jú~~m.i, sa ~pač~ými pohybmi. Opačné
oh b'
.
,
pnamociaro
medz'
ti toí
. p y y su len tie, ktore sa uskul pro IS ojacunj bod . S' l
od stredu a pohyb k stredu
tí t
. ml. u en dva - pohyb
iba zemi, ohňu a dvom in" a rvkc pohyby me sú vlastné iným telesám
"
ym prvom.
Z toho vyplý
'.
'
rnozu mať miesto len med'
k
.
yva, ze vzník a zánik
Zl prv arni Ab'
d '
duchý pohyb - kruhový okolo tr
eruc o uvahy, že tretí jednokladné sú len tie dva a každ'
,s e.u - nemá. protiklad (keďže protičajné teleso, ktorému patrí kr:o;~
Je~:o:: protI~lade).' vidíme, že obyho, nepodlieha zániku vzniku atd' YIbP y, nema. protiklad.
a nemajúc
vzni 'k u, ani zániku atď' A
ed ., ek"o tam kde met pro tikl
l a d u, niet ani
telesám, teda jedine ti~to spu,r sa ~:. ytľo ,F0hYb je vlastný len nebeským
.
nezmclte ne nevznik .,
ď"
mne sa VIdí že je oveľa l' h"
"ť'
aJuce at.
Po prvé
.
'
a SIe ZIStI že sa Zb'
'
Je k nám najbližšie
a teda'e
h d' ,
em, o rovske teleso, ktoré
, Ll
'J
v o ne na pozo
.
h
rycn o, že sa otočí okolo svo"
.
rovame, po ybuje tak
. ť
Jej OSI za 24 hod'
k k b
ZIS ovať a presviedc'ať
t d '
m, a o e y sme mali
sa vr enim že
'k
'.
protikladov a že vôbec zäník
VZ~l a zanIk sú následkami
mi vy, pán Simplicio
dok~ž~t:zm
a ~rotIklady sú aj v prírode. Ak
v čo najkratšom
čase' vzniklo
t vt~s;ethť, ,~ko postupuje príroda, aby
,
'h
s o lSIC m ušíek z n
t éh
mustovyc
výparov a ak . tít
k'
,
epa me o množstva
..,
,ZIS
l e, a e su tu protíkl d
'
mci, budem si vás ešte väčšmí
H
a y, co a ako sa tu
ako
nechápem. ĎaleJ' veľm' b
l Cl h
doteraz, lebo nič z toho všetkého
.
,l
Y som c cel pochop .ť
'
,.
protIklady také láska ve' k'
l , preco su tIeto ničiace
.
vranam a také ukr t ' k h 1 b
k leleňom a také necítlívs k k'
'.
u ~e
o u om, také dobré
u onom ze Jednym dá
"
.
vota - teda nezničiteľnost'
.,'
.
. avaju VIac rokov žikorene broský
a 011
'v s'
l, t a lllym zase Iba mekoľko týždňov
Veď
u vys avené tým' ť
h -- ,
.
a vetrom, vôbec tým isty'm protiklad
IS ym ~rucavam, zime, dažďu
hé Vo.,
l'
om a predsa Jedn h
'k"
d
e ZlJU ve a storočí Ďale'
'kd'
Y ynu s or a ru·
.
J,
mysom
nemohol
d
bh'
su b stanCIe (ostávaJ'úc sta'1
d .
o re poc opiŕ premeny
me ziach
rí od 'h
ák
ketorej daná látka natoľko menív tva
' . p Ir nyc
z onov) , podľa
celkom zničená, lebo z je'
" dnéh ze Je nevyhnutné povedať, že bola
o
teleso, úplne iné ako prve,J Ppovd e~, tvaru neostalo nič a vzniklo iné
. re stavuJuc'
. k'
1
a o chvíľu v druhom ne
'.
Sl neja e te eso v jednom tvare
'
.
,
,povazuJem
za
nemožné
't
••
z o b ycaJneho premiesťovania
čast'
b
.,.'
ze o moze vyplývať
niečoho, keďže podobné
IC ez. zmcema niečoho a bez vzniku
premeny pozorujeme deň čo deň.
točňujň

ď

'k

ň

Z druhého dňa
Sagredo: Istého dňa som sa dostal dd'
. "
v Benátkach
ktorého ľud"
,o
ornu veľmi vazeného lekára
'
la
casto
navstevovali
.
d
.
k
"l' , ,
l en zo zvedavosti, aby prezreli ni kt'
' .Je ,m vo l studiu a iní
e ory anatomIcky preparát, zhotovený

rukami veľmi učeného, usilovného a šikovného anatóma. V ten deň
zisťovali práve pôvod a vznik nervov, o ktorom prebiehal veľký spor
medzi Iekármi-galenístamí
a peripatetikmi. 6 Anatóm vysvetľoval, ako
sa taký najväčší uzol nervov, ktorý vychádza z mozgu, prechádzajúc
šijou, rozšíri po chrbtici a potom sa rozvetví po celom tele. Ukázal, že
to najtenšie vlákno, asi ako niť, dostalo sa k srdcu; potom sa obrátil
na jedného šľachtica, ktorého poznal ako peripatetického
filozofa a pre
ktorého prítomnosť robil a ukazoval všetko s takou nezvyčajnou horlivosťou, a spýtal sa ho, či je spokojný a presvedčený, že nervy vychádzajú
z mozgu, a nie zo srdca. Filozof, ktorý sa zdal, akoby bol chvíľku bez
seba, nato odpovedal: "Vy ste mi ukázali, že táto vec je taká jasná
a rozumná, že keby Aristotelov text, kde otvorene hovorí, že nervy pochádzajú zo srdca, nebol opačného názoru, bol by som prinútený uznať
ju za pravdivú."
Simplicio: Páni, chcem, aby ste vedeli, že tento spor o pôvode
nervov sa nepokladá za taký dôležitý, ako si to niektorí hádam myslia.
Sagredo: To nikdy ani nebude isté, ako sa takéto spory riešia, ale
to, čo vy hovoríte, neuberá na zvláštnosti odpovede toho peripatetika,
ktorý proti takej rozumovej skúsenosti neuviedol od Aristotela nijakú inú
úvahu a skúsenosť, iba jeho autoritu a známe Ipse dixit,
Simplicio: Aristoteles mohol získať takú autoritu iba silou svojich
dôkazov a híbkou svojich rozpráv. Treba ho však pochopiť, a nielen
pochopiť, ale dobre sa vyznať v jeho knihách, aby sme mohli mať o nich
dokonalú predstavu, a vyznať sa v nich natoľko, aby sme mali vždy
pred očami všetko, čo povedal. Nepísal, pravda, pre ľud, nemusel teda
ani hromadiť svoje sylogizmy s takou nízkou usporadúvacou
metódou,
ale naopak, presvedčivým
spôsobom uviedol na dokázanie jednej veci
vo svojich textoch toľko dôkazov, že sa zdá, akoby hovorili o každej
veci. Treba preto poznať tú veľkú ideu a treba vedieť kombinovať jeden
krok s druhým, spojiť tento text s iným, najstarším. Ten, kto bude mať
takúto prax, bezpochyby nájde v jeho knihách základy pre akékoľvek
vedy, lebo v nich je všetko.
Sagredo: Ale, pán Símplicio, ako je to s vecami, o ktorých sa tu
i tam rozpráva; nemrzí vás to, vás, ktorý chcete prísť na podstatu vecí
spájaním a kombinovaním rôznych častí? To, čo vy a iní slávni filozofi
robíte s Aristotelovými
textami, môžem urobiť aj ja s veršami Vergília
a Ovídia, urobím z nich zlátaninu
a budem podľa nich vysvetľovať
všetky záležitosti ľudí a tajomstvá prírody. Ale načo tu rozprávať o Vergíliovi alebo o inom básnikovi?
Mám jednu celkom malú knižočku,
kratšiu, ako je Aristotelova a Ovídiova, v ktorej sú všetky vedy, a stači
ju len trocha preštudovať, aby sme si mohli vytvoriť tú dokonalú ideu;
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t~ knižočka sa volá abeceda. Niet
'
av d
VIe dobre spájať a usporadúvať tú
a, ?ochyb o tom, že ten, kto
onými spoluhláskami
vie z ni h u ~ ebf ~nu ~amohlásku s tými alebo
všetky vedy a umenia podob c
ra ~j najsprávnejšie odpovede na
chých farieb, oddelene 'nanáša::
: o malhar, ktorý z rôznych [ednodupotom trochu s inou, vytvára p~~ta;a
miešaním jednej s druhou,
slovom, napodobňuje všetky viditeľn~
tromy, budovy, vtáky, ryby,
boli oči, perie šupiny list
l b k e pre mety bez toho, že by na palete
,
,y
a e o amene D Al ť .
sa ani jedna z vecí ktoré treba zob
iŕ. 10 ezi e je tu, naopak, to, aby
' dl'
razí
a ebo ich . kt '
c a za a medzi farbami ak h
,,'
me ora čast nena,
c ceme nImI zobr 'ť
k
'
h
tam bolo perie, slúžilo b
ib
azi všet y veci; lebo keby
živočíchov,
y to l a na namaľovanie vtákov a operených

?

ľu~;t~,
ď

v.

v
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, Salviati: Žijú a sú ešte zdraví
'k
'
"
v,
prítomní, keď istý doktor l kt
~le t~n pam sľachtici, ktorí boli
opis teleskopu ktorý pred't' e or ,nd
al jednej povestnej škole, počúvajúc
'
'
ym nevi e pov d l
nstotela. Prikázal potom
"ť'
e a , ze tento objav vzali od
pnmes
text kde
A
pre co zo dna veľmi hlbokeí
t d
'
na určitom mieste našiel
hi
ej s u ne mozno
idi ť
'
ne l, a povedal okolosto] acim: T'
~l le vo dne hviezdy na
t
'
h
'
U mate studnu
kt'
d
u mate usté pary na základ kt ' h
,ora
pre stavuje rúru
'k
'
e oryc objavili k štál
'
po on zosilnený zrak ktorého l'
h
l l rysta y, a tu máte na, ,
,uce
pree ádz " h
'
svitným prostredím,"
aju ustym, tmavým a priev
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Sagredo: Tento spôsob poznania sa
Imí
,
mramoru predstavuje nielen iednu
,~~ ml podoba tomu, že kus
vec je v tom že tie sochy tj b ,a:e aj tisícky prekrásnych sôch: celá
,
re a v nom idi ť M
aj tak, že tento spôsob sa podobá o hi Vl ,le.
ohli by sme povedať
vediam sJávnych veštcov kt ' a J ac lI~ovym proroctvám? alebo odpovaných udalostí.
,orym
rozumieme len po uplynutí prorokoSalviati: A kde ste nech l' d
nebeských telies tak jasne ved'aa l V~t~oved: a:trológov, ktorí z polohy
Sa
do:
l vyci at to, co uz bolo?
gre o, Takymto spôsobom prišli lh'
,
lade na to, že všetky na' ..
S l a c ymístí
v melancholickej' nájvacsie umy sveta ' l' l
z ato, ale aby to neodhalili
d ľ d
Fl~a l en o tom, ako vyrobiť
l
inak, len aby to rozličnY'm~re'h u o~, začali ?lúzniť jeden tak a druhy'
v,
l za a darni zastrel
Naízáb
pocuvať ich komentáre o anti k' h bá
l.
ajza avnejšie je však
dôležitejšie tajomstvá
od' c yc
as;ukoch, v ktorých odhaľujú naj"b
' r iace sa v roznych
ýt h
'
v u ostných príbehoch M"
m oc ; nachádzajú
ich
J
esiaca, v Jeho z t
Z
mona, v hneve na Akteona ab"
h
os upe na ern pomocou Eudi,dážď alebo na horiace plamen: aak~ľk ak~ s,a Jupiter premenil na zlatý
o lúpežiach Plutóna a Zlat' h
'
o tajného umenia skrýva Merkúr
,
yc vetvach.
'
, ~Lmplicio: Myslím a čiastočne a' vie
veľmi zvláštne umy kto"
b J
m, ze na svete nechýbajú ani
,
re uz netre a obohacovať predsudkami o Aristo-

