nesprávnom
konci, ak sme toto neurobili, ale márne hľadáme riešenie
v uspokojujúcom vedomí, že disponujeme istými pravdami, ktoré sú pre
nás najvýznamnejšie,
zatiaľ čo svoje myšlienky nechávame voľne blúdiť
po nekonečnom oceáne bytia, akoby celá táto nekonečná oblasť bola prirodzeným a nepochybným majetkom nášho poznania a neobsahovala nič,
čo by sa vymykalo jeho rozhodnutiam
a unikalo jeho chápaniu.
Keď
teda ľudia vo svojom úsilí poznávať prekročia svoje schopnosti a nechávajú svoje myšlienky
blúdiť v tých híbkach, kde nemôžu dosiahnuť
pevnú pôdu pod nohami, nie div, že nastoľujú otázky a rozmnožujú
dišputy, ktoré keďže nikdy nedôjdu k jasnému záveru, môžu iba živiť
alebo zväčšovať ich pochybnosti a nakoniec vyústiť do úplného skepticizmu. Naproti tomu, ked správne odhadneme svoje schopnosti a nájdeme
hranicu, ktorá oddeľuje jasnú a tmavú časť vecí, teda to, čo nám je a čo
nie je pochopiteľné, možno sa ľudia bez váhania a pokorne uspokoja s nevedomosťou v jednej oblasti a s väčším úžitkom a zadosťučinením budú
rozvíjať svoje myslenie a učené reči v oblasti druhej.
8. Čo označuje slovo idea. Považoval som za potrebné povedať toto,
aby som osvetlil, ako vznikla táto Rozprava o ľudskom rozume. Prv než
prejdem k tomu, k čomu som dospel pri skúmaní týchto otázok, musím
svojho čitateľa hneď na začiatku požiadať o prepáčenie za časté používanie slova idea, s ktorým sa stretne v ďalšom výklade. Je to termín,
ktorý podľa môjho názoru je najvhodnejší
na označenie všetkého, čo je
predmetom ro zumo vé ho poznania, keď človek rozmýšľa. Použil som ho
na označenie toho, čo sa myslí slovom phantasma, species alebo čokoľvek, čo je vo vedomí prítomné pri myslení, a pritom som sa nemohol
vyhnúť jeho častému používaniu.
Nazdávam sa, že možno bez ťažkostí
súhlasiť so mnou, že takéto idey v ľudskej mysli sú, že každý si ich sám
v sebe uvedomuje a že ľudské činy a slová potvrdzujú, že ich majú aj
iní ľudia. Našou prvou otázkou teda bude, ako sa dostávajú do mysle.

KAPITOLA

II

V mysli niet vrodených princípov
1. Cesta, ako na základe hocijakého poznania vyvodíme,
že nie sú
vrodené. Medzi ľuďmi je rozšírená mienka, že v rozume existujú určité
vrodené princípy, prvotné pojmy, akoby písmená vtlačené do ľudskej
mysle, ktoré ľudská duša prijíma pri svojom vzniku a prináša so sebou
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na svet. Nezaujatého čitateľa možno o nepravdivosti
tohto predpokladu
presvedčiť tak, že poukážeme
(myslím, že tak urobím v nasledujúcich
kapitolách tejto Rozpravy)
na to, ako môžu ľudia dosiahnuť poznanie
iba použitím svojich prirodzených
schopností bez pomoci akýchkoľvek
vrodených pojmov a získať istotu bez prvotných poznatkov alebo princípov. Myslím si totiž, že každý ochotne pripustí, že by bolo odvážne
považovať idey farieb za vrodené tvorovi, ktorému boh dal zrak a schopnosť prijímať ich očami od vonkajších predmetov, a tak isto by bolo
nerozumné pripisovať niektoré pravdy prirodzeným dojmom a vrodeným
znakom, keď máme v sebe určité schopnosti uspôsobujúce nás tak ľahko
dosiahnuť ich isté poznanie, ako by boli vrodené mysli. Ale pretože sa
človek pri hľadaní pravdy nesmie dať bez kontroly unášať svojimi myšlienkami, aj keby ho len trochu chceli zviesť zo spoľahlivej cesty, rozvediem dôvody, ktoré ma viedli k tomu, aby som pochyboval o pravdivosti
tejto domnienky; mohli by ospravedlniť omyl, keby SJm sa ho dopustil.
Nechávam to na uváženie tým, ktorí spolu so mnou sú ochotní prijať
pravdu, kdekoľvek ju nájdu.
2. Hlavným argumentom je všeobecný súhlas. S ničím sa tak všeobecne nesúhlasí ako s tým, že existujú určité princípy tak myslenia, ako
aj konania
(lebo sa hovorí o obidvoch), ktoré všeobecne uznáva celé
ľudstvo. To znamená, tvrdí sa, že musia existovať určité stále podnety,
ktoré ľudské duše prijímajú od chvíle svojho vzniku a ktoré si prinášajú
so sebou na svet tak nevyhnutne a skutočne ako iné vrodené schopnosti.
3. Všeobecný súhlas nič nedokazuje.
Tento dôkaz, opierajúci sa
o všeobecný súhlas, má v sebe istý nedostatok; keby naozaj bolo skutočnosťou, že existujú určité pravdy, ktoré prijíma celé ľudstvo, to by ešte
nedokazovalo ich vrodenosť, dokiaľ by sa neukázal a aj iná cesta, ako
dochádzajú ľudia k všeobecnému súhlasu vo veciach, na ktorých sa zhodnú. A to je podľa mojej mienky naozaj možné.
4. Výroky "čo je, je" a "je nemožné, aby tá istá vec bola a súčasne
nebola" sa neuznávajú
všeobecne. Čo je však ešte horšie, tento dôkaz,
ktorý sa opiera o všeobecný súhlas a používa ako argument pre existenciu
vrodených princípov, ma presviedča, že takýchto princípov niet, lebo taký
princíp, ktorý by uznávalo celé ľudstvo, neexistuje. Začnem s princípmi
myslenia a uvediem ako príklad známe princípy dokazovania "čo je, je"
a "je nemožné, aby tá istá vec bola a súčasne nebola", ktoré podľa mojej
mienky najoprávnenejšie
sa môžu nazývať vrodenými princípmi. Tieto
si tak upevnili povesť všeobecne prijímaných
zásad, že by bolo zaiste
čudné, keby o nich niekto pochyboval. Ale osmeľujem sa povedať, že tieto
výroky sú tak ďaleko od všeobecného súhlasu, že existuje veľká časť
ľudstva, ktorá ich vôbec nepozná.
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5. Nie sú vrodené, lebo deťom, duševne chorým atď. nie sú známe.
Pr~dov~etký~
je tot~ž ~rejmé, že deti a duševne chorí nemajú o nich
a~I naJ~ens:eho
ponat~a a predstavy, a už tento nedostatok vylučuje
vse?becny. suhlas, ktory by sa musel týkať všetkých vrodených právd.
Zd~ sa ml, takmer protirečením tvrdiť, že existujú vrodené pravdy, ktoré
dusa nevn:ma ~!ebo nechápe. Vrodenosŕ, ak vôbec niečo označuje, je iba
toto: urobiŕ určité pravdy vnímateľnými,
pretože sa mi zdá nepochopiteľným, ako možno niečo vložiť do mysle bez toho, aby to ona vnímala.
A~ teda .det.i a duševne chorí majú mysle, duše so spomínanými pojrnami, m usra Ich bezpodmienečne
vnímať, poznať ich a súhlasiť s nimi;
ak. to nie je tak, je jasné, že takých pojmov niet. Ak to nie sú pojmy
pnrod::ne
vložené, ako môžu byť vrodené, a ak sú to pojmy vrodené,
ako mo~u b,Zť nepoznané? Povedať, že nejaký pojem je vložený do mysle,
a ho~onť sucasne, že ho myseľ nepozná a ani nikdy nepoznala, znamená
povazovať tento pojem za nič. O nijakom súde nemožno hovoriť že
existuje v mysli, ak o ňom myseľ nevedela a nevie. Z tých istých' dôv~~v by sa moh~o povedať o všetkých súdoch, ktoré sú pravdivé a s ktoryrm bude myseľ vždy súhlasiť, že existujú v mysli a že sú vrodené
lebo keby niektorá pravda bola v mysli bez toho, že by o nej myseľ vedela:
muse!o by to byť iba preto, že je schopná toto vedieť; a to sa vzťahuje
na vsetky pravdy, ktoré myseľ vôbec bude môcť poznať. Nemožno súhlasiť s tým, že by pravdy boli mysli vtlačené bez toho, že by ich poznala a mohla poznať, lebo človek môže dlho žiť a nakoniec aj zomrieť
a .nepoznať mnohé pravdy, ktoré jeho myseľ bola schopná poznať, a to
s istotou. Teda keby schopnosť rozumového
poznania
bola prirodzene
vrodená, b~li v?y všetky pravdy, ktoré človek môže poznať, vrodené.
V tomto. dolezlto~ bode sme nepostúpili ďalej ako k nesprávnemu
spôsobu vyjadrovania,
ktoré sa síce usiluje tvrdiť opak, ale v skutočnosti
hovorí iba to, čo popieratelia
vrodených princípov.
Nazdávam sa že
nikto nikdy nepopieral, že by myseľ nebola schopná poznať mnohé
pr~vdy. S~ho~nosť je vraj vrodená a poznanie získané. Ale načo sa potom
~lľleť o n~Jak~ vro:Iené princípy? Ak pravdy môžu byť vrodené bez toho,
z~ by bohv vmmane, nevidím nijaký rozdiel medzi pravdou, ktorá je vložena do ~use a k,toré myseľ môže poznať, a jej originálom. Všetky musia
byť buď vrodene, alebo získané a márne sa bude niekto usilovať rozlišovať
ic~ .. ~eda ten, ~to hOVOrí.~ vrod~ných ideách v rozume (ak má na mysli
určitý druh. pravd), nemo ze take to pravdy považovať za existujúce v rozume a pntom neuvedomené
a neznáme.
Ak slová "byť v rozume",
majú vôbec nejaký význam, tak znamenajú
"byť porozumené",
Byť
v rozume a nebyť uvedomený je to isté ako povedať, že niečo súčasne je
a nie je v mysli alebo v rozume. Ak teda tieto dva výroky: "všetko,
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čo je, je" a "je nemožné, aby tá istá vec bola a súčasne nebola" sú od
prírody vrodené, deti by si ich museli uvedomovať, nemluvňa tá a všetko,
čo má dušu, by ich muselo vo svojom rozume mať, poznať ich pravdivosť
a súhlasiť s nimi.
6. Odpoveď na to, že tieto pravdy sú známe človeku vtedy, keď
začne používať svoj rozum. Aby sme sa tomuto vyhli, obyčajne sa odpovie, že tieto pravdy ľudia poznávajú a s nimi súhlasia vtedy, keď začínajú používať svoj rozum, čo je vraj dostatočný dôkaz ich vrodenosti.
Na to odpovedám:
7. Pochybné výrazy, ktoré sotva čosi znamenajú, platia ako jasné
dôkazy pre tých, ktorí si z predpojatosti nedajú ani toľko námahy, aby
kriticky preskúmali, čo sami hovoria. Ak totiž túto odpoveď použijeme
v prijateľnom zmysle pre náš účel, musí znamenať jednu z týchto dvoch
možností: buď to znamená, že ľudia si tieto vrodené pravdy uvedomia,
alebo ich vnímajú vtedy, keď začnú používať svoj rozum, alebo že používanie a cvičenie rozumu pomáhajú objavovať tieto princípy a umožňujú ich poznať.
8. To, že ich rozum objavil, ešte nie je dôkaz ich urodenosti, Ak
sa tým myslí, že ľudia, používajúc rozum, môžu objaviť tieto princípy a že toto je dostatočným
dôkazom
ich vrodenosti, tento spôsob
dokazovania vedie predovšetkým k tomu, že nech rozum objavuje akékoľvek pravdy a presviedča nás o nich, tieto pravdy sú vrodené. Keby
všeobecný súhlas, ktorý je ich znakom, dokazoval len to, že používanie
rozumu nám umožňuje dôjsť k určitému poznaniu a súhlasu s ním,
nebolo by nijakého rozdielu medzi axiómami matematiky
a poučkami
z nich odvodenými; všetko by sa muselo považovať za vrodené, lebo sú
to objavy, ku ktorým sa došlo rozumom, a pravdy, ktoré objaví každá
rozumom obdarená bytosť, ak vedie svoje myšlienky po správnej ceste.
9. Nie je pravda, že ich objavuje rozum. Ako si však môžu títo ľudia
myslieť, že na objavovanie údajných vrodených princípov je nevyhnutné
používať rozum, keď rozum (ak môžeme týmto ľuďom veriť) je iba
schopnosť odvodzovaŕ neznáme pravdy z princípov a propozícií už známych? Rozhodne nemožno považovať za vrodené to, na objavenie čoho je
potrebný rozum, ak nechceme považovať - ako sme už povedali - všetky
pravdy, o ktorých náš poúča rozum, za vrodené. Tak isto by sme mohli
povedať, že rozum je nevyhnutný
na to, aby naše oči mohli objavovať
viditeľné predmety, ako aj to, že rozum alebo činnosť potrebujeme, aby
sme poznali to, čo je v ňom pôvodne napísané, a nemôže byť v rozume
prv, ako si to uvedomíme. Nechať rozum objavovať vrodené pravdy znamená, že používaním rozumu objavuje človek niečo, čo už predtým poznal; a ak ľudia majú pôvodne vrodené pravdy, ale nevedia o nich do-
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vtedy, kým nezačnú používať rozum, v skutočnosti je to isté ako povedať,
že ľudia ich súčasne poznajú inepoznajú.

