvlášť ztvárněny v mozku.
V mozkové kůře tvoří se stále až za polovinu živo
ta nové cesty. Z rozvojového procesu pochvy dře
ňové látky čivů možno předpokládati s velmi velkou pravděpodobností, že si tvoříme sami nové
cesty cvikem. Snad celá náse výchova spočívá na
tom faktu, že cvičením razíme nové cesty, schop
né práce.«
Známe obtíže, jež vyvstávají na počátku každé- ;
ho vyučení, když běží ó to, aby se slučovaly před
stavy mezi sebou nebo s pohyby: příkladem jest
dítě, jež se učí choditi, mladý učeň, jenž se pokou
ší sdělati dva kusy, pianista, jenž usiluje o zapa
matování tónů v jejich řadách, při tom zrakem stí
há psané noty a prsty udržuje v pohybu. Ze za-.
čátku konnexe zvolna se zavádějí; poznenáhlu cvi- '
cením se upevňují; tvoří se v různých nervových
centrech soubor pohybů, souřaděných v jeden je
diný úkon, v jakousi činnost synergickou (spolu8) Vorlesungen über den Bau der nervösen Zentralorgärte, v.
Band I,. p. 32 v 7. vydání. Lipsko, Vogel, 1904. '
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působící), udržovanou sdružovacími cestami nově
otevřenými.
Z tohoto souboru fakt vyplývá, že každý úkon
vyžaduje souhru četných elementů; že jsou lokalisace, jež se upevnily cvikem a zvykem; že každé
trvalé úsilí přivozuje pokrok živoucí bytosti a lep
ší organisaci jejích pohybů; že lokalisace nezávisí
ani od vlastností hmoty, ani od složení buněk, ale
od úhrnu vztahů mezi různými buňkami, vztahů,
jež byly vyvolány vztahy živé bytosti a prostředí;
konečně, že to, co jest lokalisováno, nejsou nikdy
intellektuální funkce, ani nějaké sensorium (sídlo
citnosti), kde by se tvořily obrazy a ideje, nýbrž
výlučně sběhnutí se pohybů prívodných, východi
sko pohybů vývodních a zprostředkovatelé mezi
těmito pohyby.
Hlavní zákony nervové mechaniky byly vyjád
řeny Wundtem s podivuhodnou přesností již před
mnoha lety a nalézají se ve všech vydáních jeho
Fysiologické Psychologie.9 Jest politování hodno,
že se častěji nereprodukovala tato výborná strán
ka Lipského profesora. Dovoluje vystříhati se omylů, a shrnuje dokonale činnosti, jež se dějí v
nervové soustavě. Protože nejnovější výzkumy po
tvrzují hlediska, jež vyjadřuje, bude dobře, když
je tuto doslovně uvedeme:
9) Wundt, Physiol. Psychologie, vol. I. čtvrtého němec
kého vydání, 1. díl, kap. V. n° 7, p. 327 a násl.: otiskujeme
raději text 4. vydání pro jeho krátkost a výraznost. 5. vydání
jest zase bohatší podrobnostmi, Jež rozvinuje.

15
•-

1. »Princip spojitosti nervových prvků: Každý
nervový element jest spojen s jinými nervovými
elementy, a jen v této společné činnosti se stává
schopným splniti fysiologické funkce.Zvláště všech
ny ústřední funkce, přístupné našemu pozorová
ní, jsou processy složité povahy celkové, spojené
s četnými elementy centrálními a obyčejně se spo
lečnou činností středisek odlišného řádu.«
2. »Princip neoddeliteľnosti funkce: Žádný pr
vek nevykonává sám sebou zvláštní úlohu, ale je
ho druh funkcí závisí od jeho konnexí a jeho vzta
hů.«
3. »Princip funkce zastupitelské: Prvky, jejichž
výkonnost jest přerušena nebo potlačena, mohou
býti nahrazeny jinými prvky, jakmile tyto se na
lézají ve stycích přizpůsobených této činnosti.
4. »Princip funkce lokalisované: Každé určité
funkci odpovídá v daných podmínkách vodivosti
určitá oblast v ústředním ústroji, nebo, běží-li o
funkci složitou (komplexní), jistému souboru ob
lastí (pásem), od nichž tato funkce závisí; jinými
slovy, nervové prvky těchto oblastí jsou v stycích,
žádoucích k splnění funkce.«
5. »Princip cvičby: Každý prvek jest tím způ
sobilejší k určité funkci, čím častěji tuto funkci
vykonává podle zevnějších podmínek, jež jej k to
mu doháněly.«
A tak vidíme, že co se jeví vědomí našemu pro
stým a sjednoceným, na příklad smyslové vnímá
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ní, vzpomínka věci viděné, představa, již uchová
váme o některém citu nebo o některé činnosti, jest
provázeno v nervové soustavě činností četných elementů, postavených v různých místech mozku a
jiných středisek, a vyžaduje převodu v prostoru
a čase mezi těmito středisky. Záleží tedy nervová
činnost v pohybu, přenášejíc se s hodu na bod; mo
menty tohoto pohybu jsou přirozeně vnější jedny
k druhým, v prostoru a v čase; fakt vědomý opro
ti tomu tvoří usjednocený celek, a jestliže úkon,
který jej způsobuje, má vztahy, buď jako smyslo
vé vnímání, buď jako činnost, se světem vnějším,
není méně pravda, že jakožto fakt vědomý není
prostorový, ani složen z částí; tvoří nedílný celek,
představu, mající jednak svůj vlastní odstín, svou
irreduktibilní jakost a jednak logické vlastnosti.
Vniterná práce nervové soustavy děje se bez
vědomí vědomí; toto necítí, která skupina buněk
pracuje a nemá žádného pojmu o trvání, požado
vaném k převodu od jednoho centra k druhému.
Z toho plyne, že práce nervových buněk nevyvozuje, neprodukuje představy; kdežto představa jest
fakt úkonu zvláštního, který budeme studovati,
nervová soustava jest naprosto usměrňována k při
způsobení se pohyby k vnějšímu dráždění. To vy
světluje též illuse amputovaných, kteří přenášejí
stále své hmatové pocity na nervy okraje, kde byl
úd odříznut. Takto stavíme obraz předmětu zevně,
kde se předmět opravdu nalézá; nevnímáme jej
v mozku.
17

Co se týká doby převodu, tu ještě ten který ner
vový činitel nemá korrelativu ve vědomí. Pře
ce však lze jej vypočítati. Nuže, věříme, že oka
mžik našeho vjemu spadá v jedno s okamžikem
styku předmětu s našimi smysly. Přesněji, oka
mžik, v němž vnímáme (postřehujeme) některý
předmět, zdá se nám souhlasiti ve vědomí s oka
mžikem, kdy naše pozornost jest vyvolána, aby se
řídila k tomuto předmětu; nemáme vědomí o době
přizpůsobení. Hybné přizpůsobení a pocit netvoří
pro vědomí než jeden jediný úkon. Nuže, přizpů
sobení to obsahuje převod podráždění nervovým
střediskům, četná sdružení v těchto centrech, usměrňovací změnu pozornosti. Pokusy laboratoře
bylo možno isolovati prvky nervového převodu.
Připraví-li se pozornost, tu dostředivý převod a
úkon, jistým způsobem reflex vpisovací (zapisují
cí), nebo lépe mechanisovaný úkon cvikem, zabí
rají, podle rozpoložení subjektu, druhu podráždě
ní a podle toho, jak se přizpůsobí pozornost, asi
desetinu až tři desetiny vteřiny.10 V pokusech, v
nichž subjekt reaguje bez ujednaného přizpůsobe
ní pozornosti, doba reakce jest poněkud značnější,
ale dosti pravidelná v řadě reakcí.11
10) Wundt, Physiol. Psychologie, 5. vyd. III, p. 414 a násl.
Viz též moje Nouvelles recherches de psychologie expéri
mentale, Revue de l’Université de Bruxelles, tome IV, dé
cembre 1898
11) Viz mé pokusy ve Philosophische Studien, VI, 2.
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Měříme-li dobu sdružovací, jež vstupuje do po
četní řady způsobem konstantním, v mozkové prá
ci, provázející ideaci, přicházíme k číslicím mno
hem vyšším; nervová práce, jež provází poznání
některého předmětu, vyžaduje zlomek vteřiny, kte
rý, i v případech velmi jednoduchých dostupuje
na 1 desetinu až 1^ desetiny. I ta nejmenší associace dostupuje na 4 desetiny vteřiny, aby vzrost
la často na více než jednu vteřinu. Nuže, tato prá
ce sdružovací (associační) děje se nejen v poku
sech nebo v složitých úsudcích; sám smyslový vněm
není z ní vyňat.
A přece nemáme, když vnímáme nějaký před
mět, žádného ponětí času adaptačního; adaptace
a associace, jichž často vyžaduje, zdají se tvořiti
jediný celek se smyslovým vnímáním, jakoby po
zornost spadala v jedno v čase se svým předmě
tem. Nuže, doba uplynulá mezi podrážděním (vzru
chem), jež vyvolává proces smyslového vnímání a
výsledkem tohoto procesu, »představením« před
mětu, byla by dokonale vypočítatelná, kdyby vstu
povala v počet ve vědomí vnímacího úkonu. Jsou
toho četné příklady, mezi jinými příklad hudeb
níka a jeho odhadční jemnost v pohybech, a pří
klad zjemnění smyslu časového u těch, kteří se
v tom cvičí v psychologických laboratořích. Nalé
záme tu nový rozdíl mezi faktem vědomí a zjevem
mozkovým: fakt vědomí obsahuje vzhledy, jichž
zjev mozkový nepřiporuští, a naopak, měřitelný čas
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a prostor zjevu mozkového neexistují ve faktu vě
domém.
Postupme ještě dále v naší analyse a zkoumej
me, co se děje v nervové soustavě, když konáme
vnímání. Aby se vysvětlilo, kterak věci vnímáme,
bralo se často útočiště k hypothèse o obrazech, jež
prý se tvoří v mozku a jsou více nebo méně přes
nou reprodukcí vnějších předmětů. K této hypo
thèse zavdala podnět důležitost smyslu zraku.
Předpokládalo se jakési sensorium commune, kři
žovatka, kde by se tvořily v mozku obrazy před
mětů. Nuže, tato theorie jest v úplném nesouhlasu
s fakty nervové mechaniky, jak hnedle vysvětlíme.12
Vezmeme dva konkrétní příklady: co se děje v
nervové soustavě, když vnímáme zvuk, potom když
vnímáme dojem světelný? Předně smyslové vnímá
ní vnějšího zvuku. Tento pohyb se přenáší ve vzdu
chu až do ucha a hrá úlohu dráždivou pro přijíma
cí přístroj slyšení. Pohyb takto přijatý jest přená
šen podle specifické energie nervů a přenešen aku
stickým nervem až do zadních čtyřlaločných hrbolců, z nichž vyvolává reflexy, mezi nimiž při
způsobivé pohyby bubínku.13
12) Jest neuvěřitélno, že i znamenití anatomové jako Ramon
Y Cajal, pracují dosud s pojmy zcela nesprávný i, jako jest
pojem mozkového obrazu. Poukazuji v tom na německé vy
dání j ho Studien über die Himrinde des Menschen. To už
opravdu volá po důkladné kritice problémů fysiologické psy
chologie.
13) Bard, Journal de physiol. et de pathol. générales, VII, 2.
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V téže době,co vyvolává tyto reflexní pohyby, šíří
se až k šedému obalu akustické sféry, do prvního
spánkového závitu, kde dalek jsa toho, aby se tu
zastavil, přenáší se sdružovacím sférám okrajním
a konečným;14 činností těchto sfér jest, že dávají
zprostředkujícími neurony podnět přizpůsobivým
pohybům, obecnějším a proměnějším než reflexy;
soubor těchto pohybů, jež mohou býti samovolné
nebo chtěné, tvoří základnu pozornosti? 15 Vědomým
korrelativem těchto složitých převodů jest před
stava, mající povahu jednoty, neskládající se z čá
stí, nýbrž pojatá jako jedna vědomím. Bezpochy
by tato představa rozloží se analyse. Nerozloží se
však v prvky jako nějaká chemická sloučenina, ani
ve věci nebo v obrazy, nýbrž ve vztahy, nemající
žádné známky prostorové.
Sledujme zatím dále otázku, která nás zajímá.
Jednotnost v představě předmětu pozorovaného ja
ko příčině jeho porozumění nepochází od mnoho
násobných pohybů, jež se vyvozují v ústroji, aby
uvedl tento ve vztah s vydrážděním; neboť tyto
organické pohyby jsou navzájem vnější jeden k
druhému v čase a v prostoru; jejich soubor, jak
koliv dobře spořádaný, není nikdy než pohyb v
prostoru a sdružení elementárních pohybů. Bude
třeba hledati důvod jednoty smyslového vnímání
14) Flechsig, Verh. der Königl. saechs. Gesellschaft der
Wissenschaften Math.-phys. Klasse. Band LVI, II, 1904.
15) Ribot, Psychologie de ľ attention, Paris, F. Alcan.
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ve vnímání samém, totiž jak jsme již upozornili, v
úkonu, který teď budeme nazývati úkonem du
cha. Proč, vysvětlíme později.
Vezměme teď druhý příklad, který nejnovější
pokusné výzkumy ještě zjasní. Co se děje fysiologicky, když máme vědomí některého zřecího poci
tu? Zatím, co pro naše vědomí vněm se zdá vy
plývat! z úkonu jednotného a soustředí se v před
stavu, velké množství pochodů se vystřídalo v ner
vové soustavě: je tu nejprve světelné podráždění,
jež vyvolává cestou reflexní přizpůsobení ěoěky
a pohyby svalů oění bulvy, potřebné k tomu, aby
přivodily shodu předmětu s bodem správného vi
dění; tyto pohyby, jež se dějí často reflexí, mohou
býti též volní. V téže době, co vydráždění se šíří
k předním ětyřlaločným hrbolům a k optickým
vrstvám, a co vyvolalo zmíněné reflexy, přenáší
se k středisku zřecímu, umístěnému v týlní části
mozku. Aby se zřídila pozornost a aby se vyvo dila představa předmětu, jest třeba, aby přizpůsobi
vé pohyby dále se šířily, a tudíž aby pohyby, jež
by mohly se příčiti přizpůsobení, byly odklizeny;
odtud potřeba použití sdružujících středisek, jež
spojují zřecí korovou sféru s korovou sférou obec
né hybnosti. Pokusný důkaz souřadné činnosti těch
to různých sfér nalézáme v tom, že poruchy vidě
ní byly pozorovány u psa, jemuž byl odňat půlmě
síčkový závit16 Takto odnětí středisek, jež určují
pohyby očí, má zpětné působení na vněm předmě
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tu: o důkaz více, že nejprve nevytváří se zřecí oblaz v mozku a že každý smyslový vněm vyžaduje
činnosti mnoha skupin středisek; že pak hybnost
jest tak nevyhnutelná smyslovému vnímání jako
reflexům anebo pozornosti. Takto zjišťujeme, jak
byla správná myšlenka, již vyslovil Maine de Biran: »Kdyby se individuum nechtělo pohnouti, ne
bo kdyby k tomu nebylo dohnáno, nic by nepozna
lo; kdyby mu nic neodporovalo, rovněž by nic ne
poznalo, nepodezřívalo by žádného jsoucna, ba ne
mělo by ani potuchy o svém jsoucnu.«17
V každém vnímání předmětu děje se associace
mezi prvky vjímavými a prvky hybnými. Tato as
sociace opakuje způsobem složitějším schéma po
hybu reflexního, a každé podráždění vnější urěuje nervovou soustavu k pohybu. Dovršení tohoto
podráždění nevyvolává tedy v mozku obraz, ale
pohyby. Jenom jimi jest smyslové vnímání možné;
zakládá se nikoliv na tom, abv zakoušelo způso
bem passivním styk světa vnějšího, ale aby jej pro·
hádávalo (prozkoumávalo). Právem-li Condillac
kritisoval theorii vrozených idejí, jeho hypothesa
sochy18 není správná s hlediska psychofysiologické16) Von Bechterew. Das corticale Sehfeld und seine Beziehungen zu den Augenmuskeln. Archiv fůr Anat. und PhysioL. physiol. Abteil. 1905, 1—2, p. 53 a násl.
17) lnfluence de l´habitude sur lafaculté de penser. Oeuvres
philosophiques publiées par V. Cousin, I, p. 27. Paris, Lagrange, 1841.
18) Condillac, Traité des sensations., Ire partie.

