
rozumom. A tento cit nie je egoistický, ale altruistický, lebo človek schva-
ľuje aj činy, ktoré sú mu osobne škodlivé, ale spoločnosti prospešné.

. Z ďalších H umových filozofických prác treba spomenúť jeho dve
diele: z oblasti filozofie náboženstva, a to PRIRODZENÉ DEJINY NÁ-
BOZENSTVA (Natural history of religion, 1757) a posmrtné dielo
DIALOGY O PRIRODZENOM NÁBOŽENSTVE (Dialogues on na-
tural religion, 1779). V prvom, osvietensky ladenom diele vidí podstatu
náboženstva v ci te závislosti od neznámych, zdanlivo nadprirodzených
prírodných síl. Zaujímavý je tu jeho postreh, že náboženstvo kolíše medzi
hrubo zmyslovými, konkrétnymi a medzi abstraktný mi predstavami o bo-
hu. V druhom diele sa Hume obracia proti vtedy bežnému umelému, tzv.
rozumovému alebo prirodzenému náboženstvu, zvanému tiež deizmus,
ktoré prijimclo len niekoľko základných téz, spoločných všetkým pozitív-
nym nábožensiuám, a ostatné zavrhovalo. Hume kritizuje deistické dô-
kazy existencie boha, najmä kozmologický, teleologický a o nesmrteľnosti
ľudskej duše, a to z pozícií svojej gnozeológie, svojho ponímania sub-
stancie a kauzality. Ako jeho hlavné dielo aj jeho Dialógy mali veľký
vplyv na Kanta. '

Z Humových nefilozofických diel treba spomenúť šesťzväzkové DE-
JIJlfY VEĽKEJ BRITÁNIE (The history of Great Britain, 1754-1762),
zn~mev o~rem iného tým, že nepodávajú len prehľad politických udalostí
pnslusnych epoch, ale prihliadajú aj na ich sociálnu, morálnu, literárnu
a celkovú kultúrnu situáciu.

ÚVAHY O r.UDSKOM ROZUME

o PÔVODE IDEÍ

Každý ochotne uzná, že je značný rozdiel medzi percepciami ducha,
keď niekto cíti nepríjemnosť veľkej horúčavy alebo príjemnosť mierneho
tepla a keď si potom vo svojej pamäti tento pocit vybav~je ~!ebo vo svo-
jej obrazotvornosti vopred predstavuje. Tieto schopnosh m,o.zu napodob ..
ňovať alebo zobrazovať zmyslové percepcie, no nikdy nemozu dosiahnuť
silu a živosť pôvodného pocitu. Aj keď pôsobia najväčšou intenzito~,
predsa možno o nich povedať iba to, že predsta,v~jú svoj pr~d~et ta~
živo, že by sme mohli takmer povedať, že ho cítime a~ebo vidime;. ak
však nejde o poruchu ducha, spôsobenú chorobou alebo šialenstvom, tieto
percepcie nikdy nemôžu dosiahnuť taký stupeň živosti, aby sa od seb~
vôbec nedali rozoznať. Ani všetky farby poézie, nech sú akokoľvek skvele,
nevedia namaľovať prirodzené veci tak, aby tu nebol rozdiel medzi opi-
som a skutočnou krajinou. Ani najživšia myšlienka sa nevyrovná naj-

tupšiemu pocitu.
Podobný rozdiel môžeme pozorovať vo všetkých ostatných percep-

ciách ducha. Človek, ktorý sa hnevá, je celkom ináč rozohnený ako ten,
ktorý na túto emóciu len myslí. Ak mi poviete, že niekto je zaľúbený,
ľahko vám porozumiem a vytvorím si správnu predsta~u, o jeho ~ta~e;
nikdy však nemôžem svoju predstavu zameniť so skutocnym ;,zru,senlln

a nepokojom jeho vášne. Ak sa rozpomíname na, sv~je. by;ale city
a sklony, naša myšlienka je verným zrkadlom a znazornuje nam pred-
mety pravdivo; ale sfarbenie týchto spomienok je fádne a šedé v ?Jrov-
naní s tými, aké mali naše pôvodné percepcie. Aby sme postrehh tento
rozdiel medzi nimi, nemusíme ani jemne rozlišovať, ani mať zmysel pre

meta fyziku. . .
Teda rozličné percepcie ducha môžeme tu rozdelit ~a d~e medy

alebo dva druhy, ktoré sa od seba líšia rozličným stupnom intenzity
a sviežosti. Menej silné a svieže sa bežne nazývajú myšlienky alebo
idey. Pre druhý druh nemá ani angličtina ani väčšina iných rečí prime-
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raný termín; hádam preto, že to nebolo potrebné, iba ak pre účely filozo-
fické, aby sa mohli zaradiť pod dajaký všeobecný názov. Pomenujme ich
preto s určitou voľnosťou dojmami, pravda, používajúc toto slovo v inom
význame ako obvykle. Názvom dojem označujeme teda všetky naše živ-
šie percepcie, keď počujeme, vidíme, hmatáme, Iúbirne, nenávidíme, žia-
dame alebo chceme niečo. Dojmy sa potom líšia od ideí, ktoré sú
menej intenzívne percepcie, čo si aj uvedomujeme, ak spomíname na
niektorý z uvedených pocitov alebo hnutí.

Na prvý pohľad sa asi nič nezdá nespútanejším ako myslenie člo-
veka, ktoré nielen uniká akejkoľvek ľudskej moci a autorite, ale nemožno
ho vtesnať ani do medzí prírody a skutočnosti. Vytváranie netvorov,
skladanie nesúrodých postáva zjavení si nevyžaduje od obrazo tvor-
nosti väčšiu námahu ako zobrazenie si najprirodzenejších a najpovedo-
mejších predmetov. A kým telo je pripútané na jednu planétu, po ktorej
sa ťažko a namáhavo šinie, myslenie nás môže v okamihu preniesť do
najvzdialenejších končín sveta, ba aj za vesmír, do toho nekonečného
chaosu, kde podľa našich predstáv vládne úplný zmätok. Čo nikto nikdy
nevidel, o čom nik nepočul, to je predsa predstaviteľné; a moci myslenia
sa vymyká len to, čo obsahuje absolútne protirečenie.

Ale aj keď sa zdá, že naše myslenie má túto neobmedzenú slobodu,
pri bližšom pozorovaní vidíme, že je vlastne uzavreté do veľmi úzkych
hraníc a že celá táto tvorivá moc ducha nie je nič iné ako schopnosť
ukladať, prekladať, rozmnožovať látku, ktorú nám poskytujú zmysly
a skúsenosť. Ak si predstavujeme zlatú horu, spájame len dve zlučiteIné
predstavy, zlato a hOTU, ktoré sú nám už povedomé. Cnostného koňa si
vieme predstaviť, lebo na základe vlastného pociťovania si vieme predstaviť
cnosť; tú potom môžeme spojiť s predstavou a podobou koňa, t. j. zvie-
raťa, ktoré dobre poznáme. Slovom, každá látka myslenia pochádza bud
z vonkajšieho, alebo z vnútorného pocíŕovania, duch a vôľa ju iba-pre-
hadzujú a ukladajú. Alebo aby som sa vyjadril filoZQfickou reČQU všet-
k naše idey alebo sIäbšie percepcie sú kó iami našich doimo
silnejšlc percepCll.