*
15. Stupne, po ktorých sa myseľ dostáva k mnohým pravdám. Najprv
prichádzajú do zmyslov jednotlivé idey a zaplňajú
prázdny priestor,
myseľ sa s nimi postupne zoznamuje, uchovávajú sa v pamäti a dostávajú mená. Potom ich myseľ abstrahuje a začne používať všeobecné
mená. Takto sa vyzbrojí ideami a jazykom ako materiálom, na ktorom
vycvičí svoje diskurzívne
schopnosti. Používanie rozumu sa stáva zo
dňa na deň zreteľnejším podľa toho, ako sa rozmnožuje materiál, ktorým sa zaoberá. Hoci osvojovania ideí a používania všeobecných slov
zvyčajne pribúda súčasne s rozumom, predsa v tom nevidím dôkaz
ich vrodenosti. Pripúšťam, že znalosť niektorých právd sa v mysli
objavuje veľmi zavčasu, ale tak, že to popiera ich vrodenosť. Ak si totiž
všimneme, stále sú to idey získané, a nie vrodené. Najprv sú to idey
vyvolané vonkajšími vecami, s ktorými deti najprv prichádzajú do styku
a ktoré najčastejšie pôsobia na ich zmysly. Keď myseľ takto získa idey,
zisťuje, že niektoré sa navzájom podobajú a niektoré líšia; robí to pravdepodobne hneď, len čo sa začne uplatňovať pamäť a len čo je schopná prijímať a uchovávať jasné idey. Či sa to deje v tom období a či nie, isté je,
že sa to stáva prv, ako sa začnú používať slová alebo sa prejaví to, čo
obyčajne nazývame "používaním
rozumu".
Dieťa si celkom zreteľne
uvedomuje rozdiel medzi ideou sladkosti a horkosti (že sladké nie je
horké) ešte predtým, než začne rozprávať, tak ako pozná neskôr, keď
začne rozprávať, že polynok a cukrovinky nie je to isté.
16. Dieťa predtým, ako je schopné napočítať do sedem a ako si osvojí
pojem a meno rovnosti, nevie, že tri a štyri je sedem. Len potom, keď sa
mu význam tých slov vysvetlí, prijíma so súhlasom tento výrok alebo si
uvedomuje jeho pravdivosť. Ale ani vtedy neprijíma túto pravdu preto,
že je vrodená, a ani predtým ju neprijímalo preto, že nepoužívalo rozum.
Tá pravda sa mu objavila vtedy, keď si vo svojej mysli ujasnilo idey
zastupované slovami. Pravdy obsiahnuté v tomto výroku si osvojí potom
na tých istých základoch a tými istými prostriedkami, ako spoznalo,
že palica a čerešňa nie je to isté. Neskôr na tých istých základoch
spozná, že je nemožné, aby tá istá vec bola a súčasne nebola, ako to
ďalej podrobnejšie rozvedieme. Takže čím neskôr si niekto osvojí idey
obsiahnuté v týchto axiómach, ujasní obsah všeobecných termínov, ktoré ich zastupujú, a pospája pojmy v svojej mysli, tým neskôr prijme
aj pravdivosť tých axióm. Pretože tie termíny spolu s ideami sú práve
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tak málo vrodené, ako je pojem mačky alebo kuny, človek musí čakať
dovtedy, kým ho čas a pozorovanie s nimi neoboznámia. Len vtedy bude
schopný poznať pravdivosť axióm, keď bude mať príležitosť, ktorá ~~
umožní skladať v mysli idey a porovnávať, či sa zhodujú alebo ~ezhoduJu
tak, ako je to vyjadrené v spomínaných výrokoch. Dospelý s tako~ samozrejmosťou vie, že osemnásť a devätnásť je tridsaťsedem, ako Vie, ze Je,den
a dva sú tri. Dieťa to však vie neskôr, no nie preto, že by mu chybal
rozum, ale preto, lebo idey predstavované slovami osemnásť a devätnásť
a tridsaťsedem si neosvojí tak skoro ako dva a tri.