23

ho: neboť první podráždění z venčí nepretvorilo
by se v soše v obraz předmětu, v představivost,
nýbrž v pohyb;19 představování se utváří prozkou
máním předmětu, a toto prozkoumání vyžaduje
pohyb.
Říkalo se, že všechno čití bylo jen přetvořený
dotyk. Dotyk jest prozkoumávání (ohledání), v
němž pohyby mají převážnou úlohu: nejprostší po
zorování stačí k tomu, aby to ukázalo. Vždyť ostat
ní smysly jsou jistým způsobem jemnější dotyky,
přizpůsobené pohybům, jež uvádějí ve styk jistá
tělesa a naše vlastní tělo, aniž by byl styk přímý
a bezprostřední. Styk se děje díky pohybům fysi
ckého prostředí, v němž se nalézají jako my. Tak
to se vysvětluje čití zvuku, světla, barvy. Tady je
ště pohyb jest nezbytný: neboť bez napietí ušního
bubínku, bez přizpůsobení oční čočky, bez pohy
bů bulvy představa předmětu by se neutvořila.
Úkon vnímací synthetisuje tedy v představě před
mětu, jež jest vědomým původním faktem, nejen
dojmy, způsobené zevnějšími tělesy v ústrojích smy
slů, — dojmy, jež nemohou býti pociťovány leč při
způsobením, jehož příčinou jsou pohyby, — ale i
dojmy, jež pocházejí přímo z těchto pohybů. O
19) Pierre Janet, Automatisme psychologique, Paris, F. Al
can. p 55 : „Že v prázdném vědomí vychází jakýsi počitek,
způsobený nějakým procesem, a ihned nastane pohyb. Takový
jest zákon, patrný, myslíme, na nejprostších zjevech křečové
ho ztrnutí.”
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těchto posledních dojmech vůbec nemáme vědo
mí, ty jen pokusy možno vybaviti z celku, jehož
jsou částí. Pokusy na smyslu svalovém dovolují poznati úlohu tohoto pohybu, který sám o sobě není
uvědomován. Stačí nám velmi prostý příklad: když
pozdvihujeme nějaký předmět, který dobře zná
me, naše úsilí se přizpůsobuje zcela přirozeně k
tíži předmětu, a to z ustáleného odhadování zvy
kem; jest v nás jisté přizpůsobení, jež se cvikem
stalo nevědomým; z představy povědomého před
mětu činí část pocitů zakoušených v úsilí svalo
vém, jež jsme zkoušeli dříve, abychom pozdvihli
tento předmět. Staly se postupně nevědomými, a
sám předmět zdá se zaměstnávati celou naši před
stavivost. Vidíte, jak vchází z vědomí obyčejně ne
vědomá vzpomínka, úsilí, jež se má vynaložiti, jest
liže nějakým klamem předmět se vám zdá více'ne
bo méně těžší, než jest. Předpokládejte, že místo
hmoty kovové, vážící pět kilo, nastrčím vám zá
važí z papíru tak dobře napodobené, že se dáte
pohledem oklamati; řeknu, abyste je pozdvihli.
Vaše úsilí bude nevědomě totéž, jakého by bylo
třeba pro pravou tíži pěti kilo, a hned si to doká
žete: nasadíte sílu, neúměrnou klamivé váze, kte
rou jsem vám předložil a příliš rychlý pohyb uvě
domí vás, že jste ji nasadili na piano.
Co to dokazuje? Že ve vaší představě kovové
tíže nalézá se, neodlučitelná od ní, nevědomá vzpo
mínka pohybů, kterých jste potřebovali, abyste ji
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vyzkoumali, odhadli a poznali, nebo přesněji, ne
vědomé vyznačení síly, kterou třeba vynaložiti, po
stavení údů při úsilí nebo ohnutí, jehož bylo tře
ba k výkonu. Co jest pravdivo pro svaly rukou,
jest též pravdivé pro ostatní skupiny svalů: když
paprsek světla padne na sítnici v některém místě
zorného pole (Blickfeld německých fysiologů), jež
není bodem (Blickpunkt) vlastního zření, bulva
oční nevědomě opisuje úhel, jehož třeba, aby před
mět světelný byl do tohoto bodu uveden. S poci
tem ať kteréhokoliv místa sítnice jest tedy sdruže
na nerozlučným způsobem vzpomínka pocitů, jež
doprovázely úsilí, jež jsme zkoušeli v prvním dět
ství, abychom přešli od neurčitého světelného vní
mání k vnímání jasnému. Přijavše výraz, který Lotze uplatnil, budeme nazývati místními návěštími
ty záznamy, jež jaksi zdvojují zevní pocity a tvoří
s nimi synthesu, již úkon vnímací upevňuje v před
stavování předmětu.20
Ukázali jsme, že místní návěští, ačkoliv jsou čá
stí představivosti předmětu, zůstávají nespozorovány, a že třeba utéci se k methodě experimentál
ní, abychom je znovu nalezli. Řekneme více: v kaž
dém představování předmětu prosté pocity, totiž
účinek styku smyslů s vnějším podrážděním, též
zůstávají bez povšimnutí a jsou integrovány do cel
20) Viz o tom vice u HOffdinga, Esquisse (Tune psycholo
gie fondée sur l'expérience, Paris, F. Alcan, 2e édit. p. 258
a násl.
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kové představy. Je-li dán značný počet pocitových
prvků, jež obsahuje každý z ústrojů smyslových,
nemáme vědomí těchto prvků s vnějším působcem, jemuž jsou přizpůsobeny; synthetisujeme vždy
účinky více styků; to již stanovil Leibnitz ve své
slavné theorii o malých vněmech.21 Pocity a míst
ní návěští vstupují do synthesy, jíž jest předsta
vování předmětu. Pocity, pocházející ze styku s
vnějším podrážděním, nebo pocity zevní, a pocity,
pocházející z pohybů, jež provázejí a umožňují kaž
dé smyslové vnímání, jsou, jak známo, pociťovány
nikoliv v mozku, ale právě tam., kde se dějí. Při
pomněli jsme klam amputovaných, kteří zakoušejí
hmatové pocity, jakoby operace nebyla nic přeru
šila, protože taková jest zvláštnost našich pocitů,
že je lokalisujeme vždy na místo, kde se vyvozují.
Stejně zřecí a sluchové pocity předmětů, jež ne
jsou v přímém styku s námi, jsou usazovány na
jistou vzdálenost, již odhadujeme bez pochybno
sti díky přizpůsobení a místním návěštím, jež se
k nim váží.
Tato pozorování nás mají k tomu, abychom vy
loučili ponětí mozkového obrazu; ale jejich dů
sledky sahají ještě nad to. Fysiologisté, přidržu
jící se »obrazu mozkového«, utíkají se k hypothè
se, jejíž nesnáz tkví v tomto: zdvojení předmětu
vnímaného. Máme jednak věc vnější tomu, kdo
21 ) Viz naši kap. IV. §2.
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pozoruje; potom jest tu obraz této věci v mozku
toho, jenž pozoruje. Takto se substancialisuje úkon vnímací; nahrazujeme činnost pozorujícího
passivním jakýmsi obrazem, substancialisovaným,
jako předmět, k němuž jej vztahujeme. Konec
konců pozorující, místo aby vnímal věci vnější tím,
že je prozkoumává, k nim se přizpůsobuje, spoko
juje se tím, že zaznamenává obraz těchto věcí. Od
povídá tento obraz vzoru? Fysiologista musí přiznati, že nikoliv; neboť podráždění, uvádějíc se
do nás, podstoupilo přetvoření, jež mu ukládají
naši smyslové. Kromě toho tito smyslové nedávají
všichni jako oko nějaký obraz; tak že obraz před
mětů v nás byl by porušen neobyčejně ústroji a
středisky, jež by jej vytvářely. Co by nám pak
zbylo, čím bychom mohli poznávati svět vnější a
opravovati smyslové obrazy? Nebylo by pak vů
bec možno pozorování zlepšiti; k čemu vzíti úto
čiště, když smyslový obraz jest nezbytně ústroji
porušován? Nezbývá pak nic jiného, než že obraz
nahradí úvaha, prvotní vněm výpočet: a právě to
dělá věda. Odkud však přichází úvaha a počet?
Jsou-li abstrakce, jimiž intelekt pracuje, jen v pa
měti nejméně barvitými zbytky obrazů, jak na
še uvažování bylo by blíže skutečna než obrazy?
A proč by bylo méně porušeno než tyto obrazy?
A jestliže rozum jest něco jiného než smyslové vní
mání, pochází-li z jiného zřídla, tu nastává v ži
votě vědomém dualismus: pak jest třeba připusti-
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ti, že svět smyslový jest toliko illuse, a že jen svět
idejí jest skuteěný. Ale pak tento svět nemá se
co starati o věci světa hmotného, jež jsou jen na
překážku principu těchto idejí, totiž duši. A tak
fysiologisté, budou-li dále tvrditi, že náš mozek
vnímá obrazy, doženou lidi myslivé k nejdogmatiětějšímu spiritualismu a k dvojitému substancialismu: smyslového obrazu a duše.
Tytéž nesnáze stihají filosofy, kteří připouštějí
logické rozdvojení věci a představy. Předpokládáme-li, že představa, kterou mám o věcech vněj
ších, jest výlučně subjektivní, věc uniká mým smy
slům; ani tu ještě nebude možno, aby byla chápá
na, leč schopností ryze intellektuální. Přicházíme
v tomto případě k dvojímu rozdvojení: svět vněj
ší se rozdělí ve věc o sobě a zdání čili zjev; myš
lénka, kterou o něm máme, dělí se ve schopnost
pociťující a schopnost usuzující: první jest výra
zem řádu, ukládaného smyslovým vnímáním a sro
zuměním světa zjevů; druhá působí jen na noumena. Tato řešení se udržela ve filosofii tak slo
žitým argumentačním apparátem, že nikdo do ně
ho nevnikne.
Ve skutečnosti všechny tyto nemožnosti zmizí,
jakmile se připustí, že smyslové vnímání pochá
zí z úkonu ducha, totiž z činnosti bytosti vědomé,
aby se přizpůsobila věcem vnějším, aby je co nej
úžeji objala a pojala, zužitkovala k svému pro
spěchu, a nikoliv z nějaké passivní disposice nebo
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nějaké schopnosti nadpřirozené. Tento úkon du
cha ustáluje u všech bytostí, obdařených vědomím,
»co nejuměleji sestavené mechanismy«, podle vý
razu Bergsonova; tyto mechanismy jsou výsledkem
řady úsilí, zkoušených, aby se lépe uchopily a po
jaly dojmy, přicházející z venčí. Čití vyžaduje, aby
byly rozehrány. Úkon ducha jaksi vybíhá a promí
tá se na periferii; ztělesňuje se; tak se děje styk
8 věcmi a s pohyby, jež prostředí, v němž žijeme,
přenáší od věcí k nám. Na vytvoření představy má
účast jednak úkon ducha, jednak styk s jejím před
mětem. Sjednocuje jednoho s druhým. Jest záro
veň předmět a jednota: předmět, jako synthesa
nesčetných dojmů (otisků), jimiž svět vnější mů
že působiti na naše smysly; jednota, pokud vlast
ní úkon ducha jest s to, aby vyloučil mnoho dojmů
možných, aby jisté zadržel a byl tak principem je
jich synthesy.
§ II. Paměť

