
R o Z H o V o R D' A LEM BER T A
S DIDEROTOM

D' Alembert: Uznávam, že je ťažké pripustiť bytosť, ktorá jestvuje voľa-
kde, a pritom nie je v nijakom bode priestoru, bytosť, ktorá je neroz-
priestranená, a zaberá priestor, ktorá je celá v každej časti tohto priestoru.
ktorá sa podstatne líši od hmoty, a je s ňou totožná, ktorá sa pohybuje
s hmotou a hýbe ňou, ale sama sa nepohne, ktorá pôsobí na ňu, a zdieľa
jej osudy, bytosť, o ktorej nemám najmenšiu predstavu, bytosť natoľko
protirečivú. No toho, kto ju popiera, čakajú nejasnosti iného druhu, lebo
ak citlivosť, ktorou ju nahrádzate, je všeobecnou a podstatnou vlastnosťou
hmoty, potom by musel pociťovať aj kameň.

Diderot: A prečo nie?
D'Alembert: To je ťažké pripustiť.
Diderot: Najmä tomu, čo ho otesáva, láme, drví, a pritom ho nepo-

čuje kvíliť.
D'Alembert: Bol by som rád, keby ste mi povedali, aký rozdiel

robíte medzi človekom a sochou, medzi mramorom a telom.
Diderot: Pramalý. Telo opracúva mramor a mramor telo.
D'Alembert: Ale jedno nie je druhé.
Diderot: Práve tak ako nie je mŕtva sila to, čo nazýva te živou silou.
D'Alembert: Nerozumiem vám.
Diderot: Vysvetlím to. Premiesťovanie telesa z jedného miesta na

druhé nie je pohyb, iba účinok pohybu. Pohyb sa nachádza tak isto v te-
lese premiesťovanom ako v nehybnom.

D'Alembert: Tento spôsob nazerania je nový.
Diderot: Zato však nie menej pravdivý. Odstráňte prekážku, ktorá

zabraňuje presunutiu nehybného telesa z miesta na miesto a teleso sa
vám premiesti. Zrieďte prudko vzduch, obklopujúci tento mohutný kmeň
duba, a voda, ktorú obsahuje, začne sa odrazu rozpínať a rozmetá ho
na státisíce íverov. To isté platí o vašom tele.

D'Alembert: Dobre. Ale aký vzťah je medzi pohybom a citlivosťou?
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Nerozlišujete hádam náhod~u citlivosť aktívnu a citlivosť pasívnu, tak
ako živú silu a mŕtvu silu? Zivú silu, ktorá sa prejavuje premiesťovaním,
mŕtvu silu, ktorá sa prejavuje tlakom? Citlivosť aktívnu, charakterízo-
vanú istými procesmi, s ktorými sa stretávame u živočíchov a hádam aj
u rastlín, a citlivosť inertnú, o ktorej by sme sa mohli presvedčiť, keby
sme ju previedli na citlivosť aktívnu.

Diderot: Výborne. Presne tak.
D'Alembert: A tak má socha citlivosť len inertnú a človek živočích

a možno aj rastlina citlivosť aktívnu. '
Diderot: Tento rozdiel medzi kusom mramoru a telesným tkanivom

nesporne jestvuje, no dobre viete, že to nie je jediný rozdiel.
D'Alembert: Isteže. Na rozdiel od určitej podobnosti, ktorá existuje

medzi vonkajšími tvarmi človeka a sochy, nejestvuje nijaký vzťah medzi
ich vnútorným usporiadaním. Ani dláto najšikovnejšieho sochára nevy~
tvorí čo len pokožku. No jestvuje istý veľmi jednoduchý spôsob ako
previesť mŕtvu silu do stavu sily živej. Tento proces stokrát za deň
prebieha pred našimi očami. Naproti tomu vôbec nevidím, ako možno
previesť teleso zo stavu inertnej citlivosti do stavu aktívnej citlivosti.

Diderot: Lebo to nechcete vidieť. Je to taký istý bežný jav.
D'Alembert: Ktorý je to, prosím vás, ten bežný jav?
Diderot: Poviem vám to, ak si tým chcete urobiť blamáž. Dochádza

k nemu vždy, keď jete.
D'Alembert: Vždy keď jem?
Diderot: Pravdaže. Veď čo robíte, keď jete? Odstraňujete prekážky,

ktoré zamedzovali aktívnej citlivosti potravy. Asimilujete ju, vytvárate
z nej telo, oživujete ju, robíte ju citlivou. A to isté, čo robíte s potravou,
mohol by som urobiť, keby sa mi zachcelo, s mramorom.

