
najlepší anagram z preskupenia písmen nejakého mena, netreba prejsť
od vecí ľahkých k ťažším, ani netreba rozlišovať absolútne od relatív-
neho, lebo o to tu ani nejde. Na preskúmanie kombinácií písmen bude
stačiť stanoviť si taký poriadok, aby sa nikdy neprešlo dvakrát tými
istými a aby napríklad ich počet bol rozdelený do určitých tried, aby
bolo ihneď jasné, v ktorých je väčšia nádej nájsť to, čo sa hľadá; tak to
často nebude dlhá práca, ale iba detská.

Napokon tieto tri posledné pravidlá sa nemajú oddeľovať, pretože
obyčajne treba na ne brať zreteľ súčasne a pretože všetky rovnako
spolupôsobia na zdokonalenie metódy. Ani mnoho nezáležalo na tom,
o ktorom z nich sa učilo prv. Vysvetľujeme ich tu niekoľkými slovami,
pretože nemáme skoro nič iné čo robiť vo zvyšku rozpravy, kde podrobne
ukážeme, čo sme tu všeobecne zhrnuli.

MEDITÁCIE O PRVEJ FILOZOFII,

V KTORÝCH SA DOKAZUJE
EXISTENCIA BOHA

A ODLIŠNOSŤ' DUŠE OD TELA

PRVÁ MEDITÁCIA

o veciach, o ktorých možno pochybovať

Už pred niekoľkými rokmi som spozoroval, koľko nepravdy som v-det-
stve pripúšťal ako pravdu a aké pochybné je azda všetko, čo som na
tom neskôr vybudoval, a preto raz v živote musím všetko dôkladne vy-
vrátiť a znovu začať od najhlbších základov, ak chcem vo vedách vybu-
dovať niečo pevné a trvalé. Zdalo sa mi to však nesmiernou úlohou,
a tak som čakal na vek života, Iktorý by bol natoľko zrelý, že by už

" po ňom nemohol nasledovať spôsobilejší pre chápanie vied. Preto som
dlho váhal, takže nakoniec by som sa bol dopustil viny, keby som čas,
ktorý mi ostáva na dielo, bol strávil iba rozhodovaním. Dnešného dňa
som sa teda šťastne zbavil všetkých starostí a našiel si nerušený voľný
čas. Odchádzam sám do ústrania. S vážnosťou a slobodne sa budem
venovať všeobecnému vyvracaniu svojich názorov.

Pre spomenutý cieľ však nebude potrebné ukázať, že všetky moje
názory sú klamné; to by som azda nikdy nedosiahol. Na zavrhnutie
všetkých postačí, ak v každom z nich nájdem niečo pochybné, pretože
nás už zdravý rozum presviedča, že sa tak isto treba zdržať súhlasu
s tým, čo nie je celkom isté a nepochybné, ako aj s tým, oo je zjavne
klamné. Teda nebudeme musieť o všetkom jednotlivo uvažovať, to by
bola nekonečná práca: zaútočím hneď na samotné princípy, o ktoré sa
všetko opieralo, čo som kedysi veril, pretože stavba sa sama zrúti, ak sa
podkopú základy.

Čokoľvek som kedy pripúšťal ako celkom pravdivé, čerpal som alebo
zo zmyslov, alebo prostredníctvom zmyslov; no prišiel som na to, že

77



vecí, či sú pravdivé alebo nepravdivé, ktoré sú v našom vedomí, aj keby
všetky tie základné veci, oči, hlava, ruky a podobne, boli len zdanlivé.

Zdá sa, že takého druhu sú prirodzenosť telesa vo všeobecnosti
a jeho rozpriestranenosť, ďalej tvar rozpriestranených vecí, podobne ich
kvantita čiže veľkosť a počet, ako aj miesto, v ktorom veci existujú, čas,
v ktorom trvajú, a podobne.

Preto hádam celkom oprávnene môžeme z toho vyvodiť, že zaiste je
pochybná fyzirka,astronómia, medicína a všetky ostatné disciplíny, ktoré
závisia od skúmania zložitých predmetov, ale aritmetika, geometria
a ostatné vedy tohto druhu, ktoré hovoria iba o riajje nôduchšíc anaj-
všeobecnejších predmetoch a takmer sa nestarajú, či sú v prirodzenosti
vecí dané alebo nie, obsahujú niečo isté a nepochybné. Lebo či bdiem
alebo snívam, dve a tri spolu je päť a štvorec nemá viac strán ako
štyri; zdá sa nemožným, aby sa také očividné pravdy mohli dostať do
podozrenia, že klamú.

am však v svojej mysli akúsi utkvelú mienku, že existuje
Boh, ktorý všetko môže a ktorý ma stvoril takého, aký som. Odkiaľ
však viem že neurobil aby nebola nijaká zem, mijaké nebesá, nijaká
rozprie~tra~ená vec, nij~ý tvar,' nijaká veľkosť, nijaké miesto, a predsa
aby sa mi zdalo, tak ako teraz, že všetko toto existuje? Ba že by som
sa dokonca zakaždým klamal, kedykoľvek sčítam dve a tri alebo strany
štvorca, alebo si myslím hocičo iné, čo sa dá ľahšie predstaviť, takisto,
ako usudzujem, že sa niekedy iní mýlia o veciach, o ktorých si myslia,
že ich veľmi dokonale poznajú? Azda ma len Boh nechcel takto klamať,
je vraj nanajvýš dobrotivý; keby však odporovalo jeho dobrote, ie ma
stvoril takým, aby som sa vždy klamal, zdá sa, že by bolo v rozpore
s tou istou dobrotou, aby som sa oo len niekedy mýlil. No toto posledné
predsa len nemožno povedať.

Niektorí by hádam naozaj radšej popreli existenciu takého mocného
Boha, akoby uverili, že všetky ostatné veci sú neisté. Ale týmto ľuďom
neprotirečme, pripusťme, že všetko, čo sa povedalo o Bohu, je fikcia;
nech sa radšej predpokladá, že som sa alebo osudom, alebo náhodou,
alebo postupným sledom vecí, alebo akýmkoľvek iným spôsobom stal
tým, čo som. Pretože byť klamaný a mýliť sa, ako sa zdá, je istá nedo-
konalosť; čím menšia moc sa pripisuje pôvodcovi môjho vzniku, tým
pravdepodobnejšia bude moja nedokonalosť, že Sa vždy klamem. Nemám
čo odpovedať na tieto dôvody, no predsa som nútený uznať, že o všet-
kom, čo som kedysi pokladal za pravdu, musím pochybovať, a to nie
z nerozvážnosti a ľahkomyseľnosti, ale zo závažných a premyslených
dôvodov: a teda, keby som chcel nájsť niečo isté, musel by som sa

nás občas klamú, a rozumnosť prikazuje nikdy celkom nedôverovať tomu,
čo nás čo len jediný raz oklamalo.

Ale aj keď nás zmysly pri vnímaní nepatrných alebo vzdialených
predmetov občas klamú, predsa je veľa takého, o čom ~ nemožno
pochybovať, aj keď pochádza z tých istých prameňov: napríklad že som
teraz tu, sedím pri kozube, som zahalený do zimného plášťa, rukami sa
dotýkam tejto knihy a podobne. Na základe čoho by sa však dalo po-
prieť, že tieto ruky a toto telo nie sú moje; musel by som sa azda pri-
podobniť k nejakým chorým ľuďom, ktorých mozog natoľko oslabila ..Q,ara
rozpínajúca sa z čiernej žlče, že neprestajne tvrdia o sebe, že sú králi,
aj keď sú nanajvýš chudobní, alebo tiež, že sú oblečení v purpure, aj
keď sú nahí, prípadne že majú hlinenú hlavu, alebo že sú celí džbánmi
alebo zo skla. Ale tí sú pomätení a ja sám by som sa tiež zdal bez
rozumu, keby som si od nich bral príklad.

Výborne! Akoby som nebol <človek, ktorý v noci obyčajne spí a vo
snách skusuje všetko to, alebo niekedy aj nepravdepodobnejšie veci, ako
tamtí bdejúci. Ako často ma len nočný pokoj presviedča o spomenutých
obvyklých veciach, totiž že som tu, oblečený v plášti, sedím pri kozube,
a ja zatiaľ vyzlečený ležím v prikrývkach! Teraz sa však určite dívam
bdejúcimi očami na tento spis, táto hlava, ktorou hýbem, nie je spiaca,
úmyselne a vedome vystieram túto Tuku a cítim, že spiacemu by sa mi
to neprihodilo tak zreteľne. Akoby som sa nepamätal, že ma kedysi
vo snách oklamali podobné myšlienky. Ak o tom pozornejšie premýšľam,
jasne vidím, že nikdy nebude možné rozoznať bdenie od sna podľa
istých znakov, tak že až strniem, a práve toto strnutie ma bezmála
utvrdzuje v mienke, že snívam.