Smyslové vnímání jest tvrzení vnějších bytostí
úkonem ducha. Nejprve vnímajíce věci si je před
stavujeme, a vněm, jenž přejde v objektivní před
stavu, není pořízen jako nějaká fotografie; není
mozkovým obrazem; jsme činní v úkonu vnímacím. Aniž se tento úkon vysvětluje juxtaposicí ne
bo splynutím smyslových dojmů, jež by odpovída
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ly více nebo méně správně podrážděním, jež jej
vyvolává. Smyslové vnímání jest činný projev to
ho, kdo vnímá.
Nervová soustava svou strukturou převádí druh
přizpůsobení vnímajícího; činí možnou působnost
věcí na nás a naše působení na svět vnější. Sleduje
život myslný; čím jest tento život bohatší, tím sy
stém nervový jest složitější a plastičtější; u zvířat,
jejichž inteligence jest málo vyvinuta, funkce ner
vové soustavy jsou prostší; ustalují se a nepostu
pují: až potud připouštíme vzájemný vztah mezi
mozkem a vědomím.
Dříve než budeme studovati úkon ducha o so
bě, musíme se pozastaviti u námitky, jež by mohla
býti činěna závěrkům předešlého paragrafu: netvoří-li se v mozku obrazy, tu si jich ani neucho
vává; pak ale jak 8 hlediska psychologického vysvětliti paměť? Připomínám-li si nějaký předmět,
vidím v sobě jeho obrysy; slyším slovo, na něž mys
lím, aniž jest kým článkováno; není-liž tu nervový
systém uchovávacím ústrojem obrazů? Nereprodukuje ho následkem výkonosti jistých středisek?
Jest záhodno nedati se klamati snadnými řeše
ními. Studujme přesně fysiologické podmínky pa
měti. Vzpomínka nevyvstane ve vědomí bez před
cházejícího vyvolání; jako vnímání předmětu se
děje na podnět vnějšího podráždění, úkon (zjev)
paměti se připíná buď na jiný fakt vědomí, vnímá
ní, představování, citu, buď na podráždění, jehož
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účinky, zůstavší neuvědomělými, vyvolávají vzpo
minku prostřednictvím associací, jejichž zákon má
me vysvětliti.
Známo, že zákon associaění, formulovaný ang
lickou psychologií, výrazy příliš intellektualistními a nazvaný associačním zákonem ideí, byl pře
tvořen velmi šťastně Hoffdingem22 způsobem ná
sledujícím: »Podstatou každé associace jestiť ten
dence, kterou se snažíme, když nějaký zvláštní pr
vek jest dán, reprodukovati celkový stav, jehož jed
nou ěástí byl tento, nebo jiný jemu podobný pr
vek.« Hoffding staví právem associaci na tenden
ci vědomí k jednotě. Píše:23 »Associace jest zvlášt
ní forma síly jednotící, synthetické činnosti, jež
tvoří v mých očích povahu vědomí.« Associace ne
závisí nezbytně od vztahů logických; pochází ča
sto z citu nebo z vůle, sdružených s představami.24
Ten neb onen prchavý dojem ze smyslové oblasti
nebo ze stavů affektivních, to neb ono emotivní
rozpoložení špatně určené, právě tak jako nějaké
slovo, nějaký zvuk, myšlénka, procházející vědo
mím jako náhlý záblesk, mohou vyvolati mocí záko
na totalisace některý vědomý stav dřívější. Právě
22) Höffding, Psychologie, 2® éd. française, F. Alcan 1903,
p. 208. Výrazy prvek a část, použité na tomto místě, nesmí
me bráti doslova; spisovatel, používaje jich, nechtěl sdružiti
mentální fakt s nějakou chemickou sloučeninou. Vysvětlení
o tom podává na místě, jež uvedeme v kap. IV., § 2.
23) P. 209, poznámka.
24) Ibid, p. 209.
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takto některá barva může vyvolati krajinu, vidě
nou kdysi v témže tónu, a právě tak některé roz
položení v citech vyvolává vzpomínky. Teď nastá
vá však v těchto vyvoláních důležitá zvláštnost:
nějaký dojem zveněí, některý affektivní stav, ně
který smyslový pocit budou moci vzbuditi podle
doby u téže osoby různé vzpomínky; tím větší bu
de tato různost u různých osob. Vysvětlení toho
dlužno hledati v nevědomých prvcích, jež se zú
častňují associace. Některý affektivní stav, vyplý
vající z organických rozpoložení (jako jisté stavy
melancholické, nedostatek potřeby jednati, bujné
veselí), může býti reprodukován v mnohých příle
žitostech a tudíž býti schopen přivolati, mocí zá
kona totalisaěního, četné vzpomínky;25 některá da
ná představa velmi často vstoupila do proměnných
kombinací; připomene tedy tu neb onu, aniž mož
no předvídati kterou.
Jinak naše představy po okamžiku, kdy se rodí, ja
kožto »předložené«, ze smyslového vnímání něja
ké věci, s níž naše pocity nás uvádějí ve skutečný
styk, netrvají jako takové v hloubce vědomí nebo
25) Poesie Paula Guigou, nadepsaná Vlast vyvolená (Interrupta9 Paříž, Plon, 1898, p. 4—6) skýtá toho dobrý příklad.
Jakýsi bolestný zpěv, jenž k němu dolétá, vyvolává u bás
níka dojem pohádkové krajiny, a mnoho různých představ
probouzí se s touto krajinou: kvetoucí kručinky, okeán, rusí
jezdci s hudbou, mlčenlivý a skvělý zámek, atd.
„Bylo to v Uhrách? Bylo to v Čechách?
Snad v zemi krále Thulé?”
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v některém záhybu mozku. Naše myšlení je zjed
noduší a nahradí je znaky nebo symboly, takový
mi jako slovo, schéma, gesto. Počet těchto znaků
jest menší než počet představ; některé z nich jsou
tlumočeny týmž znakem; právě takto počet slov
jest velmi obmezený, kdežto naše dojmy jsou po
čtem nekonečné, a tak totéž slovo bere na sebe
mnohé významy podle souvislosti. Mezi znakem
a představou není parallelismu. Týž znak nebo
symbol může tedy probuditi četné rozdílné associace. Associace není jednočará; spíše má jako ob
raz nespočetné paprsky, jež vycházejí z téhož stře
du.
Řekli jsme, že v každé associaci jsou city, před
stavy, volní tendence; nalezneme v nich odezvu
všech složek představ, tudíž také místní znaky, při
pojené k pohybům,26 jakož i způsobilost a ochotu
fungovati společně tím, že budou účinkovati na
skupiny mozkových buněk, jež byly mnohokrát v
službě v některé spolupůsobící činnosti. Associace
může se díti jak hybnými prvky tak i vědomými
výkony. V jistých případech oněmění stačí uvésti
pohyby paže nemocnému, aby vyslovoval celé vě
ty; stává se velmi často, aby oživil a uvedl v činnost
svou intellektuální práci, spisovatel vstává a cho
dí jistý čas. O tom bývají uváděny četné příkla
dy.27 V tomto případě ideace jest vyvolávána po
26) Viz předešlý paragraf.
27) Mezi jinými v divadle Ibsenově kroky Gabriele Bořek-,
mana, jebož jest slyšeti, jak kráčí v posebodi; detail ten jest
vzat přímo z obyčeje Ibsenova.
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hybem: tento probouzí associací místní znaky, pod
vědomé dojmy, jež provázely v čas vnímání nebo
předcházejícího projevu volního pohyby neodlučitelné od psychofysiologické činnosti. Není třeba
bráti útočiště k nepochopitelné hypothèse obrazů,
jež by se uchovaly v mozku; stačí, aby pohyby vy
konávaly část předcházejících associací, což se stá
le děje. Nuže, jsou znaky místní a mozkové pohy
by, spolupůsobící jako znaky řeči: zjistili jsme vý
še, že jediný znak může sloužiti za symbol více
různých představ, podle souboru (souhrnu), k ně
muž se tyto představy připínají mocí zákona totalisace. Co se děje ve vztazích ideace s jazykem (ře
čí), děje se též ve vztahu ideace s pocity pohybo
vými a s mozkovou čivní činností.
Chápeme ostatně, co se děje v mozku: dojmy,
jež přecházejí nezpozorovány a zůstávají neuvědoměny, uvádějí v činnost jistá nervová střediska
(bezpochyby to neb ono ze středisek reflexních,
podle zvláštní povahy podráždění); odtud čivní
činnost se šíří do středisek korových (šedého oba
lu), a tam vyvolávají pohyby podobné těm, jež by
ly sdruženy před tím s týmž druhem podráždění.
V důsledku zákona totalisace stačí, aby hybné prv
ky, jež provázely tu neb onu danou představu, se
probudily, aby sama tato představa přišla k vědo
mí: tak se vysvětlují všechny případy mimovolné
ideace. A teď, odkud pochází nahodilost tohoto
druhu associací, a jak vysvětliti fakt, že totéž po
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dráždění vzbuzuje podle okamžiku rozdílné vzpo
mínky, aniž jest mezi těmito a oněmi jednostran
ná příěinnost?
Týž místní znak a táž mozková čivní činnost zú
častnily se velkého počtu různých vědomých činů,
spolupracovaly mnohokrát na vnímání různých
předmětů. Z toho jsou mozkové pohyby a místní
znaky jako symboly, jichž užíváme, abychom zjed
nodušili a upevnili své představy. Jeden a týž po
hyb slouží více představám, více vzpomínkám. Přes
ný parallelismus nevysvětluje tohoto druhu fakt.
Vidíme se nuceni naopak připustiti, že život myslivý přesahuje svým bohatstvím a svou měnlivostí činnost mozkovou, která jej provází. Mozek
jest pro vědomí tím, čím piano pro umělce hudeb
níka; nástroj ten má určitý počet kláves a tudíž
počet jeho pohybů jest velmi omezen; přece však,
co pianista bude hráti, bude se moci měniti do ne
konečna.
Co se v mozku tvoří, nejsou obrazy ani předsta
vivé prvky, ale hybné navyklosti, na základě prin
cipu cvičení, jehož důležitost známe. Chvilkové
podráždění může vyvolati smyslový vněm, ale mů
že též vyvolati v mozku principem cvičení a prin
cipem associace nervových prvků spolupůsobící čin
nost, reprodukující některý stav dřívější; nuže, ten
to stav dřívější zúčastnil se některého vněmového
souboru a jedním slovem některé dřívější předsta
vy (když vezmeme tento výraz v jeho nejširším
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smyslu stavu jak affektivního a volního, tak intellektuálního). Zákonem totalisace jeden jediný
vzhled představy obnovuje se, vyvolává znovu ob
jevení se celku: toto vyvolání se děje velmi často
způsobem nevědomým; zde nevědomé, toť místní
znak, s pohyby, jež se dějí v mozku (ať už povaha
jejich jest jakákoliv, fysická nebo chemická). Tím
způsobem úloha mozku v paměti vysvětluje se zce
la jasně, aniž béřeme útočiště k nemožné hypothese mozkových obrazů; mozek o nic více »neucho
vává« obrazů, jakož jich »nepřijímá« v úkonu vnímacím, ale jeho činnost zúčastnila se při associaci, z níž se skládá každá představa.
Omyl většiny psycho-fysiologických theorií pa
mětí pochází z toho, že se paměť představivá nebo
intellektuální pokládá za prvotní; nuže, paměť pro
toho, kdo studuje její fysiologickou povahu, jest
výlučně hybná; co se snaží v mozku reprodukovati, jsou spolupůsobení pohybů, soubory čivní čin
nosti, v nichž jest zúčastněno více středisek, niko
liv obrazy. Jen tak možno pochopiti zákon Ribotův:28 affektivní stavy jsou vazčejší (houževnatěj
ší) a věrnější než představy, zvyky hybné ještě vaz
čejší než stavy affektivní; to, co jsme nejnověji ve
vědomí nabyli, co jest ještě blízko činné práci du
cha, mizí prvně; pak následují dříve nabyté vědo
mosti (poznatky) a teprve potom stavy affektivní;
konečně »co na posledním místě vzdoruje, jest sko28) Ribot, Maladies de la Mémoire, F. Alcan, p. 92 et suiv.
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ro zcela rázu organického: denní běžné úkony a
návyky dlo,uhého data.« A tak paměť klesá postup
ně od nestálého k stálému.29 Řekneme, že klesá od
živého, od ěinného k automatisovanému, od vědo
mého k mechanismu. Mechanisované, »stabilisované« jsou pohyby mozkové. Ba myslíme, že jen to
v paměti se uchovává a může se opakovati; netr
vají tam ani obrazy, ani představy.
Hledejme jiné důkazy odporů, ulpělých na před
stavovém vysvětlení paměti a všimněme si zkuše
nosti: pianista, jenž hrá nějaký kus, který zná, vy
konává hmaty s rychlostí, jež vyluěuje každý zá
sah obrazů. Vskutku, každý obraz vyžaduje, aby
byl spozorován, jistou dobu, kterou psychometrie
změřila, a jež klesá málokdy pod desetinu vteřiny.
Nuže, v rychlém hmatu prsty konají pohyby, jež
jdou za sebou v mnohém menších intervalech. Ob
razu tu není; neexistuje nikdy v nesčetných úko
nech, jež vyžadují rychlý postup různých pohybů.
Leda, že se utečeme k »obrazům nevědomým«. Ale
pak by bylo třeba vysvětliti, co asi tento pojem
znamená. Obraz značí představu, pokud jest ne
zbytně smyslová. Určuje prostě vlastnictví před
stavy. »Obraz nevědomý« nemá žádného smyslu.
Nevědomé jest právě to, co není představováno.
Takové jsou odpory, k nimž dospívá každá theorie, jež přisuzuje mozku úkol, jehož nemá.
Ve skutečnosti toliko, hybné prvky, jež dopro29) Ibid., p. 94.
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vázely nějakou představu, mohou se v doslovném
smyslu slova opakovati; jediné ty jsou v stavech,
analogických řadě pohybů mechanických, jež bu
dou sledovati týž postup, postaví-li se znova do
jejich bodu počátečního; představa jako fakt my
slný nereprodukuje se nikdy v těchže podmínkách
(stavech); jako každý fakt vědomý zahrnuje v so
bě úkon ducha; a jako duch, který se přetvořuje
bez ustání svou vlastní činností, soustřeďuje celou
svou činnost předcházející do každého ze svých
momentů, každý úkon ducha jest nový; čím bude
»duchovější«, tím bude novější a rozdílnější od
předešlých; nepřiblíží se reprodukci těchto leč na
tolik, jak se bude podobati mechanismu, pohybu
prostorovému, totiž opaku ducha. Paměť může
býti čistě hybná, jako v tisíckrát opakovaných cvi
cích pianistových, v mechanisované recitaci nauče
ných formulek, ve všem, co se opět a opět dělá
silou zvyku, »aniž se na to myslí«, a protože jsme
se tomu tak naučili; tu obraz jest věru zbytečný
a úkol ducha jest sveden na míru nejmenší. Na
druhém konci oblasti paměti nalézáme vzpomínky,
určené k službě osobního zkoumání, nového usu
zování, jež vyžaduje úsilí a vůli; ale pak tyto vzpo
mínky neobjevují se znovu automaticky, jsou zvo
leny, vybírány, přehlíženy a přetvořovány přemí
táním; jsou srovnávány s představami nejnovější
mi, jsou s nimi synthetisovány tak, aby utvořily
myšlenky, jež se liší od myšlének nabytých jindy
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svým bohatstvím vnitřním a svým obsahem. Pa
měť hybná jest tu svedena na minimum a práce
myšlénky zjevuje se v plném světle. Tato práce ne
zakládá se nikterak v nabývání, opakování nebo
skládání obrazů, ale v utvařování představ vždy
obnovovaných; tyto představy nejsou ani věci, ani
stíny nebo obrazy věcí, uchovávané v paměti; jsou
jen v okamžiku, kdy úkon ducha je ustavuje, po
tom již nejsou; se stanoviska fysiologického zbývá
jen disposice reprodukovati si spolupůsobící moz
kové pohyby (ať povaha jejich jest jakákoliv), jest
liže některý vzhled představy, s níž byly sdruženy,
jest napotom vzpomenut, nebo jestliže některé po
dráždění vyvolá přímo jejich spuštění a přivodí
prostřednictvím těchto pohybů jisté vzhledy před
stavy. S hlediska psychologického naopak nezále
ží ani tak na osamělých představách, nýbrž na je
jich spojení, vazbě, na jejich vnitřním pohybu, na
přechodu s jedné na druhou; právě tak ve větě
slova nemají smyslu a ceny leč svými logickými
vztahy; rozhoďte je náhodně, nebudou již míti
smyslu, a Preislied Waltherova stane se nesmysl
nou písní Beckmesserovou.
Mezi těmito dvěmi krajnostmi, — mechanickým
opakováním a bez ustání obnovovanou synthesou,
charakterisovanou vztahy, jež zahrnuje, — pohy
buje se život ducha: přibližuje se hned k tomu,
hned k onomu kraji. Ta neb ona představa minu
lá nevrací se nikdy takovou, jakou byla; co se vra
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cí, jest se stanoviska fysiologického sled mozko
vých pohybů, jest opakování paměti hybné; zkoumáme-li naopak představy a psychologickou hod
notu paměti, tu neobejdeme se bez úkonu myslivého, a tu pak vždy jest nějaká novota v každé
představě, na niž se pozornost upoutává. Ale žád
ná z těchto představ nesetrvá, žádná se »neuchovala«. Uchovávají se jen disposice jednak k spo
lečné činnosti mozkových pohybů, a jednak myš
lénka všecka v mohoucnosti a ne v rozloze, v níž
není nikterak představ, obrazů, totiž předmětů a
symbolů předmětů, ale čirá virtualita, potencialita, jejíž povahou jest vzájemné pronikání a ne juxtaposice, vzájemná vniternost momentů a ne pře
tržité a prostorové.