D'Alembert: A to už ako?
Diderot: Ako? Urobil by som ho jedlým.
D'Alembert: Urobiť mramor jedlým, to sa mi teda nezdá ľahké.
Diderot: Spoľahnite sa na mňa, vysvetlím vám postup. Vezmem

túto sochu, hodím ju do mažiara a silnými údermi tlčika ...
D' Alembert, Pomaly, prosím vás, je to Falconetov majstrovský kus.

Keby to tak bolo ešte od H ueza alebo od iného ...
Diderot: Falconetovi je to jedno, socha je zaplatená a on si neveľa

robí z toho, ako naň hľadí prítomnosť, a už vonkoncom nič z toho, ako
naňho bude hľadieť budúcnosť.

D'Alembert: Roztíkajte teda.
Diderot: Keď sa už kus mramoru premenil na jemnučký prášok,

zmiešam tento prášok s prsťou alebo s ornicou, dobre to spolu premiesim,
túto zmiešaninu polejern, nechám rozkladať sa rok, dva roky, storočie, na
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čase mi nezáleží. A hádajte, čo urobím, keď sa všetko zmení na skoro
homogénnu hmotu, na prsť?

D'Alembert: Dúfam, že prsť nejete.
Diderot: To nie, ale medzi mnou a prsťou jestvuje spojovací, spro-

stredkujúci článok, latus, ako by ste povedali vy ako chemik.
D'Alembert: A tento latus, to je rastlina.
Diderot: Veľmi dobre. Zasejem tam hrach, bôb, kapustu a inú zele-

ninu. Rastliny sa živia zo zeme a ja sa živím rastlinami.
D'Alembert: Či je to už tak alebo nie, tento prechod od mramoru

k prsti, od prsti k rastlinnej ríši, od rastlinnej ríše k ríši živočíšnej a k ľud-
skému telu sa mi páči.

Diderot: Robím teda z tela alebo z duše aktívne pociťujúcu hmotu,
ako hovorí moja dcéra. A ak nerieš im problém, ktorý ste mi predložili,
prinajmenšom sa k riešeniu veľmi približujem. Dáte mi za pravdu, že
od kusa mramoru k bytosti, ktorá pociťuje, je oveľa ďalej ako od bytosti,
ktorá pociťuje, k bytosti, ktorá myslí.

D'Alembert: S tým súhlasím. Ale bytosť, ktorá pociťuje, nie je
predsa ešte mysliacou bytosťou.

Diderot: Dovoľte, aby som vám skôr než pôjdem ďalej, porozprával
históriu jedného z najväčších európskych geometrov. Čím bola spočiatku
táto obdivuhodná bytosť? Ničím.

D'Alembert: Akože ničím? Z ničoho nič nevzniká.
Diderot: Beriete to veľmi doslovne. Chcem povedať, že predtým než

jeho matka, pekná a hriešna slečna Tencinová, prekonala pubertu a vojak
La Touche sa stal mladíkom, boli molekuly, ktoré mali utvoriť prvotné
zárodky môjho geometra.! rozptýlené v mladých a krehkých ústrojoch
oboch, pretekali s miazgou, kolovali s krvou, až sa napokon dostali do
ústrojov, ktoré mali napomôcť ich splynutie, do pohlavných orgánov jeho
matky a otca. A už sa toto vzácne semeno utvorilo, už sa dostalo, ako
sa všeobecne myslí, Fallopiovou trubicou do maternice, už sa v nej pri-
chytilo dlhou šnúrou, už postupne rastie a stáva sa plodom, už nadišla
chvíľa, keď sa dostáva z temného väzenia, už sa narodil, položili ho na
schody kostola Saint jean-Ie-Rond, podľa ktorého dostal meno, vybrali
ho z nálezinca, už si ho sklenárka, dobrá pani Rousseauová priložila
k prsníku a oddojčený dospieva telesne i duševne, stáva sa spisovateľom,
mechanikom, geometrom. Ako sa to všetko stalo? Vďaka jedlu a iným
čisto mechanickým úkonom. A tu máte všeobecnú poučku v štyroch slo-