telovi, o ktorom aj vy, zdá sa mi, často hovoríte s veľmi malým rešpektom. Už jeho minulosť a slávne meno, ktoré sa zachovalo v mysliach
toľkých slávnych ľudí, mali by stačiť, aby si ho ctili a vážili všetci
učenci.
Salviati: Veci sa majú inak, pán Simplicio; iba niektorí malodušní
z jeho nasledovateľov radi podnecujú alebo, lepšie povedané, radi by
,Podnecovali, aby bol Aristoteles menej vážený, keď my chválime jeho
vynaliezavosť. A vy, povedzte mi láskavo, ste sám taký prostý a nechápete, že keby bol býval Aristoteles prítomný a počul doktora, ktorý ho
chcel urobiť vynálezcom teleskopu, bol by oveľa rozhodnejšie vystúpil
proti doktorovi ako proti tým, ktorí sa doktorovi a jeho výkladu smiali?
Alebo pochybujete snáď o tom, že by Aristoteles, keby mohol vidiet
všetky novoty objavené na nebi, nezmenil svoj názor, neopravil by svoje
knihy a neprešiel by k rozumnejšej doktríne, ženúc od seba tých chudobných duchom, ktorí sa príliš malodušne všetkými silami usilujú dokazovať každé jeho slovo, nechápuc, že keby bol Aristoteles taký, ako si
ho predstavujú, bol by vlastne zaťatým tupohlavcom s barbarskou dušou,
s vôľou tyrana, považujúci všetkých ostatných za naivných baránkov
a žiadajúci všetky svoje predpisy postaviť nad city a nad samu prírodu?
Aristoteles získal svoju autoritu práve od svojich nasledovateľov, ale
sám si ju ani nezískal, ani neuzurpoval; a keďže lepšie je skryť sa pod
cudzím štítom ako sa objaviť s odokrytou tvárou, neodvážia sa vzdialiť
od neho ani na krok a radšej budú zaznávať to, čo sa nachádza na
skutočnom nebi, ako by pripustili čo len najmenšiu zmenu na Aristotelovom nčení.
Sagredo: Takíto ľudia mi pripomínajú sochára, ktorý urobil z veľkého kusa mramoru sochu, ale už neviem, či Herkula alebo Jupitera
vrhajúceho hrom; vynikajúcim majstrovstvom ho zobrazil takého živého
a hrdého, že sa každého, kto sa naň pozrel, zmocnil úžas, a už aj sám
sochár sa ho začal báť, hoci celý výraz a pohyb boli dielom jeho vlastných rúk. Jeho strach bol taký veľký, že sa viac neodvážil priblížiť sa
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k soche s dlátom a kladivom.
Salviati: Viac ráz som sa čudoval, ako je to možné, že títo doslovní živitelia všetkého, čo Aristoteles povedal, nespozorujú tú veľkú
chybu, ktorou kazia Aristotelovu reputáciu, a namiesto toho, aby zväčšovali, zmenšujú jeho autoritu; keďže vidím, ako úporne sa usilujú dokazovať propozície, ktoré sú podľa mňa očividne falošné, a presvedčiť ma,
že takto má postupovať ozajstný filozof a že sám Aristoteles by takto
postupoval, veľmi oslabujú moje presvedčenie, že správne súdil aj o tých
oblastiach, ktoré sú mi vzdialenejšie. Keby som však videl, že sú ochotní
ustúpiť pred zjavnou pravdou a zmeniť svoj názor, uveril by som im,
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že v oblastiach, v ktorých sa vyznajú, možno uviesť iné, podstatnejšie
dôkazy, ktoré sú mi nezrozumiteľné alebo neznáme.
Sagredo: Možno sa vám zdá, že riskujete aj svoju aj Aristotelovu
reput~~i~, , keď si priznáte, že nepoznáte ten alebo onen záver, ktorý
vyn~sh viru: ne~?lo ,by le?šie nájsť to v jeho spisoch pomocou spájania,
ktore uz naznačj] sam Símplícío? Veď sa tam nachádzajú všetky vedy,
a potom ho veľmi ľahko môžeme nájsť.
Salviati: Pán Sagredo, nerobte žarty z takéhoto pozorovania
lebo
s~ mi zdá, ~e ste to povedali len tak. Veď nie je to tak dávno, č~ istý
Iilozof velkeho mena napísal knihu o duši, v ktorej dávajúc prednosť
Aristotelovmu názoru v otázke nesmrteľnosti duše, priniesol mnoho textov, no už nie zo spomínaných
spisov Alexandraš,
lebo v nich sa
hovorilo, že Aristoteles sa takouto otázkou vôbec nezaoberal, ani nič
určité o tejto veci netvrdil, ale o iných veciach, ktoré sám našiel na
iných nejasných miestach, ktoré dodávali tomuto dielu nebezpečný zmys:1. Keď ho však upozornili, že bude mať ťažkosti s uverejnením tohto
diela, napísal priateľovi, že nemôže zabezpečiť jeho vydanie, lebo keby
sa nenašli iné prekážky, veľmi ľahko by mohol zmeniť Aristotelovo
učenie a pomocou iných spisov dokázať opačný názor, ktorý by najviac
zodpovedal aristotelovskému
duchu.
Sagredo: 6, ten doktor! Uňho sa môžeme niečomu podučiť, lebo
s~ ~edá ob~lamutiť Aristotelom, ale sám ho chce viesť za nos a prínútíŕ ~o~onť tak, ako mu to vyhovuje. Vidíte, aké dôležité je vystihnúť
vhod~y cas! S Herkulom sa nemá rokovať vtedy, keď rozpráva bájky
9
medzí devami Meónie. Aká neslýchaná nízkosť otrockých umov! Stať
sa dobrovoľne otrokom, predpisy pokladať za neporušiteľné,
povinne sa
vyhlasovať za presvedčeného a premoženého argumentmi,
ktoré sú také
pra~div~ a jasne dokázateľné,
že ich vôbec nemožno vyriešiť, ak sú
napí sane pre daný námet a slúžia na dokázanie nejakého takého záveru.
Ale najväčšou pochabosťou treba nazvať to, že medzi nimi samými sú
~~te pochybnosti,
či autor podporoval kladnú alebo zápornú stránku.
Ci to neznamená urobiť si modlu z drevenej sochy a utiekať sa k nej
o riešenia, báť sa jej, klaňať sa jej a zbožňovať ju?
Simplicio: Ale ak odstavíme Aristotela,
vo filozofii? Menujte nejakého autora.

kto nám bude sprievodcom
.

Saluiati, Sprievodcu potrebujeme len v neznámych a divých krajínách, ale na známych a rovných miestach iba slepí potrebujú vodiaceho;
kto je slepý, nech radšej ostane doma, ale kto má v hlave oči a ostrý
rozum, má ich používať ako sprievodcu. Ja však nehovorím, že netreba
počúvať Aristotela, ba naopak, chválim tých, ktorí ho tak usilovne študujú, len odmietam náklonnosť stať sa úplne jeho korisťou, slepo sa

podpísať pod každé jeho slovo, bez skúmani~ iný~h dôv~d~~ považovať
jeho predpisy za neporušiteľné;
toto je :neuzívam~
a .prma~a so se~ou
ešte väčšie zlo, že sa druhí potom nesnazia pochopiŕ SIlu Ar~st~telovych
dôkazov. A čo ešte môže byť hanebnejšie
ako počuť na verejn!c~ d,eba~
tách citovať nejaký text, ktorý bol snáď napísaný na ce1k~~ mu t:mu,
a zapchať ním ústa protivníka?
Ale ak chcete študovať čisto takymt~
spôsobom, odložte meno filozofi a volajte sa ~istorikmi al:~o doktormí
pamäti, lebo nie je pekné, keď čestný titul filozofa zneuziva ten, ~vt~
nikdy nefilozofoval. Ale už je čas vrátiť sa k ~rehu, va~y s~e nepnsl~
až na otvorené more, odkiaľ by sme sa za cely dnesny den nedostali
späť. Preto, pán Simplicio, uvádzajte len úsudkyadôkazy
vaš.e, al.ebo
Aristotelove, nie texty a holé autority, lebo naše rozhovory sa maju VIesť
v skutočnom svete, a nie v nejakom, ktorý je iba na papieri. Keďže sme
vo včerajších rozpravách vytiahli Zem z tenmôt a umiestnili ju na otvorenom nebi, dokázalo sa, že naša snaha umiestniť ju medzi nebeské te~
lesá, ako ich nazývame, nie je takým neobstojným a slabým dôvodom,
aby v nej nebolo ostalo ani trocha životného ducha. Teraz však musí~e
sledovať a skúmať, či je pravdepodobnejšie
považovať Zem za stalu
a vôbec nepohyblivú,
berúc pritom do úvahy celú zemeguľu ako c:lok:
alebo či je viac pravdepodobnosti
v tom, že Zem s~ pohyb~je aky~sI
pohybom, a keď, tak teda akým; pretože ja v tejto otazk~ kolíšem a pa~
Simplicio spolu s Aristotelom stoja rozhodne na stanovisku nepohy~h~
vosti Zeme, nech teda on uvedie postupne dôkazy v prospech svojho
názoru, ja budem odpovedať a argumentovať
za opačnú stranu a pán
Sagrcdo nám povie vlastnú mienku a ku ktorej strane cíti náklonnosť.
Sagredo: Som s tým veľmi spokojný, ale dovoľte mi občas povedať
to, čo mi zdravý rozum diktuje.
Salviati: Ja vás o to aj zvlášť žiadam, veď z ľahších a - aby sme
tak povedali - materiálnych
dôkazov, mysl.ím, ž.e len ,veľmi ..málo .~lo
spisovateľmi ponechaných stranou, preto jedine niektorá z naJJem~ejSIC~
úvah by sa tu vyžadovala a mohla hádam chýbať. Ab~v,sme m.ektoru
z týchto úvah doplnili, akýže iný dôkaz by bol vhodnej Sl, ak me ten,
ktorý má pán Sagredo, bystrý a prenikavý duch.
..
,
Sagredo: Ja som za to, čo sa lepšie hodí Salviatirnu, ale prosim,
neprikloním
sa k tej strane, ktorá bude, mať ,plno ceremó~ií: lebo. ter~:
som filozofom, som v škole, a nie na námestí, kde sa obyčajne zbierajú

hlasy.l?