Tak teda snívajme, nech ani tie jednotlivosti nie sú pravdivé, že
otvárame oči, hýbeme hlavou, vystierame ruky, ba azda ani to, že máme
také ruky a také celé telo. Predsa sa však patrí uznať, že predmety
videné vo sne sú akoby maľované obrazy, ktoré bolo možné vymyslieť
iba podľa vzoru pravých vecí, a že teda aspoň tie základné veci, oči,
hlava, ruky a celé telo, neexistujú imaginárne, ale ako pravé. Veď
ani sami maliari, keď sa usilujú znázorniť Sirény a Satyrov v naj-
neobvyklejších podobách, nemôžu im prikresliŕ všetky nové znaky, ale
kombinujú len údy rozličných zvierat, alebo ak náhodou vymyslia niečo
natoľko nové, že predtým vôbec nič podobné nebolo vidno, teda niečo
celkom vymyslené a nepravdivé, tak aspoň farby, z ktorých to poskla-
dajú, musia byť pravdivé. Z podobných dôvodov treba priznať, že ne-
vyhnutne sú pravdivé aspoň nejaké iné, ešte jednoduchšie a všeobecnejšie
veci, z ktorých sa akoby z pravdivých farieb tvoria všetky tie obrazy
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napokon veľmi opatrne zdržať súhlasu aj s nimi samými takisto ako
s otvorene klamnými mienkami.

Ale nestačí to len zistiť. Treba sa starať, aby som to mal stále
na p~m~~i. N.ázo~y t~~iž, na ktoré som si privykol, ustavične sa vracajú
a ovládajú moju dôverčivosŕ, a:koby zaviazaná ich dlhým používaníma prá-
vom priateľstva, a to takrečeno proti mojej vôli. Nikdy si neodvyknem
sú~]asiť s nimi a dôverovať im, pokiaľ budem predpokladať, že sú také,
ake skutočne sú, totiž istým spôsobom pochybné - ako sa práve uká-
zalo - ale predsa veľmi pravdepodobné a také, že je oveľa primeranejšie
rozumu veriť im ako ich popierať. Preto hádam neurobím zle, ak sám
s~ba budem klamať, postavíac sa dobrovoľne na celkom opačné stano-
visko, a dovtedy predstierať, že oné názory sú celkom klarnné
a ..zda,nliv~, ~ým oba predsudky nedostanem natoľko do rovnováhy, že
nijaký zly navyk nezabráni môjmu úsudku správne ponímat veci. Veď
predsa viem, že medzitým z toho nevznikne nijaké nebezpečenstvo alebo
0n::yl a že si nemôžem dovoliť viac nedôverčivosti ako treba, pretože
prave teraz sa zaoberám iba poznávaním vecí, a nie konaním.

Budem te~a ~redpokla~ať; že nie Boh, nanajvýš dobrotívý, prameň
pravd~, al~ nej aky :~om~seľny duch, ktorý je súčasne nanajvýš mocný
a prefíkaný, vynaložil vsetko svoje úsilie, aby ma klamal: budem sa
do~~ie.vať, že. obl,oha.'v,ovz~u~ie, zem, farby, tvary, zvuky a všetky von-
~ajSIe javy. ~I~ su mcim mym, iba klamlivou hrou snov, ktorou strojí
uklady mOJeJ ľahkovernosti: budem si seba samého predstavovať, akoby
som nemal ruky, oči, telo, krv, zmysly, ale naopak, že sa len mylne
domnievam, že toto všetko mám: budem tvrdohlavo zotrvávať v tomto
roz~ír:naní a ~apriek všetkému budem silnej šou mysľou brániť svoje
mys,benk?,' aj keby som nebol schopný nič pravdivé poznať, aby som
~esu~lasII s klamnými názormi, aby mi ten klamár, čo ako mocný a pre-
Iíkaný, nem~h~l nič vnútiť. Ale je to úmorná úloha a akási pohodlnosť
ma znovu pnvadza k navyknutému spôsobu života. Ako otrok keď náho-
dou vo sn~ užíva neskutočnú slobodu a zvoľna začína tušiť, ie spí, bojí
sa. prebu.dlť a.l~n pomaly ,zatvára duševný zrak pred príjemnými ilúzia-
mi: tak IS~Oaj ja mímovoľne znovu upadám do starých názorov a bojím
sa prev~udIť, aby. sa lopotné bdenie, nasledujúce po pokojnom odpočinku,
neprežívalo namiesto v svetle pravdy v nepreniknuteľných temnotách už
naznačených ťažkostí.
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DRUHÁ MEDITÁCIA

o prirodzenosti ľudskej mysle a o tom, že ju možno ľahšie poznať
ako telo

Včerajšie rozjímanie ma uvrhlo do takých pochybností, že ich azda viac
nezabudnem; a predsa nevidím, ako by ich bolo treba riešiť, naopak,
zrnietam sa, akoby som bol padol do hlbokého víru, a nemôžem si ani
na dno stať, ani vyplávať. Predsa sa len chcem z toho dostať a znovu
skúsim tú istú cestu, po ktorej som sa dal včera, teda cestu veľmi
prísneho odstraňovania všetkých tvrdení, ktoré pripúšťajú čo len naj-
menšiu pochybnosť, práve tak, akoby som zisťoval ich úplnú klamnosť;
a budem pokračovať ďalej, kým nedôjdem k poznaniu niečoho istého,
aj keby to bolo len to, že nič nie je isté. Archimedes žiadal iba pevný
a nehybný bod, aby pohol celú zem z miesta. Takisto treba očakávať
veľké veci, ak nájdem čo len najmenšiu vec, ktorá by bola istá a ne-
otrasiteľná.

Predpokladám teda, že všetko, čo vidím, je klamné. Verím, že
nikdy nič z toho, čo mi klamlivá pamäť predkladá, neexistovalo, že
nemám vôbec nijaké zmysly; telo, tvar, rozpriestranenosŕ, pohyb a miesto
sú chiméry. Čo teda bude pravdivé? Azda to jediné, že nič nie je isté.

Ale odkiaľ viem, že niet ničoho, čo by neposkytovalo ani najmenšiu
zámienku pre pochybovanie, a teda sa líšilo od všetkého, čo som práve
vymenoval? Či existuje nejaký Boh, alebo nech už akokoľvek nazývam
toho, ktorý vyvoláva vo mne tieto myšlienky? Ale prečo by som si to
myslel, keď možno sám by som mohol byť ich pôvodcom? A teda, či
som aspoň ja sám niečím? Ale už som poprel, že mám nejaké zmysly
a telo. A predsa váham. Veď čože z toho vyplýva? Či som k telu
a k zmyslom natoľko pripútaný, že by som bez nich nemohol byť? Ved
som sa ubezpečil, že na svete niet celkom ničoho, nijakej oblohy, zeme,
nijakých myslí, nijakých telies. Či teda ani ja sám nie som? Celkom
iste som bol, ak som sa o niečom ubezpečíl, Ale existuj-e akýsi
klamár, nanajvýš mocný, nanajvýš prefíkaný a zámerne ma vždy klame.
Ak ma klame, je teda nepochybné, že ja takisto som; a nech si 'klame,
koľko chce, predsa nikdy nedosiahne, aby som bol nič, pokiaľ budem
myslieť, že niečo som. Teda dostatočne uvážiac všetko, oo som už pove-
dal, treba napokon stanoviť, že táto výpoveď: ja som, ja existujem, kedy-
koľvek ju vyslovím alebo mysľou ponímam, je nevyhnutne pravdivá.

Dosiaľ však nechápem dostatočne, kto som ja, ktorý už nevyhnutne
som. Napokon sa musím vystríhať, aby som náhodou namiesto seba
nerozumne nepripustil niečo iné, a tak nepoblúdil ešte aj v tom poznatku,
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o ktorom tvrdím, že je spomedzi všetkých najistejší a najzrejmejší, Preto'
hneď a opätovne budem rozjímať o tom, čo som o sebe kedysi veril, kým
som neprišiel na tieto myšlienky. Z toho potom vylúčim, čím by mohli
čo len trochu otriasť dané dôvody, aby tak napokon ostalo presne iba
to, čo je isté a neotrasiteľné.

Čože som si predtým myslel, že som? Bezpochyby človek. Ale čo
je človek? Poviem azda, že rozumný živočích? Nie, pretože potom by
som sa musel pýtať, čo je živočích a čo znamená byť rozumný, a tak
by som sa dostal z jednej otázky do viacerých a ťažších. Ani nemám
toľko voľného času, aby som ho rnárnil riešením subtílností takého rázu.
Ale tu radšej sústredím svoju pozornosť na to, čo sa predtým spontánne
a vplyvom prírody predstavovalo mojej mysli, kedykoľvek som uvažoval
o tom, kto som. Totiž najprv sa mi predstavilo, že mám tvár, ruky,
ramená a celý ten stroj údov, ktorý pozorujeme aj na mŕtvole a ktorý
som nazýval telom. Potom sa mi predstavovalo, že sa živím, chodím,
cítim a myslím, teda činnosti, ktoré som pripísoval duši. Ale čo je táto
duša, to som si alebo nevšimol, alebo som si ju predstavoval ako čosi
veľmi jemné, ako vietor alebo oheň, alebo éter, vliaty do mojich masív-
nejších častí. O tele som, pravdaže, nepochyboval, ale som sa nazdával,
že zreteľne poznávam jeho povahu. Keby som sa ju bol pokúsil opísať,
ako som ju chápal, bol by som ju vysvetlil takto: Telom rozumiem
všetko, čo môže byť ohraničené tvarom, obklopené miestom a čo môže
vyplňaŕ priestor tak, že z neho vylučuje iné teleso; čo možno vnímať
hmatom, zrakom, sluchom, chuťou a čuchom a čo sa môže hýbať via-
cerým spôsobom, pravda, nie samo od seba, ale pôsobením niečoho cu-
dzieho, čo sa ho dotýka: usúdil som totiž, že sila hýbať sa samo O:1

dseba, ako aj pociťovať alebo myslieť nijako nepatrí k povahe telesa'; ,
naopak, skôr som sa čudoval tomu, že sa podobné schopnosti v niekto-
rých telesách nachádzajú.