Ako dôkaz sta~ia, dúfam, nasledujúce dva dôvody. Po prvé, ak rozo-
beráme svoje myšlienky alebo idey, akokoľvek zložité alebo vzne-
šené, vždy môžeme konštatovať, že sa rozpadajú na jednoduché idey,
ktoré sú napodobeninami nejakého predchádzajúceho pocitu alebo vnemu.
Aj také idey, ktoré sa na prvý pohľad zdajú veľmi vzdialenými od
tohto pôvodu, javia sa pri bližšom skúmaní ako od neho odvodené.
Idea boha, označujúca neskonale rozumnú, múdru a dobrotivú bytosť,
vzniká z rozjímania o úkonoch nášho vlastného ducha a z rozširovania
vlastností dobroty a múdrosti do nekonečna. Môžeme pokračovať v tomto

162,

skúmaní dokiaľ len chceme; vždy zbadáme, že každá idea, ktorú skú-
mame, j~ kópiou podobného dojmu. Tí, čo by chceli tvrdiť, že tento
výrok nie je všeobecne a bez výnimky pl~tn~, majú l:n jednu" a. to
ľahkú metódu ako ho vyvrátiť: totiž vytvonť Ideu, ktora - podľa Ich
úsudku - nie je odvodená z tohto prameňa. My potom, ak budeme
chcieť hájiť svoje učenie, musíme vytvoriť dojem alebo živú percepciu,
ktorá jej zodpovedá. ,

Po druhé, ak sa stane, že človek pre nedostatok organu nemoze
vnímať určitý druh pocitov, vždy badáme, že si nevie vytvoriť ani prí-
slušné idey. Slepec si nevie urobiť predstavu o farbe, hluchý. o zvu:
ku. Vráťme obom zmysel, ktorý nemajú; ak sa im sprístupnia nove
pocity, sprístupnia sa im aj idey a bez ťažkostí si ,preds}avi~ ti~to
predmety. Tak isto je to v tom prípade, keď sa zmyslovemu ústroju este
nikdy nedostal predmet, schopný vyvolať nejaký vnem. Lapone~ alebo
černoch nemajú nijaké predstavy o chuti vína. A hoci na podobny nedo~
statok ducha, totiž aby človek nikdy nepocítil alebo bol celkom neschopny
dajakého citu alebo vášne, ktorá náleží jeho rodu, nájdeme len málo
príkladov alebo takmer nijaké, predsa v menšej miere m~že~e i toto
pozorovať. Človek, ktorý je mierny, nemôže si vytvonť Ideu ne-
zmieriteľnej pomstychtivosti alebo krutosti; práve tak sebecké srdc~ s~vne-
vie predstaviť ušľachtilosť priateľstva a veľkodušnosti. Ochotne pnpusť~-
me, že iné bytosti môžu mať veľa zmyslov, ktoré si nevieme predstavit,
pretože ich idey nám nikdy neboli oznámené ~Ý~ jedin:ŕm s~ôsobom,
ktorým môže idea vstúpiť do ducha, totiž skutocnym pocitovaním. .

Jestvuje však istý jav, ktorý tomu odporuje a ktorý azda dokazu]~,
že je celkom možné, aby vznikli idey nezávislé od príslušn~c,h .do]-
mov. Domnievam sa, že sa ochotne pripustí, že rozmanité Idey
farieb, ktoré vnikajú očami, alebo idey, ktoré sprostredkuje sluch,
navzájom sa skutočne líšia, aj keď sa súčasne navzájom podobaj.ú.

v
Ak

toto platí o rozličných farbách, musí to tak byť aj pri rozličných ,o~tr:noch
tej istej farby; a každý odtieň spôsobuje inú v ideu, neza:I~lu od
ostatných. Lebo keby sa toto poprelo, stálym ~tupnovamn: odtre~ov by
bolo možné nebadateľne dosiahnuť farbu, ktora by bola povodne] farbe
len málo podobná; a ak nepripustíme, že stredné odtiene sú rozličné,
nemôžeme logicky poprieť, že krajné farby sú rovnak~. ~yslime.vsI" z:
niekto tridsať rokov dobre videl a dokonale sa oboznámil s rozličnými
farbami okrem istého odtieňa modrej, s ktorou sa nikdy nestretol. Po-
ložme pred neho všetky možné odtiene modrejv.farby o~r~m ~ej .ie~n:j,
ako prechádzajú od naj tmavšieho do najsvetlejšieho odtieňa, ,le .Is:e, ze
pocíti medzeru tam, kde onen odtieň bude chýbať, a uvedOI~l1 Sl, Z~ na
tomto mieste je medzi susediacimi farbami väčší rozdiel ako mde. Pytam
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sa teraz, či si moze vlastnou obrazotvornosťou tento nedostatok doplniť
a vyvolať v sebe ideu tohto odtieňa, hoci ho zmyslami nikdy nevní-
mal. Myslím, len málokto by nepripustil, že áno; toto môže byť potom
dôkazom, že jednoduché idey nie sú vždy, v každom prípade, odvo-
dené od príslušných dojmov; hoci tento prípad je taký ojedinelý, že si
sotva zaslúži našu pozornosť a nehodno, aby sme kvôli nemu menili
svoju všeobecnú zásadu.

Máme tu teda vetu, ktorá sa zdá nielen sama osebe jednoduchou
a pochopiteľnou, ale mohla by tiež, keby sa správne používala, urobiť
každú spornú otázku rovnako zrozumiteľnou a vylúčiť všetko to táranie,
ktoré tak dlho ovládalo meta fyzické úvahy a priviedlo ich do neúcty.
Všetky idey, najmä abstrakt é sú prirodzene matné a temné; duch len
s o TIlml v . ~ ., s in' mi odobn 'mi ideami; a keď
sme často používali nejaký výraz, hcci bez určitého významu, radi sa
domýšľame, že je s ním spojená určitá idea. Qproti tomu všetky dojmy,
t. j. vŠetky :['!6eity, či t.113 'ŕl'<~ter];lQ al@J;w 'ŕ8fikajiíi@, sÚ sjlné ;, živé;
hranice medzi nimi sú presnejšie vyznačené, a pokiaľ ide o ne, nie je
ľahké pomýliť sa alebo podľahnúť klamu. Ak teda máme Eodozrenie,
že ne' k' i ozofický v' raz sa oužíva bez význam . (ako sa
veľmi často stáva , p~rebuieme len skúmať, z akého dojmu je pľr;.dpo-
kladaná idea odvodená. A ak nie je možné nájsť takýto dojem, upevní
to naše pcdozrenie.t"'keď tak jasne osvetľujeme idey, právom sa môžeme
nazdávať, že zamedzíme všetkým sporom, ktoré by mohli vzniknúť o ich
povahe a skutočnosti.