.,

v

,

Salviati: Nech je teda začiatkom nášho pozorovania uv aha, ze a~y~
koľvek pohyb, ktorý sa pripisuje Zemi, je pre nás ako !ej obyvateľov:
a preto aj účastníkov tohto pohybu, vôbec nepozorovateľný,
akoby a~l
nejestvoval, lebo my pozorujeme
len veci nachádzajúce
sa na Zemi:
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a na druhej strane je zasa nevyhnutné, aby sa nám ten istý pohyb javil
ako spoločný všetkým ostatným telesám a viditeľným predmetom, ktoré
keby boli oddelené od Zeme, nemali by tento pohyb. Takto správnou
metódou skúmania, či sa môže Zemi pripísať nejaký pohyb a aký, bude
úvaha a pozorovanie, či aj v telesách oddelených od Zeme jestvuje nejaký
náznak pohybu, ktorý by rovnako náležal všetkým; lebo pohyb pozorovaný napr. len pri Mesiaci nemá nič spoločného s pohybom Venuše,
Jupitera a ostatných hviezd a nemôže pochádzať nijakým spôsobom zo
Zeme ani z iných telies, iba z Mesiaca. Máme však jeden najvšeobecnejší pohyb, ktorý je najväčší zo všetkých pohybov a ktorým sa Slnko,
Mesiac, ostatné planéty, stálice a spolu celý vesmír okrem Zeme ako
celku zdanlivo pohybujú od východu na západ v čase 24 hodín. Na prvý
pohľad by sme mohli pripísať tento pohyb nielen Zemi, ale aj ostatnému
svetu okrem Zeme, keďže tú istú zdanlivost
môžeme pozorovať tak
v prvom, ako aj v druhom prípade. Práve preto Aristoteles a Ptolemaios, ktorí veľmi dobre preskúmali túto úvahu, keď sa usilujú dokázať
nepohyblivosť Zeme, argumentujú jedine proti tomuto dennému pohybu;
azda len sám Aristoteles
argumentuje
proti akémusi inému pohybu,
ktorý pripisoval Zemi istý antický autor, o ktorom si však povieme na
príslušnom mieste.
Sagredo: Veľmi dobre chápem nevyhnutnosť
vyplývajúcu
z vašich
úsudkov, ale mám isté pochybnosti,
ktorých sa nemôžem zbaviť; totiž
Koperník pripisuje Zemi ešte jeden pohyb okrem denného, ktorý podľa
teraz vyhláseného pravidla má byť pre nás na Zemi nespozorovateľný,
ale v celom ostatnom svete viditeľný. Musím preto nevyhnutne
urobiť
záver, že alebo sa zjavne mýlil, keď pripisoval Zemi takýto pohyb, ktorý
nemá na nebi svoj zdanlivý, všeobecne mu zodpovedajúci pohyb, alebo
ak takýto pohyb jestvuje, obviňujem potom Ptolemaia, že tento pohyb
nevysvetlil tak ako prvý.
Salviati: Vaše pochybnosti
sú veľmi opodstatnené;
keď budeme
rozoberať druhý pohyb, o koľko prevýši Kopernik obozretnosť a dômyscl
dôvtipného Ptolemaia, keď vidí to, čo Ptolemaíos nevidel, že totiž ten
čudný pohyb sa odráža na všetkých ostatných nebeských telesách. Ale
nechajme teraz túto tému stranou a vráťme sa k prvej úvahe; začnem
o nej všeobecnejšími otázkami a uvediem dôvody, ktoré budú podľa mňa
v prospech dôkazov pohyblivosti Zeme, a potom vypočujeme argumenty
pána Simplicia. Po prvé, ak budeme brať do úvahy veľkosť hviezdnej
sféry v porovnaní s maličkosťou zemegule, nachádzajúcej sa v nej milión
a miliónkrát, a vezmeme potom do úvahy rýchlosť pohybu, že za jeden
deň a jednu noc musí urobiť celý obrat, nemôžem sa dať presvedčiť,
že by sa mohol nájsť niekto, kto by považoval za pravdepodobnejšie

a uveriteľnejšie,

že hviezdna

sféra urobí takýto obrat a zemeguľa pritom

ostáva nehybnou.
".
,..
Sagredo: Keby sa všetky javy vesmíru, ktoré mozu byť. v. závislosti
od takýchto pohybov, riadili bez rozdielu týmito dôs~:~kaml, Ja by som
považoval takého človeka, podľa ktorého je rOZUmne]Sle dať do p~~!bu
celý vesmír len preto, aby Zem ostala ne~~yb~ivOU, za sproste]sleho
ako takého, ktorý by vyliezol na vrch vasej vily len preto, aby s~
mohol pozrieť na mesto a jeho okolie, a žiadal by dať do poh~bu c:ly
kraj okolo seba, aby sa nemusel namáhať obracaním hlavy; prvy system
by musel byť oveľa viac dokázateľný než ten druhý, nehľadiac už:.~ravda, na to absurdum, že by som ho považoval za pravdepodobne]sl
~~o
ten druhý. Snáď Aristoletes, Ptolemaios a pán Simplicio by mohli ~a]s(
také dôkazy a bolo by dobré, ak také dôkazy majú, keby nám ich uviedli
hneď teraz, alebo nech povedia otvorene, že také dôkazy nemajú a nemôžu ani existovať.
Saluiati: Nuž ja som o tom veľa rozmýšľal a nemohol.som
v ,tom
nájsť nijaký rozdiel; zdá sa mi, že ani nejestvuje nijaký rozdiel a m~rn:
by sme ho aj hľadali. Pamätajte si však toto: pohyb. je po~ybom a ]~~l
sa ako pohyb len dovtedy, kým sa vzťahuje na veci, ktore ho nemajú,
no na tie veci, ktoré sa ho zároveň zúčastňujú, nepôsobí - ako keby
vôbec nejestvoval; tak tovary naložené na loď sa pohybujú dovtedy,
kým opustiac Benátky, prechádzajúc Corfu, Candiou, Cyprom, príde loď
do Alepa, avšak Benátky, Coríu, Candia atď. ostávajú na ~ieste ~ nepohybujú sa zároveň s loďou; ale pre balíky, debny a ostatne, vrecia, ktorými je loď naložená, ak ich pozorujeme vzhľadom na loď, ~~oby te~
pohyb z Benátok do Sýrie nejestvoval, a nič nenarú!a, vzť~~, k~or! ]e m:dzl
tovarmi, a na pohybe, ktorý je pre všetkých spolocny, zúčastnuju sa ~se~ky tovary rovnako; keby sa však jeden balík z lodného nákla~u: od,dlah]
od ktorejkoľvek debny čo len na piaď, znamenalo by to pr en v~hľadom
na debnu väčší pohyb ako cesta 2000 míľ dlhá, ktorú by urobil spolu
s debnou v pokoji.
Siniplicio: Takéto učenie je správne,

opodstatnené

.
a celkom pen pa-

tetické.
Saluiati: Ja ho pokladám za príliš staré a pochybujem, že by ho
bol Aristoteles prevzal od nejakej dobrej školy. Neprenikol doň hlb,oko
a napísal ho v pozmenenej forme, čím sa stalo príčinou zmätku pre tých.
ktorí chcú dokazovať každé jeho slovo. Keď napísal, že všetko to, co
sa pohybuje, pohybuje sa na niečom nepohyblivom,
urobil asi chybu
a chcel ešte povedať, že všetko to, čo sa pohybuje, pohybuje sa vzhľa:
dom na niečo nepohyblivé; takéto tvrdenie je celkom jasné, kým to prve
je plné nejasností.

*
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Saluiati: Či "jednako dobre" vyhovuje tej alebo onej domnienke,
zistíme zvláštnym skúmaním javov, ktoré treba objasniť, lebo doteraz
sme rozprávali a ešte budeme rozprávať "ex hypothesi",
ak budeme
predpokladať, že na vyhovujúce objasnenie javov sa rovnako hodia obe
stanoviská. Mám veľké podozrenie, že tú časť, o ktorej hovoríte, že som
vynechal, ste len zbytočne pridali, lebo povedať "jednako dobre" znamená vzťah, ktorý nevyhnutne
vyžaduje aspoň dva predmety, kedže
jedna vec nemôže mať vzťah sama k sebe; nemožno napríklad povedať,
že pokoj je práve taký dobrý ako pokoj, a preto keď sa hovorí: "Zbytočné
je robiť mnohými prostriedkami
to, čo možno urobiť aj s málom, " tým
sa rozumie, .že to, čo sa má urobiť, musí byť jedna a tá istá vec a nie
dve rôzne. Nemožno povedať ani to, že jedna a tá istá vec je dobre
urobená ako ona sama, lebo to by bolo iba zbytočné pridávanie
časti
"jednako dobre" ku vzťahu jedného predmetu.
Sagredo: Ak nechceme, aby sa nám stalo to, čo včera, vráťme sa,
prosím, k veci a pán Simplicio nech začne uvádzať fakty, ktoré sa mu
pre toto nové usporiadanie sveta zdajú protirečiacimi.
Simplicio: Toto usporiadanie
sveta nie je nové, ale naopak, veľmi
staré; že je to pravda, vidieť aj z toho, že ho Aristoteles vyvracia, a to
taktor'! Po prvé, keby sa Zem pohybovala buď okolo seba samej, nachádzajúc sa v strede, alebo po kružnici, nachádzajúc sa mimo stredu,
musela by sa pohybovať takým pohybom násilne, lebo takýto pohyb
nie je pre ňu prirodzený; keby ten pohyb bol jej vlastný, musela by
ho mať aj každá jej častica; ale každá častica Zeme sa pohybuje po
známej dráhe k stredu. Pretože takýto pohyb je pre ňu násilný a neprirodzený, nemôže byť ani večný, ale poriadok sveta je večný a vtedy
atď. Po druhé, všetky ostatné telesá pohybujúce sa kruhovým pohybom
zdanlivo stoja a pohybujú sa viac než jedným pohybom+ ešte bez zásahu prvého Hýbateľa, potom aj Zem by sa musela pohybovať dvoma
pohybmi; a keby to tak bolo, v stáliciach by museli nevyhnutne prebiehať zmeny; také zmeny však nevidíme, ba naopak,
všetky tieto
hviezdy vychádzajú bez akejkoľvek zmeny vždy na tých istých miestach
a na tých istých aj zapadajú. Po tretie, pohyb častíc sa deje k stredu
vesmíru, a preto sa v ňom aj nachádza. Začíname potom pochybovať,
či pohyb častíc prebieha prirodzene k stredu vesmíru alebo k stredu
Zeme a napokon, či pohyb k stredu vesmíru je vlastný a prirodzený
a k stredu Zeme náhodný, o čom sme včera tak dlho rozprávali. Potvrdzuje to nakoniec štvrtým argumentom,
ktorý berie zo skúsenosti
s ťažkými telesami, padajúcimí
zvysoka zvislo na povrch Zeme; podobne aj strely vystrelené kolmo do výšky vracajú sa zvislo dolu tou
istou dráhou, hoci boli vystrelené do obrovskej výšky; ak teda zhrnieme
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argumenty, ich pohyb bude nevyhnutne viesť k ~tr,ed,: Zeme, ktor~ ich
nehybne čaká a prijíma. Poukazuje napokon na me do:,ody astronom~v
a potvrdzuje tieto závery, že totiž Zem je v strede vesmIr~ a .n;pohybuJe
sa. jeden z týchto dôvodov dokazuje, že všetky javy, ktore vidíme v poh;boch hviezd, zodpovedajú polohe Zeme v strede vesmíru, a, tát~ zhoda
by nebola, keby sa tam Zem nenachádzala.
Iné dôvody, ktore ma Ptolemaios alebo iní astronómovia, môžem uviesť teraz, ak chcete, alebo potom,
ak mi odpoviete na tieto Aristotelove dôvody.
. ,
Saluiati: Argumenty, ktoré sa uvádzajú v tejto veci, sú dvoJak~ho
druhu: jedny sa vzťahujú na zemské javy bez akéhokoľve~ vzťah~ k h~lezdam a druhé sa zaoberajú javmi a pozorovaním nebeskych veci, Aristotelove argumenty sú najvyčerpávajúcejšie
o veciach okolo nás a ost~tné
necháva astronómom; ale bude dobre, ak sa vám to páči, vyskúšať tl~~O
skúsenosti o Zemi a potom sa dáme do toho druhého druhu. Keďze
Ptolemaios, Tycho a iní astronómovia
a filozofi okrem Aristotelových
argumentov,
ktoré potvrdili a posilnili, iné nevytvorili,
my môžem~
všetky tieto argumenty spojiť dokopy, aby sme ten istý alebo podobny
argument nepoužili dvakrát.P Pán Simplicio, urobíte to vy, alebo chcete,
aby som to urobil ja? Ako sa vám bude páčiť.
,.
.•
Simplicio: Bude lepšie, keď to urobíte vy, keď ze ste to VIac študovali. Máte ich pohotovejšie a vo väčšom počte.
.
Saluiati: Najsilnejším dôvodom zo všetkých je prípad ťažkých telies
padajúcich
zhora nadol priamočiarym
a zvislým pohybom na pov:,ch
Zeme; keby sa Zem pohybovala
otáčavým
denným
pohy~om, vez.a'
z vrchu ktorej by sme pustili kameň, bola by v čase padania kameňa
unášaná pohybom Zeme, prebehla
by mnoho sto lakťov na východ,
a pre takú vzdialenosť by musel kameň dopadnúť na Zem ďaleko o~
"veže. Tento fakt dokazujú aj inou skúsenosťou, t. j. spustením olovene]
gule z vrchu lodného stožiara, keď loď stojí, pričom miesto dopa~~
označíme blízko nohy stožiara: keby sme z toho istého miesta spustili
tú istú guľu, keď sa loď pohybuje, dopadla by pre veľkú vzdialenosť,
ktorú loď prešla od času pádu olova, ďaleko od označeného ~iesta,
a to len preto, že prirodzený pohyb gule, pustenej v~rne, deje sa pr~am~čiaro do stredu Zeme. Tento argument potvrdíme skusenosťou, ktoru mame so strelou vystrelenou do veľmi veľkej výšky; nech je to guľa vy:
pudená z dela smerom kolmým na horizont a zotrvá v stúpaní apadam
toľký čas, za ktorý by sme boli spolu s delom unesení Zemou na mnoho
míľ na východ, takže padajúca guľa by nikdy nemohla dopadnú~ pred
delo, ale iba o toľko na západ, o koľko by Zem prešla dalej na vychod.
Pridávajú ešte tretiu, účinnejšiu skúsenosť, podľa ktorej keď vystrelím~
z dela jednu guľu letiacu smerom na východ a potom druhú rovnakej
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dobre jeho dôkazy a neprenikne do nich. Ale ešte počujete o inej novo te
a o nasledovateľoch nového systému, ktorí vymýšľajú proti sebe samým
oveľa silnejšie skúmania,
skúsenosti a dôvody ako výplody Aristotela
a Ptolemaia, alebo počujete o iných odporcoch týchto záverov: a tak sa
budete môcť presvedčiť, že nie pre nevedomosť alebo neskusenosť sa