zmyslovými kvalitami. Keď hovorím, že zmysly _privádzajú ,do mysl:,
myslím tým, že vedú od vonkajších predmet?v
co :an: vytva~a .s~omlnané idey. Tento prameň väčšiny našich ideí, ktore uplne zavrsia ~d
našich zmyslov, prostredníctvom
ktorých prichádzajú do rozumu, nazy-
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Všeobecne o ideách a ich pôvode
1. Idey sú predmetom myslenia. Pretože každý človek si uvedomuje, že
myslí a že vtedy, keď myslí, je jeho myseľ plná ideí, je nesporné,
že ľudia majú v mysli mnohé idey, napríklad idey označené slovami:
belosť, tvrdosť, sladkosť, myslenie, pohyb, človek, armáda, opilosť a iné.
Teda nám prichodí predovšetkým skúmať, ako sa človek dostáva k týmto
ideám. Viem, že existuje všeobecne rozšírené učenie, podľa ktorého ľudia
majú vrodené idey a pôvodné obsahy vedomia, vložené do mysle od chvíle
jej vzniku. Tento názor som už podrobne rozobral a predpokladám,
že
to, čo som predtým povedal, oveľa ochotnejšie sa prijme, ak poukážem
na to, odkiaľ môže rozum získať všetky idey a akými cestami a stupňami
sa môžu dostať do mysle, pričom sa dovolávarn vlastného pozorovania
a skúsenosti každého z nás.
2. Všetky idey pochádzajú zo zmyslového vnímania alebo z reflexie.
Predpokladajme
teda, že naša myseľ je - ako sa hovorí - biely papier
bez akýchkoľvek písmen, bez akejkoľvek idey. Ako sa zaplní? Odkiaľ
je tá veľká zásoba ideí, ktorú usilovná a nespútaná fantázia človeka na
ňu namaľovala takmer s nekonečnou pestrosťou? Odkiaľ je všetok materiál rozumu a poznania? Na toto odpovedám jedným slovom: zo skúsenosti; na nej sa zakladá všetko naše poznanie a z nej sa nakoniec odvodzuje. Naše pozorovanie, či už vonkajších vnímateľných predmetov alebo
vnútorných činností našej mysle, nami samými vnímané a pociťované,
je to, čo zásobuje náš rozum myšlienkovým
materiálom.
Toto sú dva
pramene poznania, z ktorých pochádzajú alebo môžu pochádzať všetky
naše idey.
3. Predmet zmyslového
vnímania je jedným z prameňov ideí. Po
prvé, keď naše zmysly prichádzajú do styku s jednotlivými vnírnateľnými
predmetmi, privádzajú do mysle rozmanité vnemy vecí podľa toho, ako
tieto predmety na ne pôsobia. Takto vznikajú idey žltosti, belosti, tepla,
studena, mäkkosti, tvrdosti, horkosti, sladkosti a všetkého, čo nazývame

varn zmyslové vnímanie.
4. Činnosť našej mysle je druhým pramenom. Po druhe, d:uhy~
prameňom, z ktorého skúsenosť, zásobuj~ ~oznanie ~deami, !e ;mm~m~
činnosti našej mysle v nás samych, pokia] sa myseľ z,ao~era_,zlska::yml
ideami. Táto činnosť, ktorá pozostáva z toho, že myseľ Sl zacma všímaf
a poznávať seba, vytvára inú skupinu poznatkov, k~orá nepochádza z vonkajších predmetov. Takouto činnosťou je vnímame, .~~sl~.me, p.och~~ovanie, usudzovanie, poznanie, chcenie a všetky ro~hcne cmn~st~, našich
myslí. Pretože si ich v sebe uvedomujeme a pozorujem.e, vy:var~ju. v našom rozume rovnako jasné idey, ako získavame z telies pôsobíacich n~
naše zmysly. Tento prameň ideí má každý človek výlučne v sebe. HO~l
to nie je zmyslový orgán, lebo nemá do činenia s vonkajšími predmetmi,
predsa mu je podobný a možno ho priliehavo nazvať ~núto:ným zmysl?m.
Ak v prvom prípade hovorím o vnímaní, tento pra~en n~~yva~ ref.lexlOu,
pretože idey sa dostávajú do mysle sebapozorovamm,
vSlII~~n.lm svl vI.astnej vnútornej činnosti. Teda reflexiou budeme v nasledujúcich cas:lach
tohto diela rozumieť pozorovanie, ktoré robí myseľ na sebe, a sposob,
ako z neho v rozume vznikajú idey. Tieto dva pramene, a to vonkajšie
materiálne veci ako predmety vnímania a vnútorné činnosti našej vlastnej
mysle ako objekty reflexie, sú. podľa mňa jediným pôvodom .všetkých
našich ideí. Výraz "činnosti" tu používam v širokom zmysle nielen ak~
spracúvanie ideí mysľou, ale aj ako určitý druh citové~o stavu, ~tory
z nich niekedy vzniká, ako je spokojnosť alebo nespokojnosť pochádzav"