1 D'Alembert bol nemanželským dieťaťom slečny Tencinovej. Ako o tom v dal-
šorn hovorí Ddderot, odložili ho ako nemluvňa na schodište chrámu, potom sa dostal
do nalezinca atd.
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vách: jedzte, trávte, vylučujte in vase licito, et fiat homo secundum
artem.ŕ A ten, kto by podával Akadémii výklad o procese utvárania sa
človeka či živočícha, uvádzal by iba hmotné činitele, postupnými účin-
kami ktorých by boli inertná bytosť, pociťujúca bytosť, mysliaca bytosť,
bytosť, ktorá rieši problém predbiehania rovnodennosti, bytosť vznešená,
bytosť obdivuhodná, bytosť, ktorá starne, vädne, umiera, rozloží sa a spo-
činie v rodnej hrude.

D'Alembert: Vy teda neveríte na preexistujúce semená?
Diderot: Nie.
D'Alembert: To ste ma naozaj potešili.
Diderot: Je to proti skúsenosti i rozumu." Skúsenosť by totiž márne

hľadala tieto semená vo vajíčku a u väčšiny živočíchov pred dosiahnutím
určitého veku. A rozum nás zasa učí, že deliteľnosť hmoty má v prírode
hranice, aj keď ich nemá v obrazotvornosti a odmieta predstaviť si úplne
sformovaného slona v atóme a vnútri tohto atómu iného, úplne sforrno-
vaného slona a tak ďalej až donekonečna.

D'Alembert: No bez týchto preexistujúcich semien je nepochopiteľný
vznik prvých živočíchov.

Diderot. Otázka, čo bolo skôr, vajce či sliepka, uvádza vás do roz-
pakov, lebo predpokladáte, že živočíchy boli spočiatku také, aké sú dnes.
Aké bláznovstvo! Nevieme, aké boli, tak isto ako nevieme, aké budú.
Nepatrný červ, čo sa mrví v bahne, možno sa vyvíja vo veľkého živo-
čícha. Obrovský živočích, des iaci nás svojou ozrutnosťou, azda sa raz
stane červíkorn a hádam je iba zvláštnym prechodným výtvorom tejto
planéty.

D'Alembert: Ako ste to povedali?
Diderot: Povedal som ... Ale to nás odvedie od pôvodnej témy.
D'Alembert: A čo na tom? Alebo sa k nej vrátime, alebo sa k nej

nevrátime.
Diderot: Dovolíte, aby som predbehol čas o niekoľko tisíc rokov?
D'Alembert: Prečo nie? Čas je pre prírodu ničím.
Diderot: Súhlasíte teda, aby som zahasil naše slnko?
D'Alembert: Tým ochotnejšie, že to nebude prvé slnko, ktoré zhasne.
Diderot. Slnko zhasne a čo sa stane? Zahynú rastliny, zahynú živo-

číchy a hľa, je tu pustá a nemá zem. Rozsvieťte znovu túto hviezdu
a v tom okamihu obnovíte nevyhnutnú podmienku nekonečného počtu

nových generácií, medzi ktorými - to by som sa však neodvážil tvrdiť -
v priebehu vekov sa znovu objavia či neobjavia naše rastliny a ži.voČíc~y;

D'Alembert: A prečo by tie isté rozptýlené prvky nemohli to Iste
vytvoriť, keď sa znovu spoja? ,

Diderot: Lebo v prírode všetko spolu súvisí a ten, kto vychádza
z nového javu alebo oživuje zašlý okamih, vytvára nový svet.

D' Alembert: To skutočný mysliteľ nemôže popierať. Ale vráťme sa
k človeku, pretože všeobecné usporiadanie veci chcelo, aby bol. Spomeňte
si, že ste ma opustili na prechode od bytosti pociťujúcej k bytosti mys-
liacej.