Čo si však myslím teraz o sebe, keď predpokladám, že niekto 'na-
najvýš mocný, a ak tak možno povedať, zlomyseľný klamár ma vo všet-
kom zámerne klamal, ako len mohol? Či môžem tvrdiť, že mám čo len
najmenej z toho všetkého, o čom som povedal, že patri k prirodzenosti
tela? Pozorujem, myslím, znovu uvažujem, nič mi neprichádza na um;
unavujem sa márnym opakovaním. Ako je to však s činnosťami, ktoré
som pripisoval duši? So živením sa alebo chodením ? Keďže už nemám te-
lo, sú to iba fikcie. Vnímanie? Pravdaže, ani to sa neuskutočňuje bez tela,
mnohé som síce zdanlivo vnímal v snách, ale neskoršie som pobadal,
že som to nevnímal. Myslenie? Tu zisťujem: myslenie je to jediné, čo mi
nemožno uprieť. Ja som, ja existujem; to je isté. Ale ako dlho? Zrejme
tak dlho, ako myslím; pretože by sa mohlo náhodou stať, že by som
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načisto prestal byť, keby som celkom prestal myslieť. Teraz pripúšťam
iba to, čo je nevyhnutne pravdivé. Som teda presne iba mysliaca vec,
1. j. myseľ čiže duch, intelekt, rozum, termíny, ktorých význam mi bol
predtým neznámy. Som teda vec pravdivá a pravdivo jestvujúca, ale
akáže vec? Povedal som, mysliaca.

A čo ďalej? Budem si predstavovať: nie som tou zostavou údov,
ktorá sa nazýva ľudským telom; nie som ani akýmsi jemným vzduchom
vliatym do údov, nie vetrom, ani ohňom, nie parou, ani dychom, nie
som ničím tým, čo si vymýšľam: veď som predpokladal, že toho niet.
Platí teda: predsa len niečo som. Či to však náhodou 'Ilie je tak, že
všetko to, o čom predpokladám, že je ničím, pretože mi je neznáme,
predsa sa len popravde nelíši od toho ja, ktoré už poznám? Neviem,
nehovorím už o tejto veci: môžem súdiť len o tom, čo mi je známe.
Poznal som, že existujern; pýtam sa, kto som ja, ktorého poznám. Je
celkom isté, že odpoveď na takto presne formulovanú otázku nezávisí
od niečoho, existenciu 'čoho som ešte nepoznal; teda nezávisí od ničoho,
čo si vymýšľam pomocou predstavivosti. Ale toto slovo vymýšľam mi
pripomína môj omyl: pretože by som si naozaj vymýšľal, keby som si
predstavoval, čím som, pretože predstavovať si nie je nič iné, ako pred-
stavovať si tvar alebo obraz telesnej veci. Ja však už isto viem, že som
a súčasne že všetky tie obrazy a vo všeobecnosti všetko, čo sa vzťahuje
na prirodzenosť tela, sú iba videnia v snách. Keď 180mto raz spozo-
roval, zdá sa, že by bolo práve také nesprávne povedať ,,'budem si pred-
stavovať,aby som zreteľnejšie poznal, kto som", akoby som povedal
"už som sa práve prebudil a vidím niečo pravdivé, pretože však ešte
nevidím dostatočne jasne, usnem v danom úsilí, aby mi sny práve to
nejasné predstavili s väčšou pravdivosťou a zrejmosťou". A tak pozná-
vam, že sa nič, čo môžem obsiahnuť pomocou predstavivosti, nevzťahuje
na poznanie, ktoré mám o sebe, a že treba čo najstarostlivejšie od toho
odvrátiť myseľ, aby sama čo najzrejmejšie pochopila svoju vlastnú pri-
rodzenosť.

Ale čo teda som? Vec mysliaca. Čo to je? Zrejme vec pochybujúca,
rozumejúca, tvrdiaca, popierajúca, chcejúca, nechcejúca, ako aj predsta-
vujúca si a cítiaca.

Iste to nie je málo, ak mi to všetko patrí. Ale prečo by mi ne-
patrilo? Či to nie som ja sám, ktorý už takmer o všetkom pochybujem,
ktorý predsa niečo chápem, ktorý tvrdím, že toto jediné je pravdivé,
ostatné popieram, ktorý túžim poznať viac, nechcem byť klamaný, mnohé
si predstavujem proti svojej vôli a mnohé tiež vnímam tak, akoby pri-
chádzalo zo zmyslov? Aj keby som stále sníval, aj keby ma ten, čo ma
stvoril, klamal, koľko by len vládal, či by to tak isto neznamenalo, že

6' 83



som? Čo sa teda líši od môjho myslenia? Čo sa dá tvrdiť oddelene
odo mňa? Lebo to, že som ten, ktorý pochybujem, chápem, chcem,
je také zjavné, že niet ničoho, čím by sa to ešte zrejmejšie dalo vy-
svetliť. Ale naozaj, som ten istý, ktorý si predstavujem; aj keby
nijaká práve predstavovaná vec nebola pravdivá, ako som predpokladal,
sama sila predstavivosti predsa naozaj existuje a tvorí časť môjho mysle-
nia. Napokon som. ja ten istý, ktorý vnímam, čiže ktorý telesné veci
akoby zmyslarni pozorujem: zrejme práve teraz vidím svetlo, počujem
zvuk, cítim teplo. Sú to klamy, ja totiž snívam. Napriek tomu sa mi
zdá, že vidím, počujem, hrejem sa. Toto nemôže 'byť klam; naopak,
toto, takto presne vzaté, nie je nič iné ako myslieť.

~Z tohto naozaj začínam trochu lepšie poznávať, kto som; ale predsa
doteraz sa ešte zdá, a nemôžem sa zdržať tej mienky, že telesné veci,
ktoré vnímam zmysl arni a 1<torých obrazy sa tvoria myslením, oveľa
zrejmejšie poznávam ako ktorúkoľvek inú stránku svojho ja, ktorá ne-
podlieha predstavivosti: aj keď je naozaj čudné, že zreteľnejšie ponímam
veci, o ktorých pozorujem, že sú pochybné, neznáme, mne cudzie, než
to, čo je pravdivé, poznané, ba dokonca ako seba samého. Lež vidím,
čo sa robí: moja myseľ rada zíde z cesty a ešte neznesie, aby ju držali
v hraniciach pravdy. Nech sa jej teda vyhovie. Ešte raz jej čo najdlhšie
popusťme opraty, aby ľahšie zniesla ovládnutie, keď jej ich raz pomaly,
účelne pritiahneme.

Uvažujme o tých veciach, ktoré podľa bežnej mienky najzreteľnejšie
ponímame, teda o telesách, ktorých sa dotýkarne, ktoré vidíme, a to kon-
krétne o jednom z nich, a nie o telesách vôbec, pretože všeobecné pojmy
do istej miery bývajú ešte nejasnejšie. Vezmime napríklad túto voskovícu:
nedávno ju zhotovili z plastu, ešte nestratila všetku chuť medu, ostalo
v nej trochu vône kvetov, z ktorých bola zozbieraná. Jej farba, tvar,
veľkosť sú zjavné; je tvrdá a chladná, ľahko sa jej môžeme dotknúť,
a ak klopneme na ňu hankou, vydá zvuk. Je tu napokon všetko, čo sa
vyžaduje, aby nejaké teleso mohlo byť veľmi zrejme poznané. Ale pozri-
me, zatiaľ čo hovorím, prikladám ju k ohňu, zvyšky chuti sa tratia,
vôňa prchá, farba sa mení, tvar sa ničí veľkosť rastie voskovica mäkne
zahrieva ~a, sotva sa jej možno dotkn~ť a už nevycÍá zvuk, ak na ň~
klopneš. Ci ostáva aj teraz tou istou voskovicou? Treba uznať, že áno.
Nikto to nepopiera. Nikto inak nepredpokladá. Teda čo v nej bolo, čo
sa tak zreteľne ponímalo? Zaiste nič, čo som zmyslarni vnímal; lebo
všetko, čo podliehalo chuti alebo čuchu, alebo zraku, alebo hmatu, alebo
sluchu, sa zmenilo: a predsa ostáva voskovicou.