l Je pravdepodobné, že tí, čo popierali vrodené idey, nemysleli tým nič
me, ako že v' e sú kópiami našich dqjmov; hoci treba pripustiť, že
výrazy, ktoré používali, neboli vo ene s a e nos ou a tak presne definované,
aby sa mohli vylúčiť všetky omyly o ich učení. Lebo čo znamená vrodené? Ak vrodené
znamená prirodzené, treba pripustiť, že všetky percepcie a idey ducha sú vrodené
alebo prirodzené, v akomkoľvek zmysle toto posledné slovo chápeme, v protiklade
k tomu, čo je neobyčajné, umelé alebo zázračné. Ak sa vrodeným myslí toľko ako
súčasný s naším narodením, potom sa zdá tento spor nemiestnym; a nehodno
skúmať, kedy sa myslenie začína, či pred naším narodením, pri ňom alebo po ňom.
Zdá sa tiež, že slovo idea Locke a iní obyčajne chápu vo velmi voľnom zmysle;
označujú ním všetky naše percepcie, naše pocity a vášne, ako aj myšlienky. Potom by
som však rád vedel, čo znamená tvrdenie, že sebaláska alebo pomstychtivosť alebo
pohlavná náruživosť sú vrodené?

Ak však pripustíme tieto výrazy, dojmy a idey v uvedenom zmysle, a ~ným
rozumieme ~ čo 'e pôvodné alebo ni . ó iou ne'a . .". cie,
potom môžeme tvrdi, ze všet naše dojmy sú vro ené a naše idey nevrodené.

Aby som povedal pravdu, myslím, že Lacka zavliekli do tejto otázky školskí filo-
zofi, ktorí používajúc neurčité výrazy, ťahajú svoje spory na dlhé lakte bez toho, že
by sa dotkli spornej veci. Podobná obojakosť a zdlhavosŕ - ako sa zdá - ukazuje sa
v úvahách spomínaného filozofa o tomto predmete, ako aj o mnohých iných.

III

o Z DRU Ž O V A NÍ IDE Í

Je zrejmé, že jestvuje nejaká zásada súvislosti medzi rozličnými myšlien-
kami alebo ideami, a keď sa tieto vybavujú v pamäti alebo predsta-
ve, uvádzajú jedna druhú do určitej miery metodicky a pravidelne.
Pri vážnejšom rozmýšľaní alebo rozhovore je to také markantné, že ihneď
badáme a odmietame každú myšlienku, ktorá sa vsúva do pravidelného
sledu alebo reťaze ideí. Aj v našich najnespútane'ších a na' ozptý-
lenejších fantáziách, ba ame, a si vec uvážime, že pred-
stav sa nepúš ali naverímboha ale vždy sa uchovávala akási súvis-
losť medzi roz ičnými ideami. ktoré pé> sebe nasledovali. e y sa SpISal
~ajvoľnejší a najnesúvislejší rozhovor, hneď by sme našli niečo, čo bolo
spojivom vo všetkých jeho zvratoch. Alebo kde to tak nie je, môže nám
zas osoba, ktorá prerušila niť rozhovoru, povedať, že tajne mala na mysli
myšlienkový sled, ktorý ju postupne odviedol od predmetu rozhovoru. f'
V rozličných jazykoch, i v takých, kde nemôžeme predpokladať ani naB'- I•.•~c-"
menšiu súvislosť, najmenší vplyv, konštatujeme, že slová vyjadrujúce .(e~ ""'-'

najzložitejšie idey, preds~ si ta~mer z:~~ovedajú.: je t? ~ezp~čn~ dôk~z, (~"t.·c:h~)
že jednoduché idey, obsiahnuté v zložitých, boh spojene dajakým vse-
obecným princípom, ktorý mal rovnaký vplyv na celé ľudstvo.

Hoci je príliš samozrejmé, aby ušlo pozornosti, že sa rozličné idey
zlučujú, predsa mi nie je známe, že by sa nejaký filozof bol pokúsil
vymenovať alebo triediť všetky zásady asociácie; je to však predmet,
ktorý si iste zasluhuje pozornosť. Ja vidím len tri zásady asociácie medzi
ideami, a to podobnosť, súmedznosť v čase alebo priestore a príčinu
a následok.

Azda ani nemusíme veľmi pochybovať o tom, že tieto zásady slúžia
na zlučovanie ideí. Nejaký obraz prirodzene vedie naše myšlienky
k or iginálu.ŕ zmienka o jednej izbe v budove privádza prirodzene otázku

2 Podobnosť.
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alebo rozhovor na iné;3 a ak myslíme na ranu, musíme si nevdojak
spomínať aj na bolesti, ktoré vyvoláva." Že by však tento výpočet bol
úplný a že by okrem týchto neboli iné zásady asociácie, ťažko by bolo
dokázať čitateľovi, ale aj nám. V takýchto prípadoch nemôžeme robiť
nič iné, ako prebrať mnoho príkladov a starostlivo skúmať zásadu, ktorá
spája dovedna rozličné myšlienky, a neprestať, kým nezovšeobecníme túto
zásadu čo natvíac."

IV

SKEPTICKÉ POCHYBNOSTI
O ÚKONOCH ROZUMU

Časť 1

Všetky predmety ľudského rozumu alebo bádania možno podľa ich po-
v'iliy rozdeliť na dva druhy, totiž na vzťahy medzi idear;z.i a na t::kt~.
Do prvého druhu patria ved: eomefna l ebra a aritmetika, slovom,
kaz e ,ore O správnosť zisťu'eme i dôkazom.
Štvorec nad preponou sa rovná súčtu štvorcov nad odvesnami je veta,
ktorá vyjadruje vzťah medzi týmito obrazcami. Trikrát päť je polovica
z tridsiatich vyjadruje vzťah medzi týmito číslami. Vety tohto druhu
možno . iť úh múkonom m slenia nezávisle od vV , v ' e-

oľvek vo vesmíre .estvuje. Hoci v prírode nikdy nejestvoval kruh ••alebo
troiuholiil vd , ktoré dokázal Euklides, navždy si zachovali istotu
a jasnosť.
~akty, ktoré sú druhým predmetom ľudského rozumu, neZisťUjÚ]
sa tým istým spôsobom ako predchádzajúce, ani naše presvedčenie o ich
pravdivosti, nech je hocako pevné, nie je toho istého druhu. Opak kaž-
dého faktu je vždy možný, lebo nikdy nemÔže obsahovať protireČe.ijie
a mozIió SI tiO v ducliu predstaviť s tou istou ľahkosťou a zreteľnosťou,
akoby sa čo najviac zhodoval so skutočnosťou. Tvrdenie, že slnko zajtra
nevyjde, nie je menej zrozumiteľné a neobsahuje väčšie protirečenie ako
tvrdenie, že vyjde. M~ne by sme sa teda pokúšali dokazovať jeho ne-
CEavdiyo~ť. Keby bolo dokázateľne nepravdivé, obsahovalo by protireče-
nie a nikdy by sme si ho v duchu nemohli zreteľne predstaviť.

