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Alexander Spesz

Hranice poznania
Slovenská učená spoločnosť, Bratislava, 1941

• 6

Dejiny filozofie, hovorí Theodor Lessing, podobajú sa cintorínu. Všade nájdeme náhrobníky so stereotyp-
ným nápisom: Tu odpočíva systém XY-a. Vytvárajú sa navzájom, alebo sa opakujú, ale ich osud je spoločný.
Po mnohých alebo už po niekoľkých rokoch rozkvetu dostanú sa pod náhrobník, a to preto, lebo nie sú
večne žijúce pravdy, lež iba prechodné omyly!

• 11

Ľudia radi zveličujú aj vo výrazoch. Nemyslia vždy tak, ako hovoria. Ale to zneje lepšie a takto príde aj cit
k svojmu právu. To je aj v našej otázke. Hovorí sa celkom vážne, že nič nevieme, iba to jedno, že nič nevieme,
a jednako sa títo ľudia namáhajú, ako aj sám pôvodca toho výroku Sokrates urobil, dokázať, že aspoň niečo
vieme.

• 12

Liebmann

• Ak niekto pokladá niečo za zrejmé, ten nie je filozofom.

• 12

(…) Filozofia nie je nikdy hotová. Musí byť vždy prichystaná každý bod, ktorý sa zdal byť istý, podrobiť
revízii.

• 13

Filozofia je vo veľkej knihe prírody, ako sa Galilei vyjadruje, „scri a in lingua matematica“, to jest zachytáva
svet iba v abstraktnej forme.

• 14

B. Bavink

• Kde bádateľ a filozof má mlčať, môže umelec, básnik a prorok ešte hovoriť.

• 15

Proti všeobecnému skepticizmu musíme rozhodne tvrdiť, že niečo môžeme s istotou poznať, že teda niečo
vieme. Ináč život by nemal smyslu (…). Ten všeobecný skepticizmus je aj proti prírode ľudského rozumu.
Každá bytosť, každá sila v prírode dosahuje svojho cieľa, iba najpodivnejšia vloha by toho nikdy nemohla
dosiahnuť, zvádzajúc človeka iba k omylu? Nie, spôsobilosť rozumu poznať pravdu je postulátom, ktorý
každá filozofia musí mlčky prijať. Nedá sa ani priamo dokázať, lebo každý dôkaz ho už predpokladá. Ani
netreba ho priamo dokazovať, lebo sám od seba je jasný.



Alexander Spesz: Hranice poznania 2Alexander Spesz: Hranice poznania 2Alexander Spesz: Hranice poznania 2

• 15

Newton

• Zdá sa mi, že som dieťaťom, ktoré hralo sa na brehu mora; tu a tam našiel som azda krajší kamienok alebo
krajšiu mušľu než moji spoluhráči, kým nekonečný oceán pravdy neobjavený sa rozprestieral predo
mnou.

• 15

Sme obmedzení, a preto aj náš rozum je taký. Nemôže mať pre seba nijaký monopol. Nemôže vymyslieť
všetky pravdy, intenzívne a extenzívne, takže v konečnom myslení je odôvodnená možnosť a potreba, aby
boly školy, systémy atď. Tieto systémy zachycujú iba čiastky pravdy. Ľudský rozum nemôže bytie vyčerpať
ani do hĺbky, nachádzajúcej sa v jednotlivcoch, ani v množstve bytostí; musíme sa uspokojlť s tým, že ho
rozdelí na rozličné hľadiská, a kým uvažuje o jednom, musi vynechať druhé. Preto nikdy nemôže byť úplná
shoda medzi poznaním a medzi bytím.

• 15

H. Poincaré

• Sú dve jednako pohodlné riešenia: o všetkom pochybovať, alebo všetko veriť; lebo ako jedno, tak aj druhé
ušetrí nám myslenie.

• 23

Každá doba je nejakým spôsobom kauzálne obsiahnutá v predchádzajúcej a musí ňou byť vysvetlená. Závisí
to iba od ľudského rozumu, ktorý sa vnorí do toho súvisu: jednému sa podarí viac, inému menej vniknúť
do jeho tajomstva. Teda v dejinách náhoda nejestvuje. Je to iba pohodlné slovo, ktoré nás má zbaviť zod-
povednej povinnosti ísť na dno udalostí.

• 24

(…) Príroda je „cennou sbierkou hádaniek“. Nemá, ako to Goethe hovorí, nijakého systému, je životom
a výsledkom z neznámeho centra, smerujúc k nepoznateľnej hranici. To inými slovami znamená, že systém
je iba v našej hlave, hoci môže byť čiastočným odrazom prírody. Príroda sama je realitou, ktorú zachytávame
svojimi pojmami. Len pomaly dostaneme ju do nášho poňatia (…).

• 25

Lipsius

• Vysvetliť znamená sjednotiť.

• 26

Každá prírodoveda je iba do tej miery vedou, v akej sl je vedomá svojich hraníc. A člm lepšle na niekto do nej
vhĺbi, tým viac je o tom presvedčený. (…) Je teda vôbec neoprávnené, ak niektorí učenci povýšili prírodnú
vedu na náboženstvo a očakávali od nej, čo iba náboženstvo môže poskytnúť.

• 28

Úlohou nepredpojatého skúmania je (…) nájsť správny stred medzi Scylou nihilizmu a Charybdou vedec-
kého dogmatizmu.

