
tým). Predsa však bude spravodlivé (najmä pri takom ' bd ' , k o vyznamnom o -
ro oen; nau a víed) , aby si ten, čo bude chcieť o mojich výkladoch získať
nejakú predstavu alebo úsudok či už na základe sv oh

h' h' , OJ o rozumu pre-
mno yc autont, alebo formy dôkazov (ktoré teraz nadobudl' l' t ť
k . k' , d 'k 1 P a nosa. o neja e su ne za ony), aby si ten nemyslel, že to bude môcť do-

sla~nuť len ,tak mimochodom, akoby popri inej práci; v záujme poznania
veci ~ech ~am pomaly skúma cestu, ktorú opisujem a kliesnim, nech si
zv~ka na Jemnosť vecí, ako ju zaznamenáva skúsenosť, nech napokon
pnmerano~ a, oprávnenou trpezlivosťou opravuje nesprávne a hlboko
zak~~~nene navyky myslenia, až potom, keď toto všetko urobí, nech
pouzije (ak sa mu to bude páčiť) svoj vlastný úsudok.

PRÍRODY
ČLOVEKA

AFORIZMY O VÝKLADE
A O VLÁDE

1.

Človek, služobník a vykladač prírody, môže vykonať a vedieť len toľko,
koľko na základe skúsenosti alebo rozumom odpozoroval z poriadku
prírody; viac nevie a nemôže.

2.

Ani holá ruka ani rozum ponechaný sám na seba mnoho nezmôžu;
vec sa zhotovuje nástrojmi a pomôckami, ktoré potrebuje práve tak rozum
ako ruka. A ako ručné nástroje alebo vyvolávajú, alebo usmerňujú pohyb,
aj nástroje mysle alebo dávajú rozumu popudy, alebo ho vystríhajú.

3.

Ludské poznanie a ľudská moc sú jedno a to isté, pretože neznalosť
príčiny marí výsledok. Príroda sa dá totiž premôcŕ len poslušnosťou;
čo platí pri uvažovaní ako príčina, pri konaní platí ako pravidlo.

4.

V praktickej činnosti človek nežmôže viac, iba že navzájom približuje
a odďaľuje prírodné telesá; ostatné vykoná v nich príroda sama.
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5. ll.

Pri svojej práci zasahuje do prírody remeselník, matematik, lekár,
alchymista a mág; ale podľa terajšieho stavu vecí všetci s nedostatočným
úsilím a s nepatrným úspechom.

Ako terajšie vedy nemožno použiť na vynachádzanie nových diel,
tak ani terajšiu logiku nemožno použiť na vynachádzanie poznatkov.

12.6.

Bolo by nerozumné a protirečivé domnievať sa, že nikdy neurobené
veci môžu sa urobiť iba dosiaľ nikdy nevyskúšaným spôsobom.

Teraz používaná logika skôr sa hodí na upevňovanie a vytváranie
omylov (zakladajúcich sa na bežných pojmoch) ako na skúmanie prav-
dy; a preto viac škodí, ako osoží.

7. 13.
Podľa kníh a jestvujúcich diel sú plody ducha a ruky zdanlivo veľmi

početné. Lenže táto rozmanitosť nespočíva vo veľkom počte základných
axióm, ale len v jemnom rozlišovaní a v odvodzovaní z malého počtu
poznaných vecí.

Sylogizmus sa nedá použiť pre základné princípy vied, nadarmo sa
používa pri stredných axiómach, pretože sa vôbec nevyrovná jemnosti
prírody. Vyjadruje sa ním súhlas, ale nepostihujú veci.

8. 14.

Aj za diela doteraz vynájdené viac vďačíme náhode ako vedám.
Vedy, ktoré teraz máme, sú totiž len súpismi vecí už vynájdených, a nie
metódami vynachádzania alebo návodmi na nové diela.

Sylogizmus sa skladá z premís, premisy zo slov, slová sú znakmi
pojmov. Preto ak sú samotné pojmy (to, čo je základ veci) nepresné
a nerozvážne abstrahované z vecí, niet pevnosti v tom, čo sa na nich
buduje. Preto jediná nádej je v správnej indukcii.

9. 15.

Jedinou príčinou a koreňom takmer všetkého zla vo vedách je to, že
neoprávnene obdivujúc a vychvaľujúc sily ľudskej mysle, nehľadáme pre
ňu pravé pomôcky.

V našich pojmoch, v logických tak isto ako fyzikálnych, nie je mc
spoľahlivého. Pojmy substancia, kvalita, činnosť, trpnosŕ, ba dokonca
ani bytie nie sú pravdivými pojmami; tým menej pojmy ťažkosť, ľahkosť,
hustota, riedkosť, vlhkosť. suchosť, vznik, zánik, pritahovanie, odpu-
dzovanie, prvok, hmota, forma a podobné; všetky sú vymyslené a zle vy-
medzené.

Jemnosť prírody po mnohých stránkach prevyšuje jemnosť zmyslov
a rozumu. Tie krásne úvahy, špekulácie a učené spory ľudí sú nezdravé
veci; ale nikto to nepozoruje.
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16. 20.

Pojmy najnižších druhov, napr. človek, pes, holub, a bezprostred-
ných zmyslových vnemov, napr. teplo, chlad, belosŕ, čerň, veľmi neklamú,
ale pre nestálosť hmoty a splývavost vecí predsa bývajú niekedy ne-
presné. Všetky ostatné, ktoré ľudia dosiaľ používali, sú bludy, lebo sa
nesprávnymi metódami abstrahovali a vyvodili z vecí.

Touto prvou cestou sa dáva rozum sám na seba ponechaný a robí
to podľa pravidiel obyčajnej logiky. Myseľ totiž túži rýchle sa dostať
k najvšeobecnejšiemu a odpočinúť si tam; a skúsenosť ju o krátky čas
omrzí. Lenže až v tradičnej logike kvôli lesku dišpút sa toto zlo roz-
rástlo.

17. 21.

A s nie menšou ľubovôľou a omylmi, ako sa abstrahujú pojmy,
stanovujú sa axiómy, a to aj samotné základné princípy, ktoré sú závislé
od obyčajnej indukcie. Oveľa väčšia ľubovôľa a omyly sú v oblasti axióm
a vedľajších premís, ktoré sa vyvodzujú sylogizmom.

Pri triezvej, trpezlivej a vážnej povahe rozum sám na seba po-
nechaný pokúša sa (najmä ak mu v tom neprekážajú prevzaté názory)
trochu o tú druhú cestu, ktorá je správna, ale málo úspešná, pretože
rozum bez vedenia a podpory nie je uspôsobený a schopný prekonať
nejasnosť vecí.

18.
22.

Všetko, čo sa dosiaľ vynašlo vo vedách, je takého druhu, že je
takmer obsiahnuté v bežných pojmoch. Aby sme však hlbšie a ďalej
vnikli do vecí prírody, je potrebné, aby sa tak pojmy, ako aj axiómy
abstrahovali z vecí istej šou a spoľahlivej šou cestou a používala sa lepšia
a istejšia metóda rozumovej činnosti.