Preto b bolo azda zaujímavé skúmať, aký je dôkaz, kto Ý nás
ubez eču'e . existencll a a e pre aču·úcom rítomné
~edectvo naš.ich znwslov alebo údaje našej pamäti. Možno podotknúť,
že túto časť filozofie málo pestovali tak start, ako aj noví autori,
a preto tým skôr možno ospravedlniť naše pochybnosti a omyly v takom
dôležitom bádaní; veď sa uberáme po takých obťažných cestách bez sprie-
vodcu alebo návodu. Môžu sa ukázať aj užitočnými, lebo vzbudzujú zve-
davosť a ničia slepú dôveru a pocit istoty, ktorý je záhubou všetkého

3 Súmedznosť.
4 Príčina a následok.
5 Napríklad kontrast alebo rozpor je tiež súvislos! medzi ideami; možno ho však

považovať za zmes príčiny a podobnosti. Kde sú dva predmety protikladné, jeden
ničí druhý; to znamená, že príčina zničenia predmetu a idea tohto zničenia zahrnujú
ideu jeho predchádzajúcej exdstencíe.
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uvažovania a slobodného bádania. Nazdávam sa, že objavenie sa nedo-
statkov v bežnej filozofii - ak vôbec nejaké sú - neodoberie chuť, ale
skôr nás povzbudí, ako to už býva, aby sme sa pokúsili o niečo doko-
nalejšie a uspokojivejšie, ako je to, čo sa dosiaľ predkladalo verejnosti.

Akékoľvek uvažovanie o faktoch sa zdá založené na vzťahu
príčiny a následku. Len pomocou tohto vzťahu môžeme prekročiť dáta
svojej pamäti i svojich zmyslov. Keby ste sa niekoho spýtali, prečo je
presvedčený o daj akej neprítomnej veci, napríklad o tom, že jeho priateľ
je na dedine alebo vo Francúzsku, udal by vám na to dôvod, a týmto
dôvodom by bol nejaký iný fakt ako list, ktorý od priateľa dostal, alebo
vedomie o jeho skorších úmysloch a sľuboch. Keď niekto nájde hodinky
alebo nejaký iný prístroj na pustom ostrove, bude usudzovať, že na
ostrove boli kedysi ľudia. Všetko naše uvažovanie o faktoch je toho istého
druhu. Tu vždy predpokladáme, že jestvuje súvislosť medzi prítomným
faktom a tým. ktorý z neho vyvodzujeme. Keby tu nebolo nič, čo by

ich spájalo, bol by záver celkom ľubovoľný. Keď počujeme v tme arti-
kulovaný hlas alebo rozumný rozhovor, ubezpečuje nás to o prítomnosti
nejakej osoby; prečo? - lebo je to účinok ľudského orgánu a úzko s ním
súvisí. Ak rozoberieme všetky ostatné úvahy tohto spôsobu, zistíme, že
sú založené na vzťahu príčiny a následku a že tento vzťah je buď blízky,
alebo vzdialený, priamy alebo súbežný. Teplo a svetlo sú súbežné ná-
sledky ohňa, a jeden z týchto následkov možno právom vyvodiť z druhého.

Ak sa teda chceme poučiť o povahe onoho dôkazu, ktorý nás ubezpe-
čuje o faktoch, musíme skúmať, ako nadobúdame vedomosť o príčine
a následku.

Trúfam si tvrdiť ako všeobecnú vetu, ktorá nepripúšťa nijaké vý-
nimky'" že vedomosť o tomtg vzťahu nikdy nedosahujeme uyažoyaním
ä priori, ale že vzniká celkom zo skúsenosti, totiž keď vidíme, že isté
predmety sú spolu stále združené. Podaj te ~iekomu, kto je od prírody
akokoľvek rozumný a schopný, nejaký predmet; ak mu je tento predmet
celkom nový, nebude ani po najdôkladnejšom skúmaní jeho zmyslových
vlastností schopný objaviť akékoľvek jeho príčiny alebo účinky. Adam,
hoci jeho rozumové schopnosti považujeme od začiatku za celkom doko-
nalé, nebol by mohol usudzovať z tekutosti a priezračnosti vody, že by
ho mohla zadusiť, alebo zo svetla a tepla ohňa, že by ho mohol zničiť.
Ni' edmet neodhaľujeme na základe vlastností, 'aviacich sa zmys-
lom, ani r'č' s ôsob' , n vz'du;--,!Bi náš rozum si nevie bez pomoci skúsengsti utyoriť nijaký záver

.••0 reálnej existencii a nejakých faktoch.
Tézu, že príčiny a následky možno objaviť nie rozumom, ale skú-

senosťou, ochotne pripustíme, ak ide o také predmety, o ktorých si pamä-
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táme, že nám kedysi boli celkom neznáme; lebo tu si musíme byť vedomí
toho, že sme vtedy boli úplne neschopní predpovedať, čo z nich vzíde.
Podaj te niekomu, kto nemá ani tušenie o prírodných vedách, dva hladké
kusy mramora; nikdy neobjaví, že priľnú k sebe takým spôsobom, že
keď ich chceme od seba odtrhnúť vo zvislorn smere, vyžaduje si to veľkú
silu, kým bočnému tlaku kladú len nepatrný odpor. Aj o takých dej och,
ktoré sa len málo zhodujú s obvyklým behom prírody, radi prípúšŕame,
že ich možno poznať len zo skúsenosti; a nik si nepredstavuje, že by sa
výbuch strelného prachu alebo príťažlivosť magnetu mohli objaviť uvažo-
vaním a priori, Práve tak tam, kde sa predpokladá, že následok závisí
od zložitého mechanizmu alebo skrytej štruktúry častí, bez váhania pri-
pisujeme všetku znalosť o ňom skúsenosti. Kto by tvrdil, že vie udať
poslednú príčinu, prečo je mlieko alebo chlieb vhodná potrava pre člo-
veka, a nie pre leva alebo tigra?

Na prvý pohľad sa však môže zdať, že táto pravda neplatí o dejoch,
ktoré sa nám stali povedomými hneď, ako sme sa objavili na svete,
ktoré poukazujú na veľkú zhodu s celkovým behom prírody a ktoré
sa javia závislými od jednoduchých vlastností predmetov, a nie od skry-
tej štruktúry častí. Radi sa domýšľame, že by sme vedeli objaviť tieto
účinky púhym úkonom svojho rozumu, bez skúsenosti. Domnievame sa,
že keby sme sa odrazu dostali na tento svet, hneď by sme vedeli uza-
tvárať, že jedna biliardová guľa uvedie do pohybu druhú a že by sme
nepotrebovali čakať na tento dej, aby sme to o ňom mohli s istotou
tvrdiť. Taký je vplyv zvyku, že tam, kde je najsilnejší, nielenže zakrýva
našu prirodzenú nevedomosť, ale aj sám sa skrýva, akoby ho tu nebolo,
a to len preto, že sa tu nachádza na najvyššom stupni.