váhy apod
tým istým elevačným uhlom smerom na západ, západná
strela doletí oveľa ďalej ako východná, lebo guľa letí smerom na západ
a delo je unášané Zemou na východ; guľa by dopadla na Zem tak ďaleko
od dela, ako trvá združený pohyb dvoch dráh, jednej smerom západným,
vykonanej samou guľou, a druhej od dela, vykonanej Zemou smerom
východným; a naopak, od dráhy vykonanej guľou vystrelenou smerom
na východ by bolo treba odpočítať dráhu, ktorú vykonalo delo nasledovaním pohybu gule; povedzme, že dráha vykonaná guľou meria 5 míľ
a že Zem v porovnaní s časom letu gule prešla 3 míle, pri západnej
strele by dopadla guľa na Zem o 8 míľ ďalej od dela, t. j. 5 míľ smerom
na západ a 3 míle, ktoré prešlo delo smerom na východ; ale východná
strela by doletela len na 2 míle, keď odpočítame od 5 míľ strely 3 míle
na pohyb dela smerom na tú istú stranu; ale skúsenosť ukazuje, že
dráhy sú rovnaké; teda delo sa nepohybuje, a preto ani Zem. Ale aj
strely smerom južným
a severným
potvrdzujú
nepohyblivosť
Zeme,
nikdy by sme síce netrafili do cieľa, keby sme odstránili mušku, ale
strely by leteli vždy na západ, lebo cieľ unášaný pohybom Zeme leží
na východ, pokiaľ guľa letí vo vzduchu. Ale strely ani smerom na juh
ani smerom na východ alebo na západ by nedoleteli presne, východné
vysoko a západné nízko, aj keby sme strieľali naraz, keďže dráhu strely
pri oboch výstreloch tvorí dotyčnica, t. j. čiara paralelná s horizontom,
a keďže denným pohybom Zeme horizont vždy klesá smerom na východ
a dvíha sa od západu (preto sa nám zdá, že východné hviezdy vystupujú a západné zapadajú),
preto by aj východný cieľ mal klesať pod
strelou a strela by letela vysoko a zasa pri stúpaní západného cieľa by
letela nízko smerom na západ. Nemohli by sme teda do nijakého smeru
strieľať presne; a keďže skúsenosť tomu protirečí, treba povedať, že Zem
je nepohyblivá.
Simplioio: Ach, to sú krásne argumenty,
na ktoré nemožno dať
platnú odpoveď.
Salviati: Pre vás sú snáď nové?
Simplicio: Naozaj nové. Teraz vidím, aká bola príroda
vľúdna
a koľkými krásnymi
skúsenosťami
vám pomáhala, aby sme spoznali
pravdu. Ó, ako sa zhoduje jedna pravda s druhou a všetky sa usilujú
zdať nedobytnými.
Sagredo: Aká škoda, že za Aristotelových čias neboli delá. Bol by
nimi odhalil nevedomosť a bol by hovorilo
veciach sveta bez akéhokoľvek váhania.
Salviati: Veľmi mi na tom záleží, aby vám boli tieto argumenty
nové preto, aby ste neostávali väčšinou pri názoroch peripatetikov, ktorí
si myslia, že keď sa niekto od učenia Aristotelovho oddiali, nepochopí
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odhodlali zastávať taký názor.
Sagredo: Je nevyhnutné,
aby som vám pri tejto, príležito~ti vyro~prával niektoré príhody, ktoré sa mi st~1i potom: keď som zacal cho~~ť
na rozpravy o tomto názore. Bol som este mlady a sotva som dokončil
štúdium filozofie, ktoré som potom zanechal, aby som sa mohol veno;,ať
inému zamestnaniu,
keď sa stalo, že istý cudzinec z Rostoku, m~shm,
že sa menoval Cristian Vurstítíua'",
nasledovateľ Kopernikovho nazoru,
prišiel do nášho kraja a v jednej akadémii urobil dve alebo tri pred~ášky
o tejto veci za účasti poslucháčov, ktorí prišli skôr pre novotu na~et~
než pre iné; ja som sa na tej prednáške nezúčastnil, lebo som mal lst~
dojem, že taký názor nemôže byť nič iné než z~am:nit~ ši~lenstvo. !<:ď
som sa potom opýtal niektorých, ktorí tam boh, všetci ml povedah: ze
si z neho robili žarty, okrem jedného, ktorý mi povedal, že táto vec vobec
nebola smiešna; keďže som toho človeka považoval za inteligentného
a veľmi obozretného muža, oľutoval som, že som tam nešiel, a odvted~
som sa ho začal vypytovať, keď som sa stretol s nejakou vecou, na ktoru
sa vzťahuje Kopernikov názor, či mal aj on stále ten istý názor; z mnohých, ktorých som sa to opýtal, našiel Rom iba jedného, ktorý mi nepovedal, že je už dávno opačného názoru a že prišiel na nové stanovisko pod ťarchou dôkazov, ktoré ho presvedčili; vyskúšal som ich potom
jedného za druhým, aby som videl, ako ovládajú dôvody opačnej strany,
a zistil som že všetci ich ovládajú veľmi pohotovo, takže som skutočne
nemohol povedat, že by snáď z nevedomosti alebo pre márnivosť
alebo ako sa hovorí, pre dobrý vtip - zastávali tento názor. Naopak.
pokiaľ som sa pýtal peripatetikov
a zástancov Ptolen:aia (pr~ zaují~.avosť som sa pýtal mnohých), ako preštudovali Kopermkovu knihu, našiel
som veľmi málo takých ľudí, ktorí ju ani nevideli, ale takého, o ktorom
by som bol mohol myslieť, že jej porozu~el,
ani jedné~o; 0v~ n~sledo~
vateľov peripatetického
učenia som sa uslloval. dozvedl~ť, .Cl. me~:ory
z nich mal dakedy iný názor, nenašiel som tak Isto medzi mI~ll am le~ného. Preto teda myslím, že každý, kto je zástancom Kopermkovho nazoru, musel mať prv opačný názor, a naopak, niet niekoho z nasl~dovateľov Ptolemaia a Aristotela, ktorý by bol mal najprv Kopermkov
názor a potom by ho vymenil za aristotelovský.
Keď som uvažoval
o týchto veciach, začal som veriť, že to~o, kto, nec~á s~a~ý, :auž~v~n~
a od pradávna nasledovaný názor pre iny, zastavany veľmi malo ľuďmI
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a zaznávaný všetkými školami a ktorý sa javí ako najväčší paradox,
museli k tomu pohnúť - aby som nepovedal prinútiť - veľmi účinné
dôkazy. Preto ma tak zaujímala táto vec a zasiahol som do nej až do
dna, ako sa vraví, a veľmi si cením stretnutie s vami, lebo som počul
od vás všetko to, čo sa už povedalo a čo ešte možno povedať o tejto
veci, ktorá silou vašich dôvodov iste musí byť odhalená a postavená do
svetla istoty.
Simplicio: Len keby u nich nechýbal názor a skúsenosť a keby
v poslednom neboli viac zmätení ako v prvom.
Sagredo: Zdá sa mi celkom isté, že sa to nestane v nijakom prípade.
Simplicio: Prečo nie? Ja sám som o tom celkom presvedčený, lebo
čím ďalej postupujeme, tým som zmätenejší.
Sagredo: To je príznakom toho, že dôvody, ktoré boli zhrnuté, prevýšili pravdivosť vášho názoru, začali meniť váš názor a pomaly vás
prinucovať, ak nie prejsť, tak aspoň smerovať k opačnému názoru. Ale
ja, ktorý som teraz, ako som aj vždy bol, ľahostajný, veľmi silne dúfam,
že získam pokoj a istotu; a vy ho tiež neodmietajte,
ak chcete počuť
o tom, čo mi dodáva toľko nádeje.
Simplicio: Vypočujem to veľmi rád a bolo by pre mňa veľmi milé,
keby to aj na mňa mohlo mať taký istý účinok.
Sagredo: Ráčte mi teda odpovedať na moje otázky. Povedzte mi
najprv, pán Simplicio, či to nie je záver, v ktorom hľadáme poznanie,
ak treba tvrdiť s Aristotelom a Ptolemaiom, že len Zem stojí v strede
vesmíru a nebeské telesá sa všetky pohybujú; alebo stojí len hviezdna
sféra so Slnkom v strede a Zem je mimo nej a či tie pohyby, ktoré sa
nám javia ako pohyby Slnka a stálic, prináležia Zemi?
Simplicio: Sú to tie závery, o ktorých sa diskutuje.
Sagredo: Tieto dva závery nie sú také, že by jeden z nich musel
byť nevyhnutne pravdivý a druhý nepravdivý?
Simplicio: Tak je; máme tu dilemu, ktorej jedna časť musí byť nevyhnutne pravdivá a druhá falošná, lebo medzi pohybom a pokojom ako
protirečeniami
niet tretieho ani vtedy, keby sme mohli povedať: "Zem
sa ani nepohybuje, ani nestojí; Slnko a hviezdy sa ani nepohybujú, ani
nestoja."
Sagredo: Zem, Slnko, to sú vlastne veci malé alebo značne veľké?
Simplicio: Sú to najhlavnejšie,
naj ušľachtilejšie a najpodstatnejšie
telesá vesmíru, veľmi rozsiahle a význačné.
Sagredo: A pohyb a pokoj, aké sú to vlastnosti prírody?
Simplicio: Sú také významné a podstatné, že sama príroda sa nimi
definuje.
Sagredo: Teda večný pokoj a pohyb sú dve veľmi značné podmien-
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ky v prírode, ukazujúce najvacsiu rôznosť pripisovanú
najhlavnejším
telesám vesmíru, pomocou ktorých možno prísť len k najrozličnejším
výsledkom.
Simplicio: Tak je to celkom iste.
Sagredo: Teraz mi odpovedzte na iný bod. Myslíte, že v dialektike,
rétorike, fyzike, metafyzike, matematike a napokon vo všetkých rozpravách sú argumenty schopné dokázať niekomu a presvedčiť ho o tom,
ktoré závery sú pravdivé a ktoré falošné?
Simplicio: Nie, pane, naopak, pokladám za isté a som presvedčený,
že na dokázanie jedného pravého a nevyhnutného
záveru jestvuje v skutočnosti nielen jeden, ale aj mnoho silných dôkazov a dalo by sa o ňom
rozprávať a uvádzať tisíce porovnaní bez toho, že by sme narazili na
nejaký odpor, a čím viac by ho chcel nejaký sofista zakaliť, tým jasnejšia
by bola jeho istota; a naopak, na dokázanie, že falošný názor je pravdivý, nedalo by sa uviesť nič iné ako klamstvo, sofizmy, paralogizmy,
dvojzmysly a prázdne bezpodstatné rozpravy, plné rozporov a protirečení.
Sagredo: Teda ak večný pohyb a večný pokoj sú takými podstatnými a takými rôznymi vlastnosťami prírody, že od nich závisia len tie
najrozličnejšie následky spôsobené Slnkom a Zemou, takými mohutnými
