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SEŠIT 1. (7.) LEDEN 1886. ROČNÍK II. 

§pr m, 
BIBLIOTÉKA 

CKÝCH KLASSIKŮV 
C E S K Y C H I C I Z Í C H , 

R e d a k t o r a v y d a v a t e l : 

FR. BAYER, 
UČITEL A REDAKTOR »MORAVSKÉ 
BIBLIOTĚKY« A »SLAVÍNU UČITEL-
SKÉHO®, BÝVALÝ REDAKTOR »KO-

LEDY« A »KOMENSKĚHO.« 

H l a v n i s p o l u p r a c o v n í k : 

JAN HAVELKA, 
C.K. GYMNA7.IJNÍ PROFESSOR A RE-

DAKTOR »ČASOPISU MUZEJNÍHO 
SPOLKU OLOMUCKÉHO,« BÝVALÝ 
REDAKTOR A VYDAVATEL »KO-

MENSKĚHO.« 

D l L . 0 I I . 

Jana Amosa Komenského Sebrané spisy 
vycliovatelské. 

NÁKLADEM VYDAVATELOVÝM. 

V kommissí nár. kněhkupectvi B. Petříka v Praze, 

T I S K E M J . F . SASKA VE V E L K É M M E Z I Ř Í Č Í . 

1880. 

N a II. ročník . , B i b l i o t é k y p a c d . k l a s s ik i i v 4 4 předplácí se na půl roku p o u z e 
l*htt z l . (místo 2 ' i6 7.1.), na celý rok p o u z e 3*70 z l . (místo 4 30 zl.) v M W í n f i 11a Moravě. — Cena 
seš. v knihkupectvích jest 35 k r . (místo 40 kr.) — Pánům sběratelům poskytuj í se výhody v e l i k é . 
Dílo I . : (i. A. L i n t l u e r a »Drobné články paedagogické a psychologické" stojí v x. svazku 2*10 z l . 
i s pošt. zásylkou. 



Některé posudky o „Bibl. paed. klassiků" 
B i b l i o t é k a p a e d a g o g i c k ý c l i k l a s s i k ů . č e s k ý c h i c i z i c l i . Re-

daktor a vydavatel Fr. Bayer, hlavni spolupracovník Jan Havelka. Ve Velkém Me-
ziříčí 1885! — Nespokojiti se pouhým pojednáním o klassicích paedagogických, 
napsanvm v historii vychovatelství a čisti klassiky ty samy ne-li v originálu, tož 
alespoň v překladech jest důležitějším a mnohem poučnějším, než by se 11a první 
pohled zdálo. Čteme-li pojednáni, slyšíme o mužích znamenitých vypravování cizí, 
čteme-li však klassika samého, rozmlouváme takřka s mužem tím i jest mezi obojí 
cestou týž asi rozdíl jako mezi cestopisem a cestováním. Bibliotéka takových klas-
síků působí na nás přímo a mnohem vydatněji než dějiny vychovatelství. 

Rozumí se ovšem, že bibliotéka taková musí býti uspořádána pečlivě, že 
musí obsahovali jen ty klassiky, kteří mají cenu skutečnou, že nesmí připouštěli 
vše, co zde onde ledabylým snad způsobem napsáno bylo o šl -"štvi nebo vycho-
vání. Musí zůstati bibliotékou klassiků. 

U nás pak jsme oprávněni od podobné sbírky óiniti ještě jiný požadavek. 
Sbírka česká musí nám podati nejen to, co platí u všech národu za vzorné, nýbrž 
musí si všímati i všeho toho, co chvalitebno jest u nás, musí si všímati i klassiku 
našich. Požadavek ten jest oprávněn •/. důvodu dvojího. 

Foprvé všímati si musíme klassiků svých, protože nebudeme-li si vážiti jich 
my sami, jak mohli bychom žádati od ciziny, by si jich vážila ona? Nebudemeli my sami 
uznávati a miti klassiky své, iak jen bychom mohli clitíti, aby uznávala cizina 
i měla za klassiky muže naše, aby netvrdila, že klassiku podobných Cechové ne-
mají, že po velkém Komenském vymřel u nás rod jeho nástupců? 