§ III. Úkon ducha
Důležitost vědomého života v určování našich
úkonů nikomu neuniká. Přemítání nás k němu stá
le přivádí. Víme introspekcí, že všechny naše uva
žované činy předchází ponětí nějakého účelu (cí
le) a prostředků, jichž třeba použiti, aby se ho do
sáhlo, a že v činech impulsivních uvědomujeme si
city, jež nás pudí k jednání, a jež často poslouchá
me s lítostí; ale cítíme se neschopnými k tomu,
abychom se jim ubránili, neboť tyto city, toť my,
toť naše povaha. Jakmile zkoumáme činnost vědo
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mou, ať jest uvážena nebo impulsivní, zjišťujeme
důležitost našeho já a jeho vniterných stavů; od
poruje vážné analyse konkrétního faktu, abychom
vypůjčovali si u věd exaktních k vysvětlení našich
činností schéma mechanické, jak tomu chce theorie popudů. Činiti z vědomí registrátor činností,
jež by se dály vně vědomí, vžiti mu všechnu účin
nost, toť nahraditi prohloubené studium skutečna
pojmy abstraktními, platnými pro fysiku a zcela
nemohoucími vysvětliti život vnitřní.30
Naše uvažující vědomí mění podstatně stavy ukonů, srovnáme-li tyto stavy se stavy zjevů fysi
ckých. Mezi činností a odporem z vnějšku (jež ta
to činnost musí přemáhati) není rovnocennosti v
životě mentálním: pramalé podráždění může rozpoutati výbuch vášně; a obráceně, silou mysli mů
žeme vzdorovat! největším nátlakům. Na čem ta
dy záleží, v opak vědám, jež mají na zřeteli zjevy
a jejich zákony, toť individuelní čin, toť vědomé
tvrzení.
Ani ve svých nejskrytějších projevech nemůže
býti opomenuto. Nejelementárnější žádost jest pří
činou činnosti. Aby bytost vědomá byla dohnána
jednati, jest třeba, aby byla žádost, nebo správně
ji nějaký affektivní stav, který dopomáhá činnosti.
Potlačte affektivní stav, tu vnější podráždění pře
30) Znamenité zamítnutí používání mecbanistních domněnek
v psychologii najdeme v slavném díle Bergsonově Données
immédiates de la conscience, Paris, F. Alcan.
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jdou beze vlivu; zbudou jen reflexy, a ty nemají
nic psychologického. Výraz lhostejnosti tlumočí
stav bytosti vědomé, která neodpovídá činnosti z
vnějšku; jest mnoho podráždění, jež nejsou bytostí
živou zvolena, jež jsou od ní vyloučena, jiná pak,
jež se otupují před jejím vzdorováním; vyjma automatisované úkony, s nimiž vědomí mlčenlivé
souhlasí, a jež poznenáhlu utvořily, díky tomuto
souhlasu, organickou nezbytnost, sebe menší vědo
mý fakt má svou důležitost a způsob, jak se chová
myslící jedinec, vyjadřuje jeho vědomí, jeho po
vahu, a ne více nebo méně složitou hru pohnutek.
V pohybech mechanických zákonitě předpoklá
dáme, že tytéž příčiny způsobují tytéž účinky, a
správně připouštíme, že by bylo možno pokusem
reprodukovati tytéž řady zjevů. Rozeznáváme stup
ně v příčinách a účincích, a používáme indukce,
protože pozorujeme, že množství účinku roste a
ubývá s množstvím příčiny, a že jest rovnost mezi
činností a odporem, přesná příčinnost: ale v živo
tě vědomém není tomu tak, neboť fakt, prošed da
ným stavem, určuje přetvoření v myšlence, kterou
si o něm učiní, a v citech; objeví-li se vnější pod
mínky tohoto stavu, bytost vědomá se změnila;
může se zachovati různě. K tomu dodejte, že v
obdobných vnějších okolnostech člověk, který vě
domě jednal dvakrát nebo třikrát týmž způsobem,
bude moci v nejbližší chvíli přijati směr chování
nový a nečekaný. Není to tím, že by v životě vě-
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domem tytéž příčiny mohly vyvozovati různé účinky, ale že jest zcela nesprávno používati v psy
chologii abstraktních pojmů příčiny a účinku v
tom smyslu, jak jej přijímají vědy exaktní. Pokou
šeli se o to, ale byli nuceni život myslný zmechanisovati, přetvořiti vědomý konkrétní fakt ve zjev;
vyloučili ze zákonů zjevů vlastní znaky vědomí a
odvrhli je do třídy za tím účelem utvořené, do tří
dy epifenomenů. Tento nevědecký způsob postu
pu charakterisuje nemohoucnost materialistů vů
či vědomí; jsouce neschopni, aby je vyložili, vy
loučili je ze svých zákonů, uvěznili je, a domnělí
se, že se ho zbavují, jako tyrani, kteří myslí, že za
bijí svobodu, uvrhnouce do vězení nejznamenitěj
ší její obhájce.
Se stanoviska theorie poznání jejich systém ne
může se držeti: neboť jsou-li jen zjevy (fenomény)
a zákony, a jestliže mechanická příčinnost jest
přesná, jak se jim vplížilo do jejich kliček něco
pro ně neznámého, epifenomen? Jak se jim mohla
vlouditi taková přebytečnost do tak dobře sosnovaného řádu, jako jest řád zjevů? A jak tato pře-,
bytečnost nabyla základní důležitosti? Epifenomen
vědomí odsunul mechanický zjev do pozadí; ba
tvrdí se, že tento mechanický zjev snadno by mohl
býti toliko jakýmsi výkladem, který epifenomen
ukládá přírodě. Konec konců fenomen bude illusí,
a epifenomen skutečností; povážlivá to situace pro
materialisty!
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Mechanistní pojetí ztroskotává ve vysvětlování
nejprostších citů. Jak by mohlo vydatí si počet z
rozvoje vědomí a jeho racionálního a affektivního
rozvití, jehož zakončení nikdo nemůže předvídati?
Pozorujeme-li rozvoj rozumovosti, vidíme, že zá
leží v čím dál tím dokonalejší organisaci idejí, jež
osvědčují poznání a činnost, a děje se řadou ro
zumových a volních úsilí u lidí. Tato úsilí jsou opravdovým tvořením. Každé z nich synthetisuje
nově spozorované vzhledy nekonečné mnohonásobnosti; každá nová idea odeznívá v úhrnu idejí
podle vzájemného pronikání, jež charakterisuje vě
domí; bytost myslící tíhne takto ustavičně k to
mu, aby sama sebe překonala, uzpůsobuje se a přetvořuje se podle své vůle; zdokonaluje ústroj, je
hož používá.31 Vědomý život jeví se tu jako oprav
dový pokrok. Možno mluviti v tomto případě o
mechanickém spojení zjevů a vyloučiti já vědomé,
a míti na zřeteli jen složky pohybů jako v prosto
ru?
Theorie epifenomenu spočívá na bludné genesi
idejí; je to sensualismus, zastávaný od starověku
až do devatenáctého století a uznaný nedostateč
ným nynějšími psychology. Domnívá se, že vědomí
záleží v tom, aby zakoušelo smyslové dojmy, jež
by nebyly než prodloužením v něm vnějších po
dráždění; že smyslové dojmy zanechávají stopy,
jež se kombinují podle jejich intensity a podle to
31) Viz v § 1 této kapitoly citát Edingerův.
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ho, jak se často opakují; že tímto mechanismem
ponětí (koncepty) vznikají stopy, zanechané po
city, že tvoří opravdové psychické atomy, a že se
vzdalují a přibližují podle přitažlivosti a odpudi
vostí, vypůjčených od theorie hmoty. Takto zprostorněním ducha svádí se týž duch na hmotu.
Nuže, všechny tyto these jsou stejně nesprávné.
Smyslové vnímání není pokračováním vnějšího po
dráždění. Podráždění, jsouc pohybem, prodlužuje
se v pohyby; jsou to přizpůsobovací pohyby ner
vové soustavy. Smyslový vněm jest složitý stav,“
jejž provází nastoupení v činnost četných prvků;
s hlediska fysiologického předpokládá úhrn prv
ků, jež v každém povrchu vnímacím spolupůsobí
u velkém počtu na každém vněmu, a úhrn pohy
bů, jenž sám jest zdvojnásobován pocity pohybo
vými; nad to podráždění jest změněno zvláštní energií nervů, jim vlastní. Psychologicky třeba dbáti místních znaků a stavů affektivních, vyplývají
cích z činnosti organické; pak pozornosti a pro
zkoumávání předmětu; konečně stavů racionálních,
jež činí smyslový vněm možným a zahrnují sousta
vu vztahů, k níž se tento vněm přimyká. Smyslový
dojem není tedy nějaký prvek, nýbrž synthesa, po
cházející z úkonu ducha, který se jmenuje tuto
smyslový vněm.
Genese ponětí o »uložení« nebo »zůstatcích«
smyslových vněmů jest myšlénka dětinská, jejíž
poblouzení bylo dokázáno na stránkách předešlých.
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Smyslový vněm se nikde v nás neukládá, a nemů
že v nás zanechati žádného zůstatku. Sblížení po
jmů nebo jejich odpuzování nevysvětlují toho rá
zu ideace, jíž jest vztah, pojítko, jež uděluje smysl
ponětím; tento vztah zase, toto pojítko jest samo
rozvinutím jakési intuice cistě duchovní, naprosto
jednotné a pronikající; dříve než proneseme něja
kou větu, v níž se budou řaditi posloupně slova,
máme intuici myšlénky, již tato věta bude vyjadřovati; tato intuice předchází volbu ponětí, která
ji rozvinou v čase, aby ji učinila přístupnou po
sluchači, a tudíž také slov, kterými se stane vnímatelnou.32 Myšlénka není tedy výslednicí příbuz
nosti ponětí, nýbrž úkonem vnitřním, úkonem synthetickým, pocházejícím z oné potenciality ryzí
(čisté, pouhé, čiré) a ne prostorové, jíž jest duch.
Ve vyjádření úsudku jako v projevu vůle úkon
ducha jest přechodem od jednoty k mnohonásobnosti; ve smyslovém vněmu jest synthesou mnohonásobnosti v jednotě. Úkon ducha jest tedy vždy
vztahem mezi mnohonásobností a jednotností. Jed
nota ta, toť vzájemné pronikání ne prostorové, dynamismus, mohoucnost; mnohonásobnost, toť roz
vinutí stavů v čase a prostoru, rozptýlení, zmen
šení reality, hmota. Synthesa není v životě ducha
jakýmsi sestavením (složením), schopným potom
t------------------------------------------