Možno bola tým, čo si teraz myslím, totiž že sama voskovica nebola
ani sladkosťou medu, ani vôňou kvetov, ani belosťou, ani tvarom, ani
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zvukom, ale telesom, ktoré sa mi krátko predtým výrazne prejavovalo
spomenutými spôsobmi, no teraz už inakšími. Čo je teda práve to, čo si
takto predstavujem? Pozorujme a dívajme sa, čo ostane, ak odstránime
to, čo nepatrí k voskovici: veru nič iné ako čosi rozpríestranené, chýba-
teľné a meniteľné. Ale čo je toto ohýbateľné a meniteľné? Či je to pred-
stava, že tvar voskovice možno meniť z okrúhleho na štvorhranný a po-
tom na trojhranný? Vôbec nie; veď chápem, že je schopné nesčíselných
premien tohto druhu, takže ani v predstave nemôžem preletieť tieto
nesčíselné tvary, a teda ani pochopenie toho podstatného sa nezdokonalí
predstavivosťou. Čo je toto rozpriestranené? Či je mi aj sama jej roz-
p:iestranenosť neznáma? Veď v mäknúce] voskovicí sa zväčšuje, ešte
VIac v horúcej a zasa ešte viac, ak teploty pribúda. Ani by som správne
neposúdil, čo je voskovica, keby som sa nedomnieval, že pripúšťa, po-
kiaľ ide o rozpriestranenosť, oveľa viac obmien, ako som ich kedy pred-
stavivosťou obsiahol. Ostáva mi teda pripustiť, že si nemôžem nepred-
staviť, čo je voskovica, ale iba mysľou poňať. Hovorím toto o jednotlivej
voskovici, pretože pokiaľ ide o voskovicu vôbec, vec je [asnejšia. Čo je
teda táto voskovica, ktorú ponímame iba mysľou? Zrejme tá istá, ktorú'
vidím, ktorej sa dotýkam, ktorú si predstavujem, a napokon tá istá, ktorú
si od začiatku myslím. Lenže musím poznamenať, pochopiť ju nie je
to isté ako vidieť ju, dotknúť sa jej, predstaviť si ju a ani nikdy nebolo,
hoci sa tak predtým zdalo, ale je to nazeranie samotnou mysľou, ktoré
mohlo byť alebo nedokonalé a nejasné ako predtým, alebo jasné a rozlí-
šené ako teraz, podľa toho, či prihliad am viac alebo menej na fakty,
z ktorých vec pozostáva. .

Predsa ma však udivuje, aký sklon má moja myseľ k omylom;
zatiaľ čo spomenuté veci zvažujem v sebe mlčky a bez rečí, ostávam
väzieť v samotných slovách a takmer sa dám oklamať bežným spôsobom
vyjadrovania. Hovoríme totiž, že vidíme voskovicu pred sebou, a neusu-
dzujeme z farby či tvaru na jej prítomnosť. Z toho by som hneď mohol
vyvodzovať, že teda voskovicu poznávame pohľadom oka, a nie naze-
raním samotnou mysľou, keby som už náhodou predtým nebol z okna
videl ľudí prechádzať sa po námestí, o ktorých predsa ako o voskovici
hovorievam, že ich vidím. Čo však vidím okre klo úkov a šiat, pod
ktorými by sa mohli skrýva sg.m0'!li ne st 0Je. su e sa, že sú I
to ľudia. A tak to, o Ô~m smfi sa Fťtat!Qe Vl ím očami, chápemjlJa
sShopnoSťq'i.HSllgwyajJii~rá eXI!t~e v mojej mrt I

Ale mal by som s:4illbfi,e ze väčšmi 1Žim po múdrosti ako
nevzdelaní ľudia, že som vo formách vyjadrovania, vynájdených nevzde-
lanými ľuďmi, hľadal dôvod pochybovania. Poďme preto ďalej a pozo-
rujme, či som vtedy dokonalejšie a jasnejšie ponímal, čo je voskovíca,
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keď som ju zazrel prvý raz a veril, že ju poznávam samotným vonkajším
alebo aspoň.vako sa to volá, všeobecným zmyslom, t. j. schopnosťou pred-
stavivosti, alebo naozaj až teraz, keď som starostlivejšíe preskúmal jednak
to, čo je, a jednak, ako sa poznáva? Istotne by 'bolo nevhodné pochybovaŕ
o tejto veci. Veď čože bolo v prvom poňatí vlastne rozlíšené? Čo bolo
v ňom také, čo by, ako sa zdá, nemohol mať akýkoľvek živočích? Veď
aj keď omyl v mojom uvažovaní nie je vylúčený, predsa nemôžem vosko-
vicu bez ľudskej mysle pochopiť, ak ju rozlišujem od vonkajších foriem
a uvažujem o nej akoby donaha vyzlečenej.

Ale čo mám povedať o samotnej tejto mysli, čiže o sebe samom?
Doteraz totiž nič nepripúšťam, že je vo mne, okrem mysle. Čo som však
ja,ktorý, zdá sa, tak rozlíšene ponímam túto voskovicu? Či nepoznávam
seba samého nielen oveľa pravdivejšie, omnoho istejšie, ale aj oveľa
rozlíšenejšie a zrejmejšíe? Lebo ak usudzujem, že voskovica existuje,
a to z toho, že ju vidím, iste oveľa zrejmejšie vyplýva z toho istého
videnia, že existujem aj ja sám. Môže sa totiž stať, že v skutočnosti to,
čo vidím, nie je voskovica; možno, .že nemám oči, ktorými by sa dalo
niečo vidieť, ale už vôbec sa nemôže stať, že by som nebol niečím ja sám
mysliaci, keď vidím, čiže (čo teraz nerozlišujem) keď si myslím, že
vidím. Ak z toho, že sa voskovice dotýkam, usudzujem, že voskovlca
existuje, potom z toho vyplýva aj to, že ja som. Celkom to isté budem
uzatvárať, či už z toho, že si niečo predstavujem, alebo z akéhokoľvek
iného dôvodu. Pritom to isté, čo pozorujem pri voskovici, môžem použiť
pri poznávaní všetkého ostatného, čo je dané mimo mňa. Ak sa však
poňatie voskovice zdá rozlíšenejštm len preto, že sa mi ujasnilo nielen
pomocou zraku alebo hmatu, ale aj z viacerých príčin, potom o čo rozlí-
šenejšie - treba uznať - musím teraz poznávať seba samého; totiž tie
isté dôvody, ktoré pomáhali poznať či už voskovicu alebo akékoľvek iné
teleso, všetky spolu omnoho lepšie potvrdia prirodzenosť mojej mysle.
Lež okrem spomenutého je v mojej mysli toľko skutočností, na základe
ktorých sa môže stať jej poznanie rozlíšenejšim, že všetko, čo jej telo
vnukne, sotva si zasluhuje zmienku.

A tak, hľa, napokon som sa sám od seba dostal tam, kam som
chcel. Totiž. keď mi jepj:~raz známe, že samotné telesá nechápeme zrnysla-
mi alebo schopnosŕou predstaviy,os.t.i,ale.,jba intelektom, a ani tým, že
ich hmatáme a vidíme, ale jedii)e. Jým, že ich chápeme, zjavne pozná-
vam, že nič nemôžem poňať ľahš~ ale~o z,1:ejmejšie...ako svoju myseľ.
Pretože sa však nemožno tak rýchle zbaviť návyku starej mienky, zdá
sa mi vhodným tu pozastať, aby sa mi toto nové poznanie dlhším roz-
jímaním hlbšie vštepilo do pamäti.
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TRETIA MEDITÁCIA

o Bohu, že existuje

Teraz zavriem oči, zapchám si u~i, odpú~m :šetkľe=~~Xžeb:~a!ov::~:~
obrazy telesných vecí alebo vytnem z vv omia, a ," kl mné a sám
dá urobiť celkom iste ich budem povazovať za mdame a ; ť urobiť

~ihovára'úc a hlbšie do seba nazrúc, bu em sa USIov~ .
sebe sa PI' sebe Jsamému známejším a bHžším. Som vec mysha:a, t. J.
sa pozvo na hé .' a mnohe neve-
pochybujúca, tvrdiaca, popierajúca, nerr:no e. roz~eluc, .v k som
diaca, chcejúca, nechcejúca, predst~vujuc~ Sl a.t:laca~l::l:i ap~dsta_
už predtým poznamenal, aj keď vsetko, co poci uJem, v . A b
vujem mimo seba, je azda ničím, predsa som s.i is;y, ze ~: !~;k~
myslenia, ktoré nazývam v~emami ~ predstavamI, su vo m ,
nakoľko sú akýmisi spôsobmI myslema. v v v

A tak som týmito niekoľkými slovami zhrnu~ v:,etko: co skutocne
. l bo aspoň všetko čo som si dosiaľ prevenl, ze VIem. Teraz vsa

VIem, a e, , v ho čo som este
tli ,v' poobzerám či náhodou niet vo mne rneco ,staros IveJSIe, v v. d . . m
tr hl' Som si istý že som vec mysliaca. Nuž Cl te a aj VIe ,

nepos eo....! '? Z· tomto prvom
čo sa vyžaduje, aby som si bol o niečom istý: re]~e Vv . v

, . , nič l'ne' iba akési [asné .a roz!íšene poňatie toho, co
pozn am me Je, v . cl' keb
tvrdím a to by istotne nestačilo na ubezpeceme sa o .prav evecI,}'v y
sa nie'kedy stalo, že by bolo klamné niečo, čo tak ~asne a, roz l~ene

, preto zdá sa už môžem stanoviť ako vseobecne pravidlo,ponlmam; ,a ' " ,v'
že všetko je pravdivé, čo veľmi jasne a rozhsene.cha~em. ., . '