Aby sme sa však presvedčili, že všetky prírcdné zákony, procesy
v telesách bez výnimky poznávame len skúsenosťou, na to azda stacia
;-asledujúce úvahy. Keby nám predložili nejaký preHrnet a my by sme sa
mali vysloviť o tom, čo z neho vzíde ako následok, bez toho, že by sme
brali do úvahy minulé pozorovania - rád by som vedieť, ako by mal
duch pri tomto úkone postupovať. Musel by vynájsť alebo vo fantázii
vytvoriť nejaký dej, ktorý predmetu prisudzuje ako jeho následok; a je
zrejmé, že tento výmysel by musel byť celkom ľubovoľný. ~ôbec

o ný ani najpresnejším pátraním a skúmaním nájsť následok
v domnelej prícme. ~eb naSleuQ!S le ce om o lsný o príčiny, a preto1!9 v nej nikdy ~emožno objaviť. Pohyb druhej biHardovej guleJe dej
celkom odlišný od pohybu prvej' gule; a niet ničoho v jednom pohybe,
čo by v najmenšom poukazovalo na druhý. Kameň alebo kus kovu, ktorý
sa vyzdvihne do vzduchu a ostáva bez opory, ihneď padá; ak však o prí-
rode uvažujeme a priori, možno azda v tej polohe objaviť niečo, čo by
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vyvolalo ideu pohybu toho kameňa alebo kovu "dolu" alebo nejakým
in ým smerom?

. A ak,o predstavenie alebo vymyslenie istého následku vo všetkých
prirodzených procesoch je ľubovoľné, keď neberieme do úvahy skúsenosť,
tak musíme za ľubovoľné považovať aj predpokladané spojivo alebo sú-
vislosť medzi príčinou a následkom, ktorá ich k sebe viaže a znemož-
ňuje, aby z pôsobenia tej príčiny vyplýval nejaký iný následok. Ked
napríklad vidím biliardovú guľu pohybujúcu sa priamočiaro k druhej,
alebo keby som si aj pohyb druhej gule náhodou uvedomil ako následok
ich styku alebo nárazu, či si tu nemôžem predstaviť, že sto iných dejov
by mohlo rovnako vzísť z tej príčiny? Nemohli by obe tieto gule ostať
v dokonalom pokoji? Nemohla by sa prvá guľa vrátiť priamočiaro alebo
odraziť sa od prvej v akejkoľvek čiare alebo akýmkoľvek smerom? Všet-
ky tieto domnienky sú neprotirečivé a mysliteľné. Prečo teda dávame
prednosť jednej, ktorá nie je o nič logickejšia alebo mysliteľnejšia ako
ostatné? Celé naše uvažovanie a priori nikdy nebude schopné ukázať
nám dôvod tejto prednosti.

Slovom, každý následok predstavuje dej odlišný od svojej príčipy.
~mo~no ho ~eda objayjť y príčine j1 jeho prvé vymyslenie alebo pred-
staveníe a priori musí byť celkom ľubovoľné. A aj vtedy, keď už bol
predpokladaný, musí sa jeho spojenie s príčinou zdať tak isto ľubovoľ-
ným leho,je tu vždy veľa iných následkov, ktoré sa rozumu musia j~viť
prá~: t~kými ~epro:ire~ivými a prirodzenými. Márne by sme sa teda
p~kusah stanoviŕ akykoľvek dej alebo odvodzovať akúkoľvek príčinu alebo
nasledok bez pomoci pozorovania a skúsenosti.
. Tu ~ôžeme nájsť aj príčinu, prečo si ani jeden rozumný a skromný

filozof mkdy netrúfal určiť poslednú príčinu nejakého prírodného pro-
cesu alebo zreteľne ukázať činnosť tej sily, ktorá spôsobuje nejaký účinok
vo. v~smí~e. ,Prizn~va s~: že r:ajkra!n~jším úsilím ľudského rozumu je
uvíest prm~lpy ~posobuJ,uce prírodné Javy na jednoduchší základ a po-
mo~cou.uvazo.va,ma ~~~zaklade a~.alógie, skúsenosti a pozorovania veľký
p~cet jednotlivých účinkov rozložiŕ na niekoľko všeobecných príčin. Po-
haľ,,;š~k i~e .0 .príčiny týchto všeobecných príčin, márne by sme sa
pokúšali objavíŕ Ich; a nikdy sa nám nijakým výkladom nepodarí do-
spieť k uspokojivej odpovedi. Tieto posledné vzpruhy a zásady sú ľud-
skej zvedavosti a skúmaniu celkom neprístupné. Pružnosť, príťažlivosť,
~?držnosť, častí, odovzdávanie pohybu nárazom, to sú asi posledné prí-
cmy a zasady, ktoré v prírode kedy objavíme; a môžeme sa pokladať
za dosť šťastných, ak sa nám presným skúmaním a uvažovaním podarí
sledovať jednotlivé javy až k týmto všeobecným zásadám alebo aspoň
blízko k nim. Najdokonalejšia prírodná veda iba odďaľuje našu nevedo-

mosŕ na nejaký čas; ako zas najdokonalejšia filozofia o otázkach morálky
alebo metafyziky vedie len k tomu, že objavujeme ešte väčšie oblasti
našej nevedomosti. Tak je poznávanie ľudskej slepoty a slabosti výsled-
kom každej fílozoííe," na ktorý narážame pri každom kroku napriek
všetkému úsiliu uniknúť alebo vyhnúť sa mu.

Ani geometria, keď ju berieme na pomoc prírodnej vede, napriek
všetkej presnosti uvažovania, ktorou sa právom preslávila, nebude nikdy
schopná odstrániť onú chybu alebo objasniť posledné príčiny. Každá časť
aplikovanej matematiky postupuje vo svojich operáciách na základe pred-
pokladu, že isté zákony sú stanovené prírodou; abstraktné uvažovanie sa
potom používa na to, aby buď pomáhalo skúsenosti objavovať tieto
zákony, alebo- určovalo ich vplyv vo zvláštnych prípadoch, kde závisí
od určitej presnej vzdialenosti a veľkosti. Tak sa skúsenosťou zistil zákon
pohybu, podľa ktorého moment alebo sila pohybujúceho sa telesa je v pria-
mom pomere k jeho hmotnosti a rýchlosti, a že teda malá sila môže od-
strániť najväčšiu prekážku a vyzdvihnúť najťažšie závažie, ak nejakým
mechanizmom vieme zväčšiť jej rýchlosť tak, aby prekonala protisilu.
Geometria nám pomáha pri použití tohto zákona, podávajúc nám správne
rozmery všetkých častí a tvarov, ktoré sú potrebné pre nejaký stroj;
objavenie tohto zákona však ostáva predsa len zásluhou skúsenosti a všet-
ko abstraktné uvažovanie celého sveta by nás ani o krok nepriblížilo
k jeho poznaniu. Ak uvažujeme a priori a skúmame predmet alebo prí-
činu iba v tej podobe, ako sa javí duchu, nezávisle od všetkého pozoro-
vania, predmet by nám nikdy nemohol vnuknúť predstavu nejakého
odlišného predmetu ako svojho účinku, tým menej nám potom ukázať,
že je s ním v nerozlučnom a neporušiteľnom spojení. Kto by uvažovaním
vedel objaviť, že kryštál je účinkom tepla a ľad účinkom chladu, musel
by byť veľmi dôvtipný, keby predtým nebol oboznámený s pôsobením
týchto vlastností.