Diderot: Spomínam si.
D'Alembert: Úprimne povedané, bol by som vám veľmi povďačný,

keby ste ma z toho dostali. Chcel by som to nejako domyslieť.
Diderot: A keby som nedosiahol svoj cieľ, čo by z toho vyplývalo

proti nevyvrátiteľnej vzájomnej súvislosti vecí?
D'Alembert: Nič, iba to, že sme sa ďaleko nedostali.
Diderot: A bolo by potom prípustné vymyslieť si nejakého činiteľa

s protirečivými vlastnosťami, slovo bez obsahu, nepochopiteľné, len aby
sme pokročili ďalej?

D'Alembert: Nie.
Diderot: Mohli by ste mi povedať, čo je to existencia pociťujúcej

bytosti vo vzťahu k nej samej?
D'Alembert: Je to vedomie, že je stále sama sebou, od prvej chvíle

sebauvedomenia až do prítomnej chvíle.
Diderot: A o čo sa opiera toto vedomie?
D'Alembert: O to, že si pamätá svoje činy.
Diderot: A keby si ich nepamätala?
D'Alembert: Keby nemala takúto pamäť, nemala by vlastné ja, pre-

tože keby svoju existenciu pociťovala len vo chvíli daného zážitku, nedalo
by sa u nej vlastne hovoriť o živote. Jej život by bol prúdom dískon-
tinuitných pocitov, ktoré by nič nespájalo.

Diderot: Veľmi dobre. A čo je to pamäť, z čoho vzniká?
D'Alembert: Z určitej organizovanosti, ktorá silnie, slabne a nie-

kedy aj celkom mizne.
Diderot: Ak teda bytosť, ktorá pociťuje a má takúto organizovanosť,

zodpovedajúcu pamäti, spája získané zážitky, utvára si týmto spájaním
predstavu o vlastnom živote a dospieva k sebauvedomeniu, popiera, tvrdí,
usudzuje, myslí.

D'Alembert: Vyzerá to tak. Teraz mi už ostáva iba jedna ťažkosť.
Diderot: Mýlite sa, ostáva vám ich oveľa viac.
D'Alembert: Ale jedna základná. Zdá sa mi totiž, že v jednom oka-

2 V príslušnej nádobe a vznikne človek podľa pravidiel. - Prekl.
3 Diderot viac ráz kritizoval preformistickú koncepciu a v rozličných obmenách

rozvíjal myšLienky transformizmu, s ktorými sa čoskoro stretneme aj v tomto dia-
lógu. - Prekl.
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mihu sme schopní myslieť iba na jednu jedinú vec a na to, aby sme
sformulovali, nehovorím, obrovské rady súdov, ktoré obsahujú tisíce myš-
lienok, ale čo len jednoduchú vetu, musia tu byť, myslím, prinajmenšom
dve veci: predmet, ktorý myslenie akoby nespúšťalo z očí, zatiaľ čo sa
zaoberá vlastnosťou, ktorú bude o ňom tvrdiť alebo popierať.

Diderot: To si aj ja myslím. Práve preto som vlákna našich orgánov
neraz prirovnával k citlivým kmitajúcim strunám. Takáto struna kmitá,
rezonuje ešte dlho po dotyku. A práve toto kmitanie, tento druh nevy-
hnutnej rezonancie udržiava predmet v mysli, zatiaľ čo sa myseľ už
zaoberá vlastnosťou, ktorá mu prislúcha. Ale kmitajúce struny majú aj
inú vlastnosť: vedia totiž rozochvieŕ druhé struny. A tak isto prvá myš-
lienka vyvoláva druhú, obidve tretiu, všetky tri potom štvrtú a tak ďalej,
bez toho, že by bolo možné určiť presnú hranicu vynárajúcich sa a pre-
pletajúcich myšlienok filozofa, ktorý premýšľa alebo načúva sám sebe
v tichu a v tme. Tento nástroj má prekvapujúce skoky a myšlienka, ktorá
sa vynorí, niekedy vie rozozvučať myšlienku s ňou harmonickú, nepred-
staviteľne od nej vzdialenú. Keď k tomuto javu dochádza medzi inert-
nými a navzájom oddelenými zvučiacimí strunami, ako by k nemu nedo-
chádzalo medzi živými a navzájom spätými bodmi, medzi spojitými
a citlivými vláknami?

D'Alembert: Aj keby to nebola pravda, prinajmenšom ste to veľmi
dobre vymysleli. Ale akosi to zvádza k myšlienke, že nebadane zabŕda-
va te do ťažkostí, ktorým ste sa chceli vyhnúť.

