
3. KAPITOLA

Príciny náhodného súcna

Je jasné, že sú paciatky a príciny, ktoré vznikajú a zanikajú bez toho,
že by mali vlastný vznik a zániki. Keby to tak nebolo, všetko by bolo
nevyhnutné, pretože všetko, co vzniká a zaniká, musí mat nejakú prí-
cinu, ktorá nie je len náhodnou prícinou. Na otázku: "Bude to a to,
alebo nebude?" odpovedá sa: "Bude, ak sa najprv to a to stane; ak sa nesta-
ne, nebude." To sa však stane, ak sa stane cosi iné. A tak je jasné, že ak
z vymedzeného casu odoberieme vždy ciastku po ciastke, prídeme k prí-
tomnosti. Napríklad ten a ten zomrie na chorobu alebo násilím, ak vyjde
von; vyjde, ak bude smädný; bude trpiet smädom,. ak sa opät stane
nieco iné. A tak prídeme k tomu, co je teraz, alebo k niecomu, co sa
už stalo. Napríklad sme povedali, ak bude smädný; ale smädný bude,
ak bude j'est slané; a ta sa potam alebo stane, aleba nestane. Teda ne-
vyhnutne zomrie, alebo nezomrie. Rovnaký bude myšlienkový postup,
ak prejdeme k tomu, co sa.už stalo; lebo toto, myslílm, minulé, vyskytuje
sa už v niecom. Teda všetko, co sa stane, stane sa nevyhnutne, naprí-
klad ten, kto teraz žije, zomrie, leba vznikla pre ta už prícina, spajenie
protikladných prvkov v jeho tele. Ale ci zomrie na chorobu alebO'nási-
lím, to nie je ešte nevyhnutne rozhodnuté, rozhodne sa to až potom, ak
sa to a to stane.

Je teda jasné,. že to postupuje spätne až k"urcitému pociatku, ten
však už k nicomu inému. Toto je pociatok náhodnosti a nic iné a ne-
môže mat nijakú dalšiu prícinu vzniku. Ale z akého pociatku a z akej
príciny sa musia vyvodzovat tieto náhodné príciny, ci z látky, úcelu
alebo z toho, z coho vyšiel pahyb, musíme najviac skúmat.

4. K A PIT O L A

Pravda, nepravda a metafyzika

Nechajme teraz náhodné súcno, ved sme ho už dastatacne urcili. Práve
tak budeme neskoršie uvaŽ!ovato súcne, pokial je pravdivé, aj o nesúcne,
pokial je nepravdivé, pretože tu ide o spojenie a oddelenie, vôbec o roz-'
hodnutie medzi dvoma navzájom protirecivými, výpovedami - lebo
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pravdivé je kladná výpoved a tam, co. je v skutocnasti oddelené, neprav-
divé však absahuje ta, co. adporuje tamuta rozlíšeniu. Ale akú ,sa deje,
že nieco. myslíme spolu alebo. úddelene, patrí da inej úvahy. Slavá "spú-
lu" a "úddelene" chápem v tam zmysle, že sa myslenie nedeje za sebúu,
ale že tu vzniká skutúcná jednata.

Lebo. nepravdivé a pravdivé me je vo. veciach samých, aka by azda
dúbré balo ptaivdivé ,a zlé priama nepravdivé, aLe v myslení; lenže prav-
divé a nepravdivé nie je ani v myslení, ak ,sa týka jednoduchých vecí
a podstát. O súcne a nesúcne v tomto. zmysle bude treba uvažúvat ne-
skúršie.

Kedže teda spoj-enie a oddelenie je v myslení,. a nie v samých
veciach a súcno v zmysle pravdivého je údlišné úd ,súcna vo vlastnúm
zmysle - pretože myslenie spája alebo úddeluje alebo to., ca je vec,
alebo. kvalitu, kvantitu ci, nieco iné tahta druhu - musí.me teraz nechat
stranúu nielen súcno v zmysle náhúdnéhú, ale aj súcno v zmysle prav-
divého.. Lebo. prícina prvého. je neurcitá, prícina druhého je urrcitý myš-
lienko.vý pústup a abe sa vztahujú na iný rod súcna a neodhalujú nijakú
vúnkajšiu prirodzenúst súcna. Preto. aboje necháme bokúm a budeme
skúmat príciny a púciatky samého. súcna, Po.kial je súcno.m. Z našich
výkladúvo. viacerých významoch jednútlivých výrazo.v je u'ž zrejmé, že
sa o. súcne ho.vúrí v mnahých vý~namoch.