Obe cesty vychádzajú zo zmyslov a jednotlivostí a končia sa v naj-
všeobecnejších zásadách. Nesmierne sa však líšia od seba: zatiaľ čo sa
prvá iba letmo dotýka skúseností a jednotlivostí, druhá sa nimi zaoberá
náležite a po poriadku. Prvá hneď na začiatku stanovuje akési abstraktné
a neužitočné všeobecné zásady, kým druhá sa postupne dostáva k zása-
dám, ktoré sú v prírode naozaj vecne správne.

19.

Sú a mozu byť len dve cesty ako vyskúmať a odhaliť pravdu. Na
prvej sa rýchlo ženieme od vnemov a jednotlivostí k najvšeobecnejším
axíômam, a z nich ako z princípov, ktorých pravdivosť sa pokladá za
neotrasiteľnú, usudzujeme na stredné axiómy a vynachádzame ich. A táto
cesta je teraz obvyklá. Na druhej vyvodzujeme axiómy z vnemov a z jed-
notlivostí plynulým a stupňovitým postupom, aby sme sa naposledy
dostali k najvšeobecnejším axiómam. Toto je pravá, ale dosiaľ ne po-
užívaná cesta.

23.

Je veľký rozdiel medzi idolmi ľudskej mysle a ideami božej mysle,
t. j. medzi určitými falošnými predstavami a pravými znakmi, vtlače-
nými stvoreným veciam, ako ich nachádzame v prírode.ŕ

24.

Nie je vôbec možné, aby axiómy stanovené púhym argumentovaním
boli schopné odhaliť nové veci, pretože jemnosť prírody mnohokrát pre-
vyšuje jemnosť argumentácie. Ale axíómy náležite a po poriadku abstra-
hované z jednotlivostí ľahko udávajú a naznačujú zas nové jednotlivosti,
a vytvárajú tak činné poznanie.



34.

25. 30.

Terajšie axiómy vyplynuli z povrchnej a obyčajnej skúsenosti a z nie-
koľkých všedných prípadov; sú utvorené takmer na ich mieru, a teda
neprekvapuje, keď nevedú k novým jednotlivostiam. Ak sa náhodou
objaví ešte nepozorovaný alebo nepoznaný prípad, usilujeme sa starú
axiómu ľahkomyseľne zachrániť nejakou výnimkou, hoci by bolo správ-
nejšie opraviť samotnú axiómu.

Aj keby sa zišli všetci nadaní muži všetkýc? čias a spolo.č~e, s~
dali do práce a o všetkom sa navzájom informovali, pomocou antícípäcn
nebude možné urobiť vo vedách veľký pokrok, pretože základné omyly
v počiatočnej práci mysle sa neskoršie nedajú napraviť ani vynikajúcimi
prácami a prostriedkami.

31.
26.

Terajšie ľudské poznanie o prírode nazývame anticipáciou prírody
(pretože je nerozvážne a predčasné), no to poznanie, ktoré sa náležitými
metódami získava z vecí, nazývame pre lepšie rozlíšenie výkladom prí-
rody.

Márne sa očakáva veľký pokrok vo vedách, ak sa staré odieva no-
vým a nové štepí do starého. Treba úplne všetko obrodiť, ak sa, nechce:ne
ustavične točiť v kruhu a uspokojiť sa s úbohým a takmer bezvyznamnym
pokrokom.

32.
27.

Anticipácie sú dosť dobrým základom pre súhlas, lebo keby ľudia
aj zošaleli, pravda, jedným a tým istým spôsobom, dosť dobre by sa
mohli medzi sebou zhodnúť.

Všetkým starým spisovateľom prináleží úcta, pretože neporovná-
vame ani ich nadanie ani schopnosti, ale ich metódy, a nehráme úlohu
sudcu. ale úlohu ukazovateľa cesty k pravde.

28.
33.

Anticipácie si dokonca omnoho ľahšie vynúti a súhlas ako výklady,
pretože získané z malého počtu a všedných vecí hneď sa zmocňujú ro-
zumu a naplňujú fantáziu, kým výklady získané náhodne z veľmi roz-
manitých a často navzájom veľmi vzdialených vecí nemôžu hneď upútať
rozum, a preto sa podľa bežnej mienky nevyhnutne zdajú takmer takými
tvrdými a neobvyklými ako tajomstvá viery.

Treba otvorene povedať, že pomocou anticipácií, t. j. pomocou obvyklé-
ho rozumovania si nemožno urobiť správny úsudok ani o našej ceste
ani o tom, čo sa touto cestou vynašlo; nemožno totiž žiadať, aby sme
stáli pred súdnou stolicou toho, čo samo je volané pred súd.

29.
Ani spôsob ako podávať alebo vykladať naše názory nie je ľahký,

pretože to, čo je samo osebe nové, bude sa môcť pochopiť len na základe
analógie so starým.

Anticipácia a dialektika sa dajú dobre použiť vo vedách založených
na domnienkach a dogmách, pretože tu ide o získanie súhlasu, a nie
vecí.
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35. 40.

Borgia o výprave Francúzov do Talianska povedal, že prišli s krie-
dou v ruke, aby označili byty pre vojenské oddiely, a nie so zbraňou, aby
prerazili násilím. Priam tak aj my máme v úmysle, aby naše učenie
nenásilne preniklo do uspôsobených a vnímavých duší. Nemusíme argu-
mentovať proti tým, s ktorými sa tak isto nezhodujeme v základných
princípoch a samotných pojmoch ako vo formách dokazovania.

Tvorenie pojmov a axióm pomocou pravej indukcie je zaiste vhodný
prostriedok ako obmedzovať a odstraňovať idoly. Ale už aj opis idolov
je veľmi užitočný. Náuka o idoloch je totiž v podobnom vzťahu k výkladu
prírody ako náuka o sofistických dôkazoch k obyčajnej logike.

43.

41.

36. Idoly kmeňa majú svoj základ v samotnej ľudskej prirodzenosti
a v samotnom kmeni alebo ľudskom rodeo Nesprávne sa totiž tvrdí, že
ľudské zmysly sú meradlom vecí. Naopak, všetky vnemy zmyslov a rozu-
mu sú podmienené prirodzenosťou človeka, nie prirodzenosťou vesmíru.
Ludský rozum je ako nerovné zrkadlo, na ktoré dopadajú lúče vecí;
a pretože mieša svoju prirodzenosť s prirodzenosťou vecí, deformuje ju
a kazí.

Ostáva nám teda jediný a jednoduchý spôsob výkladu: priviesť
totiž ľudí k jednotlivým faktom, k ich poradiu a poriadku, aby sa zase
oni na čas prinútili nepoužívať pojmy a zvykali si na samotné veci.

37.

Náuka tých, čo sa pridŕžajú skepticizmu, a naša cesta sú na začiatku
spoločné, no na konci sa nesmierne odďaľujú a stavajú proti sebe. Tamtí
totiž jednoducho tvrdia, že nič nemožno vedieť; my zase tvrdíme, že
podľa terajšej metódy mnoho nemožno vedieť o prírode. Zatiaľ čo tamtí
odstraňujú autoritu zmyslov a rozumu, my im vymýšľame a dodávame
pomôcky.