Časť II

Dosiaľ sme však nedostali uspokojivú odpoveď na predchádzajúcu otáz-
ku. Každé riešenie vyvoláva novú otázku práve takú obťažnú ako pred-
chádzajúca a vedie nás k ďalšiemu skúmaniu. Ak sa pýtame, aká je
povaha všetkých našich úvah o veciach, zdá sa správnou odpoveď,
že naše úvahy sú založené na vzťahu príčiny a následku. Keď sa potom
pýtame, čo je základom našich úvah a záverov o tomto vzťahu, možno

6·V angličtine aj prírodovedu označovali ako filozofiu. - Prekl.



odpovedať jedným slovom: skúsenosť. Ak však chceme pátrať ďalej a pý_
tať sa, na čom sa zakladajú všetky závery zo skúseností, je tu nová
otázka, na ktorú je hádam ešte ťažšie odpovedať a vysvetliť ju. Filozofi.
ktorí sa tvária neobyčajne múdro a sebavedome, majú čo robiť, keď sa
stretnú s ľuďmi skúmavej povahy, ktorí ich vyháňajú z každého zákutia,
kam sa uchyľujú, a ktorí ich nakoniec celkom iste zavedú do nejakej
nebezpečnej dilemy. Takejto nepríjemnosti sa najlepšie vyvarujeme, ak
sme vo svojich tvrdeniach skromní, ba ak sami objavíme námietku skôr,
ako nám ju predložia. Týmto spôsobom sa naša nevedomosť bude zdať
akoby záslužnou.

V tomto odseku sa uspokojím s ľahkou úlohou a budem sa usilovať
dať len zápornú odpoveď na otázku tu položenú. Tvrdím teda, že aj keď
máme skúsenosť o pôsobnosti príčiny a následku, naše závery z tejto
skúsenosti nie sú založené na uvažovaní alebo na hoc akom rozumovom
procese. Budeme sa usilovať túto odpoveď vysvetliť a obhájiť.

Iste musíme pripustiť, že príroda nás veľmi ďaleko postavila od
všetkých svojich tajností a dopriala nám poznať len niekoľko povrchových
vlastností vecí, ale skrýva nám tie sily a zásady, od ktorých úplne závisí
pôsobenie objektov. Naše zmysly nás poúčajú o farbe, váhe a hutnosti
chleba; ale nijaký zmysel ani rozum nás nikdy nemôžu poučiť o tých
vlastnostiach, pre ktoré je schopný živiť a udržiavať ľudské telo. Zrak
a hmat nám dávajú predstavu skutočného pohybu telies; pokiaľ však ide
o obdivuhodnú silu alebo moc, ktorá by pohybujúce sa teleso navždy
unášala pri ustavičnej zmene miesta a ktorú telesá nikdy nestrácajú, iba
ak ju odovzdávajú iným - o tej si nevieme utvoriť ani najmenšiu
predstavu. Ale napriek tejto neznalosti prírodných síl a zásad, vždy keď
vidíme podobné zmyslové vlastnosti, predpokladáme, že majú podobné
skryté sily,. a očakávame, že z nich budú pochádzať účinky podobné tým,
ktoré sme už skúsili. Keď sa nám naskytne teleso podobnej farby a hut-
nosti ako chlieb, ktorý sme predtým zjedli, bez váhania opakujeme onen
pokus a s istotou predvídame rovnakú potravu a posilnenie. To je potom
duševný alebo myšlienkový proces, ktorého základ by som rád poznal.
Všeobecne sa uznáva, že nepoznáme nijaké spojenie medzi zmyslovými
vlastnosťami a skrytými silami a že teda duch nijakým poznatkom o ich
povahe nie je vedený k tomu, aby utvoril taký záver o ich stálom a pra-
videlnom spojení. Pokiaľ ide o minulé skúsenosti, môžeme pripustiť len
to, že dávajú priame a isté ponaučenie o tých určitých veciach a tej určitej
chvíli, na ktoré sa bezprostredne vzťahovali; prečo by sa však táto skú-
senosť mala vzťahovať na budúce časy ana iné veci, ktoré - pokiaľ
je nám známe - môžu byť len zdanlivo podobné, to je hlavná otázka,
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na ktorú treba klásť dôraz. Chlieb, ktorý som predtým zjedol, ma na-
sýtil; to znamená, hmota takýchto zmyslových vlastností mala v tej chvíli
také skryté sily; vyplýva však z toho, že iný chlieb ma musí v inom čase
tiež nasýtiť a že pcdobné zmyslové vlastnosti musia byť vždy sprevádzané
podobnými skrytými silami? Tento dôsledok sa nám nezdá nevyhnut-
ným. Treba uznať aspoň to, že duch tu vyvodzuje záver, že sa tu vyko-
náva istý krok, myšlienkový proces a úsudok, ktorý vyžaduje vysvetlenie.
Dve nasledujúce vety vôbec nie sú totožné: zistil som, že takáto vec bola
vždy sprevádzaná takým účinkom, a predpokladám, že iné veci, ktoré sa
javia podobnými, budú sprevádzané podobnými účinkami. Pripúšťam, ak
chcete, že jednu vetu možno oprávnene vyvodiť z druhej, áno, viem, že
sa vždy aj vyvodzuje. Ak však trváte na tom, že tento záver sa získa-
va úvahami, potom žiadam, aby ste sa s týmto uvažovanírn vytasili.
Spojenie medzi týmito vetami nie je intuitívne. Tu je potrebný nejaký
stredný člen, médium, ktoré by umožnilo duchu utvoriť takýto záver,
ak sa k nemu vôbec dospeje uvažovaním a vyvcdzovaním. Čo toto mé-
dium je, to mi, priznávam sa, nejde do hlavy, a tí, čo tvrdia, že skutočne
jestvuje a že je pôvodom všetkých našich záverov o skutočnostiach, musia
ho predložiť.

Tento negatívny argument sa časom iste musí stať celkom presved-
čivým, ak mnohí múdri a nadaní filozofi svoje bádania povedú tým
smerom a ani jednému z nich sa nepodarí objaviť nejakú spojovaciu tézu
alebo sprcstredkujúci krok, o ktorý sa rozum pri takomto závere opiera.
Keďže však táto otázka je dosiaľ nová, hádam každý čitateľ nebude
natoľko dôverovať svojmu dôvtipu, aby súdil, že preto, lebo nejaký argu-
ment uniká jeho bádaniu, ani skutočne nejestvuje. Z tohto dôvodu bude
azda treba pustiť sa do ťažšej úlohy: prebrať všetky odvetvia ľudského
poznania a usilovať sa ukázať, že ani jedno z nich nemôže poskytnúť
takýto argument.