a význačnými telesarni vesmíru, a keď je už nemožné, aby jeden z dvoch
protirečivých
dôkazov bol pravdivý a druhý falošný, a na dokázanie
toho falošného názoru nemôžeme uviesť nič iné iba klamstvo, a ten
pravdivý je presvedčivý pre všetky druhy zhrnutých dôkazov, ako potom
chcete, aby ten váš dôkaz, ktorý bude ochotne podporovať pravdu, nebol
presvedčivý? Musel by som byť slabomyseľným hlupákom skomoleného
úsudku, so sprostým rozumom a zmyslarni, slepým v týchto úvahách,
aby som nerozoznal svetlo od tmy, drahokam od uhlia a pravé od falošného.
Simplicio: Hovorím vám, a už som vám to povedal aj inokedy, že
najväčším majstrom, ktorý naučil spoznávať sofizmy, paralogizmy a iné
klamstvá, bol Aristoteles, ktorý sa v tejto veci nikdy nemohol pomýliť.
Sagredo: Vy máte vždy len toho Aristotela, ktorý už nemôže rozprávať; a ja vám poviem, že keby bol Aristoteles tu, súhlasil by s nami,
alebo by rozriešil naše problémy pomocou iných, lepších dôvodov a presvedčil by nás. Ba čo viac, vy sám, keď ste počúvali o skúsenostiach
s delami, neobdivovali ste ich a nepriznali ste si, že sú pádnejšie ako
Aristotelove?
Spolu s tým nevidím, že by sa pán Salviati, ktorý ich
uviedol ako vyskúšané, veľmi presne zvážené, priznal, že je o nich, ako
aj o iných a účinnejších dôvodoch, ktoré ako naznačuje, nám môže
povedať, presvedčený podobne. Neviem, na akom základe chcete pokračovať v rozprave o prírode, ktorá za tie dlhé veky zdetinštela a zabudla
36 Antológia
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vytvoriť dômyselné špekulácie a vie ich už vytvoriť snáď len u tých,
ktorí sa stali otrokmi Aristotela a môžu myslieť len jeho umom a cítiť
jeho zmyslami. Ale vypočuj me zvyšok dôvodov priaznivých jeho názoru,
podrobiac ich skúške, triediac ich a uvažujúc o nich vedeckou metódou.
Salviati: Prv než by sme pokračovali, musím povedať pánu Sagredoví, že v týchto našich rozpravách vystupujem ako zástanca Kopernika, berúc na seba jeho masku; ale nechcem, aby ste usudzovali podľa
mojich rečí, ako na mňa pôsobili vnútorné dôvody, ktoré uvediem v jeho
prospech, kým sme unášaní predstavením
určitého deja, ale usudzujte
potom, keď snímem zo seba tú masku a budem sa vám zdať iný ako
na scéne. Ale pokračujme ďalej. Ptolemaios a jeho nasledovatelia
uvádzajú inú skúsenosť, podobnú skúsenosti so strelami, a poukazujú na
predmety, ktoré sa oddelené od Zeme držia vysoko vo vzduchu, ako
napríklad mračná a lietajúci vtáci; a keďže o nich nemožno povedať,
že sú unášané Zemou, pretože nie sú s ňou zrastené, nie je možné, aby
mali jej rýchlosť, mali by sme povedať, že všetky sa pohybujú veľmi
rýchlo smerom na západ; a keby sme my, unášaní Zemou, prešli našou
rovnobežkou za 24 hodín, čo predstavuje najmenej 16000 míľ, ako by
mohli vtáci stačiť za takým behom?
V skutočnosti ich vidíme lietať
ľubovoľne, bez najmenšieho viditeľného rozdielu tak na východ, ako aj
na západ. Okrem toho, ak jazdíme na koni, dosť ostro cítime, ako nám
udíera vietor do čela, potom aký vietor by sme mali cítiť od východu,
keďže sme unášaní veľmi rýchlym pohybom proti vetru? No jednako
necítime taký účinok. A mám tu ešte iný veľmi dôvtipný dôvod, čerpaný
z istej skúsenosti, a to takýto.l" kruhový pohyb má schopnosť odtrhnúť,
vzdíalíŕ a odpudzovaŕ od svojho stredu častice pohybujúceho
sa telesa
kedykoľvek, ak pohyb nie je veľmi pomalý alebo ak častice nie sú medzi
sebou veľmi pevne viazané; tak napríklad keby sme veľmi rýchlo otáčali
jedno z tých veľkých kolies, vnútri ktorých by chodili jeden alebo dvaja
ľudia a prekladali by nejaké ťažké bremená, povedzme kopu veľkých skál
alebo naložené člny, ktoré by prevážali, ťahajúc ich po zemi od jednej
rieky k druhej, častice tohto rýchlo sa otáčajúceho kolesa by sa rozleteli,
keby neboli veľmi pevné spojené, a bolo by treba veľmi silne pripevniť
na vonkajšiu časť kolesa ťažké kamene alebo iné ťažké predmety, aby
mohli odporovať impulzu, ktorý by ich inak rozhodil na rôzne strany
ďaleko od kolesa, a tým aj od jeho stredu. Keby sa však Zem pohybovala
takouto a ešte väčšou rýchlosťou, aká záťaž, aká pevnosť malty alebo
iného spojiva by udržala skaly, budovy a celé mestá tak, aby ich prudký
pohyb nevrhol k nebu? A ľudia a zvieratá, ktorí nie sú ničím pripevnení
k zemi, ako by odporovali takej prudkosti?
Medzitým však vidíme, že
oni a tak isto aj značne menšie predmety, ako kamienky, piesok, lístie,
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ležia na zemi v úplnom pokoji, a keď padajú, padajú na ňu, hoci aj
veľmi pomalým pohybom. Toto sú, pán Simplicio, najsilnejšie
argumenty, čerpané - aby sme tak povedali - z pozemských javov; ostávajú však argumenty iného druhu, t. j. tie, ktoré sa vzťahujú na nebeské
javy, majúce dôvody skôr dokázať, že Zem sa nachádza v strede vesmíru,
a zbaviť ju teda ročného pohybu okolo neho, pohybu, ktorý jej pripisuje
Kopernik; keďže tieto dôvody majú celkom odlišný charakter, budeme
ich môcť uvádzať len po preskúmaní
sily doteraz uvedených dôkazov.
Sagredo: Čo poviete, pán Simplicio? Nezdá sa vám, že pán Salviati
môže a dokáže vysvetliť Ptolemaiove a Aristotelove dôvody? Myslíte,
že je niekto medzi peripatetikmi,
kto by natoľko ovládal Kopernikove
dôkazy?
Simplicio: Keby som si na základe rozpráv, ktoré sme viedli až
doteraz, nebol utvoril dokonalú predstavu o pevnosti učenia pána Salviatiho a o bystrosti umu pána Sagreda, radšej by som ušiel, nepočúvajúc už ďalej nič, lebo sa mi zdá nemožným odporovať takým overeným
skúsenostiam;
chcel by som, nepočúvajúc nič iné, ostať pri svojom starom názore, lebo ak bol falošný, bude ospravedlnený
tým, že sa opiera
o veľmi pravdepodobné
dôvody, a keď sú tieto dôvody mylné, ktoré
dôkazy boli vôbec také krásne?
.
Sagredo: Bude predsa dobré vypočuť odpovede pána Salviatiho; tie,
ktoré z nich budú pravdivé, musia byť ešte lepšie a nekonečne lepšie
a zlé musia byť zasa najhoršie, ak je pravdivé metafyzické tvrdenie, že
pravdivé a krásne je to isté ako na druhej strane mylné a škaredé. Preto,
pán Salviati, nestrácajme ďalej čas.
Salviati: Ak sa dobre pamätám,
prvý argument pána Simplicia
bol tento: Zem sa nemôže pohybovať kruhovým pohybom, pretože tento
pohyb by jej musel byť nanútený, a teda by nebol trvalý. Ďalej dôvodom toho, že by bol násilný, je to, že keby bol prirodzený, pohybovali
by sa aj časti Zeme do kruhu, čo je nemožné, pretože prirodzeným pohybom čiastok je pohybovať sa priamočiaro dolu. Odpovedám,
že by
bolo lepšie, keby sa bol Aristoteles jasnejšie vyjadril, keď povedal: "Ciastky
by sa tiež pohybovali kruhovým pohybom," pretože poňatie kruhového
pohybu sa môže brať dvojakým spôsobom: prvý, že každá oddelená čiasttočka by sa pohybovala okolo svojho stredu, kresliac malú dráhu, alebo
že sa glóbus v tom istom čase otáčal spolu s ním. Prvé poňatie by bola
veľká nedôslednosť, pretože by to bolo tak, ako keby niekto povedal,
že každá čiastočka kruhu musí byť kruhom, alebo pretože Zem je síérická, každá čiastka Zeme musí byť guľou, veď axióma takto hovorí:
"Eadem est ratio totius et partium."
Ak by sme vzali druhé poňatie
a to, že čiastky podobne ako celok sa pohybujú okolo jedného centra,
36'
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tvrdil by som, že to tak je a vám namiesto Aristotela pripadá úloha
dokázať, že nie.
Simplicio: Toto dokazuje Aristoteles na mieste, kde hovorí, že prirodzeným pohybom čiastok je pohyb priamočiary
k stredu vesmíru.
a z toho vyplýva, že kruhový pohyb im nemôže prislúchať.
Salviati: Či nevidíte, že v tých istých slovách je aj popretie jeho
tvrdenia?
Simplicio: Akým spôsobom? Kde?
Salviati: Či nehovorí, že kruhový pohyb Zeme by bol násilný a že
nie je večný? A že to je absurdum, pretože poriadok sveta je večný?
Simplicio: Tak hovorí.
Salviati: Ale ak platí, že čo je násilné, nemoze byť večné, platí
potom aj opak, že čo nemôže byť večné, nemôže byť prirodzené. Pohyb
Zeme nadol nemôže byť v nijakom prípade večný a tým menej prirodzený, lebo nemôže byť prirodzený nijaký pohyb, ktorý nie je večný.
Ak však predsa pripustíme,
že Zem sa pohybu-je kruhovým pohybom,
táto vlastnosť môže byť večná v súvislosti so Zemou i s jej čiastkami.
a teda prirodzená.
Simplicio: Priamočiary pohyb čiastok Zeme je prirodzený a je večný
a nikdy sa nemôže stať, že by sa čiastky nepohybovali
priamočiarym
pohybom, pravdaže, ak odstránime všetky prekážky.
Salviati: Pán Simplicio, zabiehate do dvojzmyselností a ja vás chcem
z nich vyviesť. Povedzte mi, či veríte, že loď, ktorá pláva z Gibraltarskej
úžiny do Palestíny, bude sa večne pohybovať k tým brehom, idúc tým
istým kurzom?
Simplicio: V nijakom prípade nie.
Salviati: Prečo nie?
Sim plicio: Pretože tá plavba je ohraničená
úžinou a brehom Palestíny, keď prejde túto vzdialenosť, čas je skončený; iba vtedy, keby sa
niekto odhodlal ísť späť, pravda, opačným smerom, ale to by bol pohyb
prerušený, a nie súvislý.
.