42.

38.

Idoly jaskyne sú idoly človeka-jednotlivca. Každý jednotlivec tot~ž
má (okrem omylov vlastných ľudskej prirodzenosti vo všeobecnosti)
jaskyňu čiže akúsi individuálnu dutinu ', ktorá láme a kazí svetlo prí-
rody; príčinou je alebo vlastná a osobitná prirodzenosť každého je~-
notlivca, alebo výchova a styk s inými ľuďmi, alebo čítanie kníh a auton-
ta tých, ktorých každý ctí a obdivuje, alebo rozličné dojmy podľa toho,'
či doliehajú na predpojatú a ustaranú alebo na pokojnú a vyrovnanu
myseľ alebo aj iné veci tohto druhu. Ludský duch je preto (podľa uspô-
sobenia v jednotlivých ľuďoch) čosi menlivé, zmätené a akoby náhodné.
Preto dobre vraví Herakleitos, že ľudia hľadajú vedomosti vo svojich
vlastných malých svetoch, a nie vo veľkom spoločnom svete."

Idoly a nepravdivé pojmy, ktoré sa zmocnili ľudského rozumu
a hlboko v ňom zakorenili, nielenže držia v moci mysle ľudí tak, že
pravda má sem ťažký prístup, ale aj keď sa jej prístup otvorí a umožní,
pri obnove vied sa s nimi znovu stretneme a budú na obtiaž, ak sa
ľudia vopred neupozornia, aby sa proti nim podľa možnosti obrnili.

39. Sú tiež idoly, ktoré vznikli akoby zo vzájomného dorozumievania
a styku ľudského rodu; nazývame ich so zreteľom na dorozumievanie
a styk medzi ľuďmi idolmi trhu. Ludia sa totiž združujú pomocou reči,
ale slová sa volia podľa toho, ako chápe veci ľud. Preto zlé a nevhodné
pomenovanie podivuhodným spôsobom prekáža rozumu. Veci nijako ne-

Sú štyri druhy idolov, ktoré majú v moci ľudské mysle. Pre ľahšie
pochopenie sme im dali osobitné mená: prvý druh nazývame idoly kme-
ňa, druhý, idoly jaskyne, tretí, idoly trhu, štvrtý, idoly divadla.
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pomôžu ani definície a výklady, ktorými sa učenci v niektorých prípa-
doch ohradzujú a bránievajú. Slová však znásilňujú rozum, uvádzajú
všetko do zmätku a zvádzajú ľudí k nespočetným a nezmyselným sporom
a výmyslom.

ostatné priberá na pomoc, aj uvádza s nimi do súladu. A keby aj fakty
svedčiace o opaku boli významnejšie a početnejšie, predsa ich alebo
nepozoruje, alebo nimi pohŕda, alebo ich ako výnimku odstraňuje a za-
mieta na svoju veľkú škodu a skazu, len aby vážnosť predošlých chybných
spojení ostala nedotknutá. Preto správne odpovedal otázkou ten človek,
ktorému v chráme ukazovali ďakovné tabuľky od tých, čo splnili sľub,
pretože sa pri stroskotaní zachránili, a pritom naňho doliehali otázkou,
či ani teraz neuznáva moc bohov: "A kde sú vyobrazení tí, ktorí na-
priek slávnostnému sľubu zahynuli?"5 Tak je to temer s každou poverou,
v astrológii tak isto ako s poverami o snoch, zlých znameniach, božej
pomste a pod. A ľudia, ktorí nachádzajú v takýchto nerozumnostiach
záľubu, všímajú si výsledky, keď sa veci splnia; naproti tomu si nevší-
majú a prehliadajú prípady, ktoré sa nepodaria, i keď sú omnoho častej-
šie. Lenže oveľa nebadateľnejšie sa šíri toto zlo do filozofických systémov
a do vied, v ktorých to, čo sa raz uznalo za správne, nakazí ostatné
veci (čo by aj boli omnoho istejšie a lepšie) a podrobuje si ich. Ba keby
záľuba a nerozumnosť, o ktorých sme hovorili, aj chýbali, ľudský rozum
má vlastnú a stálu chybu, že sa dá viacej pohnúť a povzbudiť kladnými
než zápornými okolnosťami; hoci podľa práva a poriadku by sa mal
rovnako správať kobidvom - veď pri stanovení každej správnej axiómy
je dokonca sila záporu väčšia.

44.

Napokon sú idoly, ktoré sa nasťahovali do ľudských duší z rozlič-
ných filozofických náuk i z chybných metód dokazovania. Nazývame ich
idolmi divadla, pretože všetky tradičné, dosiaľ utvorené filozofické sys-
témy pokladáme za divadelné hry, ktoré vytvorili fiktívne a scénické
svety. A nehovoríme to iba o terajších alebo o starých filozofických
systémoch a školách, pretože možno zložiť alebo vymyslieť ešte viac hier
tohto druhu; lebo najrozmanitejšie omyly môžu mať takmer spoločné
príčiny. A toto opäť nevzťahujeme iba na všeobecné filozofické systémy,
ale aj na mnohé princípy a axiómy zvláštnych vied, ktoré nadobudli
platnosť z tradície, z dôverčivostí a z nedbalosti.

Treba však obšírnejšie a dôkladnejšie si pohovoriť o jednotlivých
druhoch idolov, aby sa ľudský rozum mohol pred nimi ochrániť.

45.
47.

Ludský rozum pre svoju zvláštnu prirodzenosť ľahko predpokladá
vo veciach väčší poriadok a pravidelnosť, ako tam nachádza. A hoci je
v prírode mnoho vecí ojedinelých a veľmi rozdielnych, predsa primýšľa
veciam súbežnosť, podobnosť a vzťahy, ktoré nejestvujú. Odtiaľ pochá-
dzajú známe výmysly, že sa všetky nebeské telesá pohybujú v dokonalých
kruhoch, čím sa priamo odmietli (okrem mena) epicykloidy a cykloidy.
Odtiaľ pochádza prvok ohňa so svojím kruhom, dovršujúci známu štvo-
ricu s tromi ostatnými prvkami, ktoré možno zmyslami vnímať. Aj
ľubovoľné stanovenie vzájomného pomeru hustoty tzv. elementov na po-
mer la: l a iné podobné vymysleniny. A táto fantázia sa neuplatňuje
len v dogmách, ale aj v jednotlivých pojmoch.

Ludský rozum sa dá najväčšmi pohnúť tým, čo môže odrazu upútať
myseľ a náhle do nej vniknúť, čím sa fantázia obyčajne naplní a na-
fúkne; o všetkom ostatnom sa však domnieva a predpokladá, že je to,
čo aj nepochopiteľným spôsobom, práve tak málo ako to, čím je myseľ
zaujatá. Lenže rozum je vôbec lenivý a nespôsobilý prejsť k vzdialeným
a rôznorodým prípadom, ktorými sa axiómy akoby ohňom skúšajú, iba
ak by sa mu to uložilo neúprosnými zákonmi alebo dôrazným príka-
zom.

48.