Všetky úvahy možno rozdeliť na dva druhy, a to na úvahy dôkazné
alebo úvahy o vzťahoch predstáv a úvahy mravné alebo úvahy o faktoch
a bytí. Ako sa zdá, je zrejmé, že v našom prípade nie sú dôkazné argu-
menty; niet nijakého protirečenia v tom, že by sa beh prírody mohol
zmeniť a že by nejaký predmet, zdanlivo podobný tým, ktoré poznáme
zo skúsenosti, mohol mať iné alebo opačné účinky. Nemôžem si azda
jasne a zreteľne predstaviť, že teleso padajúce z oblakov, ktoré sa po
všetkých ostatných stránkach podobá snehu, má predsa len chuť ako soľ
alebo pôsobí ako oheň? Jestvuje nejaká zrozumiteľnejšia veta, ako ked
tvrdíme, že všetky stromy začnú kvitnúť v decembri a januári a zvädnú
v máji alebo júni? Lenže nič, čo je zrozumiteľné a dá sa zreteľne pred-
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staviť, neobsahuje nijaké protirečenie a nijakým dôkazným argumentom
alebo abstraktným uvažovaním a priori sa nedá dokázať že by bolo ne-
pravdivé. '

Ak sa t~da spoliehame na dôvody, dôverujúc minulej skúsenosti
u za smermcu svoJIc u UCIC usu ov, musia b tieto

len e o o ne a e o a e, ore sa po a uveden' roz-
; enia v~ťahujú na fakty a skutočné ytie. Ze však nijaký takýto

dovod neje,stvuje, mU,sI ?~vitňut z toho, že-sa náš výklad úvahy toho
druhu uzna:va, z.a spoľahl~vy a uspokojivý. Povedali sme, že všetky argu-
~enty: pokia] Ide o bytie, sú založené na vzťahu príčiny a následku;
ze nasa znalosť tohto vzťahu je celkom odvodená zo skúsenosti' a že
všetky naše pokusné závery sa zakladajú na predpoklade, že budúce sa
bude zhodovať s minulosťou. Preto pokus dokázať tento posledný pred-
pok.lad pr~vdepodobnými dôvodmi alebo dôvodmi vzťahujúcimi Sa na
bYÍl:, m~sI. sa ~rejme pohybovať v bludnom kruhu a pokladať za doká-
zane to, co je prave sporné.

V ~kutoč~osti. sú :,šetky argumenty zo skúsenosti založené na po-
dob~ostI, ktoru objavujeme medzi prírodnými predmetmi a ktorá nás
vedie k tomu, aby sme očakávali účinky podobné tým, aké podľa našich
ť.ozorova~í vyplývali z takýchto predmetov. A hádam len hlupákovi alebo
šialencovi zíde na um popierať váhu skúsenosti alebo zavrhovať toto veľké
VO~idlo ľudské~o života; Iílozofoví však je zaiste dovolené mať aspoň
tol~o zve~a~osÍl, aby skúmal tú zásadu ľudskej povahy, ktorá dodáva
skúseností t~to veľkú váhu a učí nás ťažiť z tej podobnosti, ktorú prí-
roda v~tv~ľll~ m,edzi rozličnými predmetmi. Od príčin, ktoré sa javia
podobnqmi, ocakavame podobné následky. To je súhrn všetkých našich
zave~ov zo skúsenosti. Zdá sa potom zrejmým, že keby tento záver bol
ur~brl rozu~, bol by rovnako dokonalý hneď na začiatku a po jednom
~r:pad~y ta.k I.StOako po veľmi mnohých prípadoch. Vec je však celkom
ma. NIC Sl me je také podobné ako vajce vajcu, a predsa nik neočakáva
na základe tejto zdanlivej podobnosti, že všetky budú mať tú istú chuť.
Len po veľmi mnohých rovnakých skúsenostiach určitého druhu nado-
búdame pevnú ydôver.u a istotu vzhľadom na určitý dej. A kde je potom
ten.?r~ces uvazovarna, ktorý z jedného prípadu vyvodzuje záver veľmi
odl~~~y. od? tOh,o, kto,rý robí z~ sto. prípadov, od toho jediného nijako sa
nelíšiacich .. Tuto yotazku kladiem jednak na poučenie, jednak preto, aby
~om ~yzdvlhol ťazkosti. Neviem nájsť, neviem si predstaviť takéto uva-
zovanie. Môj duch je však stále prístupný poučeniu, ak bude niekto
ochotný dať mi ho.
. Keby niekto povedal, že z mnohých rovnakých skúseností usudzu-
Jeme na spojenie medzi zmyslovými vlastnosťami a skrytými silami, zdá
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sa mi, musím sa prtznat, že je to tá istá ťažkosť, vyjadrená inými slo-
vami. Lebo í tu je otázka, na akom procese uvažovania je tento úsudok
založený? Kde je ten stredný člen, tie sprostredkujúce idey, spájajúce
vety od seba také vzdialené? Pripúšťa sa, že farba, hutnosť a iné
zmyslové vlastnosti chleba osebe sa zdajú, akoby nesúviseli so skrytými
silami výživy a posilnenia; inak by sme mohli usudzovať na tieto skryté
sily z prvého zjavu týchto zmyslových vlastností bez pomoci skúsenosti,
napriek mienke všetkých filozofov a napriek jednoduchému faktu. Tu
sa teda ukazuje náš prirodzený stav nevedomosti, pokiaľ ide o sily a účin-
ky všetkých vecí. Ako tomu skúsenosť odpomáha? Ukazuje nám len
mnoho rovnakých účinkov, vyplývajúcich z určitých predmetov, a poúča
nás, že tieto predmety boli v určitom čase obdarené takýmito vlastnosťami
a silami. Keď sa naskytne nový predmet, obdarený podobnými zmyslo-
vými vlastnosťami, očakávame, že má podobné sily, a predvídame i po-
dobný účinok. Od telesa podobnej farby a hutnosti ako chlieb očakávame
podobnú výživu a posilnenie. To je však iste krok alebo duševný proces,
ktorý treba vysvetliť. Ak niekto povie: Videl som vo všetkých minulých
prípadoch takéto zmyslové vlastnosti združené s takýmito skrytými silami,
a ak povie: Podobné zmyslové vlastnosti budú vždy združené s podobnými
skrytými silami, nedopúšťa sa tautológie, ani nie sú jeho výroky v akom-
koľvek ohľade totožné. Hovoríte, že jeden výrok je záverom z druhého.
Musíte však priznať, že tento zá,,:er nie je intuitívny ani dôkaznÝ,i3kú
má teda povahu? Povedať, že je skúsenostný, znamená tvrdIť to, čo je
práve sporné. Lebo všetky závery zo skúsenosti predpokladajú ako svoj
základ, že budúcnosť sa bude ponášat na minulosť a že podobné sily
budú združené s podobnými zrnyslovýmí vlastnosťami. Ak možno čo len
najmenej tušiť, že by sa beh prírody mohol zmeniť a že minulosť nemusí
byť pravidlom pre budúcnosť, celá skúsenosť sa stáva neužitočnou a ne-
môže viesť k nijakému záveru alebo dôsledku. Je teda nemožné, aby