Salviati: Pravdivá odpoveď. Ale plavba z úžiny Magalhaesa
cez
oceán, cez Moluky, cez mys Dobrej nádeje a potom znova cez úžinu,
oceán atď. - toto by sa mohlo opakovať?
Simpiicio. Pravdaže, lebo toto je okruh a vrátime sa, odkiaľ sme
vyšli, a možno to opakovať bez toho, aby sa pohyb prerušil.
Salviati: Teda loď na tejto ceste by mohla plávať večne.
Simplicio: Mohla by, keby bola z trvalého materiálu; ale keď sa
loď rozsype, skončí sa plavba.
Salviati: Ale v Stredozemnom mori, keby loď nepodliehala zničeniu,
nemohla by sa plaviť večne k brehom Palestíny, lebo taká cesta je niečím
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ohraničená.
Teda dve veci sú nevyhnutné,
aby sa pohybujúce teleso
mohlo pohybovať bez prerušenia: pohyb nesmie byť ohraničený a pohybujúce sa teleso nesmie podliehať zničeniu, musí byť večné.
Sim plicio: Všetko toto je potrebné.
. ,
Salviati: Teda vy sami priznávate,
že je nemožné, aby sa nejak:
teleso pohybovalo večne priamočiarym
pohybom, lebo pohyb, nech Ul
ide o pohyb nahor alebo nadol, vy sám obmedzujete kruhom a stredo~;
a tak ak pohybujúce sa teleso, teda Zem, je večné, potom z toho, ze
priamočiary
pohyb svojou prirodzenosťou
nie je ~ečný, ale ohraničvený
určitými medzarni, vyplýva, že nemôže patriť Zemi, ba - ako sa vcera
povedalo - sám Aristoteles je nútený uznať zemský glóbus za v~č~?Keď vy poviete, že čiastky Zeme sa vždy pohybujú nadol, odstraňujúc
si prekážky, jasne si protirečíte, lebo stále si musia odstraňovať prekážky, ak chcete, aby sa hýbali. Lebo ak by raz p~dli, museli, by
byť násilne vrátené nahor a zasa by padli druhý raz. C.~ sa z~sa ty~a
toho, že priamočiary
pohyb patrí alebo by mohol patrít Zemi, zatiaľ
čo vesmír ostáva vo svojom dokonalom poriadku, nuž bráňte, ako sa
vám dá, jej nehybnosť (ak jej nechcete dať pohyb kruhový).
v
Simplicio: Čo sa týka nehybnosti,
Aristotelove argumenty a este
k tomu iné, ktoré ste tu povedali, sú dostačujúce a podľa mňa by bolo
treba veľa námahy, aby boli vyvrátené.
Salviati: Prejdime k druhému argumentu: telesá, o ktorých s istotou
vieme, že sa pohybujú kruhovým pohybom, majú viac pohybov ~kc
jeden - okrem primum mobile; a teda ak sa Zem pohybuje kruhovym
pohybom, musí sa pohybovať dvoma pohybmi, z toho by nasledoval~
zmena východu a západu stálic, a to sa nestáva; a teda atď. Odpoveď
je jasná a spočíva v samom argumente, ba dáva nám ju do úst Aristoteles a vy, pán Simplicio, ju iste poznáte.
Simplicio: Nepoznám ju a nečítal som ju.
Salviati: To nemôže byť, veď je vám to jasné.
Siniplicio: S vaším láskavým povolením pozriem sa do textu.
Sagredo: Hneď dáme priniesť knihu.
Siniplioio: Ja ju nosím vo vrecku. Tu je; a viem aj to miesto, ~e
to v druhej knihe O nebi, kapitola 14, text 97, tu je to: Praeterea, o~ma
quae feruntur latione circulari, subdeficere videntur, ac moveri plur~bus
una latione praeter primam sphaeram; quatenus et Terram necessarrum
est, sive circa medium, síve in medio posita feratur, duabus m?veri lationibus: si autem hoc accriderit, necessarium
est fieri mutatíones
ac
conversiones fixorum astrorum: hoc autem non videtur fieri; sed semper
eadem apud eadem loca ipsius et oriuntur et occídunt.l" Ja v tomto
nevidím nijaký blud a zdá sa mi to veľmi správne.
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~alviati: A ~ne vt.oto pre~ítanie odhalilo ešte iný omyl. Dávajte
po.zor. ~va postoje Cl dva zavery tu chce Aristoteles uviesť. Je tu
mle.nka tych, ktorí Zem umiestňujú do stredu a dávajú jej pohyb okolo
svojho stredu, druhá je mienka tých, ktorí ju dávajú ďaleko od stredu
~ ~ávajú jej pohyb okol~ toho stredu. Aristoteles chce oboch poraziť tým
:st~m argum~ntom. Ja vsak tvrdím, že sa mýli: oproti prvej mienke tým,
z: Je tu d,voJzmysel~osť a paralogizmus,
a oproti druhej je to falošný
zaver. Poďme k prvemu postoju, podľa ktorého Zem je v strede a dáva
Je] pohyb okolo vlastného stredu, a postavme sa s námietkou Aristotela:
vše~ky. ľohyblivé telesá, ktoré sa pohybujú kruhovým pohybom, zdá sa,
o~tavaJu vzadu a pohybujú sa, okrem prvej sféry (ktorá je primum mobíle) , via~ ako jedný~ pohybom. A tak Zem, ktorá sa hýbe okolo svojho
stred~, suc postavena do stredu, musí sa pohybovať dvoma pohybmi
a ostava ~zadu; keby sa t?to stalo, menili by sa východy a západy stálic;
a t?ho me sme svedkami: a tak Zem sa nepohybuje atď. Tu je paralogízmus a takto hovorím s Aristotelom, aby som odkryl omyl. Hovoríš,
Aristoteles, že Zem postavená v strede sa nemôže hýbať, pretože by musela mať dv~ pohyby, a ak by bolo potrebné pririeknuť jej len jeden
pohyb, povazoval by si za nemožné, že by sa hýbala len tým jedným
po~y!>von:: l:bo ~y si sa našiel v ťažkostiach pripustiť mnohosť pohybov.
Pnpu~ťas, . ze vsetky telesá sveta sa pohybujú viac ako jediným pohybom, Iba Jedno teleso sa pohybuje jediným pohybom; a toto je sféra,
kde všetky stálice a planéty sa pohybujú svorne od východu na západ;
keby Zem mala byť touto prvou sférou, ktorá jediným pohybom spôsobuje, že sa hviezdy objavujú na východe a idú na západ, ty by si jej
tento pohyb neodoprel. Nuž, Aristoteles, ak chceš niečo dokázať musíš
ukázať, že Zem umiestená v strede nemôže sa pohybovať jediným pohybom a že ani prvá sféra nemôže mať len jeden pohyb. V opačnom
prí~adev robíš. vo svojom sylogizme chybu, pretože to isté aj tvrdíš, aj
~opleras '. Pr~Jdeme teraz k druhej mienke, k mienke tých, ktorí tvrdia,
ze Zem Je daleko od stredu a otáča sa okolo tohto stredu, a ktorí ju
p~važujú za planétu a súčasne za blúdíacu hviezdu. Proti tomuto postoju
dava argument, ktorý je po formálnej stránke dobrý, ale po stránke
obsahovej zlý. Ak totiž pripustíme, že Zem sa takto otáča a že sa pohybuje dvoma pohybmi, to by so sebou neprinášalo zmeny vo východe
a západe hviezd, ako to na príslušnom
mieste dokážem. A tu chcem
ospravedlniť Aristotelov omyl, ba chcem ho pochváliť za to, že uviedol
najjemnejší
argument, aký možno použiť proti Kopernikovým
zástancom; ak je Aristotelov argument prenikavý a naoko uzatvárajúci, uvidíte,
aké jemné a prenikavé je aj jeho rozlúštenie, vynájdené nie menej bystrým
umom, ako bol Koperník, a z toho, ako ťažko pochopiť toto rozlúštenie,
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zistíte, že práve tak ťažko ho aj nájsť. Nechajme zatiaľ odpoveď, ktorú
dostanete
na príslušnom
mieste. Poďme k tretiemu argumentu,
tiez
k Aristotelovmu, ku ktorému netreba veľa repliky, lebo sme na to odpovedali včera a dnes. Tvrdí, že pohyb ťažkých telies prebieha od prírody
po priamej čiare k stredu, skúma, či k stredu Zeme alebo stredu vesmíru,
a prichádza k záveru, že je to k stredu vesmíru a len v niektorom prípade
k stredu Zeme. Prejdime k štvrtému argumentu; tu sa treba dlhšie zastaviť, pretože sa opiera o tú skúsenosť, z ktorej berie najviac argumentov. Aristoteles hovorí, že najistejším argumentom nehybnosti Zeme je,
že sa strely vracajú po tej istej čiare dolu, odkiaľ sa vystrelili, ba aj
vtedy, ak boli naozaj vysoko. To by sa nemohlo stať, keby sa Zem
pohybovala,
pretože kým by strela prešla dráhu hore a dolu, miesto
výstrelu by sa posunulo daleko na východ: potvrdzuje sa to guľou vystrelenou z dela, ako aj inými argumentmi,
ktoré použili Aristoteles
a Ptolemaios, ked videli ťažké telesá, padajúce po priamke zvislo na
zemský povrch. Nuž aby sme začali rozväzovať tieto uzly, pýtam sa
pána Simplicia, či by sa prieči! niekto Ptolemaiovi a Aristotelovi,
že
ťažké telesá, ked padajú z výšky, nejdú zvislo, teda priamo do stredu.
Akým spôsobom by to dokázali.
Salviati: Teda z jediného pozorovania,
že kameň padne bezprostredne vedľa veže, nemôžete určite tvrdiť, že opisuje priamu a zvislú
čiaru, ak prv nepredpokladáte,
že Zem stojí nehybne.
Simplicio: Tak je, lebo keby sa Zem hýbala, pohyb kameňa by bol
šikrný, a nie zvíslý.
Salviati: Teda paralogizmus Aristotela a Ptolemaia, v ktorom predpokladajú
ako známe to, čo chcú ukázať, je zrejmý a jasný a vami
odhalený.
Simplicio: Ako? Mne sa zdá, že sylogizmus je dobre formovaný,
ale nevyhovuje principiálnej požiadavkeY
Salviati: Pozrite sa ako. Nože mi povedzte, či si nekladie pri dôkaze
neznámy záver?
Simplicio: Neznámy, lebo ináč by ho bolo zbytočné dokazovať.
Salviati: Či však nemá byť stredný termín známy?
Simplicio: Je to potrebné, lebo by to ináč znamenalo chcieť dokázať
ignotum per aeque ígnotum."
Salviati: Nie je naším neznámym záverom, ktorým máme dokázať
nehybnosť Zeme?
Simplicio: To je ono.
Salviati: Či nie je priamy a zvis Iý pád kameňa stredným termínom,
ktorý musí byť známy?
Simplioio: To je stredný termín.
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Salviati: Avšak pred chvíľou ste prišli k záveru, že nemo zeme vedieť, či je taký pád priamy a zvíslý, ak nie je prv známe, že je Zem
nehybná. Teda vo vašom sylogizme istota stredného termínu pochádza
z neistoty záveru. Tak vidíte, aký a aký veľký je paralogizmus.