Diderot: Do akých?
D'Alembert: Dochádzate k rozlišovaniu dvoch substancií.
Diderot: Netajím to.
D'Alembert: A ak sa na to lepšie pozriete, robíte z filozofovho mysle-

nia súcno odlišné od nástroja, akýsi druh hudobníka, čo načúva kmita-
júcim strunám a vyslovuje sa o ich súzvuku alebo nesúzvuku.

Diderot: Je možné, že som dal podnet k tejto námietke, ktorú by
ste azda nevyslovili, keby ste boli vzali do úvahy rozdiel medzi nástro-
j~m-filozofom a nástrojom-klavírom. Filozof je pociťujúci nástroj, je
zároveň hudobníkom i nástrojom. Keďže pociťuje, má bezprostredné ve-
domie tónu, ktorý vyludzuje. Ako živočích vie si ho zapamätať. Táto
organická schopnosť, spájajúca navzájom tóny, vytvára a zachováva meló-
diu. Predpokladajte, že klavír pociťuje a pamätá si, a povedzte, či potom
nebude sám od seba opakovať tóny, ktoré zahráte na jeho klávesách.
Sme nástroje obdarené citlivosťou a pamäťou. Naše zmysly sú klávesami,
na ktorých hrá okolitá príroda a ktoré práve tak často hrajú samy od seba.
A to je podľa môjho názoru aj všetko, čo sa odohráva v klavíri, uspo-
riadanom tak ako vy alebo ja. Je tu vzruch, čo pochádza z vnútra alebo

z okolia nástroja, pocit, čo vzniká z tohto vzruchu, pocit, ktorý trvá,
pretože si nemožno predstaviť, že by sa vytváral i strácal v jednom nede-
liteľnom okamihu. A je tu ďalší vzruch, ktorý nasleduje po ňom a ktorý
má tak isto svoj pôvod vo vnútri alebo v okolí živočícha, a ďalší pocit
spätý so zvukmi, ktoré ho označujú prirodzenými alebo dohovorenými
znakmi.

D'Alembert: Rozumiem. Teda keby tento pociťujúci a oživený klavír
mal aj schopnosť živiť sa a rozmnožovať, žil by a plodil by sám alebo
so svojou samicou maličké živé a rezonujúce klavíre.

Diderot: Bezpochyby. Veď čímže je podľa vás pinka, slávik, hudob-
ník, človek? A aký iný rozdiel badáte medzi čížikom a flautou? Vidíte
toto vajíčko? Práve ono vyvracia všetky teologické školy a všetky chrámy
sveta. Čo je také vajíčko? Necitlivá hmota, kým doňho nevnikne semeno.
A potom, keď doň vniklo semeno? Necitlivá hmota, lebo aj toto semeno
je len inertná a surová tekutina. Ako dospieva táto masa k inej organi-
zovanosti, k citlivosti, k životu? Pomocou tepla. A z čoho vzniká teplo?
Z pohybu. Aké budú postupné účinky pohybu? Namiesto toho, aby som
sám odpovedal, posaďte sa a pozerajme chvíľami na naše vajíčko. Naj-
skôr je to chvejúci sa bod, rozpínajúce a sfarbujúce sa vlákno, utvárajúce
sa telo. Objavuje sa zobák, kýptiky krídel, oči, nohy. Žltastá hmota sa
rozvíja a vytvára vnútornosti, je to živočích. Tento živočích sa pohybuje,
rnrví, kričí - počujem jeho krik aj cez škrupinu - operí sa, vidí.
Jeho hlava je ťažká, kymáca sa, a tak jeho zobák ustavične naráža na
vnútornú stranu jeho väzenia. A hľa, prelamuje ho, vychádza z neho,
kráča, lieta, čosi ho dráždi, uteká, približuje sa, žaluje sa, trpí, miluje,
túži, teší sa. Má všetky tie city, čo vy, robí všetko, čo vy. Tvrdíte vari, tak
ako Descartes, že je to iba napodobujúci stroj? Ale malé deti sa z vás
vysmejú a filozofi vám namietnu, že ak to je stroj, aj vy ste stroj. No ak
uznáte, že rozdiel medzi živočíchom a vami spočíva iba v organizovanosti,
prejavíte zdravý rozum a dokážete, že viete myslieť. Ale z toho vyplynie
proti vám záver, že z inertnej, určitým spôsobom organizovanej hmoty
získavame - keď do nej preniká iná inertná hmota, teplo a pohyb -
citlivosť, život, pamäť, vedomie, city, myslenie. Môžete si vybrať iba
jeden z týchto dvoch postojov: predstavovať si v inertnej hmote vajíčka
nejaký skrytý prvok, ktorý tu čakal na tento vývin, aby sa prejavil, alebo
predpokladať, že tento nebadateľný prvok sem vnikol cez škrupinu v urči-
tom okamihu vývinu. Čo je to za prvok? Zaberá priestor, či nie? Ako
sem vnikol, ako sa sem dostal, keď sa nepohybuje? Kde bol? Čo tam
alebo inde robil? Bol stvorený vo chvíli potreby? A či jestvoval? Čakal
na nejaký príbytok? Mal tie isté vlastnosti ako tento príbytok, alebo
odlišné? Ak tie isté, bol hmotný, ak odlišné, potom nemožno pochopiť