júca z každej myšlienky.
5. Všetky naše idey pochádzajú z jedného z týchto dvoch pramenov.
Nezdá sa mi, že by rozum mal čo len záblesk nejakej idey, ktorá by
nepochádzal a z jedného z týchto dvoch prameňov. Vonkajšie pre~mety
poskytujú mysli idey zmyslových kvalít, ako ~ozli~~é vn~my. v nas vyvolané, a myseľ poskytuje rozumu idey vlastnych cmnost~. Tlet~ vce!~u,
ako aj ich rozličné zoskupenia, kombinácie a vzťahy tvona podľ~ nasho
zistenia celú zásobu ideí. Nemáme v mysli nič, čo by sa do nej nedostávalo jednou z týchto dvoch ciest. Nech každý pozoruje svoje .vlast~é
myšlienky a podrobne si všíma rozumové poz~anie a, pot~m ml pO~le,
či je tam niečo iné okrem predmetov zmysloveho vmman~a ~lebo c~n:
ností mysle ako predmetov reflexie. Nech si predst~víme a~ekoľ;ek. v~ľke
množstvo poznatkov tam uložených, pri podrobnejšom skumam zistíme,
že v mysli je iba jediná idea, ktorú vyvolala jedna z týchto dvoch
v
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činností, aj keď je hádam, ako to uvidíme v ďalšom, nekonečne pestro
zložená a rozumom rozvitá.
6. Možno to pozorovať na deťoch. Ten, kto si pozorne všíma stav
dieťaťa prichádzajúceho na svet, sotva bude mať dôvod myslieť si, že
je dieťa zásobené množstvom ideí, ktoré majú byť obsahom jeho budúceho
poznania. Zásoba ideí sa hromadí postupne, a hoci idey zrejmých a známych vlastností sa objavujú ešte predtým, ako začne pamäť postihovať
a zachovávať sled a poriadok vecí, predsa sa neobvyklé vlastnosti \:yskytnú tak neskoro, že je len málo ľudí, ktorí by si nevedeli spomenúť na
obdobie, keď sa s nimi oboznámili. Keby sa to oplatilo, dieťa by sa mohlo
vychovať tak, že by malo dovtedy, kým by nevyrástlo v dospelého človeka,
len niekoľko obyčajných ideí. Ale každá bytosť, ktorá prichádza na svet,
je obklopená vecami, ktoré neprestajne a rozmanito na ňu pôsobia, a idey
sa vtláčajú do mysle detí bez ohľadu na to, či sa o to starajú alebo nie.
Svetlo a farby sú naporúdzi všade tam, kde je oko aspoň otvorené,
zvuky a hmatové vnemy neprestanú pôsobiť na príslušné zmysly a vynucujú si vstup do mysle. Myslím si však, že bez ťažkostí súhlasíte, že
ak budeme dieťa držať na takom mieste, kde okrem bieleho a čierneho
nikdy nič neuvidí, kým nevyrastie, nebude mať ideu purpurovej alebo
zelenej farby, tak isto ako ten, kto od svojho detstva neochutnal ustrice
alebo ananás, nebude mať ideu týchto osobitných chutí.
7.---Ludia získavajú tieto idey podľa toho, s akými predmetmi prichádzajú do styku. Ludia disponujú menším počtom ideí alebo jednoduchšími ideami podľa toho, s akými a nakoľko rozmanitými predmetmi
prichádzajú do styku, a čo sa týka činnosti mysle podľa toho, ako pozorne si ju všímajú. Hoci ten, kto pozoruje činnosť svojej mysle, môže
mať o nej iba jasné a zreteľné idey, predsa ak nezameria na- ňu pozornosť a nebude starostlivo uvažovať, nezíska jasný obraz o všetkých
činnostiach a o všetkom, čo sa tam nachodí, tak isto, ako nezíska všetky
jednotlivé idey krajiny alebo častí hodinového stroja ten, kto sa na ne
pozorne nezahľadí a nebude si všímať všetky ich časti. Obraz alebo hodiny môžu byť umiestené tak, že sa s nimi stretne každý deň, no predsa
bude mať iba nejasnú ideu častí, z ktorých sa skladajú, kým si nebude
všímať každú osobitne.
8. Idey reflexie sa získavajú neskoršie, lebo vyžadujú pozornosť.
V tom vidíme príčinu, prečo získavajú deti tak neskoro idey o činnostiach
svojej vlastnej mysle a prečo niektorí ľudia o väčšine z nich po celý život
nemajú celkom jasnú a dokonalú ideu. Je to preto, že aj keď tieto
činnosti neprestajne prebiehajú, predsa len ako letmé vidiny nezanechávajú dosť hlboké dojmy, aby sa v mysli utvorili jasné a trvalé idey dovtedy,
kým sa rozumové poznanie nezameria samo na seba, nevšíma si vlastnú
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činnosť a neurobí ho predmetom svojho vlastného uvažovania. Deti, keď
prídu na svet, sú obklopené množstvom vecí, ktoré, ustavične podnecujúc
ich zmysly, pripútavajú myseľ k sebe; a táto upozornená na nové nachádza potešenie v pestrosti meniacich sa predmetov. Prvé roky života
sa zvyčajne zameriavajú navonok. Človek má v tom čase za úlohu zoznamovať sa so všetkým, čo je okolo neho, a tak ustavične sústreďuje
pozornosť na vonkajšie vnímanie a skoro vôbec si nevšíma to, čo prebieha
vnútri; k tomu sa dostane až v dospelosti a niekto ani vtedy nie.
9. Duša získava prvé idey vtedy, keď začína vnímať. Otázka, kedy
získava človek prvé idey, je vlastne otázkou, kedy začína vnímať. Mať
idey a vnímať je to isté. Viem, že existuje názor, podľa ktorého duša
stále myslí, a dokiaľ existuje, má v sebe aktuálne vnemy ideí a že aktuálne myslenie je od duše práve tak neodlučiteľné, ako je rozloha neodlučiteľná od telesa. Keby to bola pravda, hľadať počiatky ľudských ideí by
znamenalo hľadať počiatky duše. Podľa tohto názoru totiž duša a jej
idey, podobne ako teleso a jeho rozloha, začínajú existovať súčasne.
la. Duša nemyslí stále, niet na to dôkazov. Rozhodnúť o tom, či
duša existuje skôr, súčasne alebo trochu neskoršie ako prvé zárodky organizácie alebo začiatky života v tele, prenechávam tým, čo sa v tejto veci
lepšie vyznajú. Priznávam sa, že mám jednu z tých tažkopádnych
duší,
ktoré nie vždy si uvedomujú, že pozorujú idey, a nechápem, prečo by
bolo nevyhnutnejšie sa domnievať, že duša stále myslí, ako to, že teleso
sa stále pohybuje. Podľa môjho názoru vnímanie ideí je pre dušu to isté
ako pohyb pre telo, a nie je to jej podstata, ale jedna z jej činností. Hoci
sa myslenie považuje za špecifickú činnosť duše, predsa nie je nevyhnutné
predpokladať, že duša stále myslí a že je v činnosti. Toto je možno výsadou nekonečného stvoriteľa a udržiavateľa vecí, "ktorý nikdy nedrieme
ani nespí", ale sa nevzťahuje ani na jedno konečné bytie a nakoniec ani
na dušu človeka. Zo skúsenosti zaiste vieme, že niekedy myslíme, z čoho
dedukujeme, že v nás je niečo, čo má schopnosť myslieť; ale o tom, či
táto substancia myslí stále a či nie, môže nás informovať iba skúsenosť.
Hovoriť totiž, že aktuálne myslenie je podstatnou vlastnosťou duše a je
od nej neodlučiteľné, nie je rozumový dôkaz, ale predpoklad, ktorý treba
dokazovať. A ak nejde o samozrejmý výrok, potrebný je dôkaz. Ale či
výrok "duša stále myslí" je taký samozrejmý, že by ho každý na prvé
počutie prijal, prenechávam na rozhodnutie ľudstvu. Či som myslel celú
predošlú noc a či nie, je pochybné. Ak ide o nejakú skutočnosť, kde sa
ako dôkaz používa to, čo treba dokázať, je to petitio principii. Takto by
sa dalo dokázať všetko. Stačilo by predpokladať, že všetky hodiny myslia,
pokiaľ sa im pohybuje kyvadlo, a bol by to dostatočný a nepochybný
dôkaz, že moje hodiny mysleli celú noc. Ale kto sa nechce klamať, musí
5
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svoju hypotézu postaviť na skutočnosti, rozvíjať ju na zmyslovej skúsenosti, a nie predpokladať fakty na základe hypotézy, t. j. že je to tak,
lebo sa to tak predpokladá. Tento spôsob dokazovania vedie k tomu, že
som nevyhnutne musel myslieť celú noc, lebo sa predpokladá, že myslím
stále, hoci sa nemôžem presvedčiť, že to stále robím. Ale ľudia zaslepení
svojimi domnienkami nielenže predpokladajú
to, čo je otázne, ale aj
uvádzajú nesprávne fakty. Ako inak by mi mohol niekto podstrčiť záver,
že vec neexistuje, lebo ju nevnímame v spánku? Netvrdím, že v človeku
nie je duša, pretože si ju v spánku neuvedomujeme, ale hovorím, že
nemôže myslieť stále, bdejúc a či spiac, bez toho, že by si to niekto
neuvedomoval. Naše uvedomovanie sa vzťahuje predovšetkým na myšlienky. Je a bude nevyhnutné,
kým nebudeme schopní myslieť bez
uvedomenia si myslenia.
*
24. Pôvod všetkého nášho poznania. Časom si myseľ začne reflexívne uvedomovať, ako spracúva idey získané vnímaním, a tým sa obohacuje novou skupinou ideí, ktoré nazývam ideami reflexie. Vnemy vyvolané v mysli vonkajšími predmetmi, ktoré sú vonkajšie vzhľadom
na myseľ, a jej vlastná činnosť vychádzajúca z jej vnútorných a špecifických schopností, ktoré reflexívne pozorované sa tiež stávajú predmetom jej úvah, sú - ako som povedal - jediným prameňom všetkého
poznania. Teda prvou schopnosťou ľudského intelektu je uspôsobenosť
prijímať prostredníctvom zmyslov vnemy vyvolané buď vonkajšími predmetmi, alebo vlastnou činnosťou, ak je predmetom reflexie. Toto je prvý
krok, ktorý urobí človek na ceste za poznaním všetkých vecí, a základ,
na ktorom sa budujú pojmy získané prirodzenou cestou v tomto svete.
Všetky zložité a nadoblačné myšlienky, siahajúce po samo nebo, vznikajú
a pramenia odtiaľto. V celom rozsiahlom priestore, kde myseľ blúdi vo
vysokých špekuláciách a kde sa môže povzniesť, ani o vlások neprekročí
oblasť ideí, ktoré zmysly a reflexie poskytujú jej úvahám.
25. Pri prijímaní jednoduchých
ideí je rozum prevažne pasívny.
V spomínanej oblasti je rozum iba pasívny a nezávisí od neho, či bude
alebo nebude mať, tak ako má teraz, materiál pre poznanie. Predmety
našich zmyslov vyvolávajú v našej mysli osobitné idey, či si to želáme
alebo nie, a činnosť našej mysle zanecháva o nich aspoň nejaký hmlistý
obraz. Nikto si nemôže celkom neuvedomovať to, čo robí, keď myslí.
Keď sa tieto jednoduché idey ponúkajú mysli, rozum ich nemôže odmietnuť ani zmeniť, a keď sú vyvolané, nemôže ich zničiť a utvoriť
nové, tak isto ako zrkadlo nemôže odmietnuť a zmeniť obraz alebo idey,
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ktoré vyvolávajú predmety pred ním. Pretože telesá, ktoré nás obklopujú,
rozmanite pôsobia na naše orgány, myseľ je nútená prijímať vnemy
a nemôže sa vyhnúť prijatiu tých ideí, ktoré s nimi súvisia.

KAPITOLA

o jednoduchých

II

ideách

1. Sú to jednoduché javy. Aby sme lepšie pochopili podstatu, spôsob
a rozsah nášho poznania, musíme si na našich ideách veľmi pozorne všimnúť jednu vec: že totiž niektoré z nich sú jednoduché a iné zložené.
Aj keď sú vlastnosti pôsobiace na naše zmysly v samotných veciach natoľko zjednotené a spojené, že sú neoddeliteľné a od seba nevzdialiteľné,
predsa je zrejmé, že idey, ktoré vyvolávajú v mysli, dostávajú sa do vedomia prostredníctvom zmyslov ako jednoduché a nezmiešané. Hoci zrak
a hmat často získavajú z toho istého predmetu súčasne rozličné idey pretože človek súčasne vidí pohyb a farbu, ruka na tom istom kuse vosku
cíti mäkkosť iteplotu
- predsa sa jednoduché idey, zjednotené v tom
istom predmete, odlišujú podľa toho, akými rozličnými zmysl arni sa do
nás dostávajú. Chlad a tvrdosť, ktoré cíti človek na kuse ľadu, sú tak
zreteľne odlišné idey v mysli ako chuť cukru a vôňa ruže. Človeku nemôže byť nič zrejmejšie ako jasné a zreteľné uvedomenie si, že má tieto
jednoduché idey, ktoré jednotlivo neobsahujú v sebe nič okrem jednoduchého javu alebo vnem u a ako také sú nerozložiteľné na viac jednoduchých ideí.
2. Myseľ ich nemôže ani vytvoriť ani zničiť. Tieto jednoduché idey
ako materiál všetkého poznania vznikajú a prichádzajú do mysle jedine
dvoma spomenutými cestami. Keď sa už rozum raz zásobil týmito jednoduchými ideami, je schopný ich opakovať, porovnávať, spájať, a to
takmer v nekonečnej pestrosti, a takto ľubovoľne vytvárať nové zložené
idey. Ale nie je v moci ani najbystrejšieho ducha ani najobsiahlejšieho
rozumu nijakou myšlienkovou pohotovosťou či rozmanitosťou vytvoriť
alebo objaviť čo len jednu novú jednoduchú ideu ani ju tam dostať inými
ako už spomenutými cestami. Tak isto nijaká sila rozumu nemôže zničiť
tie, ktoré už existujú. Vláda človeka v tomto malom svete vlastného rozumu je skoro taká ako vo veľkom svete viditeľných vecí, kde jeho sily,
akokoľvek umne a šikovne sa uplatňujú, nesiahajú ďalej ako ku skladaniu a rozdeľovaniu materiálov, ktoré sú už k dispozícii, a nemo žu vy5'
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tvoriť ani len najmenšiu čiastočku novej hmoty, ani atóm zničiť z toho,
čo už existuje. Túto neschopnosť objaví v sebe každý, kto sa podujme
vytvoriť vo svojom rozume nejakú ideu, ktorú by nezískal zmyslarni
z vonkajších predmetov alebo reflexiou o činnosti svojej mysle pri spracúvaní ideí. Chcel by som vidieť, aby si niekto predstavil nejakú chuť,
ktorá nikdy nepodráždila jeho chuťové orgány, alebo si vytvoril ideu vône,
ktorú nikdy nevoňal. Keby to dokázal, mohol by som z toho uzatvárať,
že slepý má idey farby a hluchý pravdivé a zreteľné poňatie o zvukoch.
3. Hoci nie je vylúčené, že boh môže stvoriť bytosť s inými orgánmi
a viacerými vstupnými bránami, ktorými sa dostávajú údaje o telesných
veciach, ako je päť zvyčajne napočítaných zmyslov, ktoré človek má,
predsa si myslím, že je nemožné, aby si niekto okrem zvukov, chutí,
vône, zrakových vnemovahmatových
vlastností predstavil iné kvality
na telesách, nech sú akokoľvek ustrojené, ktoré by si mohol uvedomovať.
Keby ľudstvo disponovalo iba štyrmi zmyslarni, kvality, ktoré by boli
predmetom piateho zmyslu, boli by neprístupné nášmu vnímaniu, predstavivosti a chápaniu tak isto, ako by mohli byť teraz tie, čo patria
šiestemu, siedmemu a ôsmemu zmyslu; poprieť ich u iných tvorov v niektorej časti tohto ohromného a rozsiahleho sveta by bolo veľkou predpojatosťou. Ten, kto sa nepovažuje, plný pýchy, za vrchol všetkých vecí,
ale berie do úvahy zložitosť a nekonečnú' pestrosť toho, čo možno nájsť
v tejto malej a nepatrnej časti sveta, s ktorou prichádza do styku, skôr
si bude myslieť, že v iných oblastiach môžu existovať inteligentné bytosti,
odlišné od nás, o schopnostiach ktorých vie tak málo ako červík uzavretý
v skrini kabinetu o zmysloch a rozume človeka. Takáto pestrosť a dokonalosť je primeraná múdrosti a sile tvorcu sveta. Ale tu mi ide iba o všeobecné chápanie človeka, obdareného len piatimi zmyslarni, hoci by sa
ich možno dalo napočítať viac. Pre moje účely sa hodia obidva predpo'klady.