32)Viz W. James v Principles of Psychology, I., kapitola
nadepsaná The stream of thought.
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zase analysy, jež by dovolila prvky v ní obsažené
zase nalézti. Vlastní její povahou jest to, že není
složena z prvků; jest rozdílná ve smyslovém vní
mání od každého ze stavů, vzatého zvlášť o sobě,
jenž ji vyvolává; neurčuje ji vnější podráždění; ur
čuje se sama. Vezměme jako příklad některý stav
affektivní. Jeví se nám sjednocen s úhrnem naší
činnosti; vzbuzuje v nás účast s předmětem, s nímž
se projevuje sjednocen v představě; předpokládá
projev vůle, nelze jej odloučiti od celé naší čin
nosti; když se ho zmocní úvaha, stává se sáml ide
ou, přijímá jméno. Ve všech svých stadiích náleží
k systému ducha, tvoří s duchem jeden celek. Při
pusťme s Descartesem, že počátky (původ) stavu
affektivního dlužno hledati v mnohonásobnosti re
akcí organismu: z těchto činitelů fysiologických
nic neprosvítá v citu, jejž si uvědomujeme, a jejž
jmenujeme slastí nebo strastí. Neukazuje se v něm
žádný z různících se prvků, které jej vyvolávají:
vědomá synthesa citu jest něčím jiným než to, če
ho jest synthesou; pokuste se rozložití jej v prvky,
nepodaří se vám to; ani postavení a pohyby svalů,
ani přeměny cévové, jež se často uvádějí ve vztah
s citovým vzrušením, nepodobají se vědomému fak
tu, který nese toto jméno.
Tak se to má se všemi produkty synthesy, již
tvoří úkon ducha. Možno je všechny považovati za
předměty představy, popisujeme-li je a usilujeme-li
o to, abychom je upevnili. Analysa předmětu před-
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stavy, jak to ukázal J. Lagneau,33 vede k tomu, že
klademe všechny stavy představy, totiž znaky myš
lénky. Uplatňovati úkonem synthesy tyto znaky na
mnohonásobnost, shrnovati v jednotu (subsumovati
jednote), co jest prostorového a rozptýleného, ne
bo naopak, rozvinovat! v posloupnost, co intuice
ducha obsahuje ve virtualité a v mohoucnosti, prá
vě tím se projevuje vědomí.
Mluvili jsme výše o intuici v úkonu ducha. Po
zastavíme se u tohoto pojmu: dovolí nám chápati
jaksi přímo duchovní (duchovno).
Každá myšlénka jest analysou nějaké intuice.
Dříve než vyslovíme nějakou myšlenku, máme o
ní zmatené cítění; naše vědomí zdá se napiato ide
jemi, jež co nevidět vytrysknou a vtělí se v slova
a gesta; náš myslný život jest jako soustředěn, usebrán sám y sobě, dříve než se promítne na venek. Tento stav není jasný pro vědomí; nevydává
me si počet ze vztahů, do nichž bude nám třeba
jej přeložiti, budeme-li jej chtíti vysvětliti; jest
emotivní.
Jeho jednota ještě není jednotou logickou, jedno
tou racionální, požadovanou ve vztazích, jež řídí
vyjádření myšlenky; máme pocit úsilí, jež vystu
puje v obrysech, a jež se bude tlumočiti na venek;
části řeči jsou v potenci v tomto úsilí, ve skuteč
33) Viz v Revue du Mois, květen 1906, moji studii o J.
Lagneau et la méthode réflexive, a § VI Dodatku této knihy.
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nosti však ještě žádná neexistuje; jsou virtuálně
v intuici toho, co hodláme říci; tato intuice není ;
posud pro vědomí než směrem, tendencí, prová- zenou stavem affektivním. Děje se v nás skoro ne
vědomě, pokaždé, když se hodláme vyjádřiti, to
tiž v každé ideaci, týž proces jako u umělce, když
zárodek budoucího díla se tvoří v jeho duchu: je
to zprvu něco mlhovitého a neurčitého, blíže sta
vu affektivnímu než vztahu racionálnímu, co se
vyjadřuje v určitějších pojmech, často nejasný ná
črt, čáry, barevné skvrny; poznenáhlu jenom íhspirace se odívá tělem a přechod se děje od prvot
ní intuitivní jednoty k logické posloupnosti, jež
jest jejím nejbližším projevem.
Když Kant mluvil o transcendentálni jednotě
poznávacího vnímání, a když je definoval vědo
mím myšlénky, známým »Myslím«, provázejícím
každou představu, tu se mýlil. Příliš specifikoval.
Jest tato jednota transcendentálni vztahem k před
stavám, jež jsou vždy obdařeny jistou objektivno
stí pro jejich ráz smyslový, a tudíž schopné vyme
zení; jest transcendentálni a fortiori vztahem k vě
domí uvažujícímu, protože toto vědomí uvažující
nehledí v představách leč k idejím, k účasti poně
tí na logické jednotě myšlénky, vybavenou (uvol
něnou) psychologickou analysou v takovou, jak ji
měl na zřeteli J. Lagneaux. Idea »Myslím« jest
taktéž výsledkem uvažující analysy, pokud se od
náší na vztah mezi mým já a předměty myšlénko-
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vé, vzaté v jejich úhrnu. Ale chápací jednota, sjed
nocující činnost, nikdy se neupevňuje pro vědomí
v nějakou představu nebo v nějaké ponětí; není
plně vědomá: Úvaha může konec konců vybaviti z
ní smysl analysou poznatků vědomí. Jinak jest pro
vázena napietím a po této stránce projevuje se vě
domí pocitem činnosti, často temně se hlásícím,
jejž zapuzuje všechno, co mezi předměty předsta
vy dožaduje se pozornosti; ale tento pocit trvá,
podvědomě, jako by bylo spojité pásmo, na něž by
se představy předmětů kreslily. Rozumíme-li logi
kou to, co vyplývá z rozumových vztahů, jednot
nost v úkonu ducha není logickou, nýbrž předlogickou. Myslíme-li o ní jako o logické, tu ji stano
vujeme jen analysou uvažující; ale ona jest pod
statně činností, je tedy méně intellektuální než
vztahy logické, jimiž ji naše analysa tlumočí; jest
činností hlubší a přímější než myšlénka přemítavá (usuzující), protože sjednocenější, sama sebou
proniknutější. Možno říci, že logika počíná až tam,
kde se vyjadřují vztahy mezi výrazy; nuže výrazy
jsou posloupné, jsou již vystaveny, a do jisté míry
navzájem vnější; nejsou již ryze virtuální a dy
namické. Bezpochyby není to prostornost, co charakterisuje tyto vztahy; nejsou hmotný, vyjadřují
ducha; ale duch jest toto a ještě něco vnitřnějšího,
živějšího.
Ať v kterémkoliv smyslu nechápeme vztahů než
mezi výrazy; ve skutečnu, běží-li o to, co se před-
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stavuje v prostoru, nechápeme to než mezi věcmi
(pro smyslové vnímání) nebo pohybů (pro vědec
ké představování); běží-li o psychologii, tyto vzta
hy jsou chápány jako spojující tendence, postupy,
jedním slovem rozpietí koňů a ne předmětů. In
tuice naopak vztahuje se na sám kon duchovní.
Jest nezbytně neodlučitelna od emočnosti; jest tu
díž se stanoviska psychologie klassické temná. Ba
řekneme, že jest odsouzena zůstati temna a že jest
ji nemožno učiniti jasnou; ztlumočiti ji v předsta
vu předmětu, zpojmověti ji (konceptualisovati), to
by znamenalo ji zničiti. Neprodlužuje se; jest ja
ko nějaká okamžitá emoce (vzruch), jež se shodu
je s úkonem ducha; ale tento duch synthetisuje v
jednu představu neskonalý počet dojmů, jež za
znívají v cítění našeho vnitřního života. Vědomí
má své požadavky vymezování a jasnosti; přechá
zí přese všecko k intuici, nepochybujíc, že by se
mu od ní nedostalo života. Proto také intuice ne
děje se zúplna leč v okamžení, kdy se zakouší. Co
usuzování z ní sestrojuje, zůstává vnější úkonu du
cha. Není to než rekonstituce podle útržků.
Teď, místo abychom se postavili do okamžiku,
kdy vnitřní virtualita, soustředěná, ale již všecka
napiatá a pohotová projeviti se, ztlumočí se co ne
vidět na venek a bude se objektivisovati, postaví
me se co nejdále od úkonu ducha, do předmětu, a
budeme zkoumati, zda tvrzení (kladení) předmě
tu může se obejiti bez intuice a zda se dá převésti
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na podmínky číře logické. Kdyby tomu tak bylo,
intuice mohla by nebýti dostatečně založena, ne
bo by se mohla nalézti toliko v jistých myslných
projevech; jestliže však logické stavy nevysvětlují
všeho u předmětu, bude třeba vžiti útočiště k intuici, aby je doplnila.
Kriticismus, myslíme, stanovil definitivním způ
sobem, jak nemožno jest chápati představu před
mětu jako juxtaposici nebo sloučení smyslových
prvků, a vědomí jako passivní registraci processu,
z něhož duch by byl vyloučen. Svorně se dnes uznává,že bychom neměli žádného jednotícího a dob
ře definovaného pojmu předmětu, kdyby předmět
byl toliko výsledkem složení, utvořeného z neobmezeného počtu smyslových vněmů kvalitativně
různých. Jednota předmětu předpokládá jednotu
tvrzení, která jej klade: Nuže, jediné duch skýtá
tento ráz jednoty, neboť hmota a prostor jest ne
skonale dělitelná mnohonásobnost a rozptýlení. Zá
kony a priori, jimiž duch synthetisuje smysly vní
manou mnohonásobnost, jsou pro kriticismus ka
tegorie. Usuzující analysa psychologova jest zajed
no s úvahami logika, uznávajíc úkol ducha v tvr
zení předmětu představy. Úkon vnímací není za
znamenáním nějakého mozkového obrazu, ani vý
plodem kombinace různých smyslových vněmů; vi
děli jsme, že se stanoviska fysiologického jako v
jeho povaze psychické nechápe se leč činností by-
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tosti vnímající. Úkon vnímací jest úkonem .myšle
ní a má na něm podstatnou účast. Přece však ně
co důležitého chybí takto postavenému problému:
ve skutečnosti pozorované předměty jeví se nám
i jako podměty, existující mimo nás, jimž přisuzu
jeme skutečně vlastnosti, jež přijímají v našem cí
tění.34 Jestliže tento skleněný předmět jest průhled
ný, nepřisuzuju jeho průhlednost pociťování, jež
mne s ním uvádí ve vztah; bezpochyby vidím tyto
vlastnosti po svém způsobu, ale odpovídají v cítě
ní vlastnostem předmětu, protože ostatní předmě
ty se mi jeví neprůhlednými. Každý předmět jest
podmětem o jistých vlastnostech, o jistých proje
vech, jež se překládají různě do mého cítění, po
dle předmětů, s nimiž mne uvádí ve vztah. Při
pouštím tedy, že každý předmět jest zároveň pod
mětem. Toto poznamenání má platnost nejen pro·
předměty živé, ale též pro všechny ostatní.
Mohli bychom se pokusiti vysvětlit! tento stav
pomocí kategorií a umístiti mezi tyto kategorie
osobnost, definujíce ji na příklad příslušenstvím
jistého počtu vlastností každému předmětu a ukázati, že, jestliže jiné kategorie hledí k znakům, spo
lečným mnoha předmětům, aby abstrakce, učině
ná z těchto předmětů samých byla úplná, bylo by
třeba připojiti nějakou kategorii, jež by vyjadřo
vala to, co náleží předmětu, pokud jest podmětem.
34) Viz k tomu Renouvier, Essais de critique générale,
2e éd. I, p. 15 et suiv. Paris, 1875.
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Ať jakkoliv zákonnými se zdají s hlediska lo
gické abstrakce tyto úvahy, analysa kategorií uká
že, že tvrzení podmětů mimo nás pochází z processu, odlišného od processu, k němuž se tyto ka
tegorie připínají. Kategorie vskutku jsou zákony
představivosti a mají platnost jen pro ni; neměly
by platnosti pro svět skutečný, kdyby tento svět
se nesvedl na naši představivost; řídí předmět
představy, neboť tento předmět činí jedno s před
stavou, ale řídí jej jakožto předmět představová
ní, schopný měniti se ve vědomí s představou; vě
decké studium fakt, jež nám skýtá smyslové vní
mání, vede k tomu, že přeměňuje tato fakta, aby
je zblížilo s našimi pojmy, aby je učinilo srozumi
telnějšími; přetvořené, jsou stále předměty před
stavy a staly se jasnějšími, lépe přizpůsobeny na
šim pojetím; jejich objektivita neztrácí nic s hle
diska logického, neboť logická předmětnost spočí
vá výlučně na vztazích, dobře konstruovaných a
harmonisovaných vztazích mezi představami.
Kategorie jsou tedy neodlučitelny od myšlení o
předmětu. Toto myšlení, to stále poznáváme, jest
zcela orientováno k přetvoření faktu vnímání ve
zjev intellekční. Vyjadřuje se nejúplnějším způso
bem ve vědeckém usuzování, protože každé uplat
nění přemýšlení na nějaký předmět vede k opu
štění hlediska vnímání na ráz, bez rozmýšlení; to
to vnímání tvrdí jistým způsobem o předmětu, že