46. Ludský rozum je nepokojný, nemoze sa ani zastaviť ani si odpo-
činúť, ženie sa dopredu, ale márne. Preto je nemysliteľné, že by existoval
nejaký koniec alebo kraj sveta, naopak, vždy sa nám zdá nevyhnutným,
že je ešte niečo ďalej. Práve tak si nemožno predstaviť, ako uplynula

Ludský rozum tým veciam, ktoré raz uznal za správne (buď preto,
že oddávna platia a verí sa im, alebo preto, že sa mu páčia), aj všetko
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až do dnešného dňa večnosť, pretože obvyklé rozlišovanie medzi neko-
nečnom dozadu a dopredu nijako nemôže byť odôvodnené; totiž z toho
by vyplývalo, že jedno nekonečno by bolo väčšie ako druhé, nekonečna
by ubúdalo a chýlilo by sa ku konečnu. Podobne je to s deliteľnostou
priamo k do nekonečna - pretože myslenie nie je schopné zastaviť sa.

Ešte zhubnej šou sa javí táto bezmocnosť mysle pri vynachádzaní
príčin. Lebo hoci naj všeobecnejšie princípy v prírode by mali byť pozi-
tívne, a ako také ich aj nachádzame, a nemali by sa znovu odvodzovať
z iných príčin, ľudský rozum, ktorý si nevie odpočinúť, predsa ešte stále
túži po vyššom. No v tomto úsilí o vzdialenejšie dostáva sa naspäť
k bližšiemu, totiž k príčinám finálnym, ktoré skôr prináležia prirodze-
nosti človeka ako prirodzenosti vesmíru. A z tohto prameňa sa filozofia
zvláštnym spôsobom nakazila. Svedčí o neskúsenosti a povrchnosti filo-
zofa, keď pre najvšeobecnejšie princípy hľadá príčiny, ale pri podradných
a podružných veciach sa nezaujíma o ne.

49.

Ludský rozum nie je čisté svetlo, ovplyvňujú ho vôľa a afekty,
z čoho pochádzajú ľubovoľne utvorené vedy. Človek totiž skôr uverí
tomu, čo by chcel mať ako pravdivé. Preto ťažké veci zavrhuje, lebo mu
chýba trpezlivosť skúmať; triezve - lebo obmedzujú nádej; tajomnejšie
javy prírody - z poverčivosti; svetlo skúsenosti - z nadutosti a pýchy,
aby sa nezdalo, že sa jeho myseľ zaoberá obyčajnými a pomíjajúcimi
vecami; paradoxné veci - z ohľadu na mienku ľudu a napokon nespo-
četnými a často nebadateľnými spôsobmi cit sa vtlačí do rozumu a na-
kazí ho.

50.

No najväčšie prekážkyapoblúdenia ľudského rozumu pochádzajú
z otupelosti, nedostatočnosti a z klamov zmyslov, takže všetko, čo sa
zmyslov dotýka, prevláda nad tým, čo sa zmyslov bezprostredne nedo-
týka, i keď je to závažnejšie. Preto bádanie prestáva, len čo sa začína
zmyslové vnímanie, takže neviditeľné veci sa skúmajú len málo, alebo
sa vôbec neskúmajú. Preto je ľuďom skryté a neznáme každé pôsobenie
duchov uzavretých v hmatateľný ch telesách.š Podobne je skrytá aj každá
jemnejšia premena v častiach hrubších vecí (ktorá sa všeobecne nazýva
zmena, hoci v skutočnosti je to pohyb najmenších čiastočiek - "latio
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per minima"). A predsa ak tie dve veci, o ktorých sme sa zmienili,
nebudú preskúmané a objasnené, nič veľké nemožno v prírode vykonať.
Aj sama prirodzenosť obyčajného vzduchu a všetkých telies, ktoré sú
ešte jemnejšie ako vzduch (a ktorých je veľké mn~žstvo), je, .takm:r
neznáma. Zmysly totiž samy osebe sú slabé a omylne; a nepomozu ve~a
ani nástroje obohacujúce alebo zostrujúce zmysly: každý pravdivejší ,"-y-
klad prírody sa však robí na základe jednotlivých prípadov a vhodnych
pokusov, kde zmysly rozhodujú iba o pokuse, pokus o prírode a o sa-
motnom predmete.

Sl.
Ľudský rozum je svojou prirodzenosťou náchylný k abstrakciám

a pomíňajúce pokladá za trvalé. Lepšie je však prírodu rozpit~ať a~o
tvoriť z nej abstrakcie. To prvé urobila Demokritova škola, ktora hlbšie
prenikla do prírody ako ostatné školy. Najskôr sa má u~ažovať. o ~mot~,
jej vnútornom zložení a o premene jej skladby, o skutočnom dianí a za-
kone tohto diania alebo o pohybe; lebo formy sú výmyslami ľudského
ducha, ak len nenazveme formami zákony pohybu.

52.

Takého druhu sú teda idoly, ktoré nazývame idolmi kmeňa. Pra-
menia z rovnorodosti substancie ľudského ducha, z jeho predpojatosti,
obmedzenosti, neúnavného pohybu, z vplyvu afektov, z nedostatočnosti
zmyslov a zo spôsobu vnímania.

53.

Idoly jaskyne pramenia z osobitnej duševnej a t-:lesnej, prirodzenos~i
každého jednotlivca, ako aj z výchovy, zvykov a nahodnych okolností.
Hoci prípady tohto druhu sú rozmanité a početné, predsa z nich ~ve~
dieme len tie, ktoré si vyžadujú od nás najväčšiu opatrnosť a ktore su
najviac schopné poškvrniť čistotu rozumu.
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54.

Ludia preto majú záľubu v niektorých vedách a úvahách lebo sa
pokl~dajú za ich pôvodcov a vynálezcov, alebo preto, že im' venovali
veľmi veľa práce a príliš si na ne privykli. Ak sa však takíto ľudia
ven.~jú fi.lozofi~ a všeo,b~:ným úvahám, prekrúcajú a kazia ich podľa
sV~jIch ?o~odny~h fanta~ll. To je veľmi zrejmé u Aristotela, ktorý svoju
pnr~.dn~ filozofiu natoľko podriadil svojej logike, že sa stala takmer
neu~ltocn~u a dávajúcou podnet pre škriepky. A pokolenie chemikov
z niekoľkých pokusov v taviacej peci vytvorilo neskutočnú len na málo
ve~í prihliadajúcu filozofiu. Dokonca Gilbere, ktorý sa s' mimoriadnou
usIl~vnosťou zaoberal úvahami o magnete, ihneď si vymyslel filozofiu,
ktora sa hodila pre tento predmet, preňho taký dôležitý.

55.