*
Salviati: Je pravda, že Kopernikov systém vnasa do Aristotelovho
vesmíru nesúlad; ale my hovoríme o našom vesmíre, pravom a skutočnom. Ak tu ide o rôznosť podstaty Zeme a nebeských telies, tento autor
ju podľa Aristotela odvádza zo zničiteľnosti tejto a nezničiteľnosti tamtých a z tejto rôznorodosti uzatvára, že Slnko a stálice sa pohybujú
a Zem stojí; ale predpokladajúc to, čo je v otázke, znovu upadá do paralogizmu, pretože Aristoteles odvodzuje nezničiteľnosť nebeských telies
z pohybu, o ktorom je práve spor, či patrí im alebo Zemi. O bezcieľnosti
týchto rétorických ilúzií sa už dosť hovorilo. Či môže byť väčší nezmysel
ako tvrdenie, že Zem a prvky boli oddelené a zatlačené z nebeskej sféry
do mesačného kruhu? A či aj tento nie je súčasťou nebeskej sféry
a umiestený uprostred ostatných? Či to nie je jeden zo spôsobov, ako
oddeľovať čisté od nečistého, choré od zdravého a dávať príbytok nakazeným uprostred mesta. Ja som si vždy myslel, že lazaret má byť čo
najďalej od ľudí. Kopernik obdivuje rozdelenie vesmírnych častí, pretože
boh stvoril veľkú lampu, ktorá má osvetľovať celý jeho chrám a byť
v strede, a nie niekde na boku. Že je zemeguľa medzi Venušou a Marsom,
v krátkosti si objasníme. A vy sám ju podľa tohto autora dokážete odtiaľ
dostať. Ale pre milosť božiu, nesaďme tieto rétorické kvietky do pevnej
zeme dôkazov, radšej ich nechajme rečníkom alebo ešte skôr básnikom,
ktorí svojimi krásnymi slovami vedia vynášať aj najobyčajnejšie, ba
niekedy aj nebezpečné veci. Ak nám nič neostáva, poponáhľajme sa!
Simplicio: Je tu ešte šiesty a posledný argument: podľa toho je
veľmi nepravdepodobné,
že by sa zničiteľné teleso, podliehajúce rozkladu, mohlo pohybovať večným a pravidelným pohybom. Ako príklad
uvádza zvieratá, ktoré hoci sa pohybujú sebe vlastnými pohybmi, predsa
sa rýchlo unavia a pociťujú potrebu odpočinku, aby načerpali síl. Ale
čo majú spoločné tie pohyby s pohybom Zeme, ktorý je v porovnaní s nimi
nesmierne veľký, najmä keď sa pripúšťa, že sa pohybuje troma rôznobežnými a rôznosmernými pohybmi? Kto môže pripustiť také myšlienky
okrem tých, čo sa sprisahali, aby ich obránili. Je nezmyselné, čo hlása
v tom ohľade Kopernik: ak je vraj pohyb Zeme prirodzený a narušený
silou, umožňuje opačné javy, ako spôsobujú silné pohyby; vraj telesá,
na ktoré sa vzťahuje násilné donútenie, rozpadávajú sa a netrvajú dlho,
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zatiaľ čo tie, ktoré stvorila príroda, trvajú v najdokonalejšom poriadku.
Výrok nie je príliš istý a naše argumenty ho vyvrátia. Zvieratá sú tiež
dielom prírody, a nie telesom vzniknutým umele, ich pohyby sú prirodzené, vyplývajú z duše, t. j. z vnútorného princípu; zatiaľ násilný je
ten pohyb, ktorého zdroj sa nachádza mimo a ktorého teleso, uvedené
do pohybu, nič nedokazuje. Vždy keď zviera vykonáva vlastný pohyb
dlhší čas, trápi sa a napokon, ak sa chce nasilu premáhať, umiera. Už
sami vidíte, ako sa v prírode na všetkých stranách stretajú podrobnosti,
priečiace sa Kopernikovmu stanovisku a nikdy nehovoriace v jeho prospech. Nechcem už dlhšie vystupovať, a preto vás v mene tohto protivníka prosím, aby ste si vypočuli, čo uvádza proti Keplerovi, s ktorým
diskutuje. Ide o námietku, s ktorou Kepler vystúpil proti ľuďom, ktorým
sa zdá nevhodným a nakoniec inemožným,
že by sa hviezdna sféra
mohla rozrásť do takých nezmerateľných rozmerov, ako si to vyžaduje
Kopernikovo stanovisko. Kepler sa proti tomu stavia hovoriac: "Difficilius est accidens praeter modelum subiecti intendere, quam subiectum
sine accidente augere. Copernicus igitur verisimilius
íacít, qui auget
orbem stellarum fixarum absque motu, quam Ptolaemeus, qui auget moturn fixarum immensa velocítate."?" Autor vyvracia toto tvrdenie, vy jadrujúc údiv, ako veľmi sa Kepler mýli, keď píše, že v zhode s Ptolemaiovou hypotézou pohyb sa zväčšuje nezávisle od rozmerov telesa,
zatiaľ čo podľa neho vzrastá v závislosti od tých rozmerov, a ak sa tieto
ostatné zväčšujú, zvyšuje sa aj rýchlosť pohybu. Aby na to podal dôkaz,
predstavuje si stroj, ktorý vykoná úplný obeh za 24 hodín, a už sa môže
pohyb považovať za nesmierne pomalý. Dokazuje ďalej, že jeho polomer
predlžený na vzdialenosť deliacu nás od Slnka ukáže, že rýchlosť konečného bodu tohto stroja sa rovná rýchlosti Slnka, pri ďalšom predlžení až do
hviezdnej sféry rýchlosť tohto bodu sa bude rovnať rýchlosti stálic, hoci
rýchlosť na obvode tohto stroja bude veľmi malá. Premiestniac úvahy
o tomto stroji do hviezdnej sféry, predstavme si nejaký bod na polomere
blízko stredu vo vzdialenosti rovnajúce] sa polomeru samotného stroja;
ten istý pohyb, ktorý je vo hviezdnej sfére nesmierne rýchly, v tom
bode bude veľmi pomalý. Ale to vlastne, že sa z veľmi pomalého pohybu
stane pohyb veľmi rýchly, hoci ostane tým istým pohybom, spôsobuje
veľkosť telesa. Rýchlosť teda nevzrastá nezávisle od rozmerov telesa, ale
v závislosti od nich a od veľkosti telesa, teda úplne naopak, ako si to
predstavuje Kepler.
Salviati: Nemyslím, že by si ten autor vytvoril o Keplerovi takú
márnivú a nízku mienku len preto, aby získal presvedčenie, že Kepler
nechápal, prečo sa horný koniec priamky, vedenej od stredu do hviezdnej
sféry, vzdialený od stredu na dva lakte, dotýka tejže čiary skôr ako bod.
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Preto musí rozumieť a utvoriť si správnu predstavu o tom, čo bolo
v chápaní a Keplerovom zámere správne, a za menšiu chybu počítať
zväčšova nie nehybného telesa do obrovských rozmerov ako pripisovanie
obrovskej rýchlosti takému veľkému telesu, berúc do úvahy rozmery, to
znamená normy, ako aj príklad vzťahu iných telies v prírode, z ktorého
vidno, že rýchlosť sa zmenšuje súčasne so zväčšovaním vzdialenosti od
stredu, t. j. že ich obežné dráhy si vyžadujú viac času. Pritom v stave
pokoja, ktorý nemôže byť ani väčší ani menší, veľkosť alebo malosť
telesa nevykazuje nijaký rozdiel. Teda keby sa autorova výčitka mala
považovať za pravdivejšiu,
ako je Keplerova argumentácia,
autor by
musel rozumieť, že pre nepohybujúceho
sa činiteľa je jedno, či sa v tom
istom časovom rozpätí pohybuje teleso veľmi malých alebo obrovských
rozmerov, pretože rýchlosť sa zväčšuje len so zväčšovaním obsahu. Protiví sa to aj pravidlám,
ktorými sa riadi architektúra
prírody, ktorá
menšie glóbusy necháva obiehať po menších dráhach s kratšími časovými obdobiami, ako to vidíme pri planétach a zvlášť výrazne pri Medicejských hviezdach. Avšak čas obehu Saturna je zo všetkých časov, ktoré
potrebujú menšie glóbusy, najdlhší a trvá 30 rokov. Treba povedať,
že prejsť od tejto sféry k sfére neporovnateľne
väčšej a pridať jej pohyb
na 24 hodín znamenalo by obísť predpisy, ktorými sa riadia pohyby
glóbusov. Teda autorova odpoveď, keď sa tak nad ňou pozastavíme, nie
je namierená proti pravde a obsahu Keplerovho argumentu, ale len proti
spôsobu výkladu. Ale nakoniec autor nemôže poprieť, že umele pre~
krútil význam
slov, ak obvinil Keplera z niečoho, čo je ďaleko od
ignorantstva.
Na šťastie toto prekrúcanie
je také vulgárne, že nemôže
zoslabiť ohlas, ktorý vyvolala Keplerova doktrína u učencov. Čo sa týka
námietky proti pohybu Zeme, podľa nej by bolo nemožné, aby sa Zem
pohybovala bez toho, že by sa neunavila,
ako napríklad aj živočíchy,
ktoré sa pohybujú prirodzeným pohybom a z vnútornej pohnútky, unavia
sa a potrebujú odpočinok, aby si uvoľnili údy ...
Sagredo: Akoby som počul odpoveď Keplera, ktorý hovorí, že sú
predsa zvieratá, ktoré sa zbavujú únavy tak, že sa mecú po zemi, a teda
sa netreba obávať, že by sa Zem unavila. Naopak, možno povedať, že
jej večný a pokojný odpočinok je ustavičné otáčanie sa.
Saluiati: Ste uštipačný a bezohľadný, pán Sagredo. Nechajme žarty
bokom, keď hovoríme o vážnych veciach.
Sagredo: Prepáčte, pán Salviati, to, čo hovorím, nie je tak ďaleko
od pravdy, ako si myslíte. Totiž pohyb, ktorý slúži teles u unavenému
cestou ako odpočinok a osvieženie, môže slúžiť aj na to, aby sa únava
nedostavila,
práve tak, ako prostriedky,
ktoré zabraňujú
chorobe, sú
lepšie ako samy lieky. Som si istý, že keby sa pohyb zvierat dial tak
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ako pohyb Zeme, neunavili by sa celkom, lebo, únava zvier~ťa .~ochádz~
podľa mojej mienky z toho, že na pohyb cele~o .tela ~?Uz.I;ajU le~ tu
časť ktorá sa práve hýbe. Napríklad
pri chôdzi pOUZIVajU len lytka
a chodidlá, aby prenášali celé telo Z miesta na miesto; na druhej strane
vidíte, že srdce akoby sa neunavovalo, pretože sa pohyb~je akoby, s~m?
Pritom sa vynára otázka, či je pohyb zvieraťa prirodzeny alebo násilný:
podľa mojej mienky možno tvrdiť, že duša p~hy~uje údmi zvie~aťa prirodzeným spôsobom, aby vyvolala pohyb proti pn~od:; leb? ak je p~hy~
smerom hore pre ťažké telesá neprirodzený,
chodidlá a lytka, ktore su
tiež ťažké telesá, nemožno dvíhať bez toho, aby sme pohyb nanútili bez
únavy; pri vystupovaní po schodoch sa prenáša teleso proti svojej prirodzenej inklinácii, z čoho vzniká únava, vyvolaná prirodzeným odporom
gravitácie k takému pohybu. Ak však ide o to, aby s~ te~eso pohy~~va~o
pohybom, proti ktorému nemá odpor, netreba sa bať unavy, zm~:ma
odolnosti a sily. Prečo by sa sila zmenšovala tam, kde sa nepoužíva?
Simplicio: Autor tu má na mysli opačné pohyby, ktorými sa po~
hybuje Zem, a na tom zakladá svoju námietku.
_
Sagredo: Už sme povedali, že tieto pohyby nie s~ s~ ani, tr?chu
protikladné a že sa tu autor veľmi mýlil; a tak sa .cela sll~ .nam:etky
obracia proti autorovi, ak sa žiada, aby prim um mobile schvátilo vsetky
nižšie sféry proti pohybu, ktorý ony stále vykonávajú.
Teda údelom
primum mobile má byť jeho únava a okrem toho, ž~ hýbe se,~o~, sam~:n'
musí hýbať aj ostatnými sférami, ktoré mu na~omec p:ekaz~ju s,voJln:
opačným pohybom. Preto posledné autorove vyvO?y, ze, P:I s~um~n~
prírodných
javov stále častejšie nachádzame
veci, ktore su pnaz~llve
Aristotelovej a Ptolemaiovej mienke,' a nikdy nenájdeme také, ktore by
prisvedčili Kopernikovi,
vyžadujú si veľa opatrnosti.
Lepšie by bol~
povedať takto: sú tu dve tvrdenia, z kto~ýc~ jednov j.e p~av~ivé, a druhe
mylné, a je nemožné, aby sme pre mylne vzdy našli nej aky dov?d; po~
tvrdenie alebo správny výklad tak, ako by sme zasa pre pravdivé na~
chádzali dôvody, ktoré by tomu odporovali. Je teda veľký rozdiel medzi
tvrdením a dôvodmi, ktoré podáva jedna i druhá strana pre tieto dva
názory a proti nim. Nechávam vám posúdiť, pán Simplicio, ktorej sila
je väčšia.
,
, v, .
Saluiati: Pán Sagredo, vy ste ma svojím obratnym rozmysľamm
predbehli, lebo práve som chcel niečo povvedať na pos~ednýv argument
autora; keďže ste mu vy viac ako dostatocne odpovedali, nuz dodal by
som niečo k tomu čo som mal na mysli. Pokladá za nemožnú a ne~
pravdepodobnú
ve~, že zničiteľné a nesúrodé t:le.~o, a~o ~e. Zem, môže
sa stále pohybovať pravidelným
pohybom, najma keď vidíme, ako s,a
zvieratá unavujú
a potrebujú odpočinok; a jeho pochybnosť
vzrasta,
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keď mU,sí pripustiť, že tento pohyb je so zreteľom na pohyb zvierat
ohromny a n~zmerateľn~. Ja však nerozumiem,
prečo by ho rýchlosť
Z,eme ..znepokojovala, zatiaľ čo ho rýchlosť hviezdnej sféry toľko a toľko
raz v;~cseJ neznepokojuje viac ako rýchlosť stroja, ktorý sa za 24 hodín
OtO:l Jeden raz. Ak sa pri pohybe Zeme riadime príkladom takého stroja
nuz. ne.ch sa aut~r nebojí, že sa Zem unaví, lebo veď malé a lenivé zviera:
hOCI ~J chameleon: sa neu~aví, ak za 24 hodín prejde päť-šesť lakťov.
~k vsak chce ~vazovať o rýchlostí nie na základe porovnania, ale absolutn,e a, tak, ze teleso má za 24 hodín prejsť ohromný priestor, nuž
oveľa sko~ ?y musel tento pohyb odpísať hviezdnej sfére, ktorá prenáša
so sebou tisícky telies oveľa väčšou rýchlosťou ako Zem a ktoré sú väčšie
ako zemský glóbus.
O,stáv~lo by nám ešte zaoberať sa dôvodmi, pre ktoré autor kladie
nove h~lezdy z r~kov 1572 a 1604 do sféry sublunárnej a nie nebeskej,
ako ~h pr~:ve~cení autori tých čias. Je to veľmi ťažká úloha. Myslel
som Sl, v~eďze Je to ve~ nová a vzhľadom na výpočty zdlhavá, že by
b~lo lepšie, ~~by som ~l vec dnes večer a zajtra ráno premyslel a zajtra
vam to vyložil. Ak nam ostane čas, pohovoríme si o ročnom pohybe
Zeme. A teraz, ak máte, najmä pán Simplicío, ešte niečo dodať o dennon: poh~be, o ktorom som tu dlho hovoril, máme ešte trochu času na
uvazovanie,
, Si~plicio:
10fne neostáva nič iné, len potvrdiť, že rozhovory dnešneho d~a vyvolali vo
mnoho smelých myšlienok, ktoré sú v prospech
Kop:rm~a
a potvrdzuj u pohyb Zeme, lenže nie som ešte natoľko presvedceny, aby som tomu veril. Napokon veci, o ktorých sme tu hovorili
potvr~z~ú
len to, ~e netreba dôkazov pre nehybnosť Zeme, ale sú po~
trebne dokazy, ktore by presvedčili, že Zem je pohyblivá.
, Salvi~ti: ~ik~y. som sa neusiloval o to, aby som vplýval na vaše
nazory, pan Simplicio, a tým menej by som chcel vyriecť konečný súd
v tomto spore. Mojou jedinou snahou bolo a bude aj v nasledujúcich
roz~ovor,och, aby. tí: č~ ?oli presvedčení, že ten nezvyčajne prudký 24h?dmovy pohyb Je jediným pohybom. Zeme, a nie celého vesmíru, s výn~mkou Z~~e, došli k presvedčeniu, že tak môže a napokon aj musí byť,
m: posl,epl~cky, ako sa vraví, ale po dokonalom uvážení, vypočutí a preskumam dovodov protivnej strany. A s týmto istým zámerom, ak sa
to~u nebudete vy a pán Sagredo protiviť, môžeme prejsť k úvahám
o mom. poh~b~, ktorý najprv Aristarchos zo Samu''? a potom Mikuláš
Kop~rmk pripisovali tomuže zemskému glóbusu a ktorý za jeden rok
prebieha - myslím, že ste už o tom počuli - pod zvieratníkom okolo
Slnka, nehybne stojaceho v strede zvieratníka.