K A PIT

OLA

o ideách

III

jedného zmyslu

l. Rozdelenie jednoduchých ideí. Aby sme lepšie pochopili idey získané
zmyslovým vnímaním, bude iste užitočné, ak si ich všimneme so zreteľom
na rozličné spôsoby, ktorými prichádzajú do našej mysle a ktorými si ich
uvedomujeme. Teda, po prvé, niektoré idey prichádzajú do mysle iba prostredníctvom jedného zmyslu. Po druhé, niektoré sa dostávajú do mysle
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prostredníctvom viacerých zmyslov. Po tretie, niektoré pochádzajú iba
z reflexie. Po štvrté, niektoré vchádzajú do mysle a predstavujú sa jej
všetkými cestami zmyslového vnímania i reflexie. Zmienime sa o nich
osobitne v kapitolách s príslušnými názvami.
Sú idey, ktoré vstupujú do mysle iba prostredníctvom
jedného
zmyslu, zvlášť uspôsobeného na ich vnímanie. Tak napríklad svetlo a farba, ako biela, žltá, modrá so svojimi stupňami a odtieňmi a zmiešaninarni, ako napríklad zelenou, purpurovou, šarlátovou, morskou modrou
a ostatnými, prichádzajú len očami; všetky druhy hlukov, zvukov a tónov
len ušami; rozmanité chute a vône nosom a podneblm. A ak tieto orgány
a nervy, ktoré ich vedú zvonku do ich prijímacej miestnosti v mozgu,
sídle mysle - ak ho možno tak nazvať - nie sú spôsobilé vykonávať
svoju funkciu, idey nemajú iného vchodu ani cesty, aby sa prejavili
a sprístupnili rozumovému poznaniu.
Najdôležitejšie hmatové vlastnosti sú teplo, chlad a nepreniknuteľnosí. Ostatné, ktoré skoro výlučne existujú vo vnímateľne] podobe, ako
napríklad hladkosť a drsnosť, viac alebo menej pevná priľnavosť častí,
ako tvrdosť, mäkkosť, tuhosť, krehkosť, sú dostatočne zrejmé.
2. Myslím si, že by bolo zbytočné vypočítavať všetky jednotlivé
jednoduché idey prináležiace jednému zmyslu. V skutočnosti to ani nie
je možné, aj keby sme to chceli, lebo tých, čo patria jednému zmyslu,
je oveľa viac, ako máme pre ne pomenovaní. Pestrosť vôní, ktorých je
takmer toľko ako druhov telies na svete, je taká, že mnohým vôbec chýbajú mená. Zvyčajným názvom pre tieto idey je príjemná vôňa alebo
pach, hoci je to iba o trochu viac, ak ich nazývame príjemnými alebo
odpornými; i keď vôňa ruže a fialky je rovnako príjemná, predsa sú to
zreteľne odlišné idey. Ani rozmanité chute, ktoré nám sprostredkuje podnebie, nie sú na tom lepšie, čo sa týka pomenovania. Slová sladkosť,
horkosť, kyslosť, slanosť sú jediné, ktoré máme k dispozícii na pomenovanie nespočítateľnej pestrosti zreteľne odlišných vnemov, a to nielen
skoro v každom druhu vecí, ale aj v rozličných častiach tej istej rastliny,
ovocia či zvieraťa. To isté možno povedať aj o farbách a zvukoch. Pokiaľ ide o výklad jednoduchých ideí, zmienim sa iba o tých, ktoré sú
významné pre náš terajší zámer, prípadne samy osebe nie sú také významné, ale sú veľmi často súčasťou našich zložených ideí. Medzi takéto
môžeme počítať predovšetkým nepreniknuteľnosť, o ktorej budem hovoriť
v nasledujúcej kapitole.
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KAPITOLA

V

o jednoduchých

KAPITOLA

ideách rozličných zmyslov

Idey, ktoré získavame prostredníctvom
viacerých zmyslov, sú ideami
priestoru alebo rozpriestranenosti,
tvaru, pokoja a pohybu. Vyvolávajú
vnemy aj v zrakovom aj v hmatovom orgáne. Idey rozpriestranenosti,
tvaru, pohybu nás samých aj ostatných telies môžeme prijímať zrakom
i hmatom. Ale pretože budeme mať príležitosť hovoriť o nich podrobne
na inom mieste, tu som sa obmedzil iba na ich vymenovanie.

KA PIT

O L A VI

o jednoduchých

ideách reflexie

1. Jednoduché idey reflexie sú činnosťami mysle, vzťahujúcimi
sa na
vlastné idey. Keď myseľ prijíma idey spomenuté v predchádzajúcich
kapitolách zvonka, zameriavajúc svoju pozornosť dovnútra, na seba, a pozoruje svoju činnosť vzťahujúcu sa na idey, ktoré už má, získava nové
idey, schopné stať sa predmetom jej pozorovania tak ako idey, ktoré pochádzajú z vonkajších vecí.
2. Ideu uvedomenia a ideu chcenia máme z reflexie. Sú dve významné a hlavné činnosti mysle, ktoré sa najčastejšie spomínajú a tak
často vyskytujú, že každý ich môže ľubovoľne pozorovať sám u seba,
a to uvedomenie alebo myslenie a chcenie alebo vôľa. Schopnosť myslieť
sa nazýva rozum a schopnosť chcieť sa volá vôľa; obe tieto schopnosti
alebo uspôsobenosti sa nazývajú "mohutnosti".
O konkrétnych prejavoch týchto jednoduchých ideí reflexie, ako je zapamätanie, rozlišovanie,
usudzovanie, poznanie, presvedčenie atď., budem mať možnosť hovoriť
neskoršie.
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VIII