ani jeho inertnosť pred vývinom, ani jeho aktívnosť vo vyvinutom živo-
čícho vi. Všimnite si to a bude vám ľúto samého seba. Zistíte, že sa
vzdávate zdravého rozumu a že sa rútite do priepasti záhad, protirečení
a nezmyslov len preto, lebo nepripúšťate jednoduchý, všetko vysvetľujúci
predpoklad, že totiž citlivosť je všeobecná vlastnosť hmoty alebo produkt
jej organizovanosti.

D'Alembert: Predpoklad. To sa vám dobre povie. Ale čo ak je to
vlasnosť zásadne nezlučitel'ná s hmotou?

Diderot: A skadial' viete, že citlivosť je zásadne nezlučiteľná s hmo-
tou, keď nepoznáte podstatu ničoho, ani hmoty, ani citlivosti? Chápete
vari lepšie povahu pohybu, jeho jestvovanie v telese, odovzdávanie po-
hybu jedného telesa druhému?

D'Alembert: Aj bez toho, že by som poznal podstatu citlivosti, či
podstatu hmoty, je mi zrejmé, že citlivosť je jednoduchá, jednotná, nede-
litel'ná vlastnosť, nezlučiteľná s nijakým deIiteľným subjektom či nosi-
teľom.

Diderot: Metafyzicko-teologická motanica! Akože, vari nevidíte, že
všetky vlastnosti, všetky formy citlivosti, ktoré nadobúda hmota, sú zá-
sadne nedelitel'né? Nejestvuje väčší či menší stupeň nepreniknuteľnosti.
1estvuje polovica gul'atého telesa, ale nejestvuje polovica guľatosti, jest-
vuje väčší či menší pohyb, no nie viac alebo menej pohybu, nejestvuje
ani polovica, ani tretina, ani štvrtina hlavy, ucha, prstu tak isto, ako
nejestvuje ani polovica, tretina, štvrtina myšlienky. Ak sa vo vesmíre
ani jedna molekula nepodobá nejakej druhej, v molekule ani jeden bod
nejakému druhému, potom uznajte, že atóm má akúsi vlastnosť, nejakú
nedeliteľnú formu, uznajte, že deliteľnosť je nezlučiteľná s podstatou for-
my, pretože ju ničí. Buďte predsa fyzikom a uznajte účinok, keď vidíte,
že k nemu dochádza, aj keby ste nevedeli vysvetliť spojitosť príčiny
a účinku. Buďte predsa logikom a nenahrádzajte jednu príčinu, ktorá
tu je, a ktorá všetko vysvetľuje, nejakou inou príčinou, ktorú nemožno
pochopiť, ktorej súvis s účinkom sa dá ešte menej pochopiť, ktorá plodí
nekonečné množstvo ťažkostí a pritom neodstraňuje ani jedinú.

D'Alembert: A keď sa zrieknem tejto príčiny?
Diderot: Vo vesmíre, v človeku, v živočíchov] je iba jediná sub-

stancia. Okarína je z dreva, človek je z mäsa. Čížik je z mäsa, hudobník
je z mäsa, organizovaného odlišným spôsobom, ale obaja majú ten istý
pôvod, sú rovnako stavaní, majú rovnaké funkcie a čaká ich rovnaký
koniec.