jest podmětem, klade jej, jako kdyby ve vnímání
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já spontánním jakýmsi úkonem kladlo jiná já ne
bo ne—já. Toto stadium jest ihned překročeno,
jakmile úvaha se připojí k předmětu, a postupuje
místo racionální intelligenci, která rozkládá celek
předmětu vnímání a skládá předměty nové, čím
dál tím pojmovější, se znaky mnohých smyslových
předmětů; jsou to předměty »intelligibilní«, ovlá
dané pojetím; předměty smysly vnímané nejsou
již s tohoto hlediska leč složeninami nestálými, a
jejich složky nebo jejich prvky jeví se jako pojmy
jasnější pro rozum než samy předměty.
Klásti předměty jako podměty není tedy věc
kategorií a racionálna, jež se vyjadřují vztahy a
jsou neodlučitelny od usuzování, od kombinací po
jmových; naopak jest to věc úkonu intuitivního,
jehož produkty jsou podrobeny pojmovému pohy
bu intelligence, který však sám jest dříve než kte
rékoliv postavení vztahů; a právě tak jako zakou
šíme život v sobě v pociťování naší činnosti, stej
ně se zřizuje (zakládá, ustavuje) v pojímání před
mětů před jakoukoliv analysou, v okamžiku, kdy
toto vnímání se děje, sympatie s vnějškem, jako
by v okamžiku vnímání byla shoda mezi úkonem
jakéhosi jiného já a naším úkonem. To snad vy
světluje emoci, kterou nám může způsobiti nezná
má bytost ve chvíli, kdy ji vidíme ponejprv; při
tažlivost nebo odpudivost, jež probouzí v nás, jest
nevysvětlitelná, nečekaná, a nezakládá se na žád
né předcházející analyse. Pokaždé, když tento druh
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pocitů se obnovuje vůči některé bytosti nebo ideji,
tu se vždy opět a opět objevuje intuice, ať tomu
chce nebo nechce pořadatelská práce, již intelligence, se svým racionálním rozvinutím, ukládá
představám.
To také se děje v citech affektivních, jež nás
zcela zachvacují, jako láska. Trpíme-li s některou
osobou, již milujeme, vidouce ji trpěti, tu to není
nikterak prostřednictvím associace idejí, tvořící v
nás představu bolesti bližního návodem (vytouže
ním, suggescí) naší bolesti; není to žádným dů
sledkem, ani žádnou indukcí, ale způsobem bez
prostředním, že tyto city se projevují.
Fakt intuice, o němž mluvíme, jest stálý u dí
těte, pro něž věci jsou snadněji živé (oduševněné)
než pro nás. Nečiní tak indukcí, že přisuzuje ji
stým věcem známky života, jež by bylo pozorova
lo v sobě; vždyť samo se tak málo pozoruje! Sle
dujíc svůj podnět nerozumu pozoruje přímo před
měty jako podměty, kdežto rozvinutím rozumu
jící stránky ustoupí tento způsob zakoušení. Nuže,
neodlišuje se též umělec darem, že uchovává vidě
ní věcí jako dítě, intuicí a cítěním jejich bezpro
střední reality, přímým a ne-rozumným s nimi ob
cováním, kdežto analysa, která vede k poznání jas
nému a vyjadřuje se nejdokonaleji ve vědách, od
kazuje intuici na druhé místo a snaží se ji bez ustá
ní překonati? Můžeme pokládati za obdařené du
ší umělcovou všechny ty, kdož uchovali dar intui-
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ce a jej rozvinuli; ale nepřidržují se již jako dítě
naivní personifikace; pomáhají si opravami, jež ra
cionální pohyb ducha ukládá představování před
mětu a vnikají hlouběji do tohoto důvěrného sou
žití, jež záblesky (VII) stanovují mezi sebou a re
alitou. Všichni, kdo nejsou příliš zmechanisováni
životem praktickým nebo zaujati (pohlcováni) ab
straktními koncepcemi věd, zakoušejí emoce ži
vota intuitivního. Ba jistí myslitelé chtěli by založiti na této intuici, — jež není nějakou fantasií, ale
základním faktem vnitřního života, — svou celič
kou metafysiku.35 Rozumí se, že v tom my se při
držujeme studia fakt konkrétních, aniž se dáme
strhnouti tady vyhlídkou, již otvírá naděje jakési
vesny metafysiky, ale též nemíníme se dáti zaplaviti jakousi filosofií pouhých abstrakcí, k níž strhu
je často pokrok věd. Konstatujeme toliko důleži
tost úlohy intuice u těch, kteří okolnostmi nebyli
přinuceni zříci se tohoto zdroje života. Myslím, že
genius, vynálezce, theoretik stejně jako básník,
jeví se (tlumočí, překládá se) zvláště intuicí. Když
učenec po mnohých úsilích odkrývá pravdu, která
osvítí všechno jeho badání (hledání, výzkumy), má
této pravdy vnitřní náhle vidění, jako to, o němž
vypravuje Archimedes nebo Newton, nebo jako vi
dění Goetheovo v jeho zahradě ve Weimaru. A bý
vá to často ve chvíli, kdy intelligence, jež přemí35) Bergson, Introd. â la Métaphysique. Rev. de Mét. et
de Mor. janv. 1903.
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tá, nejméně se toho nadála, ba když se již vzdáva
la, že najde nějaké rozřešení, tu náhle rozřešení
se objeví jako bleskem v intuici. Dítě má bezpo
chyby naivně časté intuice, protože se oddává svým
hnutím sympatie k věcem; a jestliže člověk dospělý má je řidčeji, jestliže většina lidi ničí v sobě
možnost je míti, jest to proto, že okolnosti, jimiž
procházejí, život praktický, snad též i nemilosrdná
zběsilost rozumování, vše to ubíjí v duchu tuto
moc, jíž se vyznamenávají umělci a geniové, nebo
prostě lidé skutečné a hluboké dobroty. Ti jsou
vidoucími, ti milují věci, uhadují v důvěrných těch
předmětech, co ujde vždy ostatním. Budou mluviti o přírodě s vášnivou příchylností; nebude jim
unikati smysl věcí, a bytosti, do nichž jiní lhostej
ně vráží, budou jim hovořiti tím mlčenlivým a pra
vým jazykem, jenž se obejde bez symbolů.
Konečně právě na intuici spočívá víra ve svět
vnější. »Něco jiného, tak napsal Brochard,36 jest
nutnost mysliti nebo spojovati ideje, něco jiného
pak nutnost věřiti, totiž klásti jako naprosto prav
divé synthesy, jež duch nemůže rozbiti; přísně vza
to můžeme chápati geometrickou pravdu a nevěřiti v ni.« My si (inteligence) a rozum (usuzovací)
nestačí k tomu, aby založily víry. Což nevedou
snadno ke skepticismu? Víra v svět vnější existuje
36) Brochard, Croyance et volonté. Rev. philos. 1884, II,
p. 15.
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v úkonu, který jej vnímá, a mizí v usuzování, kte
ré jej přetvořuje z faktu konkrétního, jímž jest
intuici, ve zjev, jímž se stává analysou. Jen prací
přemýšlecí se stává z něho naše představa.
Objektivní hodnota světa se ospravedlňuje (osvědčuje) s logického hlediska; ale zakládá se na
vztazích, které jej vysvětlují, na zákonech, a spo
čívá na spojitosti zákonů mezi sebou a na jejich
systematisaci v myšlénce. S tohoto hlediska udě
lujeme objektivní hodnotu všemu, co neodporuje
systematickému a racionálnímu úhrnu předmětů myšlénky. Právě v myšlénce, v racionálnu se za
kládá tato objektivnost. S hlediska objektivního
svět jest podřízen racionálním zákonům myšlení;
svět takto pojatý jest světem zjevů, a ne světem
konkrétních fakt. Vyplývá tedy víra ve skutečnost
z tohoto logického tvrzení, že zjevy a zákony, jež
tvoří racionální celek, jsou pravdivý? Sám Kant,
přišed k této otázce, octl se na rozpacích, jako
Descartes před ním.
Víra ve svět vnější jest založena, zdá se mi, na
úkonu, který tvrdí jsoucnost podmětů, totiž na in
tuici. Tento úkon, nezřetelný s hlediska logického,
jest dřívější než logické důvody, jež se neobjevují
leč v jeho rozvinutí;37 bezpochyby je obsahuje; prá
vě v něm se nalézá jejich základ; neodvozuje se úkon tvrdící vycházením z kategorií; tyto je nepod37) Viz Höffding, Rev philos. 1901, II, p. 350—352.
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miňují, ale jsou jím podmíněny. Jinými slovy ne
složíme opět žádnou realitu z pouhého logiěna; logiěno to překládá do intelligibilních vztahů reál
no; ale aby byly vztahy, jest třeba nezbytně reali
ty, jež tyto vztahy vyjadřují; prázdné vztahy ne
mají žádného dosahu a žádného smyslu. Jest užiteěno nalézti systém vztahů jako oznaěení, jež
slouží k tomu, aby upevnilo výsledky analysy pro
intelligenci, povinnou rozložití komplex a v něm
jasně viděti; ale bylo by nesprávno bráti tyto vzta
hy za samu skutečnost; jsou jejich symbolickou
transposicí ve výrazech, přístupných lidskému du
chu (intelligenci); jiti dále to by znamenalo uznáti dogma a obětovati Bohyni Rozumu. Že jest tato
transposice nezbytnou k rozvinutí ducha, ustavič
ně pobádaného, aby předstihoval intuici a aby analysoval k vůli poznávání, to přiznáváme; nemys
líme, že by bylo oprávněno stanovití mezi intuicí
a racionálnem nezvratnou opposici. Intuice a roz
um mohou se doplňovati, aniž by si odporovaly.
Ale pak jest dobře určití stadia, jimiž prochází
duch do představy, již si činí o věcech. Úkon my
šlení jest nejprve předlogický á intuitivní: takový
jest u dítěte vůči vnějšímu světu; takový jest v
každém vněmu, který se vtírá živě divákovi a vzněcuje ho, upoutává ho na předmět, uvádí ho v po
hyb, zřizuje tak od prvního okamžiku svazek sym
patie mezi ním a předmětem. Úkon vnímací pře
sahuje emoci, která jej oživuje, představu, do níž
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předmět uzavřeme. Každá podívaná vzněcující
hned od počátku mne zachycuje, promítá mne jak
si mimo mne a strhuje mne v činnost. Nejsem již
pak ten, který přemítá, který pozoruje a rozbírá
(analysuje), ale všechny mé city se zúčastňují, a
to přímo, na tom, co se mi namítá. Představa jest
zaplavena i mou citovostí, i mou činností, mou účastí na životě. Takový jest úkon ducha v jeho úpl
nosti, stejně affektivní i racionální, jest intuitivní
dříve, než se pozná býti přemýšlením.
Tato první reakce zmocňuje se osobnosti a ne
dopřává mu času k přemítání; přemítání, uvažová
ní přichází až pak; objevuje se jako druhý mo
ment, když úkon ducha přestává se slučovati se
svým předmětem; všechno žité odráží se v ideje;
představa předmětu jest vázána na celkovost před
mětů myšlenky. Stavy affektivní se uklidňují a
jsou dosazovány (reintegrovány) v podmětu; před
mět, místo aby pohltil pomět v sympatii, která jej
s ním spletá, jest odloučen duchem od této první
fiynthesy intuitivní: zabírá opět své místo mezi ostatními předměty, a od tohoto okamžiku místo
aby zatemnil úhrn těchto, jest postaven na své mí
sto, a poddán logickým vztahům, jež dovolují je .
srovnávati, je zkoumati; může býti studován z
blízka; uplatňují se na něm pozorování a pokusy,
přemítáním jest rozkládán v abstraktní prvky, ve
zjevy, jejich zákony formuluje. I ty nejpřesnější
zákony, jejichž nejmenší aplikace určují vědy
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zvláštní (podrobné v tom neb onom oboru), vychá
zejí z jednoho a téhož počinu ducha jako první
analysa a nejprostší poznání: jedny i druhé pochá
zejí z přemítání a logických principů čili katego
rií. Neboť se tvoří jakýsi zvyk pozorovat! předmě
ty podle kategorií; předmět nečekaný stává se čím
dál tím vzácnější; vidění emotivní jest nahrazová
no představou ovládanou pojmem; smysly nedáva
jí již leč znamení, jež nám stačí, abychom si před
stavili předmět a abychom jej umístili, a zaplavo
vání intuice ustává.
Ale intuice nezmizela; znova se objevuje pokaž
dé, když duch spozoruje v celkovém pohledu vnitř
ní jednotu, jež synthetisuje jeho tendence a doha
duje se v nich harmonie, podobné té harmonii, již
vědomý subjekt pociťuje sám v sobě. Analysa ur
čuje vztahy zvláštní; ale bez proniknutí jejich jednoty pojmy, vybavené analysou, nebudou míti do
sahu; právě takto geniální duch, v němž se vyjad
řuje nejmohutnější úsilí lidské myšlénky, charakterisuje se velmi úplným rozvinutím intuice: často
vskutku takovému duchu málo fakt stačí, aby uhodl pohyb objemného nějakého úhrnku, k ně
muž tato fakta náležejí. Radost z nějakého obje
vu nebo koncepce nějakého díla nevysvětlují se
toliko kombinacemi pojmů abstraktních. A jestli
že, analysujeme činnost člověka geniálního, ať v
činnosti, ať ve vědění, ať v uměleckém tvoření, na
lezneme vždy irreduktibilní dno intuice a emoce.