Niekoľko ďalších úvah o jednoduchých ideách
1. Pozitívne idey z neprítomnosti
príčin. Pokiaľ ide o jednoduché idey
zmyslové ho vnímania, treba si všimnúť, že všetko, čo je v prírode tak
ustrojené, že môže pôsobiť na naše zmysly a vyvolávať v mysli nejaké
vnímanie, vyvoláva v rozume jednoduchú ideu, ktorá - nech je jej príčina akákoľvek - keď ju postrehne naša poznávacia schopnosť, figuruje
v mysli a vystupuje ako skutočná pozitívna idea nachádzajúca sa v rozume, tak ako každá iná, hoci jej popudom je iba neprítomnosť predmetu.
2. Takto sú idey tepla a chladu, svetla a tmy, belosti a černosti,
pohybu a pokoja rovnako jasnými a pozitívnymi ideami v mysli, i keď
niektoré z príčin, ktoré ich vyvolávajú, sú iba neprítomnosťou tých predmetov, od ktorých naše zmysly odvodzujú spomínané idey. Keď si rozum
tieto idey uvedomuje, chápe ich ako zreteľne pozitívne bez toho, že by
bral ohľad na ich príčiny. Toto skúmanie sa totiž nevzťahuje na ideu
ako obsah rozumového poznania, ale na povahu veci existujúcej mimo
nás. Toto sú dve rozdielne veci a treba ich dôsledne rozlišovať; iné je
vnímať a uvedomovať si ideu belosti či černosti a celkom iné skúmať,
aký druh čiastočiek a ako usporiadaných na ploche spôsobuje, že nejaký
predmet sa javí bielym alebo čiernym.
3. Maliar alebo farbiar, ktorý nikdy nepátral po príčinách, má vo
svojej mysli jasné a zreteľné idey belostí a černosti i ostatných farieb,
dokonca jasnejšie ako filozof-vedec, ktorý sa zaoberá uvažovaním o ich
príčinách a vie, ako ďaleko je každá z nich od svojej príčiny v pozitívnom i negatívnom zmysle. Idea čiernej farby nie je menej pozitívna ako
bielej, i keď príčinou tejto farby vo vonkajšom predmete môže byť iba
jej neprítomnosť.
4. Keby účelom tohto diela bolo skúmať prirodzené príčiny a druhy
vnímania, uviedol by som to ako dôvod, prečo neprítomnosť príčiny
môže - aspoň v niektorých prípadoch - vytvoriť pozitívnu ideu: predovšetkým preto, že všetko vnímanie je v nás vyvolané iba rozličnými
stupňami a spôsobmi pohybu v našich nervoch, rozlične zapríčinenými
vonkajšími predmetmi, a zmenšenie, tak isto ako aj zväčšenie predchádzajúceho pohybu nevyhnutne vyvolá nový vnem. Takto vzniká nová
idea, ktorá závisí jedine od zmeny nervového pohybu v príslušnom
orgáne.
5. Nechcem tu rozhodnúť, či je to tak alebo nie, ale sa odvolávam na vlastnú skúsenosť každého, či nevyvoláva tieň človeka, hoci sa
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zakladá jedine na neprítomnosti svetla (a čím je táto neprítomnosť vacšia, tým je tieň výraznejší), keď sa naň človek pozerá, takú jasnú a zreteľne pozitívnu ideu v mysli ako sám človek osvetlený jasným slnečným
svetlom. Aj obraz tieňa je pozitívna vec. Dokonca máme negatívne mená,
ktoré neoznačujú priamo pozitívne idey, ale ich neprítomnosť, napríklad
bez chuti, ticho, nič atď., a ktoré poukazujú na pozitívne idey chuti,
zvuku, bytia a vyjadrujú ich neprítomnosť.
6. V tomto zmysle možno povedať, že niekto vidí tmu. Ak totiž
predpokladáme nejakú úplne tmavú dieru, neodrážajúcu svetlo, je nesporné, že ju môžeme vidieť alebo nakresliť, a je tiež otázne, či atrament,
ktorým píšem, vyvoláva nejakú inú ideu. To, že neprítomnosť príčin
vyvoláva pozitívne idey, súhlasí so všeobecným presvedčením; v skutočnosti je však veľmi ťažké rozhodnúť, či môžu byť nejaké idey z neprítomnosti príčin, pokiaľ sa nerozhodne, či pokoj je vyšší stupeň neprítomnost! ako pohyb.
7. Idey sú v mysli, kvality v telesách. Aby sa bližšie osvetlila podstata našich ideí a mohli sme o nich zrozumiteľne vedecky diskutovať,
je užitočné rozlišovať, nakoľko ide o idey alebo vnemy v našej mysli
a nakoľko o modifikácie hmoty v telesách, ktoré sú príčinami vnemov
v nás, a to preto, aby sme sa nenazdávali (ako sa to často stáva), že sú
presnými obrazmi a podobami, zatiaľ čo väčšina vnemov v mysli sa tak
málo podobá niečomu mimo nás ako mená ideám, ktoré označujú, hoci
pri ich počutí vyvolávajú v nás tie idey.
8. Všetko, čo myseľ vníma v sebe samej alebo čo je bezprostredným
predmetom uvedomenia, myslenia či rozumového poznania, nazývam
ideou a schopnosť vyvolať nejakú ideu v našej mysli nazývam kvalitou
toho predmetu, ktorý túto schopnosť má. Ak snehová guľa má schopnosť
vyvolať v nás ideu belosti, chladu a okrúhlosti, tak túto schopnosť vyvolať v nás spomínané idey, ktoré sa nachádzajú v snehovej guli, nazývam kvalitami, a pokiaľ sú to vnemy alebo dáta nášho vedomia, nazývam
ich ideami. Ak budem niekedy hovoriť o ideách, akoby boli vo veciach,
budem tým myslieť kvality v predmetoch, ktoré v nás vyvolávajú idey.
9. Primárne kvality. Kvality telies sú teda, po prvé, také, ktoré
nemožno oddeliť od telies, nech sú v akomkoľvek stave, a ktoré vo všetkých zmenách a premenách ostávajú stále, nech na ne použijeme akúkoľvek silu, a ktoré zmysly stále nachádzajú na každej čiastočke hmoty,
ak je dostatočne veľká, aby ju zmysly mohli vnímať. Napríklad keď
vezmeme zrnko pšenice a rozdelíme ho napoly, každá časť má aj naďalej
pevnosť, rozpriestranenosť, tvar a pohyblivosť; ak ho ďalej delíme, zachová si tieto vlastnosti. Keď ho delíme ešte ďalej, až kým sa časti stanú
nevnímateľnými, aj vtedy si musia zachovať všetky tieto vlastnosti. Dele-
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nie totiž (toto vlastne robí mlyn, maziar alebo teleso, keď rozbíja iné
teleso na nevnímateľné časti) nikdy nemôže odstrániť ani pevnosť, ani
rozpriestranenosť, ani tvar, ani pohyblivosť z nijakého telesa, ale vytvára
iba dve alebo viac oddelených samostatných častí hmoty, ktorá bola predtým celistvá. Jediné, čo rozlišuje hmoty, vnímané po rozdelení ako odlišné
telesá, je určitý počet. Nazývam ich pôvodnými alebo primárnymí kvalitami telesa, ktoré podľa môjho názoru môžeme považovať za príčinu
našich jednoduchých ideí, a to sú: tuhosť, rozpriestranenosť,
tvar, pohyb alebo pokoj a počet.
10. Sekundárne kvality. Po druhé, také vlastnosti, ktoré v skutočnosti
nie sú v samotných predmetoch ničím iným iba silami, vyvolávajúcimi
v nás svojimi primárnymi kvalitami, napríklad množstvom, tvarom, usporiadaním a pohybom nevnímateľných častí, rozličné vnemy, ako sú farby,
zvuky, chute atď., nazývam sekundárnymi kvalitami. K nim by bolo
možné pridať tretí druh, a to čisté sily, hoci sú tak isto reálnymi vlastnosťami predmetov ako tie, ktoré pod vplyvom všeobecne zaužívaného
pomenovania nazývam vlastnosťami, ale kvôli odlíšeniu sekundárnymi
kvalitami .. Schopnosť ohňa vyvolať svojimi primárnymi
vlastnosťami
na vosku alebo hline novú farbu alebo súdržnosť je tak isto vlastnosťou
ohňa, ako aj schopnosť vyvolať vo mne novú ideu tepla alebo plameňa,
ktorú som predtým nevnímal, a to tými istými prirnárnymi kvalitami,
predovšetkým množstvom, usporiadaním a pohybom svojich nevnímateľných častí.
ll. Ako vyvolávajú
primárne kvality svoje idey. Ďalej si treba
všimnúť, ako v nás telesá vyvolávajú idey. Zrejme sa to deje vo forme
impulzu ako jediného pre nás pochopiteľného spôsobu pôsobenia telies.
12. Ak teda vonkajšie telesá nie sú spojené s našou mysľou, keď
v nej vyvolávajú
idey, a my tieto pôvodné vlastnosti telesa, ktoré sa osobitne predstavuje našim zmyslom, predsa vnímame, je zrejmé, že nejaký
pohyb musí odtiaľ postupovať nervami alebo životnými duchmi cez časti
nášho tela do mozgu čiže sídla vedomia, kde vznikajú jednotlivé idey.
A pretože rozpriestranenosť, tvar, počet a pohyb telies, ktoré majú pozorovateľnú veľkosť, možno na vzdialenosť vnímať zrakom, je jasné, že
musia od nich vychádzať nejaké jednotlivo nevnímateľné telieska do očí
a odtiaľ sprostredkovať mozgu určitý pohyb, vyvolávajúci idey, ktoré
máme o telesách v sebe.
13. Ako vyvolávajú sekundárne kvality svoje idey. Podobným spôsobom, ako vznikajú idey pôvodných kvalít, môžeme si predstaviť aj vznik
ideí sekundárnych kvalít; vznikajú pôsobením nevnímateľných čiastočiek
na naše zmysly. Je samozrejmé, že existujú telesá - a je ich hodne ktoré sú také malé, že ich nemôžeme ani jedným zo svojich zmyslov
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postihnúť, a to ani ich veľkosť, ani tvar, ani pohyb (ako je to očividné
na čiastočkách vzduchu a vody a iných od nich ešte oveľa menších čiastočiek, ktoré sa možno majú k čiastočkám vody a vzduchu tak, ako sa majú
ony k hrachu alebo ľadovým krúpom) . Nateraz predpokladajme, že rozličné pohyby a tvary, veľkosť a počet týchto čiastočiek, pôsobiacich na
naše zmyslové orgány, vyvolávajú v nás také rozmanité vnemy, ako
máme z farieb a vôní telies; napríklad fialka pôsobením nevnímateľných
čiastočiek hmoty určitého tvaru a veľkosti a rozličnými stupňami a modifikáciami svojich pohybov vytvára v našej mysli idey modrej farby
a príjemnej vône tohto kvetu. Je tiež pochopiteľné, že boh tieto idey pripojil k takým pohybom, ktoré sa navzájom nepodobajú, tak isto ako
pripojil ideu bolesti k pohybu kúska ocele, rozrezávajúcej naše svaly,
s ktorou spomínaná idea nemá nijakú podobnosť.
14. Čo som povedalo farbách a vôňach, môže sa vzťahovať aj na
chute a zvuky a podobné zmyslové kvality. Nech im pripisujeme mylne
akúkoľvek reálnosť, nie sú v skutočnosti v predmetoch samotných, sú to
iba schopnosti vyvolávať v nás rozličné vnemy a závisia, ako som uviedol, od primárnych vlastností, totiž od veľkosti, tvaru, usporiadania
a pohybu častí.
15. Idey primárnych kvalít sú podobné telesám, idey sekundárnych
nie. Z toho, myslím, vyplýva, že idey primárnych kvalít telies sú im podobné a ich vzor skutočne existuje v telesách samotných, ale idey sekundárnych kvalít nemajú s nimi nijakú podobnosť. V telesách niet ničoho,