Podruhé pak jisté jest tvrzení, že jako pouhým napodobením kvetoucího 
školství ciziho není nutno, aby i u nás školství květlo a jako mnohem lépe jest 
zařiditi školství na přirozených základech vlastních: tak prospěje_ nám více a lépe, 
budeme-li si všímati myšlének svých vlastních klassiku dříve než myšlének cizích 
a budeme-li je považovati za přirozenější pro půdu svou než myšlénky cizí, které 
v zahradě naší pěstiti se mohou jen uměle! — _ . . . .0 

Učinila tedy dobře bibliotéka jmenovaná, že přijala v řady své hojné mužu 
českých a postavila je vedle klassiků cizích. Jest nutno, abychom postavili se na 
nohy vlastni. I naši mužové snesou porovnání s klassiky cizími a nesnese-li kterv, 
i to poznání může jen prospěti. . 

V čelo postavee jest dr. G. A. Lindner. Zcela správně ! Nebo Lindner jest 
nejen prvním professorem paedagogiky na naši universitě, nýbrž jest i mužem, 
jenž klassikům cizím může se postaviti po bok směle. Vždyť uznala cizina práci 
Lindnerovu dříve, než dovolily nám poměry ukázati, že Lindner jest náš a patří 
nám. Lindnerovy ..Problém des Gluckes.. a ..ldeen zur Psychologie der Gcsellschaft.. 
jsou dávno známy světu vzdělanému. 

Výbor učiněn dobrý. Obsaženyí jsou ve třech ^sešitech dosud vyšlvch: 
a) výňatky a překlady z obou řečených spisů (Svět a naše úsoba — Ná-

rodní, politická a národohospodářská idea); 
b) články, které vyšiv původně v Paedagogiu našem (Nesnáze charaktéru — 

Ethické základy vychování — Vychováni společnosti — Hovory psychologické); _ 
c) články vyšlé v jiných českých časopisech (O vývoji ducha na základě 

mluvy — Obrazy z oboru duševědy — O nesmrtelností — Rozhled v obotu du-
ševědy — O rozmaru); , 

d) řeči, jež pronesl Lindner sám jako úvodní čteni ku svým posluchacum 
(O nynějším stavu filosofie), v Roudnické Budči (Veřejná mravnost a škola) a 
o slavnosti Rožďalovické (O vychovatelském úkolu naší doby). 

Některé ze článků těch jsou přísně vědecké, j iné podávají vědecké vvzkumy 
v rouše populárním a při tom přece uhlazeném, v rouše, které vábí mysl čtená-
řovu samo a hodí se vesměs do bibliotéky klassiku paedagogickych. 

Dílem druhým budou práce Jana Ev. Kosiny, dílem třetím sebrané spisy 
Jana Amosa Komenského. « . . . 

Dle všeho toho, co dosud leží před námi a bude-li^ redakce řídili se slovy 
řečenými, lze odporučlti bibliotéku paedagogickych klassiku nejen zejména každé-
mu ústavu obecnímu i střednímu, kterému by nikterak neměla chyběti, ale i kaž-
dému učiteli, každému vychovateli, všem otcům a matkám i intelligenci vůbec. 

Dr. Ant. Krecar v » TaedagogiU". 
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BIBLIOTÉKA 

A E D A G O G I A S S I K O V 
Č E S K Ý C H I CIZÍCH. 

o—<5£>-c 

Redaktor a vydavatel: 

FR. BAYER, 
UČITEL A REDAKTOR »MORAVSKÉ 
BIBLIOTÉKY« A »SLAVÍNU UČITEL-
S K É H O ^ BÝVALÝ REDAKTOR »KO-

LEDY« A » K O M E N S K Ě H O « . 

Hlavní spolupracovník: 

JAN HAVELKA, 
C. K. GYMNAZIJNÍ PROFESSOR A RE-

DAKTOR »ČASOPISU MUZEJNÍHO 
SPOLKU OLOMUCKÉHO,« BÝVALÝ RE-
DAKTOR A VYDAVATEL »KOMEN-

S K É H O . « 

DÍLO II. 

Jana Amosa Komenského Sebrané spisy vychovatelské. 

NÁKLADEM VYDAVATELOVÝM. 

V kommissi národního knihkupectví E. Petříka v Praze. 

tiskem j. f. Jaška vk velkém meziríčí. 

1886. 



J A N A A M O S A K O M E N S K É H O 

SEBRANÉ SPISY YYGHOYATELSKÉ. 

S podobiznou a životopisem spisovatelovým. 

I . 

B R Á N A V Ě C Í O T E Y Ř É H Á 
to jest 

Moudrost prvá (kterou vůbec nazývají metafysikou) v my-
slích lidských vhod upravená. 

Z latiny vyložil J " o s e f Š m a l i a . 

NÁKLADEM VYDAVATELOVÝM. 

TISKEM J. F. ŠAŠKA VE VELKÉM MBZIKÍČÍ. 

1886 . 
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Veškera práva vyhrazuje si vydavatel. 