. Z. ~ľ~di.ska f!lozofie a vied najväčší a akoby základný rozdiel medzi
vY::lkajU~lmI m.uzmi spočíva v tom, že jedni lepšie a vhodnejšie pozo-
~UjUroz~:elnosÍl.' druhí z,ase ~odobnosti vecí. Vytrvalí, bystrí a vynikajúci
ľudia mozu svoju myseľ upútaŕ na každý najjemnejší rozdiel a zdržať
sa ~.zastať p~'i ~~m, no vzletní a z veci na vec prechádzajúci vynikajúci
muz~ roz?znav~ju a zostavujú aj najjemnejšie a naj všeobecnejšie podob-
nos~l, veci. ~vsak, o~a d~~hy týchto vynikajúcich mužov ľahko prechá-
dzajú do krajnosn, siahajúr; alebo po prílišnom odstupňovaní vecí alebo
po preludoch. '

56.

Niektorí vynikajúci muži sa rozplývajú v obdivovaní staroveku iní
zase v lá.ske. a štúdiu novôt a len máloktorí majú taký temperament,' aby
zachovali mieru a nepodrývali to, čo starí správne stanovili alebo ne-
P?hŕdal~ tým, čo správne prinášajú mladí. Toto je však na v~ľkú škodu
VIed a fIlozofie, pretože ide len o záľubu v staroveku a v novotách a nie
o usudzovanie. ~ravda sa však nemá hľadať v pominuteľnom šťastí ~ejakej
doby, a~e vo vecn on; svetle prírody a skúsenosti. Preto sa musíme vyva-
rovať tychto osobnych predpojatostí a starať sa aby sa rozum nedal
nimi strhnúť k súhlasu. '
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57.

Skúmanie prírody a telies v ich jednotlivosti ochromuje a oslabuje
rozum. No skúmanie prírody a telies v ich zložení a zoskupení ohromuje
a ničí rozum. To najlepšie vidno na Leukippovej a Dernokritove] škole,
ak ich porovnáme s ostatnými filozofickými školami. Táto sa totiž na-
toľko zaoberá čiastočkami vecí, že si takmer nevšíma ich dômyselnú
skladbu, naproti tomu ostatné školy pozerajú s takým úžasom na dôrny-
selnú skladbu, že nevedia vniknúť do jednoduchosti prírody. Preto treba
tieto dva spôsoby skúmania striedať a používať ich jeden po druhom, aby
sa stal rozum prenikavejším a chápavejším a vyhli sme sa spomenutým
ťažkostiam, ako aj idolom, ktoré z nich pochádzajú.

58.

Preto sa s takouto vedeckou rozvážnosťou bráňme a odstraňujme
idoly jaskyne, ktoré vznikajú ponajviac z jednostrannej záľuby, z pre-
hnaných kombinácií a rozborov, zo záľuby pre určité časové obdobia
alebo napokon z veľkosti či malosti študovaných predmetov. Vo všeobec-
nosti však musí každý bádateľ pokladať za podozrivé všetko, čo ľahko
strhne a upúta jeho rozum, a o to opatrnejší musí byť v tejto oblasti,
aby rozum zostal nezaujatý a čistý.

59.

Ale zo všetkých vecí najvacsie ťažkosti robia idoly trhu, ktoré sa
vkradli do rozumu na základe spojenia slov a mien s vecami. Ludia
totiž veria, že rozum vládne veciam. No stáva sa tiež, že slová spätne
pôsobia na rozum; a práve to urobilo filozofiu a vedu sofistickou a ne-
plodnou. Slová sa dávajú veciam obyčajne podľa chápavosti pospolitého
ľudu a veci sa rozlišujú podľa obrysov obyčajnému rozumu najzrejmej-
ších. Keby však bystrejší rozum alebo dôkladnejšie pozorovanie chceli
zmeniť tieto obrysy, aby sa väčšmi zhodovali s prírodou, vzdorovali by
slová. Dôsledkom toho je, že sa veľké a slávnostné dišputy učencov
často končia spormi o slová a mená. Rozumnejšie by bolo (podľa múd-
reho zvyku matematikov) začať práve od týchto slov amien a pomocou
definícií ich usporiadať. Lenže pri prirodzených a materiálnych predme-
toch nemôžu odpomôcť spomínanému zlu ani takéto definície, pretože
aj ony sa skladajú zo slov a slová plodia slová, takže sa treba vracať
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k jednotlivým prípadom, k ich poradiu a usporiadaniu, ako to vysvetlím,
len čo sa dostanem k výkladu o metóde tvorenia pojmov a axióm.

61.

60.

Idoly divadla nie sú vrodené, ani nevníklí potajomky do rozumu,
ale zrejme tam boli vnesené a prijaté z vybájených teórií a z prekrúte-
ných zákonov dokazovania. Keby som sa však pokúsil a podujal vyvrátiť
ich, zaiste by to bolo v rozpore s tým, čo sme povedali. Keďže ani
s princípmi ani s dôkazmi nesúhlasíme, každé odôvodňovanie je márne.
To je však na to dobré, aby sa starým autorom zachovala vážnosť. O nič
totiž neprichádzajú, pretože tu ide len o cestu. Veď ako príslovie hovorí:
"Na ceste aj krivý predbehne toho, čo beží mimo cesty." A čím súcejší
a rýchlejší je ten, čo beží mimo cesty, tým ďalej odbočí,

Náš spôsob vynachádzania vied je taký, že sa veľmi nespolieha na
bystrosť a silu vynikajúcich duchov, ale skôr uvádza ich nadanie na
rovnakú úroveň. Ako mnoho záleží na pevnosti a zručnosti ruky, keď
chceme voľnou rukou nakresliť rovnú čiaru alebo kružnicu, a ako málo
alebo vôbec nezáleží na ruke, ak použijeme pravítko alebo kružidlo,
tak je to aj s našou metódou. Aj keď niet nijakého úžitku z vyvrátenia
jednotlivých zásad, predsa treba niečo povedať o jednotlivých školách
a druhoch takýchto teórií, ako aj o vonkajších znakoch, ktoré ukazujú,
že tieto školy a teórie sú nesprávne, a napokon treba čosi povedať aj
o príčinách ohromného neúspechu a trvalého a všeobecného zotrvávania
v omyloch, aby bol ľahší prístup k pravde a ľudský rozum sa ochotnejšie
očistil a zbavil idolov.

Idoly, ktoré sa vnucujú rozumu slovami, sú dvojakého druhu. Alebo
sú to mená vecí nejestvujúcich (totiž ako sú veci, ktoré pre nepovšim-
nutie nemajú mená, tak sú aj mená, ktoré sú výplodom fantastickej
domnienky a v skutočnosti celkom bezobsažné) , alebo mená jestvujúcich
vecí, ale zmätené, zle vymedzené a nerozvážne a neprimerane od vecí
abstrahované. K prvému druhu patria: "fortuna" (šťastie), "primum
mobile" (prvé pohybujúce), "dráhy planét", "element ohňa" a podobné
výmysly, pochádzajúce z falošných a nepravdivých teórií.

Tento druh idolov sa dá ľahšie vykoreniť; možno ich odstrániť vy-
trvalým odmietaním a zanechaním týchto teórií ako zastaralých ..