n:~e

Simplicio:
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Otázka

je taká rozsiahla

a vznešená,

že si to veľmi rád

vypocujem za predpokladu,
že sa oboznámim
so všetkým, čo možno
o tom vedieť. Potom sám budem pomaly uvažovať o počutom, ako aj
o tom, čo treba ešte vedieť; a ak aj nič nezískam, nebude málo to, že
budem môcť o týchto veciach hovoriť.
Sagredo: Nuž urobme bodku za dnešnou úvahou, aby sme neunavovali pána Salviatiho. Začneme zasa zajtra, ako zvyčajne, tým, že sa
dozvieme veľa nových vecí.
Simplicio: Nechám tu knihu o nových hviezdach a vezmem si knihu
o týchto úvahách, aby som prezrel, čo sa hovorí proti ročnému pohybu,
o ktorom máme zajtra uvažovať.

Z tretieho dňa
Simplicio: Nemám toľko sily, aby som sa mohol miešať do dôležitých dokazovaní. Keď ide o môj názor, radšej ostanem na neutrálnom
stanovisku, ale v nádeji, že príde chvíľa rozjímania na vyššej úrovni,
ako je naše ľudské uvažovanie, keď spadne clona z očí a rozíde sa hmla,
ktorá dosiaľ zastiera náš rozum.
Sagredo: Dokonalé a záväzné sú smernice, ktorými sa riadi pán
Simplicio a ktoré by mohli prijať a nasledovať všetci, keďže len to, čo
vyplýva z najvyššej múdrosti, má za sebou najvyššiu autoritu a môže
byť celkom dobrým ukazovateľom cesty. Ak však predsa slobodno ľudskému rozumu zahlbovať sa do úvah, ostávajúc v hraniciach domnienok
a pravdepodobných
predpokladov, priznávam sa - trochu odhodlanejšie,
ako to robí pán Simplicio - že medzi toľkými vtipnými myšlienkami,
kedykoľvek vyjadrenými, nikdy som sa nestretol s ničím, čo by naplnilo
úžasom môj rozum a pôsobilo naň takým dojmom (s výnimkou presných
geometrických a aritmetických
dôkazov) ako tieto dva možné prípady:
jeden, to je zaostávanie a spiatočný pohyb piatich planét a druhý, totiž
zvláštnosť pohybu slnečných škvŕn. Keďže sa mi zdá, že tak jednoducho
a jasne ukazujú pravý dôvod takých zvláštnych javov, musíme uznať, že
os mesačného otáčania škvŕn má svoj vlastný otáčavý pohyb a jej póly
opisujú dva kruhy okolo pólov inej osi, ktorú treba preto (ako som už
povedal) pripísať Slnku, a polomer týchto kruhov zodpovedá veľkosti
sklonu tejto osi. Je tiež nevyhnutné, aby perióda otáčania tejto osi trvala
rok, keďže je to čas, v priebehu ktorého nanovo vznikajú všetky javy
a rozdiely v prechode škvŕn; a dôkazom toho, že sa táto os otáča okolo
iných bodov, sú maximálne
sklony a maximálne krivosti, ktoré dosahujú istú hodnotu.
A nakoniec, aby sa udržala Zem bez pohybu v strede, bolo br treba
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