. Predsa som však predtým mnohé veci pripustil ako, Iste .a zJa~ne,
ktoré som neskôr odhalil ako pochybné. Akéže to teda boh veci? ZreJm~
zem obloha hviezdy a všetko ostatné; čo som pomocou zmy~lov p~~o

a'l Čo vŠak bolo na ich poňatí zreteľné? Zrejme len to, ze s.a l ey
rov . . . . , l' L v mteraz
takých vecí čiže obsahy vedomia zjavIlI v mOJeJ mys ,l.v ~z, a v som

. v' tie idey vo mne To však bolo nieco me, conepopIeram, ze su . há le
edtvm tvrdila čo som iba zo zvyku veril, že to jasne c, apem, ,a

~:eds: som nechápal, totiž že mimo mňa existuj~ nejaké veci, z kto~y~~
chádzajú oné idey a ktorým sú celkom podobne. V tomto so~. sa a A~ ,

iIamal, alebo a'k som mal pravdu, iste sa to nezakladalo na SIle môjho

ponímania. l . v Imi .ed-
Ak v t d ? C~i som vtedy keď som uvažova o meoom ve ml J .

oze e a, , .. 'kl d v d tn
noduchom a ľahkom v aritmetike a geometrn, ako na~m a ze ve ah l
, "ť oodobne aspoň s ta!koupriehľadnosťou poznav,al, aby som mo o
Je pa .a.PV'-' ' l l v t b pochy-
tvrdiť že [e to pravda. Neskoršie som si myse , ze o tom. re da h l

, v 'k'~Boh ml az a mo obovať iba preto, lebo mi zišlo na um, ze nela Y"
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dať takú prirodzenosť, aby som sa mýlil ešte aj v tom, čo by sa mi
zdalo veľmi zjavným. Lež koľko ráz mi zíde na um predpoklad o vše-
mohúcnosti Boha, nemôžem nevyznať, že by mu bolo ľahké spôsobiť,
keby chcel, aby som sa mýlil aj v tom, o čom sa nazdávam, že to veľmi
jasne vidím očami mysle. Koľko ráz sa však obrátim k samotným ve-
ciam, o ktorých si myslím, že ich veľmi jasne ponímam, tak dokonale
ma presvedčia, že mimovoľne zvolám: nech si ma klame, kto chce, predsa
nikdy nespôsobí, aby som bol nič, pokiaľ si budem myslieť, že som
rueco; alebo aby niekedy bolo pravdou, že som nikdy nebol, 'keď už je
pravda, že som; alebo azda tiež, aby dve a tri spolu bolo viac alebo
menej ako päť a podobne, v čom poznávam zjavné protirečenie. A zaiste,
keďže nemám dôvod nazdávať sa, že nejaký Boh je klamár, a ani dosiaľ
dost~točne nveviem, či nejaký Boh je, tento dôvod pochybovania je veľmi
slaby, takrečeno metafyzický, a závisí iba od spomenutej domnienky.
~ aby v~a.aj ona odstránila, musím skúmať, lenčo sa naskytne príle-
ZItOSť, Cl je Boh, a ak je, či môže byť klamárom; zdá sa, že pokia! toto
neviem, nikdy si nemôžem byť celkom istý nijakou vecou .

. Tera:. si však, zdá sa, poriadok vyžaduje, aby som najprv všetky
svoje myšlienky rozdelil na určité logické rody a skúmal, v ktorých je
pravda alebo nepravda vo vlastnom zmysle. Niektoré z nich sú akoby
obrazmi vecí a jedine im prislúcha vlastne meno "idea": keď si naprí-
kladmyslím človeka alebo chiméru, alebo oblohu, alebo anjela, alebo
Boha. Niektoré iné obsahy vedomia však majú okrem toho rozličné iné
formy: napríklad keď chcem, bojím sa, niečo tvrdím, popieram, vždy je
~oje.~ysl~ie zamerané na nejaký predmet. Ale moje myslenie zahrňuje
aj nieco VIac ako iba podobnosť s príslušným predmetom; niektoré
z týchto ďalších obsahov vedomia sa volajú vôľové hnutia čiže afekty
niektoré zas súdy. '

okiaľ ide o idey, ak ich berieme osebe a s ni'čím in' m ich nedávame
~o vzťa u, nemozu amné vo vlastnom zmysle. Lebo či si pr stavu-
Jem koou a!ebô chlmeru, Je predsa pravdivé, že si predstavujem práve tak
jednu ako druhú. Ani v samej vôli alebo v f toch sa netreba báť
nijakej klamnosti. Lebo aj e y som si želal veci nešľac etné a také
ktoré neexistui'ú, predsa je pravda, že si ich želám. A tak teda ostá~
vajú len súdy, v ktorých sa musím vystríhať klamu. fOtIT:lilavný a naj-
~ s s OClva v to~ že ovafujem
Ide vo mne za p o ne a e konformné veciam mimo mňa. Lebo keby ~
som sa~otné. i ey povazova i a za nejaké spôsoby svojho myslenia
a neuvadzal Ich do vzťahu k niečomu inému, sotva by mi mohli dať
nejakú látku pre omyl.

Z týchto ideí však niektoré sa mi zdajú vrodenými, niektoré zvonka
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pochádzajúcimi a niektoré som sám utvoril: lebo" zdá sa, iba zo samot-
nej mojej prirodzenosti pochádza, že rozumiem, čo je vec, pravda, myš-
lienka. Že teraz počujem šum, vidím slnko, cítim oheň, doteraz som
odvodzoval z vecí mimo seba. A napokon Sirény, Hipogrifov a po-
dobné si vymýšľam sám. Náhodou však všetky idey môžem považovať
za zvonka pochádzajúce alebo za vrodené, alebo za utvorené: ešte som
si totiž neozrejmil ich pravý pôvod.

Lež tu mám predovšetkým skúmať, prečo sa domnievam, že idey,
ktoré .odvodzujem z vecí akoby mimo mňa existujúcich, považujem za
podobné týmto veciam. Zdá sa totiž, že ma tak učí prirodzenosť. A okrem
toho mám skúsenosť, že riezávisia od mojej vôle, a preto ani odo mňa
samého; prichádzajú totiž často proti vôli: ako napríklad teraz, či chcem
alebo nechcem, pociťujem teplo, a teda sa domnievam, že tento vnem,
čiže idea tepla, prichádza do mňa z veci odo mňa rozdielnej, čiže z tepla
ohňa, pri ktorom sedím. A nič sa mi nezdá prijateľnejším, než usudzovať,
že príslušná vec vyslala do mňa skôr svoju podobu než čokoľvek iné.

Čoskoro uvidím, či sú tieto dôvody dosť spoľahlivé. Keď tu hovo-
rím, že a tak učí prirodzenosť, rozumiem t' m, že ma akýsi spontánny
impulz žeme' o veľ! , a nie že ne· aké , rirodzené svet o mi ukazu·e jeho
~raV IVOS. o e sa navzájom veľmi íši, Veď čokoľvek, čo sa mi ozrej-
muje pôso'bením prirodzeného svetla rozumu, ako napríklad že moje bytie
vyplýva z toho, že pochybujem, a podobne, nijako nemôže byť pochyb-
né, pretože niet nijakej inej schopnosti, ktorej by som tak veril ako
tomuto svetlu a ktorá by ma mohla poučiť, že to nie je pravda. Pokiaľ
však ide o prirodzené impulzy, už predtým som často zistil, 'že ma
ženú, 'keď ide o voľbu dobra, na nižšiu úroveň, a preto nevidím,
prečo by som im mal v nejakej inej veci viacej veriť.

Napokon, aj keby tie idey nezáviselí od mojej vôle,ešte to nezna-
mená, že nevyhnutne pochádzajú z vecí mimo mňa daných. Lebo ako
sú tieto impulzy, o ktorých som práve hovorll.? rozdielne od mojej vôle,
aj eď sú vo mne, tak je azda vo mne aj nejaká iná schopnosť, ešte
dostatočne nepoznaná, pôvodkyňa oných ideí, lebo dosiaľ sa vždy uká-
zalo, -že sa vo mne formujú, kým snívam, bez akejkoľvek pomoci von-
kajších vecí.