Jana Amosa Komenského 

S E B R A N É S P I S Y V Y C H O V A T E L S K É . 
Svazek I. 
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Brána YŠCÍ otevřená 
to jest 

Moudros t prvá (kterou vůbec nazývaj í metafys ikou) 
v mysl ích lidských vhod upravená , by po ní ve veškeren 
věcí okolek i všecken vni t řně jš í věcí řád a ve všecky 
ne jvn i t řně j š í s věcmi souvěké p ravdy pohled naskýta 
se obecný i spolu aby se projevovalo, že týž j es t p r a m e n 
a zdroj i úp rava a zpráva všech lidských myšlének , 

řečí, č inův. 
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Předmluva k akademiím europským. 

Radami o nápravě metody jazyků nejnovější s učenci viiečni v 
zděliti se chtě. ted tomu několik let, učinil jsem předmluvu, b r o j e p ř í l e -

že smutný jest v té míře věcí lidských způsob po všech 
řádech a stavech; i ač mezi řády lidského života přední pn>vovati 
jsou tři, ostatních všech základy (stav totiž učenců, pokolení m°u rost 

lidské moudrosti světlem osvěcujících, a stav vrchností, lidské 
pokolení v míru a pokoji uchovávajících, stav naposledy ná-
božníků, pokolení lidské od věcí nestálých ke snažnostem 
0 nesmrtelnost převodících•), přece toužil jsem, že právě jimi, 
vůdci k uklidnosti a blaženosti, nejhlavněji to jde, že 
nežijeme úklidně a blaženě. Avšak řádu učenců potěšení 
jest ostaveno, že ač svými též nemáhá nedokonalostmi 
1 prost není závistky společné a leda — hádek, přece 
se ukazuje, že ještě tak hrubě nezašel, aby vraždami 
záhubnými plenil pokolení lidské, jako (ach) to páchají 
ostatní dva řádové. I ač sám také ve zhouby obecné 
se zaplétá, přece prý mu toho jest hleděti, když jiné 
se stírají i své sobě také práce veřejně kazí, aby soukrom-
ně přece zatím sobě zbraně své opravovali, na snad-
nější vybojování podešlé nevzdělanosti, až navrátí se 
utišení. ') 

2. Poněvadž pak posavad všelikterak plzka jest 
naděje o utišení po okrsku europském, chtěl jsem s vámi školy, 
rady před se konati, mužové osvícení, pokolení lidského (po 
soudu Senekově) pěstounové. Sláva vaše jest to, že cvičírny 
vaše, akademie a školy, dílnami jsou světla a života, játra 
totiž, srdce, mozek, veškerému společnosti lidské tělu chichy, při-
rozené, životní, duchovní podávajícími. •) Avšak toho jest 

') Viz K o m e n s k é h o nejnovějš í m e t o d u jazyků ald. vydanou Iv. Rat-
houským v Rychnově nad ICn. 1882 atd . Mužům právě učeným pozdravení 
str. 1. a násl . 

2) O těch věcech mluví K o m e n s k ý šíře (smysl jeho o tom jest nyní 
zastaralý) v b r áně jazyků (Ope ra I I I . sl. 497. ve stati X X I V . 234.) Duchy 
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želeti, že nepodáváte téže mízy krve, téže čerstvosti 
duchů. Odkudž pocházejí při rozdílných lidech rozdílné 
otoky, souchotiny, vodnatelnosti, zimničné zmatky atd., 
i proto slýcháme tolikeré prohlédavějších aneb aspoň 
po věcech lepších nevím kterých dychtících mužů stesky, 
ne nepodobné stesku onomu, kterýž byli vznesli na Eli-
áše synové prorokův. lile, nyní byt v městé tomto jest vý-
borný, ale vody jsou zlé a země neúrodná! (IV. Král . II. 19.) 
Prorok tedy kázav sobě dáti sůl vsypal ji do pramenů 
vodných i uzdravil je tak. 

A SIUSÍ NA- 3. Kéž tedy lze uzdraviti naše také jerychonské 
v?echtidvěd vody! Kéž sešle bůh Eliáše nějakého, kterýby ve jmé-
ooudrosti n 0 koha israelského vpustil do vás sůl moudrosti, ó stud-

mo" rost1' n i ce vod! abyste ke zdraví navráceni jsouce zdravé vy-
pouštěli na všecky strany potůčky vod, v kterých by 
nebylo již smrti ni neúrodnosti. Kéž studnice nábožen-
ství se napraví a ke zdraví navrát í! Kéž obecní zprávy! 
Mějmež naději, že neopustí církve milosrdenství boží, 
jestliže vytrestáni všickni k lepší mysli navrátíme se 
všickni. Mně pak mluviti bude k vám, lidské moudrosti 
mistrové, mudrcové; s vámi jest v radu vjíti kudy napra-
viti studnice lidské vědomosti (by jimi, zřídí-li se zase, snáze 
zase zřídily se ostatní věci.) 