• 30

Nikdy nemôžeme dovoliť, aby matematika, ktorá pracuje abstrahovanými hodnotami, stala sa zas výlučnou
reálnou vedou! „Realita matematického súcna patrí do iného rádu než realita fyzického.“ musí byť naším
heslom. Lebo matematická formulka nemôže nám povedať, čo je vec, iba to, ako sa tá vec chová (…).

• 44

(…) Teória, aj tá najgeniálnejšia, nie je ešte pravdou.



Alexander Spesz: Hranice poznania 3Alexander Spesz: Hranice poznania 3Alexander Spesz: Hranice poznania 3

• 47

(…) Slovo „pud“ (…) [patrí] k tým pekným slovám, ktoré slúžia na zakrytie nevedomosti, lebo ono vy-
jadruje tak podivne málo a zdá sa pritom, že povedalo tak podivne veľa.

• 58

(…) Priamo nikdy nepoznáme podstatu samu, lež iba vlastnosti. Ak hovoríme, že podstatou je to, z čoho
tieto vlastnosti vyplývajú, tak sme naozaj nepovedali mnoho. Tu sú teda pre naše poznanie položené hran-
ice, ktoré neprekročíme.

• 60

Aby sme v otázke pravdy poukázali iba na jedno, tak sa ona definuje: adaequatio rei ad intellectum. Už
výraz je vzatý z hmotnej rovnosti. Teda ak ho aj právom prenášame na duchovné hodnoty, jednako nikdy
nevyjadrí presne to, čo hľadáme. Konečne, keď sme povedali adaequatio (rovnosť), došli sme už k ostat-
nej hranici svojej múdrosti: viac nevieme o podstate pravdy a ostaneme aj v metafyzickom smysle dlžni
odpoveďou na Pilátovu otázku: „Čo je pravda?“.

• 60

Jedinou príčinou zla môže byť iba nedokonalosť vecí, ktoré (…) nepôsobia v každom ohľade priaznivo
navzájom. Ale či sme tým povedali ostatné slovo v metafyzike zla? Či je už všetko jasné? Nemyslíme!

• 85

(…) Príroda má rada jednoduchosť (…).

• 90

Ak ponímame svoje pojmy so všetkou prísnosťou, teda tak obmedzené a nedokonalé, ako znejú, nemôžeme
ich tvrdiť o Bohu, lebo je v inom rade. Keď však pozeráme na ne podľa toho, čo majú spoločného, môžeme
ich o Bohu vypovedať. Veď analogický pojem je práve ten, ktorý vyjadruje niečo rozličného, ale zároveň aj
niečo spoločného, to jest nie totožné, ale podobné. Ak o dieťati hovorím, že je ružovým púčikom, tak je to
presne rečeno nesprávne, keďže dieťa predsa nie je púčikom, teda ani ružovým nie. Avšak iste je podobnosť,
analogia medzi púčikom a medzi dieťaťom: obe sú vyvinujúci sa život, ktorý je však v dieťati vo vyššom
stupni než v púčiku. Pre túto podobnosť môžeme aj o dieťati povedať, že je púčikom. To isté treba povedať
o Bohu. V ňom je napr. dobrota, ktorú vidím v stvorení, vo vyššom, no v analogickom bytostnom rade.
Preto vyslovujem niečo pravdivého, ak hovorím: Boh je dobrý, hoci tá dobrota absolútne rečeno je iná než
vo stvoreniach. Preto hovorí aj sv. Pavel, že Boha poznáme na tomto svete iba „v zrkadle, v hádanke“. On je
tu na zemi pre nás vždy nevysloviteľný, mystérium per excellentiam. Hoci ho hľadajúci skrz vhĺbenie sa, nie
však bez jeho milosti, môže vždy bližšie a bližšie poznať, jednako v tomto živote nebude nikdy odstránený
závoj, ktorý ho zakrýva pred našimi očami, mimo omilosteného stavu mystického spojenia, ktoré však už
nespadá do filozofickej oblasti.

• 96

Ťažká je (…) cesta, vedúca k poznaniu Boha. Získať o ňom primitívny pojem je síce ľahká vec, no ďalej ho
vyvinúť a približne exaktne ho určiť nie je úloha ľahká. Koľko hlavolamných špekulácií, ďalekosiahlych
okolkov treba, aby sme jeho tvár aspoň približne uzreli. Nie div, ak tá tvár ostáva modernému človekovi
neodkrytá. Veď nie je na to privyknutý, aby šiel takou strmou cestou. Ak ho k tomu ešte nafúkol vietor
všeobecného pochybovania, ktoré už nedôveruje ani vlastnému rozumu, nepokúsi sa ani o prvý krok na
tejto ceste, lež jednoducho vytrie Boha ako prázdny antropomorfický pojem zo svojej „Encyklopedie vied“.

• 98

(…) Najväčší duchovia potrebujú najviac viery, keďže úzke hranice nášho poznania tu najviac pociťujú.

• 98

A. Pauler

• Viera a veda nie sú absolútnymi protivami: iba náuka istej viery je v rozpore s tézami vedy a isté vedecké
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tvrdenia protirečia istým dogmám. No podľa pravdy patria spolu ako dva výhonky toho istého kmeňa:
pravá viera nemôže sa sraziť s pravou vedou – a iba to je otázka, o ktorej sa už od tisícročí hovorí, ktorá
je opravdivá viera a ktorá je opravdivá veda.
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