A napokon, aj keby pochádzali z vecí odo mňa rozdielnych, z toho
nevyplýva, že sa musia podobať oným veciam. Naopak, zdá sa, že som
v mnohých takých prípadoch často zistil veľkú nezrovnalosť: napríklad
že nachádzam v sebe dve rozdielne idey slnka, jednu, akoby čerpanú
zo zmyslov, ktorú treba počítať najskôr k zvonka prichádzajúcim ideám
a prostredníctvom ktorej sa mi slnko javí veľmi malým, druhú však pre-
vzatú z astronómie, čiže vyvodenú z akýchsi poňatí mne vrodených
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alebo akýmkoľvek iným spôsobom mnou vytvorenú, prostredníctvom kto-
re' sa mi slnko predstavuje ako niekoľkonásobne väčšie než zem. Obe
idey sa zr [me inemôžu odobať tQmu istému, mimo mňa existujúcemu
slnku a rozum :Rresviedča, že práve tá idea mu je najnepodobnejšia,
o kto~ej sa zdá, ie ; Iieho čo najbezprostrednejšie vyžaruje, ~etko
dostatočne dokazuje, ~m do' '--veril nie na základe prevereného súdu,
ale len ná základ nejakého slepého impulzu, že existujú akési veci
odo mňa rozdielne, ktoré do mňa prostredníctvom zmyslových orgánov
alebo akýmkoľvek iným spôsobom vysielajú svoje idey čiže obrazy._

Lež núka sa mi aj iná cesťi -skúmaUi niektoré z vecí, Ktorých
idey sú vo mne, existujú aj mimo mňa. _Pokiiľ sú idey iba akýmisi
spôsobmi myslenia, nezisťujem medzi nimi nijakú rozdielnosť, pokiaľ
však jedna predstavuje túto vec a iná inú, je zjavné, že sú navzájom
veľmi rozdielne. Lebo tie idey, ktoré mi umožňujú poznať substancie,
sú bezpochyby čo~ac, a aby som tak povedal, obsahujú viac objek-
tívnej reality ako tie, čo predstavujú iba modyčiže akcidenty. A idea,
ktorou poznávam najvyššieho, večného, nekonečného, vševediaceho, vše-
mohúceho Boha stvoriteľa všetkých vecí, existujúcich mimo neho, zaiste
obsahuje viac 'objektívnej reality ako idey, pomocou ktorých poznávam
konečné substancie. l:.-

Na základe prirodzeného svetla je zaiste už lzjavné, že 3- príčine
pôsobiacej a celkovej musí byť prinajmenej toľko reality, koľko je v účin-
ku tej istej príčiny. Lebo, pýtam sa, odkiaľ by účinok mohol vziať svoju
realitu, ak nie z príčiny? A akým spôsobom b'Ámu ju prí-čina mohla
dať, keby ju tiež nemala? Z toho však vyplýva, že~čo nemôže z ničoho
ani vzniknúť a že ani to, čo je dokonalejšie, čiže čo obsahuje viac objek-
tívnej reality, nemôže vzniknúť z toho, čo je menej reálne. Ale toto nie
je zjavne pravdivé len o tých účinkoch, ktorých realita je aktuálna
alebo formálna, ale aj o ídeách, v ktorých berieme do ohľadu iba objek-
tívnu realitu.(To znamená napríklad, že nejaký kameň,--kt'0q-J;tredtým-.../

nebol, nemôže začať existovať, ak ho nevytvára niečo, v čom by všetko
to, čo je dané v kameni, nebolo obsiahnuté alebo formálne, alebo emi-
nentne. D'0 predmetu, ktorý predtým nebol zohriaty, nemožno voviesť
teplo, akpríčina nepatrí medzi skutočnosti aspoň také dokonalé, ako je
teplo, a to platí aj o ostatnom. Okrem toho však nemôže byť vo mne
idea tepla alebo kameňa, ak ju do mňa nevložila nejaká príčina, v ktorej
je prinajmenej toľko reality, koľko myslím, že jej je v teple alebo
v kameni. Veď aj keď príčina nič rievleje zo svojej aktuálnej alebo for-
málnej reality do mojej idey, ešte sa preto netreba nazdávať, že príčina
je menej reálna, naproti tomu však povaha samotnej idey je taká, že
sama osebe si nevyžaduje nijakú inú formálnu realitu okrem tej, ktorú
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si požičiava z môjho myslenia, súc jeho spôsobom. Pretože však táto
idea obsahuje túto alebo onú objektívnu realitu skôr než inú, zaiste
to musí mať od nejakej príčiny, v ktore] musí byť prinajmenej toľko
formálnej reality, koľko objektívnej reality sama obsahuje. Ak sme totiž
predpokladali, ž _~a niečo v idei nachádza, čo nie je v jej 'Príčine, pred-
pokladáme, že_to má od nebytia; ale nech je spôsob bytia, ktorým je vec
prostredníctvom idey objektívne v rozume akokoľvek nedokonalý, zrejme
pxed sa_nie je celkom 'nebytím, a preto nemôže pochádzať od nebytia.

Nesmiem sa ďalej domnievať, že príčiny ideí nemusia obsahovať
obj~vktívnu. realitu aj formálne, ale že stačí, ak je v nich iba objektívne,
keďže realita, o ktorej uvažujem, je tiež iba objektívna. Veď ako patrí
objek,tívny spôsob bytia ideám na základe ich vlastnej povahy, tak patrí
for~alny spôsob bytia na základe ich povahy príčinám ideí, aspoň tým
prvym a najvýznačnejším. A aj keď hádam jedna idea môže vzniknúť
~ dr.uhej, pr~ds~ to nemôže ísť donekonečna, treba napokon dôjsť k ne-
jake] prvej idei, ktorej príčina je akoby pravzorom, formálne obsahu-
j~cim všet~u sku:očnosť danú v idei len objektívne. Takto mi je na
zakl~de pr:wdzeneho svetla jasné, že idey vo mne sú akýmisi obrazmi,
~tor: sa s.Ice ľahko môžu odkloniť od dokonalosti vecí, z ktorých sme
Ich čerpali, ale nemôžu nič väčšie ani dokonalejšie obsahovať.
'" ~v.čím dlhšie ,a pozornejšie toto všetko skúmam, tým jasnejšie a roz-

Iíšenejšie to pozna varn ako pravdivé. Lež čo z toho napokon vyvodím?
Ak je objektívna realita niektorej z mojich ideí taká veľká že naisto
~ie !e vo m.:r.e ani reálne ani eminentne obsiahnutá, a pret~ teda ani
]~ sam ne:nozem byť príčinou tej idey, z toho nevyhnutne vyplýva, že
~.Ie som. ~am na svete, ale že existuje aj nejaká iná vec, ktorá je prí-
emou tej Idey. Ak sa však taká idea vo mne nenachádza, nebudem ma ť
vonk0r:,com nij.aký dô~z, ktorý by mi dal istotu, že existuje nejaká vec
odo mna rozdielna, vsetko som čo najstarostlivejšie preskúmal a dosiaľ
som nijaký iný dôkaz nemohol nájsť.

~pomedzi mojich ideí, okrem tej, ktor<L mi ukazuje mňa samého
a o ktorej tu nemôže byť nijakej pochybnosti, jedna predstavuje Boha,
druhá zasa veci telesné a neživé, ďalšie anjelov, iné živočíchy a napokon
ostatné zobrazujú iných, mne podobných ľudí.

A pokiaľ ide o idey, ktoré ukazujú iných ľudí alebo zvieratá alebo
anjelov, bez ťažkostí chápem, že môžu byť zložené z ideí, ktoré mám
o sebe samom, o veciach telesných a o Bohu, aj keby okrem mňa nebolo
na svete ani ľudí, ani zvierat a ani anjelov.

Pokiaľ však !4~o~l~é ~~, nič sa v nich neobjavuje, čo by
bolo také, o čom by sa nezdalo, že by mohlo pochádzať odo mňa; veď
keby som sa hlbšie zamyslel a jednu po druhej skúmal tým istým spô-



sobom, ktorým som včera skúmal ideu voskovice, zistil by som, že je
toho len veľmi málo, čo v nich chápem jasne a rozlíšene: zrejme veľkosť
čiže rozpriestranenosť do dlžky, šírky a hlbky: tvar, ktorý vzniká z ohra-
ničenia tejto rozpriestranenosti; polohu, ktorú rozličné tvary jeden voči
druhému zaujímajú; a pohyb čiže zmenu tej polohy; k tomu možno
pridať substanciu, trvanie a číslo. Ostatok však, ako svetlo a farby,

'zvuky, vône, chuti, teplo a chlad a ďalšie taktilné kvality, myslím iba
veľmi nejasne a temne, takže veru ani neviem, či sú pravdivé alebo
klamné, 1. í- či idey, ktoréonich mám, sú ideami nejakých vecí alebo
ne-vecí. Aj keď som predtým poznamenal, že klamnosť vo vlastnom
zmysle formálnu možno nájsť iba v súdoch, jednakosa v' ideách zrejme
nachádza iná materiálna klamnosť, keď predstavujú ne-vec ako vec:
tak napríklad idey tepla a.chladu sú tak málo jasné a rozlišené, že z nich
nemôžem vyrozumieť, či chlad je len nedostatok tepla alebo teplo nedo-
statok chladu, alebo či obe sú reálnou kvalitou, alebo ani jedno ani
druhé. A teda ):aždá idea sa môže týkať iba akoby vecí; ak je pravda,
že chlad nie je nič iné ako nedostatok tepla, idea, ktorá mi predsfávuje
chlad ako niečo reálne a pozitívne, nenazýva sa bez príčiny klamnou
a to isté platí o ostatných.

Nie je nevyhnutné, aby som týmto ideám pripisoval nejakého pô-
vodcu odo mňa rozdielneho: lebo ak sú klamné, t. j. ak nepredstavujú nijaké
veci, je mi prirodzeným svetlom známe, že pochádzajú od nebytia, čiže
sú vo mne iba preto, že mojej prirodzenosti niečo chýba, a tak nie je
celkom dokonalá; ak sú však pravdivé, pretože mi predsa ukazujú tak
málo skutočnosti, že to nemôžem od ne-veci ani rozoznať, nevidím dôvod,
prečo by nemohli pochádzať odo mňa samotného.