D'Alembert: A ako dochádza medzi tými vašimi dvoma klavírrní
k súzvuku?

Diderot. Keďže živočích je nástroj, ktorý má schopnosť citlivosti,

celkom podobný inému živočíchovi, tak ist~ usp~riadaný, utvorený z rov~
k' h strún ty'm istým spôsobom rozohravany radosťou, bolesťou, hla

na yc, hA" v, b na póledom smädom neduhom obdivom, rozou, me Je mozne, a Y
a po'd rovníko~ vydával 'odlišné zvuky. Veď sa aj vo .všetkých j.azy~och,
V. , h v. mŕtvych stretávate s takmer rovnakými citoslovcamí, PovodZlVyC Cl , íb . N'
dohovorených zvukov treba odvodzovať z potreby a z pn uzností. v.a:
stroj, ktorý má schopnosť citlivosti, čiže živOČí:h, ~i~til: že ak vydal ~ľCl:y
tón došlo k určitému účinku mimo neho, ze me, Jemu podobne. n~-
str~je, majúce schopnosť citlivosti, čiže iné podobné živ~íchy.' sa ~:~bh-
žovali, vzďaľovali, žiadali, ponúkali, ubližovali, hladkal! a tl:tO u:mky
sa ,; jeho pamäti a v pamäti iných spája:i s. vy~~vaní~ ,onych tono~.
A širnnite si že vo vzájomnom styku Iudí met ničoho iného okrem to-

VSI , V. it . št
nov a činov. A aby som čo najviac podložil svoj systém, v~lmm e ~l es e,
že stojí pred rovnakým neprekonateľným problémom, ktory P?stav~l ~~r:
keley proti existencii telies. Bola to chvíľa šialenstva, vkeď s~ pOClÍU}U~l
klavír pomyslel, že je jediným klavírom na svete a ze cela harmónia
vesmíru sa odohráva v ňom."

D'Alembert: Tu by sa dalo hovoriť ešte o všeličom.
Diderot: Isteže.
D'Alembert: Napríklad podľa vášho systému sa dosť ťažko dá vy-

svetliť, ako vytvárame naše úsudky a vyvodzujeme z ni~h závery. v
Diderot: Vôbec ich totiž nevyvodzujeme, vyvodzuje Ich bezo zvy~ku

príroda. My iba vypovedáme o navzájom súvisiaci~h javoc~, ktory~h
súvis je buď nevyhnutný, alebo náhodný, o javoch ~namy~h ,nam zo s~u-
senosti. O nevyhnutných javoch v matematike, fyzike a my~h presnych
vedách, o náhodných javoch v morálke, filozofii a v ostatnych hypote-
tických vedách. ,.,

D'Alembert: Vari súvis javov je v jednom pnpade menej nevyhnutny
ako v druhom?

Diderot: Nie, no príčina podlieha príliš veľkému počtu zvl~štnych
nám nepostihnuteľných zmien, aby sme mohli neomylne uzatvarať v~~
účinok, ktorý vyvolá. Naša istota o tom, že popudlivého človeka rozc~.h
urážka, nie je taká istá ako o tom, že teleso, ktoré narazí na mensie
teleso, uvedie ho do pohybu.

D'Alembert: A čo analógia?
Diderot: Analógia v tých najzložitejších prípadoch je iba trojčlen-

kou, uskutočňujúcou sa v nástroji, ktorý má schopnosť citlivosti. Ak po

4 Diderot viac ráz zaútočil proti Berkeleyho solipsizmu. Prvý raz v jedn?m
zo svojich raných diel, v ktorom stojí ešte na deistických pozíciách, v Skeplikovych
prechádzkach (1747). - Prekl.
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tom a tom známom jave v prírode nasleduje ten a ten iný známy jav
aký bude štvrtý jav, ktorý bude nasledovať po treťom, danom buď prí-
~odo~, alebo. vytvorenom napodobením prírody? Ak oštep obyčajného bo-
~ovm~a m:na de~ať s.tôp, aký dlhý bude Ajaxov oštep? Ak ja hodím
stvrťhbrovy kamen, Diomedes musí pohnúť štvrtinou skaly. Dlžka kroku
~oho; a cvalu. ic~ koní bude v domnelom pomere bohov k človeku. Je to
stvrta harmonická struna, úmerná trom ostatným, ktorej rozochvenie živo-
čích očakáva, ktorá sa v ňom samom rozozvučí vždy, ale v prírode nie
vžd~. Pre básnika je to vedľajšie, on preto nie je menej pravdivým.
U filozofa je to iné. Musí potom skúmať prírodu, ktorá mu často pred-
kladá celkom iný jav, ako očakával, a tak zisťuje, že analógia ho zviedla.