'aké argument zo skúse osti dokázali túto podobnosrmmulosh S bu-
dúcnosťou, keďže tieto argumenty sa za a ajú práve na predpoklade tej
~dob~ti. Nech uznávame beh udalosti doposIaľ za co najpraVidel-
ne]si - to samo, bez nejakého nového dôvodu alebo záveru ešte nedoka-
zuje, že aj v budúcnosti to bude vždy takto. Márne hovoríte, že ste
poznali povahu veci zo svojej minulej skúsenosti. Ich skrytá povaha,
a teda všetky ich účinky a vplyvy sa môžu zmeniť bez akejkoľvek zmeny
v ich zmyslových vlastnostiach. To sa niekedy u niektorých vecí stáva;
prečo by sa to nemohlo stávať vždy a u všetkých vecí? Aká logika, aká
argumentácia nám budú záštitou proti tomuto predpokladu? Moja skúse-
nosť, hovoríte, vyvracia moje pochybnosti. Ale tu nechápete zmysel mojej
otázky. Ako praktický človek nepochybujem o tejto veci; ale ako filozof,
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ktorý má aj akúsi dávku zvedavosti, nepoviem pochybovačnosti, chcem
poznať podstatu tohto záveru. Nijaké štúdium, nijaké bádanie nemohlo
dosiaľ odstrániť túto moju ťažkosť alebo dať uspokojivú odpoveď na takú
dôležitú vec. Či mi ostáva niečo lepšie ako predložiť túto svoju ťažkost
verejno~ti, aj k~ď mám len malú nádej, že sa vyrieši? Takto si aspoň
uvedomíme svoju nevedomosť, ak už nerozšírime svoje vedomosti.

Musím priznať, že ten, kto uzatvára, že nijaký rozumový dôvod už
skutočne nejestvuje, lebo jeho vlastnému bádaniu unikol, dopúšťa sa
neodpustiteľnej domýšľavosti. Práve tak musím priznať, že aj keď sa
všetci učenci niekoľkých storočí márne pokúšali preskúmať nejakú vec,
predsa by bolo unáhlené preto s istotou uzatvárať, že tento predmet sa
vôbec vymyká ľudskému pochopeniu. Aj keby sme preskúmali všetk v
pramene svojich vedomostí a zistili, že sú nespôsobilé na takúto vec,
vždy ešte môže ostať podozrenie, že tento výpočet nie je úplný alebo
preskúmanie nie je dôkladné. Pokiaľ však ide o spomenutý problém,
naskytujú sa niektoré úvahy, ktoré ako sa zdá, odstraňujú toto obvinenie
z domýšľavosti alebo podozrenie z omylu.

Je isté, že aj celkom nevedomí a hlúpi ľudia, ba aj malé deti a zvie-
ratá sa učia skúsenosťou a poznávajú vlastnosti prírodných predmetov,
pozorujúc účinky, ktoré z nich vyplývajú. Keď dieťa pocítilo bolesť pri
dotyku plameňa sviečky, iste sa viac nepriblíži rukou k sviečke lebo
bude očakávať podobný účinok z príčiny, ktorá je svojimi zrnyslovými
vlastnosťami i zjavom podobná. Ak teda tvrdíte, že rozum dieťaťa je
k tomuto záveru vedený nejakým procesom uvažovania, môžem od vás
právom žiadať, aby ste tento rozumový postup ukázali; a iste nebudete
chcieť odmietnuť takúto slušnú žiadosť. Nemôžete povedať, že tento po-
stup ťažko možno vystihnúť a že sa hádam vymyká vášmu bádaniu
keďže priznávate, že je pochopiteľný aj pre malé dieťa. Ak teda čo len
chvíľu váhate alebo ak sa po uvažovaní vytasíte s nejakou spletitou
alebo hlbokou argumentáciou, akosi sa už vzdávate veci a uznávate že
nie uvažovanie nás nabáda, aby sme pokladali minulosť za podobnú
budúcnosti a očakávali podobné následky z príčin, ktoré sa zdajú podob-
nými. To je téza, ktorú som chcel vyzdvihnúť v tomto odseku. Ak mám
pravdu, nenamýšľam si, že som urobil nejaký veľký objav. Ak som
v nepráve, musím priznať, že som vo vedách skutočne pokročil len veľmi
málo, lebo teraz neviem nájsť argument, ktorý ako sa zdá, bol mi dávno
dokonale známy, kým som ešte opustil kolísku.

v
SKEPTICKÉ ROZRIEŠENIE

TýCHTO POCHYBNOSTÍ

Časť l

Náruživosť pre filozofiu, práve tak ako náruživosť pre náboženstvo, zdá
sa, podlieha istému nedostatku: hoci sa usiluje napraviť mravy a vy-
hubiť naše neresti, nerozumným konaním dosahuje len to, že pestuje
i tak prevládajúcu náklonnosť a ešte s väčšou rozhodnosťou ženie ducha
na tú stranu, ktorá ho už svojou prevahou a náchylnosťou prirodzenej le-
tory sama osebe príliš priťahuje. Je isté, že ak sa usilujeme o veľkodušnú
pevnosť filozofického mysliteľa a pokúšame sa svoje rozkoše obmedziť
len na rozkoše svojho vlastného ducha, nakoniec môžeme urobiť svoju
filozofiu podobnú filozofii Epikteta a iných stoikov, len ako zjemnelejšiu
sústavu sebectva, a samým špekulovaním sa pripraviť o všetku cnosť,
ako aj o spoločenské pôžitky. Skúmajúc pozorne márnosŕ ľudského života
a obracajúc všetky svoje myšlienky k prázdnote a pominuteľnosti bohat-
stva a vážnosti, hovieme si len svojej prirodzenej lenivosti, ktorá nená-
vidiac ruch sveta a trampoty praktickej činnosti, hľadá múdru zámienku
na to, aby si mohla úplne a smelo hovieť. Je však istý druh filozofie,
ktorý, zdá sa, len málo podlieha tomuto nedostatku, a to preto, že neko-
rešponduje s nijakou nespútanou náruživosťou ľudského ducha a nemôže
splynúť s nijakou prirodzenou náklonnosťou, a tým je filozofia akade-
mická čiže skeptická. Akademici stále hovoria o pochybnosti a neroz-
hodnosti, o nebezpečenstve unáhlených rozhodnutí, o obmedzení rozumo-
vých skúmaní do veľmi úzkych hraníc a o vzdaní sa všetkého premýšľania,
ktoré nespadá do rámca bežného života a konania. Nič teda nemôže viac
ako takáto filozofia odporovať lenivej nevšímavosti ducha, jeho nepodlo-
ženej arogancii, pyšnej náročnosti a poverčivej dôverčivosti. Každá náru-
živosť sa ňou tlmí, okrem lásky k pravde; a táto náruživosť nie je a nikdy
nemôže byť príliš prehnaná. Prekvapuje teda, že táto filozofia, ktorá tak-
mer v každom prípade musí byť neškodná a nevinná, býva predmetom
toľkých bezdôvodných výčitiek a ohováraní. Ale hádam práve okolnosť.
pre ktorú je taká nevinná, najskôr ju vydáva napospas všeobecnej nená-
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