čo by sa podobalo našim ideám, sú to iba schopnosti telies, podľa ktorých ich pomenúvame, vyvolávajúce v nás spomínané vnemy. Čo je v nejakej idei sladké, modré alebo teplé, je iba, ako som už povedal, určitý
tvar, veľkosť, pohyb nevnímateľných čiastočiek v telesách.
16. Plameň považujeme za horúci a žiariaci, sneh za biely a studený, a to na základe ideí, ktoré v nás vyvolávajú. O týchto vlastnostiach sa myslí, že sú také isté ako idey v nás, že teda ide o podobnosť ako v zrkadle a mnohí ľudia by sa považovali za čudákov, keby
hovorili inak. Ak však niekto uváži, že ten istý oheň, ktorý z určitej
vzdialenosti vyvoláva v nás pocit tepla, ak sa k nemu priblížime, vyvoláva v nás celkom iný pocit, pocit bolesti, musí si položiť otázku, aký dôvod má hovoriť, že idea tepla, vyvolaná v ňom ohňom, je skutočne v ohni,
a idea bolesti, ktorú vyvoláva ten istý oheň tým istým spôsobom, nie je
v ohni. Prečo je v snehu belosť a chlad a bolesť nie, keď v nás vyvoláva
jednu i druhú ideu a keď ani jedno ani druhé nemôže vyvolať inak ako
veľkosťou, tvarom, počtom a pohybom svojich pevných častí?
17. Určitá veľkosť, počet, tvar a pohyb častí ohňa alebo snehu
sú skutočne v nich, a to bez ohľadu na to, či ho niečie zmysly vnímajú
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alebo nie. Možno ich nazvať skutočnými kvalitami, lebo skutočne existujú
v telesách. Ale svetlo, teplo, belosť alebo chlad sa v nich nenachádzajú,
tak ako sa nenachádza choroba alebo bolesť v manne. Ak ich nevnímame,
alebo zabránime oku vidieť svetlo, farby, alebo uchu počuť zvuky, podnebiu ochutnávať a nosu voňať, všetky farby, chute, vône a zvuky, tak
ako aj ostatné idey zmiznú, stratia sa a zredukujú na svoje príčiny,
t. j. veľkosť, tvar a pohyb častí.
18. Kus manny vnímateľnej veľkosti môže v nás vyvolať ideu
okrúhleho alebo hranatého tvaru, a keď sa pohybuje z miesta na miesto,
aj ideu pohybu. Táto idea predstavuje taký pohyb, aký je v pohybujúcej sa manne; kruh alebo štvorec sú tie isté v idei ako v predmete, v mysli ako v manne. Pohyb i tvar sú v manne, či ju pozorujeme
alebo nie, s tým každý súhlasí. Okrem toho manna má schopnosť svojím množstvom, tvarom a štruktúrou i pohybom svojich častí vyvolať
v nás pocit nevoľnosti a niekedy aj akútnu bolesť a kŕče. Že tieto idey
nevoľnosti nie sú v manne, ale sú to následky jej pôsobenia na nás, a že
neexistujú, pokiaľ ich nevnímame, s tým tiež každý bez dlhého rozmýšľania súhlasí. A predsa ľudia ťažko prijímajú myšlienku, že sladkosť a belosť nie sú v manne, ale že sú iba účinkami pôsobenia manny
prostredníctvom pohybu, veľkosti a tvaru častí na podnebie. Tak isto aj
bolesť a nevoľnosť spôsobené mannou sú výslovne len následkom pôsobenia
jej nepatrných častí na žalúdok a črevá (lebo teleso nemôže inak pôsobit). Keby nemohla pôsobiť na oči a podnebie, nevytvorila by v mysli
určité idey, ktoré sama neobsahuje, tak ako - s čím súhlasím - pôsobí
na žalúdok a črevá, a tým vyvoláva idey, ktoré v nej nie sú.. Pretože
tieto idey sú v plnej miere následkami pôsobenia manny na rozličné
časti nášho tela, a to veľkosťou, tvarom, počtom a pohybom jej častí, je
potrebné vysvetliť, prečo sa účinky vyvolané v očiach a na podnebi skôr
považujú za existujúce v manne ako tie, ktoré sú vyvolané v žalúdku
a v črevách, a ďalej, prečo sa bolesť a nevoľnosť ako idey, ktoré sú účinkami manny, pokladajú za neexistujúce, keď sa nevnímajú, a naproti
tomu sladkosť a belosť ako účinky tej istej manny na iné časti tela, tak
isto neznámym spôsobom, považujú sa za existujúce v manne, aj keď
ich nik nevidí ani neochutnáva.
19. Pozrime sa na červenú a bielu farbu porfýru. Ak zabránimc,
aby naň dopadalo svetlo, jeho farby zmiznú a nevyvolajú v nás príslušné idey. Ked ho znovu osvetlíme, javy sa v nás opäť vyvolajú. Človek
by si mohol myslieť, že sa v porfýre za prítomnosti či neprítomnosti
svetla stali nejaké skutočné zmeny a že idey belosti a červenosti sú skutočne v porfýre, keď je osvetlený, ak je pritom zrejmé, že potme nemá
nijakú farbu? Vo dne aj v noci má skutočne také usporiadanie čiastočiek,
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že pomocou svetelných lúčov, odrážajúcich sa ed niektorých častí tohto
tvrdého kameňa, sú schopné vyvolávať v nás ideu červenosti a pri odraze
od iných častí ideu belosti. No biela alebo červená farba nie sú
v ňom stále, stála je iba určitá štruktúra, schopná vyvolávať v nás také
vnemy.
20. Rozmliaždite mandľu a jasná biela farba sa premení na špinavú,
sladká chuť na olejovú. Akú inú zmenu môžu spôsobiť údery mažiara
na hocijakom predmete, ak nie zmenu jeho štruktúry?
21. Keď sme takto rozlíšili a pochopili idey, môžeme vysvetliť, ako
je to, že tá istá voda môže súčasne na jednej ruke vyvolať ideu chladu
a na druhej ruke ideu tepla? Keby boli tieto idey skutočne vo vede, bolo
by nemožné, aby voda bola súčasne aj teplá aj studená. Ak si totiž predstavíme, že teplo, ako ho cítime na svojich rukách, je iba určitým druhom a stupňom pohybu v nepatrných čiastočkách našich nervov alebo
životných duchov, pochopíme, ako je možné, že tá istá voda vyvoláva súčasne na jednej ruke ideu tepla a na druhej ideu chladu. Tvar
však nikdy nespôsobí, že by v jednej ruke vyvolal ideu štvorca a v druhej
ideu gule. Ak vnímanie tepla a chladu je iba zväčšovanie či zrnenšovanie
pohybu maličkých čiastočiek tela, je ľahko pochopiteľné, že ak je pohyb
v jednej ruke väčší ako v druhej a ak teleso priložíme k obidvom rukám
a ono má vo svojich častiach väčší pohyb, ab je pohyb v jednej ruke,
a menší ako v druhej, pohyb v jednej ruke sa zväčší a v druhej zmenší,
a tak vyvolá príslušný pocit tepla a chladu.
22. V predošlých odsekoch som sa trochu viac zapodieval fyzikálnymi úvahami, ako som mal pôvodne v pláne. No pretože je nevyhnutné
naznačiť a sprístupniť povahu vnímania a vyzdvihnúť rozdiel medzi
vlastnosťami telies a ideami vyvolanými v mysli, aby sme ich jasnejšie
odlíšili, bez čoho by sme nemohli o nich vedecky uvažovať, myslím, že
sa mi prepáči toto odbočenie do prírodnej filozofie, lebo je veľmi potrebné,
aby sme v našich terajších úvahách rozlišovali primárne a skutočné vlastnosti telies, ktoré sú v nich (ide otuhosť, rozlohu, tvar, počet a pohyb
alebo pokoj, ktoré niekedy môžeme vnímať, napríklad
vtedy, keď sú
telesá dostatočne veľké, aby ich bolo možné jednotlive pozorovať), od
sekundárnych a zdanlivých, ktoré sú iba silami rozličných kombinácií
primárnych kvalít, pôsobiacimi bez toho, že by sme ich osobitne rozlíšili.
Z toho môžeme vidieť, ktoré idey sa podobajú niečomu, čo skutočne
existuje v telesách, nazvaných podľa nich.
23. Tri druhy kvalít v telesách. Ak dôsledne uvážime, v telesách
sú tri druhy vlastností.
Po prvé, je to veľkosť, tvar, počet, poloha,
pohyb a pokoj jeho pevných častí. Nachádzajú sa v telese bez ohľadu
na to, či ich vnímame alebo nie. Keď majú takú veľkosť, že ich môžeme
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pozorovať, máme takú ideu veci, aká je osebe, ako je to zrejmé pri umelých veciach. Nazývam ich primárnymi kvalitami.
"
, .
Po druhé, je to sila, ktorá je v nejakom telese a nevnímateľnýmí
primárnymi kvalitami zvláštnym spôsobom p~s~bí na ,naše, zmys~y. a vyvoláva tak idey rozličných farieb, zvukov, vom, chutí atď. Zvyčajne sa
nazývajú zmyslovými kvalitami.
.,
'.,
Po tretie, je to sila, ktorá je v každom telese a SVOJImosobitným
zložením primárnych vlastností spôsobuje také zmeny vo veľkosti, tvare,
štruktúre a pohybe iného telesa, že pôsobí na naše zmysly inak ako
predtým. Takto má slnko silu robiť vosk bielym a oheň silu robiť olovo
tekutým. Zvyčajne sa nazývajú silami.
Prvé z nich, ako som už povedal, možno oprávnene nazvať skutočnými, pôvodnými alebo primárny~i
kval~tami, p,r~t~ž~, s~ ~~ veciach
samotných, či ich vnímame alebo me. Od Ich modifikácií zavista sekundárne kvality. Ostatné dve sú iba sily rozmanite pôsobiace na iné veci
a vyplývajú z rozličných modifikácií príslušných primárnych kvalít.
24. Prvé sú podobné objektívnym vlastnostiam, o druhých sa myslí,
že sú podobné, ale nie sú, a tretie nie sú podobné a ani sa to o nich
nemyslí. Hoci posledné dva druhy vlastností sú iba sily a nič viac ako
sily, ktoré sa vzťahujú na iné telesá a vyplývajú z modifikácií pôvodných
kvalít, predsa sa považujú za niečo iné. Druhá skupina, totiž schopnosť
vyvolávať v nás rozličné idey prostredníctvom našich zmyslov, považuje
sa za skutočné vlastnosti vo veciach samých, ktoré údajne pôsobia na
nás, ale tretia skupina sa nazýva a považuje za čisté sily. Napríklad
idea tepla alebo svetla, ktorú prijímame očami alebo hmatom od slnka,
všeobecne sa považuje za skutočnú vlastnosť existujúcu na slnku a za
niečo viac, ako sú samotné sily v ňom. Ale ak uvažujeme o slnku vzhľadom na vosk, ktorý roztápa alebo vybieľuje, pozeráme sa na belosť
a mäkkosť vosku nie ako na vlastnosti slnka, ale ako na účinky vyvolané
jeho silou. A predsa ak správne uvažujeme, tieto vlastnosti, svetlo a teplo,
ktoré sú vnemarni vo mne, keď ma zohrieva a osvetľuje slnko, nie sú
vôbec v slnku, tak ako nie sú v ňom zmeny vyvolané na vosku, keď
zbelie alebo zmäkne. Každá z nich je rovnako silou slnka, závisiacou
od jeho primárnych kvalít, ktorými v jednom prípade mení veľkosť, tvar,
štruktúru a pohyb niektorých nepatrných častí môjho oka alebo ruky,
v druhom prípade mení veľkosť, tvar, štruktúru alebo pohyb čiastočiek
vosku tak, že ich uspôsobuje vyvolávať vo mne určitú ideu belosti a tev