Druhý druh idolov však, ktorý vzniká z nesprávneho a z nedosta-
točnej skúsenosti vyplývajúceho abstrahovania, je hlboko vrastený a za-
korenený. Vezmime si nejaké slovo, napríklad "vlhký", a pozrime sa,
ako sa zhodujú veci, ktoré sa označujú týmto slovom. Zistíme, že slovo
"vlhký" je len konfúznym označením rozličných činností, ktoré nemajú
trvania a nedajú sa redukovať na jediný konštantný význam. Slovo
"vlhký" označuje totiž aj to, čo sa ľahko rozlieva okolo iných telies;
čo je samo v sebe neurčiteľné a nepevné: v každom smere ľahko ustu-
puje; ľahko sa delí a rozprašuje; spája a zhromažďuje; ľahko tečie a je
pohyblivé; ľahko uľpie na inom telese a zvlhčuje ho; ľahko sa stáva
z pevného tekutým čiže sa skvapalňuje. Preto keď používame toto meno
predikatívne, ak ho berieme v zmysle: "plameň je vlhký"; ak v inom
zmysle: "vzduch nie je vlhký"; alebo: "jemný prach je vlhký", ak v inom
"sklo je vlhké", ľahko vysvitne, že sa onen pojem nerozvážne abstra-
hoval iba od vody a obyčajných a bežných tekutín, a to bez náležitého
overenia.

V slovách sú isté stupne nesprávností a omylov. Menej chybný je
druh mien označujúcich nejakú substanciu, najmä substanciu najnižších
a dobre odvodených druhov (napríklad pojmy "krieda", "hlina" sú dobré,
pojem "zem" je zlý). Chybnejším druhom sú mená označujúce činnosti,
napríklad plodiť" ničiť" meniť". Najchybnejším druhom sú mená
označujúce"kvality' (~' výni~k~u tých, ktoré sú bezprostredne predmetmi
zmyslov), napríklad "ťažký", "ľahký", "riedky", "hustý" atď. Napriek
tomu však niektoré pojmy sú nevyhnutne lepšie ako tie druhé, podľa
toho, aké množstvo vecí sa dostalo do oblasti ľudských zmyslov.

62.
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Je mnoho idolov divadla čiže teórií a možno, že ich je a raz hádam
aj bude omnoho viac. Keby sa totiž ľudský duch po stáročia nebol zaobe-
ral náboženstvom a teológiou a občianske vlády (najmä monarchie) sa
neboli stavali proti podobným novotám - čo len v teórii - takže ľudia
sa im mohli venovať len s vystavením sa nebezpečenstvu a ujme na
vlastnom majetku, teda nielen bez odmeny, ale aj vydaní opovrhnutiu
a nenávisti, nepochybne by bolo vzniklo viacej takých filozofických škôl
a teórií, ktoré kedysi vo veľkej rozmanitosti prekvítalí u Grékov. Ako
možno totiž na nebeských javoch vybudovať viacero hypotéz o nebi,
tak možno ešte omnoho viac rozličných dogiem postaviť a založiť na
javoch, ktoré vytvorila filozofia. A bájky takéhoto (filozofického) divadla
majú s divadelnými kusmi básnickými spoločné aj to, že deje vymyslené
pre javisko sú umeleckejšie a uhladenejšie a väčšmi zodpovedajú prianiu
poslucháčov ako pravdivé historické rozprávanie.
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Všeobecne sa však pre látku filozofie berie bud mnoho z mála,
alebo málo z mnoha, takže filozofia je v oboch prípadoch založená na
príliš úzkom základe skúsenosti a prírodovedy a závery robí z menšieho
počtu prípadov, ako by mala. Racionalistická filozofická škola si vyberá
zo skúsenosti rozmanité a všeobecné veci, a to nie celkom zaručené ani
nie starostlivo preskúmané a premyslené; všetko ostatné prenecháva pre-
mýšľaniu a duševnej činnosti.

Je aj iný druh filozofov, ktorí usilovne a svedomite pracovali na
niekoľkých experimentoch a odvážili sa z nich vyvodiť a podľa nich
spracovať filozofické systémy, a všetko ostatné obdivuhodným spôsobom
podľa toho prekrúcajú.

Je aj tretí druh: tí, čo z horlivej viery a bázne božej miesaju svoju
filozofiu s teológiou a tradíciami; niektorí išli vo svojej pošetilosti tak
daleko, že vedy odvodzovali od akýchsi vyšších duchov a géniov. A tak
koreň chýb, táto falošná filozofia je troj akého druhu: sofistická, empi-
rická a poverčivá.

63.

Najzrejmejším príkladom prvého druhu je Aristoteles. Svojou logi-
kou poškodil prírodnú filozofiu, lebo zostavil svet z kategórií, ľudskú
dušu, najvznešenejšíu substanciu, označil druhotnými slovami, pôsobenie
.Jiustoty" a "riedkosti" (ktorými telesá nadobúdajú väčšie alebo menšie
rozmery čiže priestory) odbavil nič nehovoriacim rozlíšením činnosti
(actus) a možnosti (potentia) 8, jednotlivým telesám priznal jediný
a vlastný pohyb, a ak sa zúčastňujú iného pohybu, odvodzoval ho z von-
kajších príčin, a ešte mnoho iného vnútil prírode podľa svojej ľubovôle.
Vždy sa viac staral oto, aby správne odpovedal a podal v slovách niečo
pozitívne, než aby dbal o vnútornú pravdu vecí. Najlepšie sa to ukáže,
ked porovnáme jeho filozofiu s inými filozofiami, ktoré boli u Grékov
preslávené. Anaxagorove homoiomery, Leukippove a Demokritove atómy,
Parmenidovo nebo a zem, Empedoklova nenávisť a láska, u Herakleita
rozpadávanie telies v neurčitú podstatu ohňa a ich opätovné zhustova-
nie - všetky tieto veci majú čosi prírodno-filozofického a zaváňajú
prírodou, skúsenosťou a telesami, kým Aristotelova Fyzika znie obyčajne
len logickými termínmi; a pod vznešenejším názvom, akoby bol skôr
realistom ako nominalistom, opakuje to aj vo svojej Metafyzike. Ani to
nech nikoho nemýli, že sa Aristoteles vo svojich knihách O živočíchoch,
v Problémoch a v iných svojich rozpravách často zaoberá experimentmi.
On totiž už predtým došiel k svojim záverom bez toho, aby sa pri sta-
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novení svojich rozhodnutí a axiôm najprv radil, ako sa patrí, so skúse-
nosťou. Potom však, ked podľa ľubovôle urobil záver, vodil skúsenosť
ako zajatkyňu dokola, ale takú prekrútenú, aby sa zhodovala s jeho
názormi. Preto si zasluhuje prísnejší súd ako jeho moderní nasledov-
níci - scholastickí filozofi - ktorí celkom upustili od skúsenosti.

64.