63

Není všechno důvodné v těchto vznešených proje
vech ducha: mnoho dlužno přičísti odvážlivosti a
uhodnutí.
Logická intelligence není tedy než jedním mo
mentem, analytickým momentem okruhu, který ji
přesahuje, pohybu ducha, který jest předlogický a
pologický. Víru ve svět vnější jest hledati v úko
nu vnímacím, který nás sluěuje s ním v jediný affektivní celek, právě tak jako v tvůrčím geniál
ním výkonu, jenž synthesu dovršuje; úkon vnímací jest též úkonem tvůrčím: každá intuice jest
tvorba; tvrdíme svět vnější, protože vnímajíce jej,
znovu jej tvoříme, a že v každém styku s ním jsme
činní. Geniální vidění jest nejvyšším tvrzením vě
cí a sebe sama; jest zároveň tvorbou, věřením a in
tuicí. Z intuice vychází analysa a k ní dospívá. Při
cházíme tedy různou cestou k témuž bodu jako
Bergson, když napsal38: Prostý úkon, který uvedl
analysu v pohyb a který se skrývá za analysou, vy
plývá ze zcela jiné schopnosti než jest schopnost
analysovati. Bude to, jak ze samé definice zřejmo,
intuice.
Jestliže logika připouští do úhrnu idejí nějakou
jednotu, již vysvětluje jejich spolupůsobením a po
hybem dialektickým, psycholog bude studovati du
chovní úkon, který klade i ideje, i reálno, řád
předmětů se vztahy racionálními, které jej vysvět38) Rev. de Mét. et de Morale, janv. 1903, p. 35.

64

lají, a rád podmětů. Naše já jest vnitřní princip
organisace vědomého života; vyjadřuje-li se v kon
ceptech (ponětích), zakouší se ve vědomí pocity
činnosti a konstatuje se (prokazuje se) usuzující
analysou v mentální synthese; bez úkonu ducha,
stýkání se světa smyslového a racionálního by se
nedělo. Ba možno předpokládat! vědomí, úplně ce
lé promítnuté do intuice a přizpůsobené výlučně
činnosti; není nezbytně ni jediného typu vědomí,
charakterisovaného intelligencí, jež se usměrňuje
k vědění objektivnímu; lidské vědomí se nerozvi
nulo v tomto smyslu jako v jistých stavech civilisace, a i tehdy jest v něm jakási intuice, která vy
světluje víru ve svět vnější a vtiskuje pohyb každé
naší synthetické činnosti.

§ IV. V ztahy mezi mentální činností
anervovou soustavou.
Žádného vědomého faktu bez pohybů v mozku,
říká se všeobecně. A v pravdě zkušenost dokazu
je, že každá naše vědomá činnost provází se ner
vovými převody mezi více skupinami buněk v ků
ře mozkové. Přes to bylo nemožno nalézti dosavád
přesnou souvztažnost mezi vědomou činností a
mozkem; zdá se nám nesprávno říkati, jak se to
dělalo, že mozek a vědomí jsou jako dva vzhledy
jednoho a téhož faktu. Jest pravděpodobno, že
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všechny pohyby v mozkové kůře mají vědomý
vztah; mají však všechny pohyby v ostatních ner
vových střediskách nějaký vztah psychologický?
Naopak, vše směřuje k důkazu, že život mentální
přesahuje bohatstvím úhrn pohybů mozkových,
které jej provázejí, a že se zřetelem na stav nervo
vé soustavy, jej předstihuje.39 Zasahuje do tohoto
stavu; cesty spojovací, jež se ustrojují ve většině
života, sledují výkon ten, a výkonem zde jest úsilí,
mentální fakt bez rozsažností a dynamický, který
jsme mu přiznali.
Nikdo nepopírá, že by mentálno nezasahovalo
do fysična. Ale až dosavád bylo nemožno pochopiti, jaké jsou jejich vztahy a mozková fysiologie
není za našich dnů s to, aby otázku tu rozřešila.
Zkoumejme její poznatky a vizme, jak se dává, Ří
ká se obecně, že si činnost těla a ducha odpovída
jí, jednak v smyslovém čití, jednak ve zvyku; nad
to pak, že ideace, která se zdá umísťovati mezi čití, jež jest přívodně, a volní úkon vývodný, jest
též provázena jakousi prací v střediskách mozko
vých. Budeme zkoumati každý tento problém zvlá
ště.
I. — Působnost těla na ducha.
1°. V smyslovém vnímání. Představa předmětu,
která jest produktem smyslového vněmu, jeví ráz
jednoty; současná spolupůsobící činnost mozková
záleží, jak jsme viděli, v jistém počtu převodů, za
39) Viz § II. této kapitoly.
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bírajících více středisek. Jednota v představě před
mětu nepochází od mozkových pohybů, jež jsou
mnohonásobné a dějí se v různých oblastech moz
ku, nýbrž v úkonu ducha. Netvoří se obraz moz
kový, a co známe o mozku nevede nás za množství
činností fysicko-chemických, jež nemají žádné
vlastnosti spoleěné s duševním faktem představy
předmětu. Jest zde tedy nepřekonatelná dvojitost.
Ükon ducha a činnosti mozkové nesbližují se v
představě, ale ve stavech psychofysiologických, jež
ji činí možnou, v pozornosti.Tady úkon ducha cho
vání se tělesností odpovídají si v tom smyslu, že
jednak pozornost jest jakýsi »monoideismus«, vol
ba v mnohonásobnosti možných smyslových dojmů,
obmezení vnímání, a jednak že se jeví jako zákaz
nebo okamžité zastavení jistého počtu pohybů ve
prospěch těch jedině, jež jsou potřebný k vněmu.48
Obmezení v představě a v pohybech charakterisuje pozornost. Chování se tělesnosti odpovídá cho
vání duševnímu. Toto dvojí chování (4) udržuje
stav affektivní, probuzený dojmem; říká se obecně, že toto probuzní jest buď spontánní nebo vol
ní: spontánní, když stav affektivní se děje, aniž
vědomí k němu svolilo, a jakoby proti sobě; volní,
když pozornost závisí od vědomé ideace: úsudek
na příklad vyžaduje, abychom postupně a v logic
kém pořádku volně sledovaném a svoleném tvoři-40
40) Tyto stavy byly jasně vylíčeny ve velmi známé knize
B1BOTOVÉ, Psychologie de Vattention, Paris, F. Alcan.

67

Ii jistá ponětí a upírali svou pozornost na ně s vy
loučením mnohonásobných dojmů a ideačních
proudů, jež na nás ustavičně dotírají. V pozorno
sti spontánní převládá práce podvědomá; v po
zornosti volní je to vědomí. Tam stav affektivní,
jenž udržuje pozornost, jest probuzen podvědo
mou činností, v níž převládají prvky organičtí; ta
dy stav affektivní jest sám zájmem, který se při
píná k úvaze, k chtěné ideaci, a dovoluje nám udržovati úsilí.
V případě, kdy jest volní, pozornost se nevysvět
lí pouhým vyměšovacím úsilím vůle; spočívá spíše
na stavu affektivním, na přímém a živém zájmu,
jaký máme na usuzování. Zdá se, že se zde dotý
káme vplývání duševního do fysična. Stav affek
tivní, jemuž organismús se nezdá cizím, přepíná
pozorné přizpůsobení, a toto zase se projevuje zá
roveň jako monoideismus a jako svalový stav, aniž
by bylo možno říci, že úkon mozkový závisí od úkonu duševního, ani tento od onoho.
A přece výsledkem tohoto velmi složitého cel
ku processu, v němž se projevuje affektivní život
tak- dobře jako intelligence a vůle, bude představa
předmětu, vědomý konkrétní fakt, kdežto tělo vy
koná přizpůsobovací pohyby svalů, řízené činností
více mozkových středisk. Společnými tělu a du
chu jsou výlučně processy, činnosti, jež řídí při
způsobovací pohyby. A musíme se spokojiti kon
statováním shody mezi monoideismem nebo obme-
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zením ideace na určité skupiny představ, a zasta
vením svalových pohybů, jež by se nepřizpůsobily
těmto představám.
Zůstávají stavy affektivní, jež tu hrají podstat
nou úlohu, jimž se nevěnuje dosti pozornosti, pro
tože nevystupují v konečném výsledku, jímž jest
představa. O tom si ještě promluvíme. Co jest ať
jakkoliv nevysvětleno, toť přechod přizpůsobení a
hybných processů, jež je provázejí, k vědomému
faktu, jímž jest představa. Vidíme dobře, v čem
záleží přizpůsobení, nevíme, kterak s hlediska psycho-fysiologického zevnější podráždění, k nimž se
přizpůsobují, mohou vyvolati ve vědomí předsta
vu předmětu.
2° Přejděme k stavům affektivním. Jaká jest úloha organismu v životě citů? Ani intellektualisté,
ani Lange a James nevyznačili dostatečně dvojí
tendenci, která se tu projevuje; nevidí než jednu
z nich, ale prvnější nemají pravdu, když myslí vysvětliti život affektivní vztahy mezi představa
mi. Život affektivní prostírá se za to, co je před
stavivého a intelektuálního; problém ten jest ne
řešitelný, když vycházíme ze zcela libovolně ustro
jeného systému Herbartovců. Druzí upadají do té
hož bludu, když neschopni vysvětliti pouhým or
ganismem vyšší city, přenechávají ocenění těchto
citů úsudku; intelektualisují, jsouce tak proti so
bě samým, co nelze svésti výlučně na vztahy ra
cionální.
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Od chvíle, kdy se připustí organický původ sta
vů affektivních, není možno isolovati od těchto
affektivních stavů »city intelektualisované«. Dává
me přednost theorii Ribotově, která ukázala s vel
kou jasností, že »každý cit ztrácí na své síle v té
míře, jak se intellektualisuje; a nevyčerpatelným
zdrojem klamů a poblouzení v životní praksi jest
slepá víra v »moc idejí«. Idea, která není než ide
ou, prostým faktem poznání, nijak nepůsobí, nic
nemůže; pohýbá k činu, až jest cítěna, jestliže jest
nějaký affektivní stav, který ji provází, probouzíli snahy a tužby, totiž prvky hybné.«41
Nesnáz otázky pochází z toho, že najednou tělo
a duch vyznačují v stavech affektivních dvojí ten
denci. Projevuje se způsobem následujícím: city
vyšší, zcela jsouce odvislé od temperamentu jed
notlivcova, a hroužíce se všemi svými kořeny do
života organického, nabývají, díky stálému sdružo
vání s racionálnem, trvání, jež nesdílejí emoce, a
jakési stability, rovnováhy, organisace, jež nenále
žejí k vášním. Jinými slovy, prostřednictvím mo
rálních citů harmonie duchovního života zasahuje
až sám organismus a řídí jej, místo aby byl řízen
měnlivou mnohonásobností vnějších vlivů, jež má
v organismu stanoviště. Každé tělo jest tedy jistým
způsobem závislo na těchto citech vyšších a ty je
přetvořují tak, že mu udělují neslýchanou sílu pró41) Ribot, Psychologie des sentiments, Paris, F. Alcan, p. 19.
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ti vlivům zevním, jak se to opravdu zjišťuje v ži
votě všech, kdož se cítili pověřeni nějakým ideál
ním posláním. Život citů se v nich přetvořil pod
vlivem idejí do té míry, že organismus jest obda
řen zvláštní silou. To není jinak možno, leč že vyš
ší city uchovávají s tělem svůj vniterný vztah. Kdy
by toho nebylo, pak tato fakta jsou nadobro ne
pochopitelna.
Naopak na opačném konci vidíme rozdrobování života citů buď nedostatkem odporu takovým,
že každá emoce zkrušuje člověka, vydaného tak
to na pospas působení vnějšku, buď porušením
rovnováhy citů ve prospěch určité vášně; tato vá
šeň se udržuje díky převaze jisté skupiny vnějších
vlivů, jež působí na organismus; v tomto případě
associace ty podrobeny jsou všem vlivům a nerov
nováha převládne na úkor duchovního života a
harmonie, která jej určuje.
Tyto dvě tendence existují v životě affektivním.
Kde se tento život dotýká nejblíže organických
procesů, toť zřejmě v emoci. Zkušenost dovoluje
měřiti tady účinek podráždění na výkony organis
mu a soudržnost mezi organickými modifikacemi
(pozměnami) a stavy affektivními. Nemáme se co
příti s thesí Langeovou ani s thésí Jamesovou.42
Připouštíme, co jest v obou thesích společného, co
již Descartes pozoroval: affektivní fakt podléhá
42) Viz knihy LANGE-ho a Jamesa
F. Alcan.
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o