kutosti,
25. Dôvod, prečo sa jedny zvyčajne považujú za skutočné vlastnosti
a druhé iba za sily, zdá sa, je v tom, že idey, ktoré máme o určitých
farbách, zvukoch atď" keďže neobsahujú nič z veľkosti, tvaru alebo po-

hybu, nie sme schopní považovať za účinky týchto primárnych vlastností,
ktoré sa nejavia našim zmyslom ako pôsobiace a s ktorými sa zjavne nezhodujú ani nespájajú. Odtiaľto pramení naša náchylnosť predstavovať si,
že tieto idey sú podobné niečomu, čo skutočne existuje vo veciach samotných, zatiaľ čo vnímanie neodhaľuje nijakú veľkosť, ani tvar, ani pohyb
častí pri ich vytváraní a ani rozum nevie ukázať, ako by telesá svojou
veľkosťou, tvarom a pohybom mohli vyvolávať v mysli idey modrej alebo
žltej farby a iné. V druhom prípade, keď si telesá navzájom vlastnosti
menia, jasne zisťujeme, že vytvorené vlastnosti sa nepodobajú ničomu
vo vytvárajúcej veci, a preto sa na ne pozeráme iba ako na účinky síl.
Naproti tomu, keď prijímame ideu tepla alebo svetla zo slnka, sme
ochotní veriť, že je to vnem a podoba takej istej kvality v slnku, ale
keď vidíme vosk alebo bielu tvár, meniacu farbu pod vplyvom slnka, nevieme si predstaviť, že by to bol vnem či podobnosť s niečím, čo je
v slnku, lebo tam nenachádzame také farby. Pretože naše zmysly sú
schopné zistiť podobnosť alebo nepodobnosť zmyslových kvalít na dvoch
vonkajších predmetoch, bez rozmýšľania uzatvárame, že výskyt nejakej
zmyslovej kvality na predmete môže byť jedine účinkom sily, a nie prenesením vlastnosti, ktorá bola v pôsobiacom telese, lebo na ňom takú
vlastnosť nenachádzame. Ale keďže naše zmysly nie sú schopné odhaliť
nijakú nepodobnosť medzi ideou v nás a kvalitou predmetu, ktorá ju vytvára, sme náchylní si predstavovať, že naše idey sú podobami čohosi
v predmete, a nie účinkami určitých síl, modífíkujúcimí
ich primárne
kvality, s ktorými idey v nás vytvorené nemajú nijakú podobnosť.
26. Sekundárne
kvality sú dvojaké: bezprostredne
pozorovateľné
a sprostredkovane
pozorovateľné. Na záver: Okrem spomenutých primárnych vlastností telies, t. j. veľkosti, tvaru, rozpriestranenosti, počtu a pohybu ich pevných častí, všetky ostatné, ktoré pozorujeme na telesách a odlišujeme jednu od druhej, nie sú ničím iným ako rozmanitými silami
v týchto telesách, závisiacimi od primárnych kvalít. Nimi sú schopné
pôsobiť buď bezprostredne na naše telo a vytvárať mnohé rozmanité idey
v nás, alebo pôsobením na iné telesá memŕ ich primárne kvality tak, že
ich uspôsobujú vytvárať v nás idey cdlišné cd tých, čo boli vyvolané skôr.
Podľa môjho názoru prvé možno nazvať kvalitami bezprostredne vnímateľnými a druhé sekundárnymi, sprostredkovane vnímateľnýmikvalitami.
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K A PIT

o zložených

O L A XII

ideách

1. Sú vytvorené z jednoduchých.
Dosiaľ sme si všímali také idey, pri
prijímaní ktorých je ľudská myseľ iba pasívna. Sú to idey získané
spomenutým zmyslovým vnímaním a reflexiou. Myseľ si z nich nemôže
vytvoriť ani jednu a ani nemôže mať takú ideu, ktorá by nepozostávala
z nich. Aj keď je myseľ pri prijímaní všetkých jednoduchých ideí celkom
pasívna, predsa aj sama prejavuje aktivitu tým, že zo svojich jednoduchých ideí ako zo základného materiálu vytvára ostatné idey. Činnost,
ktorá sa uplatňuje pri jednoduchých ideách, prejavuje sa v troch formách:
1. Jednoduché idey sa spájajú do zložených, a tak vznikajú zložené idey.
2. Dve idey, či už jednoduché alebo zložené, uvedú sa do súvislosti tak,
aby boli súčasne viditeľné, ale nespojené do jednej idey; takto vznikajú idey vzťahov. 3. Tretia forma je oddelenie idey od ostatných, ktoré
ju sprevádzajú v jej skutočnej existencii; toto sa nazýva abstrakciou
a takto vznikajú všetky abstraktné idey. Z tohto vidno, že ľudské schopnosti a spôsoby činnosti sú takmer rovnaké tak v materiálnom, ako aj
v intelektuálnom svete. V obidvoch je materiál taký, že ho nemožno ani
vytvoriť, ani zničiť. Čo človek jedine môže, je spájanie, ukladanie vedľa
seba alebo úplné rozdelenie. Začneme tu s prvou činnosťou a k ostatným
dôjdeme na príslušnom mieste. Pretože zisťujeme, že jednotlivé idey pospájané navzájom existujú v rozličných kombináciách, myseľ má schopnosť všímať si tie spojené ako jednu ideu, a to nie preto, že by boli
spojené vo vonkajšom predmete, ale že ich sama tak spojila. Idey vytvorené z viacerých jednoduchých a pospájané nazývam zloženými, ako
je napríklad krása, vďačnosť, človek, armáda, svet. Hoci sú zložené idey
utvorené z rozličných jednoduchých, alebo inak povedané, pochádzajú
z jednoduchých, predsa sa chápu, ak to mysli vyhovuje, ako jednotný
celok a označujú sa jedným menom.
2. Vytvárajú sa úmyselne. Pri opakovaní a spájaní svojich ideí má
myseľ veľké možnosti meniť a znásobovať predmety svojich úvah, a to
neobmedzene až za hranice vnímania a reflexie. Všetko to sa však obmedzuje na tie jednoduché idey, ktoré pochádzajú z uvedených dvoch prameňov a sú pôvodným materiálom každého jej výtvoru. Jednoduché idey
pochádzajú zo samotných vecí a myseľ ich nemôže mať viac, ako prijme.
Môže mať iba toľko ideí zmyslových kvalít, koľko prechádza zvonka cez
zmyslové orgány, a len také idey o činnosti mysliacej substancie, aké
nachádza v sebe. No keď už raz získa tieto jednoduché idey, nie je odkázaná iba na pozorovanie a na to, čo sa poskytuje zvonka, ale môže
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