Zdá sa, že niečo z toho, čo je v ideách telesných vecí jasné a rozlí-
šené, mohol som si vypožičať z idey seba samého, totiž substanciu,
trvanie, číslo a prípadne aj iné idey tohto druhu; keďže myslím, že
kameň je substancia čiže vec schopná existovať sama nezávisle (per se)
a takisto, že ja som substancia, aj keď chápem, že som vec mysliaca,
a nie rozpriestranená a kameň že je vec rozpriestranená, a nie mysliaca,
teda v tom je najväčší rozdiel medzi obidvoma pojmami, predsa sa zdá,
že sa oba zhodujú v znaku substancie. A takisto, keď chápem, že teraz
som a spomínam 'Si, že som aj predtým nejaký čas bol, a keď mám
rozmanité myšlienky, ktorých počet chápem, získavam idey trvania a čís-
la, ktoré môžem potom preniesť na hociktoré iné veci. Všetko ostatné
,však, z čoho sa skladajú idey telesných vecí, totiž rozpriestranenost,
tvar, poloha a pohyb, istotne nie sú vo mne, keďže som iba vec mysliaca,
formálne; ale pretože sú len spôsobmi substancie, zatiaľ čo ja som sub-
stanciou, zdá sa, že môžu byť vo mne obsiahnuté eminentnejšie.
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A tak ostáva jedine idea Boha, 'ktorú mi prichodí skúmať, či
je niečím takým, čo nemôže pochádzať odo mňa samého. Menom
Boh rozumiem akúsi nekonečnú, nezávislú, najmúdrejšiu, najmocnejšiu
substanciu, ktorá stvorila mňa samého i všetko ostatné, čo existuje, ak
totiž existuje. Zaiste sú to také veci, že čím starostlivejšie o nich
uvažujem, tým menej sa mi zdá, že môžu pochádzať odo mňa A preto
z toho, čo sme doteraz povedali, vyplýva, že Boh nevyhnutne' existuje,
Hod je vo mne idea substancie preto, že som substancia, predsa
to ešte nie je idea nekonečnej substancie, keďže som konečný,' ak ne-
pochádza od nejakej substancie, ktorá je naozaj nekonečná.

Nesmiem sa nazdávať, že nekonečno neponimam prostredníctvom
pravej idey, ale len negáciou nekonečna, ako napríklad jpokoj a tmu
ponímam negáciou pohybu a svetla; lebo naproti tomu zjavne chápem,
že je viac reality v substancii nekonečnej než konečnej, takže pojem
nekonečna je vo mne určitým spôsobom skôr ako pojem konečna, t. j.
pojem Boha skôr ako pojem mňa samého. Ako by som pochopil, že
pochybujem, túžim, 1. j. že mi niečo chýba a že nie som celkom dokonalý,
keby vo mne nebola idea dokonalejšieho bytia, v porovnaní s ktorým by
som poznal svoje nedostatky?

Tak isto nemožno povedať, že by táto idea Boha bola materiálne
klamná a že by teda mohla byť z nebytia, ako som už poznamenal
o ideách tepla, chladu a ostatných; práve naopak, keďže je nanajvýš
jasná a rozlíšená a obsahuje viac objektívnej reality než ktorákoľvek iná
idea, niet inej idey, ktorá by bola osebe pravdivejšia, ani niet inej,
v ktorej by bolo menšie podozrenie z klamnosti.l Tvrdím, že táto idea
nanajvýš dokonalého a nekonečného bytia je maximálne pravdivá; lebo
aj keby si človek hádam mohol vymýšľať, že také bytie neexistuje, ne-
môže si predsa vymýšľať, že jeho idea mu nič reálne neukazuje, ako
som to predtým povedalo idei chladu. Je aj maximálne jasná a rozlí-
šená; lebo všetko, čo je reálne pravdivé a čo jasne a rozlíšene ponímam,
nachádza sa v nej celé. Neprekáža ani to, že nekonečno nemožno mysle-
ním obsiahnuť, alebo inak, že v Bohu sú nesčíselné veci, ktoré myšlien-
kou nemôžem ani obsiahnuť, ba ani sa ich hádam dotknúť. Je totiž
v povahe nekonečna, že ho ja, ktorý som konečný, myslením rieobsiah-
nem. Stačí, že toto chápem, a usudzujem že všetko čo jasne ponímam

. a všetko, o čom viem, že predstavuje nejakú doko~alosť, a tak azda a;
všetko to nesčíselné, čo nepoznám, je v Bohu alebo formálne, alebo
erninentne, takže idea, ktorú o ňom mám, je zo všetkých ideí, ktoré
sú ,'0 mne, maximálne pravdivá, maximálna jasná a rczlíšenä.

Azda predsa som niečo viac, než sám chápem, a všetky tie doko-
nalosti, ktoré pripisujem Bohu, sú nejako potenciálne vo mne, aj keď
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sa ešte neprejavill a neprešli do aktuálnosti. ~~e totiž skusujem,
že sa moje poznanie pomaly zväčšuje, a nevidím, :0 Dy :nohl~ pre-
kážať, aby sa čoraz viac nezväčšovalo až donekon:cna, an~ preco by
som takto pomocou zväčšeného poznania nemohol dosiahnut vsetky ostat-
né dokonalosti Boha; a napokon, prečo by potencialita týchto dokona-
lostí, aik už je vo mme, nestačila na utvorenie ich idey.

No zatiaľ je to všetko nemožné. Lebo, po prvé, aj keď je pravda,
že sa moje poznanie stupňovite zdokonaľuje a že je vo mne mnoho
potenciálneho, čo sa ešte nestalo aktuálnym, predsa sa z toho nič nevzťa-
huje na ideu Boha, v ktorej zaiste niet ničoho, čo by bolo iba poten-
ciálne;a veď už samo postupné zdokonaľovanie je najistejším dôkazom
nedokonalosti. Okrem toho, aj keď sa moje poznanie čoraz viac vyvíja,
chápem, že zato nikdy nebude aktuálne nekonečným, pretože nikdy ne-
dospeje tak ďaleko, aby nebolo schopné ešte ďalšieho vzostupu; usudzu-
jem však, že Boh je natoľko aktuálne nekonečný, že už nič nemožno
1<jeho dokonalosti pridať. A napokon chápem, že objektívnu podstatu
idey nemôže vytvárať iba potenciálne bytie, ktoré je aktuálne vlastne
ničím, ale len bytie aktuálne alebo formálne.

V tomto všetkom, pravdaže, niet ničoho, čo by na základe priro-
dzeného svetla nebolo zjavné starostlivo sústredenej mysli; pretože keď
je pozornosť slabšia a obrazy zmyslových vecí otupujú ostrie mysle,
ťažko si spomeniem na to, prečo idea bytia, ktoré je dokonalejšie než
ja sám, nevyhnutne pochádza od nejakého bytia, ktoré je skutočne doko-
nalejšie, a preto sa patrí skúmať, či by som ja sám, ktorý mám ideu
Boha, mohol byť, keby neexistovalo nijaké také bytie.

Nuž od koho by som pochádzal? Zrejme od seba alebo od rodičov,
alebo od niečoho iného, menej dokonalého než Boh; nemožno si totiž
myslieť alebo vymyslieť nič dokonalejšie, ako je on.

Lenže keby som pochádzal od seba, nepochyboval by som, ani by
som netúžil, ani by mi celkom nič nechýbalo; totiž bol by som si dal
všetky dokonalosti, ktorých ideu mám v sebe, a tak by som sám bol
Bohom. Nesmiem sa tiež domnievať, že to, čo mi chýba, je azda ťažšie
nadobudnúť ako to, čo je už vo mne. Naopak, je zjavné, že je oveľa
ťažšie, aby som sa ja, 1. j. vec čiže substancia mysliaca, vynoril z ne-
bytia, ako je získať poznatky o mnohých veciach, ktoré nepoznám a ktoré.
sú len akcidentmi onej substancie. Veru, keby som mal to viac od seba
samého, zaiste by som si neodoprel ani to, čo sa môže ľahšie získať,
ale ani nič iné, o čom chápem, že je obsiahnuté v idei Boha; pretože
sa totiž nezdá, že to možno ťažšie uskutočniť než iné; keby to tak bo 1·0,
zaiste by sa mi aj zdalo ťažším mať všetko ostatné, čo mám od seba,
pretože by som skúsenosťou zistil, že sa tu končí moja moc.

Neujdem sile týchto dôvodov, ak budem predpokladať, že som vždy
bol, ako som teraz; z toho akoby vyplývalo, že netreba hľadať pôvodcu
mojej existencie. Totiž celý čas života možno rozdeliť na nesčíselné
časti, z ktorých ani jedna nijako nezávisí od ostatných. Z toho faktu,
že som bol krátko predtým, ešte nevyplýva, že aj teraz musím byť, ak
ma len nejaká príčina akoby znovu nestvorí v tomto okamihu, t. j. ak
ma nezachová. Totiž každému, kto prihliada na povahu času, je zjavné,
že na zachovanie ktorejkoľvek veci v jednotlivých okamihoch jej trvania
je potrebná tá istá sila a činnosť ako na jej stvorenie, ak by ešte ne-
existovala. Takto tvrdenie, že zachovať v bytí sa len pojmove líši od
stvorít, je jednou z tých právd, ktoré boli zjavené prirodzeným svetlom.