emocích (les Emotions),

působnosti organických činitelů; nejvnitřnější pře
měny, totiž přeměny rythmů organismu a přemě
ny svalových postavení, jež následují cestou ref
lexe po podráždění, vstupují do složeniny emocí,
totiž prudkých změn života affektivního (jako zá
chvat strachu nebo překypující radosti, bujné pro
jevy nadšení, náhlé a velitelské žádosti). Zdá se
v těchto příkladech, že se dotýkáme úkonu vplývání fysikálního do duševního z tak blízka jako
právě v procesu pozornosti. Ale na to se obmezu
je všechno, co fysiologické methody mohou zjisti- _
ti. I nervové převádění pohybů, jež vcházejí do
složeniny emoce, jest neznámo. Jest snaha připustiti, že nervové processy emoce sledují tytéž ce
sty jako smyslové převádění, s tím rozdílem, že
smyslové čití jest lokalisováno a vztahováno na
předmět (buď na část našeho těla, buď na těleso
vnější) a že emoce jest vztahována na celek těles
né činnosti, zvláště na postoje výrazné (význač
né) a na pohyby obrany. Zjišťuje se pak, že jakož
to fakt vědomý emoce není odloučena od úhrnu
vědomých fakt, ale že účastní se na životě těchto
vědomých stavů, v jeho celkovosti, přetvořených
8 nimi a podřízených jako oni úvaze (reflexi). Ví
me pak, že organická příprava trvalých stavů affektivních, jejichž objevení se není náhlé a prud
ké jako pro jisté emoce, přechází nespozorována
a může býti velmi dlouhá, dříve než výsledek se
stává vědomým. Ale jak se děje přechod organi-
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ckých pohybů k vědomí, jak se odehrávají ony
mnohonásobné přeměny, v nichž bezpochyby che
mie organismu hrá důležitou a dnes zcela nezná
mou úlohu, to nám žádná fysiologie nevysvětluje.
Tu ještě trvá dvojitost. A ještě více jest patrna ve
vlivu duchovního života na city a v pozměnách,
jež přivozuje s hlediska samého odporu těla. Že tu
jest jakási stálá výměna, to se zdá zřejmým. Že by
tu byl monismus nebo paralelismus, o tom si do
volujeme pochybovati.
II.— S účinkem ducha na tělo znova se shledá
váme ve faktech zvyku; zvyk vykonává svou pů
sobnost tak dobře na čití jako na hnutí volní; pod
jeho vlivem často obnovované smyslové dojmy
ztrácejí hned od počátku na své intensitě, ale tvo
ří zároveň jakousi organickou nezbytnost, která
se projevuje jasně, když předmět smyslového vní
mání se ztrácí, když ho již není: tak se stává, že
předměty, jež nás obklopují, jimž jsme propůjčili
pozornost v prvních chvílích, co jsme je měli, při
držují nás méně a méně, a žijeme uprostřed nich
skoro a nepozorujeme jich; ale přemístíme-li je,
nebo když některý z nich zmizí, zakoušíme jaké
si prázdno, často aniž si hned vysvětlujeme toho
příčinu; dříve než si uvědomíme přemístění nebo
nepřítomnost předmětu, zakoušíme nejprve orga
nický dojem prázdna nebo tísně. Smyslové čití, po
znenáhlu se umenšujíc, přetvořilo se a jaksi se přivtělilo, zakořenilo. Tím se též stává snadnějším
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vnímaní předmětů běžně užívaných a denních: pro
stý náznak stačí, abychom je poznali a na ně upo
zornili.
Volní úsilí poslouchá též zákona zvyku; na za
čátku velmi se vyznačuje, potom se postupně zmen
šuje, a pohyby, jež vyžadovaly v prvních chvílích
uplatnění vůle, činí se jaksi automaticky, když se
často opakovaly. Zůstávají-li ve svém úhrnku pod
dozorem vědomí, snadnost, s níž za sebou násle
dují, naznačuje mechanisaci, která se nevysvětlu
je leč úlohou organismu. To jsou ostatně příliš známé věci, ahychom se při nich pozdržovali; spo
kojíme se tím, že je připomeneme.
I ony staví nás před skutečnost, že duch v tělo
zasahuje; vidíme, jak vědomí působí na organi
smus, úkony vědomí zmenšují svou povahu, nijak
se z ní úplně nesvlékajíce. Smyslové vnímání, na
byté zvykem, nepřešlo zúplna z vědomí do těla,
stejně jako nepřešel do něho pohyb volní; stačí v
obou případech velmi málo, aby čití, obyčejně ne
zpozorované, znovu se stalo tak intensivní jako v
první den; prostý stav affektivní v jednom oka
mžiku zmůže tuto přeměnu; že automatisované po
hyby narazí o sebe při sebe lehčím odporu, tu hle,
jsou tak vědomé a tak chtěné jako poprvé, když
se udály.
Myslíme tedy, že představa, již jsme si učinili
obecně o »mechanisaci« zvykem, jest příliš jedno
stranná. Tato mechanisace nezáleží v úplném pře
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tvoření duševního ve fysické; duševní trvá i v čití
a v mechanisovaných pohybech; pozorování to nad
bytkem dokazuje. Ani čití, ani úsilí, tím méně cit
nebo idea nepřetvořují se zúplna z »morálního« ve
»fysické«, zůstává vždy něco psychického v tom,
co bylo jím od počátku. Co se týká stavů, na nichž
se zakládá zákon zvyku, možno zjistiti, že existují
i v mozku, i v životě vědomém. Pro mozek zdá se
pravdivo, že každá opakovaná činnost stává se
snadnější, a obyčejně se připouští, že existují zje
vy. zvyku v přírodě živé jinde než u živočichů vyš
ších. Co se vědomí týká, zvyk záleží v tom, že na
podobuje hmotu, že se k ní blíží, totiž že opakuje
postupně řady úkonů, aniž by tvořilo nové synthesy. Takto když dojem, místo aby vyvolal novou
představu synthetisující minulost a přítomnost,
jest následován reakcemi naučenými a upevněný
mi cvikem, konstatujeme snahu po obmezení v ži
votě duševním, jakousi lenost k úsilí a nepřítom
nost novoty, jimiž řady fakt vědomých podobají
se sledům pohybů mechanických. V tomto smyslu
duch vplývá do hmoty nebo aspoň se k ní přibli
žuje do té míry, že demarkační čára mezi tělem
a vědomím mizí úplně. Ale duch ztrácí v tom své
bohatství a svůj vlastní pohyb: aby se opět přiblí
žil k hmotě, musí se neskonale ochuditi, přestátí
býti pronikavostí a činností, aby se stal posloup
ností stavů mechanicky zřetězených. Přece však
nestává se nikdy zcela hmotou, i když se k ní při·

75

bližuje; neboť může v každou chvíli nabýti své
vlastní povahy. I když se duch zmenšuje a se opa
kuje, nikdy zcela nemizí; zachovává si i do nejzau
tomatizovanějších úkonů něco vědomí, jež stačí k
tomu, aby připojilo k životu ducha ty z psychických
fakt, jež se zdály od něho nejvíce vzdalovati. Dok
tor Petr Janet obnaživ hypnotismem automatizo
vané výkony vědomí,jež u normálních jedinců slou
ží jedině k dobré cvičbě a pokrokům života dušev
ního, a isolovav tyto výkony opět nalézá v každém
z nich znaky vědomí a ne znaky mechanismu; zá
kon totalisační vztahuje se na associace, jež v něm
objevuje; jedno postavení vyvolává celkovou před
stavu úkonu, k němuž se odnáší, a vzpomínka se
vrací díky synthese, která ji přivtěluje. Automa
tismus nezrušuje vědomí, ale s mechanisací se dě
je postupný přechod od vědomí k nevědomí, jak
to budeme studovati v kapitole následující.
III. — Ideace, vzatá ve svém smyslu obmezeném, když naše pozornost se soustřeďuje na uvažování a neodnáší se ani na čití, ani na pohyb,
provází se, tak se říká, processem nervovým; a
vskutku, sama pozornost v činnosti stačí k důka
zu. Ale řadíme-li pozornost stranou a máme-li na
zřeteli jedině spolupůsobící fysično ideace, před
pokládá se, že vyšší střediska (u Wundta střediska
apercepční, u Flechsiga střediska associační) jsou
zvláště činná a že dodávají hmotný substrát poně
tí, jež se vřetězují do přemítání (usuzovacího).
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Opravdu, vším právem připouštíme, že ideace
provází se intensivní činností buněk korových, a
že associační střediska hrají tu podstatnou úlohu.
Paměť, jíž si vyžaduje uvažování, požaduje, jak
jsme viděli, výzvu prvků hybných, jež mají hlavní
zásluhu o to, že se představy opět rodí; každé spo
jení mezi pojmy, každý úsudek má jakožto korrelát spolupůsobící činnost četných skupin buněk,
usídlených v různých oblastech mozku.
To však nedovoluje, abychom řekli, že mozko
vý mechanismus stačí k vysvětlení našich úsudků.
Vskutku, kdyby úvaha závisela od mozku, bylo by
třeba, aby se ideje představovaly v pořádku, urče
ném mozkovými pohyby, jimiž vznikly, totiž v po
řádku podráždění. Uvažování by záleželo v tom,
že bychom zakoušeli oživování řad podráždění. Pří
roda by tak určovala sled našich idejí, jež by toli
ko reprodukovaly posloupnost podráždění.
Nuže, práce přemýšlecí záleží nejčastěji v tom,
že se zúčastňuje pořádání v pořádku, v němž vý
razy nám byly suggerovány smyslovým vnímáním.
Nad to pak toto smyslové vnímání nepředstavuje
se nikdy v ryzím stavu ve vědomí, nýbrž zakouší
od svého vzniku změny, jež mu ukládá činnost per
cepční. Nervová střediska přijímají dojmy, jež zů
stávají často ve stavu latentním, dříve než jsou
vědomé; jiné se mění v pohyb, aniž vyvolávají ja
ký vědomý fakt. Konečně zcela počáteční vědo
mosti, jež máme o podstatných faktech (zjevech)
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činnosti mozkové, nedovolují nám určiti vztahy
mezi touto činností a ideací. Ty, jež známe, shrnu
jí se v několik hrubých obecnin, a jdeme špatnou
cestou, když se pokoušíme nalézti analogie nebo
rovnoběžné řady. Bylo by třeba připustiti pro to,
že mozková hmota by měla schopnost vynalézati,
tvořiti, kombinovati; taková theorie by přetrhla
se všemi zákony hmoty.
Stejně nevíme, jak se přenášejí dědičně náklon
nosti. Podobá se pravdě, že náklonnosti (disposi
ce), řečené intellektuální, jsou prostě schopnosti
hybné, náchylnosti (přitažlivosti) k jistým druhům
zručnosti (dovednosti), která přichází na pomoc
rozvoji intelligence, jestliže okolnosti, v nichž je
dinec ten žije, dovolují mu jich použití; ztrácejí
se a odbíhají s pravé cesty, jakmile chybí přízni
vé okolnosti.
Úhrnem, ztrácí se se zřetele pravá otázka, když
se chce přisouditi mozku úlohd, které nemá, tvo
ření obrazů, činnost myslící, ideace. Ani přísný
monismus, ani přísný parallelismus: tak nám do
voluje analysa fakt tvrditi.
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