Empirická filozofická škola vyvodzuje zdeformovanejšie a nemož-
nejšie zásady ako škola sofistická alebo racionalistická, pretože sa neza-
kladá na svetle všeobecných pojmov (ktoré, i ked je slabé a povrchné,
predsa je len všeobecné a na mnohé sa vzťahujúce), ale na obmedzenom
a temnom výsledku niekoľkých experimentov. Preto sa zdá taká filozofia
pravdepodobnou a takmer istou tým, ktorí si, každodenne sa zapodie-
vajúc takýmito experimentmi, zatemnili fantáziu, zatiaľ čo ostatným sa
javí neuveriteľnou a bezobsažnou. Výrazným príkladom toho sú alchy-
misti a ich náuky. Hádam okrem Gilbertovej filozofie sotvakde sa už
dnes nájde takýto príklad. Predsa sa však treba mať na pozore pred
takýmito filozofiami, pretože už vopred vidíme a tušíme, že ak sa raz
ľudia podnietení našimi radami vážne obrátia ku skúsenosti (a rozlúčía
sa so sofistickými náukami), takéto filozofie budú znamenať veľké ne-
bezpečenstvo pre predčasný a prenáhlený chvat a let rozumu k vše-.
obecninám a princípom vecí; proti tomuto zlu sa musíme už teraz postaviť.

65.

Väčšmi bola filozofia skazená poverou a primiešanírn teológie, čo
prináša veľmi mnoho zla tak celým filozofickým systémom, ako aj ich
častiam. Na ľudský rozum totiž práve tak vplýva fantázia ako všeobecné
pojmy. Bojovná sofistická filozofia chytá rozum do osídel, zatiaľ čo fan-
tastická, nabubrená a akoby poetická skôr sa zalieča rozumu. V človeku.
najmä u veľkých a významných duchov, je totiž istá rozumová ctižiadosť,
nie menšia ako vôľová.

Takýto príklad máme u Grékov, najmä v Pytagorovi, ktorý spojil
filozofiu s hrubším a ťažkopádnejším druhom povery, nebezpečnejšie
a rafinovanejšie je však toto spojenie u Platóna a jeho školy. Tento druh
zla sa čiastočne nájde aj v ostatných filozofických systémoch, v tých,
ktoré zavádzajú abstraktné formy, finálne príčiny a primárne príčiny,
a pritom veľmi často zabúdajú na stredné príčiny apod. V tejto oblasti.
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je potrebná najväčšia opatrnosť. Najhoršou vecou je totiž apoteóza omy-
lo~; t.~eb~ to po~lada~ za mor rozumu, ak sa pošetilosŕ ešte uctieva. Tejto
posetllos~l sa mekt~:l .z moderných Iudí? oddávali s takou ľahkomyseľ-
nosťo~, ze sa pokus ah vybudovať prírodnú filozofiu na prvej kapitole
Genesl.s, n,a kmhe J~bovej a iných častiach Písma svätého; medzi živými
hľadali mrtvych. Uz preto treba túto pošetílosŕ brzdiť a ničiť, lebo sa
z nezdravého zmiešania božích a ľudských vecí vyvodí nielen fantastická
filozofia, ale aj kacírske náboženstvo. Je teda nadmieru užitočné ak
s triezvou mysľou len toľko dáme viere, koľko jej patrí. '

66.

Dosť sa už povedalo o zhubných vplyvoch filozofických systémov,
ktoré boli založené buď na všeobecných pojmoch, alebo na niekoľkých
experimentoch, či na povere. Ďalej si treba pohovorif aj o chybnom
~re.dmete ťremýšľania, najmä v prírodnej filozofii. Ľudský rozum je totiž
Infikovaný pozorovaním toho, čo sa robí v mechanicke] oblasti, v ktorej
sa telesá menia najmä skladaním a rozkladaním, a myslí si teda, že sa
čosi podobné deje aj v prírode. Z toho vyplynula aj známa domnienka
o prvkoch a o ich zlučovaní sa pri vytváraní prírodných telies. A naopak,
keď človek pozoruje slobodne tvoriacu prírodu, upútajú ho rozličné druhy
vecí, živočíchov, rastlín a nerastov, takže ľahko príde na myšlienku, že
v prírode sú isté prvotné tvary, ktoré sa príroda usiluje vytvoriť, a že
?s.tat~á rozmanitosť pochádza z prekážok a z omylov prírody pri tvorení
jej diela alebo z bojov rozličných druhov navzájom a z premeny jedného
na druhý. Na základe prvej domnienky sme si vytvorili predstavu
"prvotných kvalít elementov'{'", na základe druhej predstavu "skrytých
vlastností" a "špecifických síl"; obe patria k neplodným pomôckam bá-
dania, pri ktorých si duch odpočinie a odvráti sa od vážnejšej práce.
Lepšie výsledky vykazujú lekári, ktorí skúmajú druhotné kvality vecí
a účinky pochodov priťahovania, odpudzovania, zrieďovania, zhusto-
vania, rozťahovania, zmršťovania, rozdeľovania, dozrievania a pod. A boli
by ešte lepšie výsledky dosiahli, keby neboli kazili svoje správne pozo-
rovania práve tými dvoma spomenutými pomôckami (t. j. prvotnými
kvalitami a špecifickými silami), buď tým, že ich redukovali na prvotné
kvality a ich jemné a nemerateľné zmiešaniny, alebo tým, že ich dôklad-
nejším a starostlivejším pozorovaním nepreviedli na kvality tretoradé
a štvrtoradé a predčasne prerušili pozorovania. A takéto sily (nehovorím
tie isté, ale podobné) by sa mali skúmať nielen v liekoch pre ľudské
telo, ale aj pri zmenách ostatných prírodných telies.

276

Ale omnoho väčším zlom je to, že sa pozorUjU a skúmajú nehybné
princípy, z ktorých sa veci vytvárajú, a nie hybné princípy, ktorými sa
veci vytvárajú. Tamtie plodia iba slová, tieto však diela. Nemajú cenu
ani obvyklé druhy pohybu, ktoré vypočítava tradičná prírodná filozofia,
totiž vznik, zánik, zväčšovanie, zmenšovanie, premena a miestny pohyb.
Znamenajú nepochybne toto: ak sa teleso, inak nezmenené, hýbe zo svoj-
ho miesta, je to miestny pohyb; ak miesto a druh ostávajú nezmenené,
ale kvalita sa mení, je to premena; ak pri premene masa a kvantita telesa
nezostanú tie isté, je to pohyb zväčšovania alebo zrnenšovania; ak sa
však natoľko zmení, že sa i vo svojom druhu i v podstate premení a prejde
do iného, je to vznik a zánik. Tieto názvy sú však čisto ľudové a nepre-
nikajú hlbšie do prírody; sú to iba miery a hranice, a nie druhy pohybu.
Naznačujú totiž "do akej miery", a nie "ako" alebo "prečo". Nič neho-
voria ani o snahe telies ani o procese v ich častiach a rozdiel si všimnú
len vtedy, keď ten pohyb hrubým spôsobom ukáže zmyslom vec inou,
ako bola. Aj ked' chcú čosi naznačiť o príčinách pohybov a rozdeliť ich
podľa príčin, predsa s najväčšou bezstarostnosťou zavádzajú rozdiel medzi
pohybom prirodzeným a náeílným.U aj tento rozdiel pochádza z ľudo-
vého označenia; v skutočnosti totiž je každý násilný pohyb aj prirodze-
ný, lebo nejaká vonkajšia príčina zmení činnosť prírody.