Preto sa musím teraz sám seba pýtať, či mám nejakú silu, ktorou
by som mohol spôsobiť, aby som ja, ktorý som teraz, bol aj v bezpro-
strednej budúcnosti.v keďže nie som ničím iným ako vecou mysliacou,
alebo pretože aspoň nateraz hovorím len o tej časti seba samého, ktorá
je vecou myslíacou, bezpochyby by som si musel byť vedomý takej sily,
keby vo mne existovala. Zatiaľ som neskúsil, že by existovala, a práve
z toho veľmi jasne poznávam, že závisím od nejakého bytia, ktoré je
odo mňa rozdielne.

Možno to bytie nie je Boh a ja som bol stvorený alebo rodičmi,
alebo nejakými inými príčinami menej dokonalými ako Boh. Lenže, ako
som už predtým povedal, je zrejmé, že prinajmenej toľko reality musí
byť v príčine, koľko je v účinku; keďže som však vec mysliaca a mám
v sebe aj akúsi ideu Boha, musíme, nech by sa predpokladala akákoľvek
príčina môjho ja, vyhlásiť, že ona je tiež vecou mysliacou a má ideu
všetkých dokonalostí, ktoré privlastňujern Bohu. A pokiaľ ide o ňu,
znova sa možno pýtať, či pochádza od seba samej alebo od inej príčiny.
Lebo ak je od seba samej, z toho, čo sme povedali, je zjavné, že je
sama Bohom, pretože keď má silu sama od seba existovať, bezpochyby
má tiež silu aktuálne vlastniť všetky dokonalosti, ktorých ideu má v se-
be, 1. j. všetky, o ktorých viem, že sú v Bohu. Ak však pochádza od inej
príčiny, o tejto druhej sa znovu budeme tak isto pýtať, či je od seba
samej a či od druhej príčiny, kým nedospejeme k poslednej príčine,

.ktorou bude Boh.
Totiž je dostatočne zjavné, že tu nemôže byť postup donekonečna,

pretože tu nejde len o príčinu, ktorá ma kedysi vytvorila, ale predo-
všetkým o tú, ktorá ma zachováva v prítomnom čase.

Nemožno si myslieŕ ani to, že sa azda viaceré čiastočné príčiny spo-
jili, aby ma vytvorili, a že som od jednej prijal ideu jednej dokonalosti,
ktorú priznávam Bohu, a od druhej ideu ďalšej, takže by sa síce všetky
tie dokonalosti nachádzali niekde vo vesmíre, ale nie všetky spolu, spo-

94 95



jené v niekom jedinom, ktorým je Boh. Lebo práve naopak, jednota,
jednoduchosť čiže neoddeliteľnosf všetkého, ČÚ je v Bohu, je jednou z vý-
značných dokonalosti, o ktorých 'chápem, že v ňom sú. Zaiste ideu jed-
noty všetkých jeho dokonalosti nemohla do mňa vložiť nijaká príčina,
od ktorej by som nemal idey iných dokonalostí: totiž nemohla by spô-
sobiť, aby som ich chápal akú spojené a neoddeliteľné, keby zároveň
nespôsobila, aby súm poznal, ktoré sú to.

Napokon pokiaľ ide o rodičov, aj keď je všetko pravda, ČÚ som si
o nich niekedy myslel, predsa ma nezachovávajú, ani ma, pokiaľ som
vec mysliaca, nijaikýmspôsobúm nevytvorili, lež iba vložili nejaké dispo-
zície dú tej matérie, o ktorej som usudzoval, že som v nej prítomný ja
sám, t. j. myseľ, ktorú teraz považujem za seba. A preto tu nemôžu
byť, pokiaľ ide o rodičov, nijaké ťažkosti; treba však uzatvárať, že sa
už z toho, že existujern a že je vo mne idea nanajvýš dokonalého bytia,
t. j. Boha, veľmi zrejme dokazuje, že Boh tiež existuje.

Ostáva ešte skúmať, ako som dostal ideu Boha; nečerpal som ju
ani zo zmyslov, ani mi neprišla neočakávane, ako to býva pri ideách
vnímateľných vecí, ktoré sa predkladajú vonkajším zrnyslovým orgánom;
alebo sa aspoň zdajú, že' sa im predkladajú; ani som si ju nevymyslel,
veď jej nemôžem nič ani ubrať ani pridať; a tak ostáva iba pripustiť,
že mi je vrodená, ako mi je vrodená aj idea vlastného ja.

A nie je čudné ani to, že Boh vložil do mňa svoju ideu, keď ma
tvoril, aby bola akoby znakom umelca vyrytým dú diela; a ten znak
nemusí byť vecou rozdielnou od samotného diela. Z toho jediného však,
že ma Boh stvoril, hodno uveriť, že súm bol istým spôsobom stvorený
na jeho podobu, a že jeho podobu, v ktorej je obsiahnutá idea Boha,
chápem tou istou schopnosťou, ktorou sám seba ponímam: t. í- keď
obraciam ostrie mysle na seba samého, nechápem iba to, že som vec
neúplná a od iného závislá a vec bezhranične sa usilujúca ú veci čoraz
väčšie alebo lepšie, ale súčasne chápem aj to, že ten, od ktorého závisím,
má všetky tie väčšie veci v sebe nielen neobmedzene a len potenciálne,
ale aj nekonečne reálne, a teda je Bohom. Celá sila dôkazu je v tom,
že uznávam, že by som nemohol exístovaŕ taký, aký som, t. j. s ideou
Boha v sebe, keby naozaj neexistoval Boh, ten Boh, hovorím, ktorého
idea je vo mne, t. í- majúci všetky dokonalosti, ktoré ja síce myslením
nemôžem pochopiť, ale istým spôsobom predsa môžem myslením postih-
núť, a nepodliehajúci nijakým nedostatkom. Z toho je dostatočne zjavné,
že nemôže byť klamárom; totiž je zjavné prirodzeným svetlom, že všetok
podvod a klam závisí od nejakého nedostatku.

Ale skôr než by som to dôkladnejšie preskúmal a zároveň pátral
aj po iných pravdách, ktoré by sa mohli z toho vyvodiŕ, pobudnime

96

nejaký čas v rozjímaní o Bohu, skúmaj me v sebe jeho atribúty a naze-
rajme, obdivujme a zbožňujme krásu toho nesmierneho svetla, koľko
len znesie zrak nášho oslneného ingénia. Ako totiž veríme vierou, že
v tomto nazeraní božského majestátu spočíva najvyššia blaženosť dru-
hého sveta, tak už teraz skusujeme, že z toho nazerania, aj keď omnoho
nedokonalejšieho, možno pociťovať najväčšiu rozkoš, akej sme schopní /
v tomto živote. ,........---'

ŠTVRTÁ MEDITÁCIA

o pravdivom a klamnom

Po tieto dni som si tak veľmi privykol odpútavaŕ myseľ od zmyslov
a natoľko presne som postrehol, aký nepatrný je počet právd, ktoré o te-
lesných veciach naozaj chápeme, a ako oveľa viac vieme ú ľudskej myslí
a ešte viac o Bohu, že už bez ťažkostí odpútam myslenie od vecí názor-
ných a upriarnim ich na veci čistú pojmové a od všetkej hmotnosti prísne
odlíšené. A zaiste moja idea ľudskej mysle, pokiaľ je vecou mysliacou, ne-
rozpriestranenou do dlžky, šírky a hlbky, a bez ostatných vlastností,
patriacich telesám, je oveľa rozlíšenejšia ako idea ktorejkoľvek telesnej
veci. A keď si uvedomujem, že pochybujem, čiže som vec neúplná a zá-
vislá, objavuje sa mi veľmi jasná a rozlíšená idea bytia nezávislého
a úplného, t. j. Boha; a z toho jediného, že je V'Ú mne taká idea, čo je
to isté, ako že existuj ern ja, ktorý onú ideu mám, veľmi zjavne a bez-
pečne uzatváram, že Boh tiež existuje a že celá moja existencia v kaž-
dom okamihu závisí úd neho, takže ľudský duch nič nemôže istejšie
poznať. A už, zdá sa, vidím cestu, ktorou by som od nazerania pravdi-
vého Boha, v ktorom sú určite skryté všetky poklady vied a múdrosti,
dospel k poznaniu ostatných vecí.

Najprv totiž poznávam, že je nemožné, aby ma Boh niekedy kla-
mal; totiž v každom klame alebo podvode sa nachádza trochu nedoko-
nalosti; a hoci by sa zdalo, že "môcť klamať" je dôkazom nejakého
dôvtipu alebo schopnosti, bezpochyby "chcieť klamať" dosvedčuje alebo
zlomyseľnosť alebo elabornyseľnosŕ, a preto nepatrí Bohu.

Napokon skusujem, že vo mne je i'itá schopnosť usudzovať, ktorú
súm takisto dostal od Boha ako všetko ostatné, čo je vo mne; a keďže
ma Boh nechce klamať, určite mi nedal takú schopnosŕ, aby SDm sa mo-
hDI, ak ju správne používam, niekedy mýliť.

Ani by o tom nebolo pochybnosti, keby z toho zdanlivo nevyplývalo,
že sa potom nikdy nemôžem mýliť; lebo ak všetko, čo je vo mne, mám
od Boha a Boh mi nedal nijakú schopnosť mýliť sa, zdá sa, že sa potom
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