D'Alembert: Zbohom, priateľu, a dobrú noc!
, Diderot: Vy žartujete. Ale keď sa zaboríte- do podušky, bude sa

varn o tomto rozhovore snívať, a ak si z neho neodnesiete pevný názor,
tým horšie pre vás, lebo budete musieť prijať oveľa smiešnejšie hypotézy.

D'.Alembert: Mýlite sa. Ako skeptik si líham, ako skeptik aj vstávam.
Diderot: Ako skeptik! A čo je to skeptik?
D'Alembert: Pozrime sa, zas ste si čosi našli! Chcete mi vari tvrdiť

že nie som skeptik? Ktože to má vedieť lepšie ako ja? '
Diderot: Počkajte ešte chvíľu!
D'Alembert: Ponáhľajte sa, som ospanlivý!
Diderot: Budem stručný. Nazdávate sa, že jestvuje čo len jediná

diskutov~ná otá~ka, pri ktorej by jeden človek mohol byť ustavične a pres-
ne s tou Istou mierou opodstatnenosti pre i proti?

D'Alembert: Nie, to by bol Buridanov osol."
Diderot: Potom niet vôbec skeptikov, pretože okrem matematických

pr~blémov, ktoré nepripúšŕajú ani najmenšiu pochybnosť, v každej inej
~ta~ke n~vy~nutn: j:stvuje pre aj proti. Váhy teda nikdy nie sú vyvá-
zene a me Je mozne, aby sa neprikláňali viac na tú stranu, na ktorej
predpokladáme väčšiu pravdepodobnosť.

D:Alembert: Ale ráno vidím pravdepodobnosť vpravo a popoludní
zasa vľavo .

. Diderot: To znamená, že ráno ste dogmaticky pre a popoludní dog-
maticky proti.

D'Alembert: A večer, keď si spomeniem na túto priveľkú menlivosť
svojich názorov, neverím ničomu, ani ránu, ani popoludniu.

Diderot: To preto, že si už nepripomeniete prednosti tých dvoch
názorov, medzi ktorými ste váhali, že tieto prednosti sa vám zdajú pri-

slabými na to, aby ste si utvorili pevný názor, a že ste sa rozhodli ne-
zaoberať sa viac takými problematickými otázkami, prenechať diskusiu
iným a ďalej o tom nepolemizovať.

D' Alembert: To je možné.
Diderot: Ale keby vás voľakto odtiahol nabok a dôverne sa vás spý-

tal, na vaše svedomie, na ktorej z týchto dvoch strán je podľa vás menej
ťažkostí, naozaj by ste odmietli odpovedať a stali by ste sa Buridanovým

oslom?
D'Alembert: Myslím, že nie.
Diderot: Pozrite sa, priateľu, keď sa teda nad tým dobre zamyslíte,

zistíte, že náš skutočný názor nie je ten, pri ktorom sme nikdy nezavá-
hali, ale ten, ku ktorému sme sa najčastejšie priklonili.

D'Alembert: Myslím, že máte pravdu.
Diderot: Ja tiež. Priateľu, dobrú noc a memento quia pulvis es, et

in pulverem reverterisi
D'Alembert: To je smutné.
Diderot: No nevyhnutné. Dajte človeku, nevravím nesmrteľnosť, ale

čo len dvojnásobný vek a uvidíte, čo z toho bude.
D'Alembert: A čo si myslíte, že by z toho malo byť? Ale čo ma

do toho. Nech si bude, čo chce. Mne sa chce spať, dobrú noc'

5 T. j. osol, ktorý tak dlho váhal rnedzd dvoma rovnako veľkými a rovnako vzdía-
lenými kôpkami sena, až zdochol od hladu. - Prekl. 6 Pamätaj, že prach si a na prach sa obrátiš. - Prekl.
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