Keby však niekto bez ohľadu na tieto veci napríklad spozoroval,
že telesá majú snahu vzájomne sa dotýkať a nedovoliť, aby prerušením
alebo preťatím súvislosti prírody vznikol prázdny priestor; alebo keby
niekto povedal, že telesá majú snahu vrátiť sa do svojich prirodzených
rozmerov a rozpätí, a ak sa stlačia alebo roztiahnu, hneď sa usilujú
nadobudnúť a získať svoj predošlý objem a rozsah; alebo keby niekto
povedal, že telesá majú snahu spojiť sa s masou príbuzných telies,
t. j. pevné telesá so zemou, jemnejšie a redšie s nebeskou klenbou, potom
všetky tieto a podobné javy sú skutočne fyzické druhy pohybov. A tie
ostatné, ako jasne vysvitá z tohto ich porovnávania, sú len výtvorom
logiky a scholastiky.

Nemenším zlom je aj to, že sa vo filozofických úvahách všetka
námaha vynakladá na skúmanie a výklad prvých princípov vecí a ko-
nečného zloženia prírody, hoci všetok úžitok i možnosť činov spočíva
v stredných príčinách. V dôsledku toho ľudia neprestanú abstrahovať
podstatu, kým sa nedostanú k potencionálnej a beztvárnej hmote; ne-
prestanú ju rozpitvávať, kým sa nedostanú k atómu. A keby aj boli tieto
veci pravdivé, pramálo prispejú k blahu ľudstva.
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67. 69.

Treba varovať rozum aj pred smelosťou, s akou filozofické systémy
dávajú alebo odopierajú súhlas, pretože takáto smelosť zrejme vytvára
a akosi udržuje idoly a znemožňuje ich odstrániť.

Dvojakým spôsobom sa tu prekračuje správna miera: prvý spôsob
je zrejmý u tých, čo prenáhlene vynášajú úsudky a zahaľujú vedu do
neomylnosti a školskej učenosti, druhý spôsob je zase zrejmý u tých,
ktorí popierajú každú možnosť poznania a zavádzajú taký neistý, k ničo-
mu nevedúci druh skúmania. Prvý spôsob ochromuje rozum, druhý ho
vysiľuje. Lebo keď Aristotelova filozofia v bojových sporoch pobila ostat-
né filozofie (ako Turci svojich bratov), o všetkých jednotlivostiach sfor-
movala zákony. A sám Aristoteles opäť kládol a riešil otázky podľa
svojej ľubovôle tak, aby všetko bolo isté a rozhodnuté; a toto platí a robí
sa aj u jeho nasledovníkov.

Na druhej strane Platónova škola zaviedla zásadu o nemožnosti
poznania, spočiatku skôr len zo žartu, z irónie a z nenávisti k starým
sofistom, Protagorovi, Hippioví a ostatným, ktorí najväčší strach mali
zo zdania, že o niečom pochybujú. Nová akadémia urobila zásadu o ne-
možnosti poznania dogmou a dôsledne ju hájila. A hoci je tento spôsob
čestnejší ako ľubovôľa v rozhodovaniach, najmä pokiaľ sami za seba
tvrdia, že nijako nezavrhujú skúmanie ako Pyrrhon a skeptici, ale po-
kladajú za pravdepodobné, i keď nie za pravdivé to, čoho sa držia;
predsa keď ľudský duch raz zúfa nad možnosťou objaviť pravdu, všetko
sa stáva príliš ľahostajným. Preto majú ľudia skôr záľubu v príjemných
diskusiách a v akomsi letmom preberaní vecí než v pridŕžaní sa prísneho
skúmania. Lenže ako sme už na začiatku povedali a ustavične zdôraz-
ňujeme, ľudským zmyslom a ľudskému rozumu, i keď sú slabé, nesmie
sa upierať autorita, ale sa im má poskytnúť pomoc.

Chybné metódy dôkazov sú akoby hradbami a pevnosťami idolov
a metódy, ktoré máme v logike, sú len na to, aby priamo podrobovali
a zotročovali svet ľudským myšlienkam a myšlienky zase slovám. Spô-
soby dokazovania sú však svojím účinkom ako samotné filozofické
systémy a vedy. Lebo aké sú dôkazy, či sú správne alebo nesprávne
postavené, také sú aj filozofické náuky a úvahy z nich vyplývajúce. Lenže
dôkazy, ktoré používame pri všeobecnom postupe, čo vedie od zmyslov
a vecí k axiómam a záverom, sú klamné a nesprávne. Tento postup má
štyri časti a práve toľko chýb.

Po prvé, zmyslové vnemy samy osebe sú chybné, lebo zmysly aj
zlyhajú, aj klamú. Zlyhanie potrebuje náhradu, klam opravu.

Po druhé, pojmy sa zo zmyslových vnemov nesprávne abstrahujú
a sú neisté a nejasné, hoci by mali byť isté a presne vymedzené.

Po tretie, zlá je indukcia, ktorá pomocou jednoduchého výpočtu
vyvodzuje princípy vied a nepoužíva, ako by mala, vylučovanie a rozlu-
čovanie či oddeľovanie vlastností.

Napokon onen spôsob vynachádzania a dokazovania, že sa najprv
stanovia najvšeobecnejšie princípy a potom podľa nich upravia a doka-
zujú stredné axiómy, je matkou omylov a nešťastím všetkých vied.

O veciach, ktorých sme sa tu len povrchne dotkli, si obšírnejšie
pohovoríme po očistení a vyjasnení mysle, keď si ukážeme pravú cestu
výkladu prírody.

70.

Najlepším dôkazom je skúsenosť, pravda, len keď zostane pri sku-
točnom pokuse. Lebo ak sa nesprávne a nedôsledne prenesie na prípady,
ktoré sa zdajú podobnými, je klamnou vecou. Spôsob experimentovania,
ktorý sa teraz používa, je slepý a hlúpy. Ludia blúdia bezcieľne po neistej
ceste a rozhodujú sa len podľa náhodných prípadov, dávajú sa do mno-
hých vecí, ale s malým ziskom; raz sú plní nádeje, raz zase skľúčení,
a vždy nájdu niečo, čo ich nabáda ďalej hľadať. A tak sa všeobecne
stáva, že ľudia ľahkomyseľne, akoby hravo experimentujú, pozmeniac
trochu už známe pokusy, a ak sa im vec nevydarí, omrzí ich a nechaj ú
ju. Ak sa však aj dajú vážnejšie a s väčšou vytrvalosťou a húževnatosťou
do pokusov, tak svoju námahu vynakladajú na preskúmanie jediného
pokusu ako Gilbert na magnet, chemici na zlato. Robia to ľudia nielen
preto, že nemajú pevný plán, ale aj preto, že si kladú malý cieľ. Nikto

68.

Toľko o jednotlivých druhoch idolov a o ich sprievodných javoch.
Všetky treba pevným a slávnostným rozhodnutím zavrhnúť a zriecť sa
ich, rozum od nich oslobodiť a očistiť, aby do kráľovstva človeka, ktoré
sa zakladá na vedách, nebol iný prístup ako do kráľovstva nebeského.
do ktorého sa dá vojsť iba v podobe dieťaťa.
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