Totiž,proto- 4 - Cokoli při věcech kdy jest, se děje, povstává, 
že co jest a . . ; . . , 1 . . n , • , j * • A 
se děje, své ma jakési sve principy, odkud to jest, se děje, povstává, 
™ázáWadyV hmotností skrovné, počtem nemnohé, způsobou prosté. 

I z těch pak rozkládají se věci samy od sebe v podiv-
nou velikost, mnohost i rozličnost. R e k y zajisté svá mají 
vrchoviště, kmeny svá semena i kořeny; stavení své zá-
klady, svět sám své živly; též kterékoliv umění částečné 
své jakési prvky, jichžto pouhým přestavováním vykonává vše-
liké své věci. Arithmetika to věz svými desíti číslicemi, ge-
ometrie svými několika body, čarami, obrazci, hudba sedmí 
svými zvuky a osmi tóny; umění řečnické dvacíti čtyřmi 
písmeny, písařské tolikéž znaky atd. 3) 
p a k vzdělávaj í se z nejč is tš í k rve a rozlévaj í se po těle ve ške rém, aby j e 
oživovali a živi l i : p ř i rozený vyplývá z j a t e r po žilách, životný vyprysku je ze 
s rdce p o t e p n á c h , duchovn i vyř inu je se z mozku po nervech , (sl. 4 9 8 . 235.) 
A každý z n ich vykonává ú k o n svůj zv láš tn í : p ř i rozený rozdě lu j e po údech 
pot ravu, životný d o d á v á j im ž ivného tepla , duševní zp ravu je smysl a hyb. 

;l) C o m e n i i o p e r a I . sl. 4 3 6 - 4 3 7 : Tře t í j es t h a r m o n i e v las tnos t í , by 
ač n e s k o n a l a jes t zvukův a me lod i í rozličnost' , p ř ec vzchází z n e m n o h ý c h po-
čá tků i j is tých způsobů rozd í lnos t i . Všecky zaj is té h a r m o n i í rozd í lnos t i , co 
j i ch jes t vymyšleno a vymysli t i lze, vzcházej í ze s e d m i hlasův a tří souzvuku. 
Všecka těla, co j i ch m á svět, vzn ika j í z oněch p r a n e m n o h ý c h živlův a z ně-
ko l ika rozd í lnos t í p ř i v las tnostech. Srov. J . A. K o m e n s k é h o p ř e d c h ů d c e vše-
vědy . Vyl . Z o u b e k str . 45 atd. O dvací t i č tyřech p í s m e n e c h viz J . A. Ko-
m e n s k é h o m e t o d u jazyků, hlavu I I I . §. 19-24. a p ř í s lušné k tomu p o z n á m k y . 
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5. I p r o č b y t e d y t a k é moudros t^ s a m a (veškerá totiž 
rozumu lidského příprava se všelikými svými činy a účiny) ne-
m ě l a s v ý c h p r v ý c h s tudnic , s v ý c h p r v ý c h s e m e n , k o ř e n ů , 
z á k l a d ů , ž iv lů? i s v ý c h p r v ý c h čísel, b o d ů , čar , o b r a z c ů , 
z v u k ů v a tónů , n a p o s l e d y p r v é své a b e c e d y ? 4) I má-li je, 
přijde je ovšem sebrati v jedno a uvésťi u védu jednu tak^ a b y 
l i d s k é h o v t i p u z a h r á d k a s e m e n y t ě m i p o s e t á v y p u č i t i se 
m o h l a v p ř e l í b e z n ý r á j moudros t i . Ač pak neskonalé jest, co 
vtipu lidského políčko vydávati může a vydává (na důvod toho 
jsou neskonalé f i losofické, l é k a ř s k é , p r á v n i c k é , b o h o s l o v e c k é , 
o kterýchž rozepře bývá, otázky, vtipů hříčky neskonalé), p ř e c e 
v š e h o t o h o k o ř e n y j a k é s i j sou s p o l e č n é , k t e r é jsou-l i 11a 
d o b r é mí ře , m ů ž e b ý t i v š e c k o v d o b r é m způsobu , i stud-
nice jakési společné, z kterých, dobývajíli se právě, vytékají 
potůčkové sami od sebe neskonalí. O s tudn i ce t e d y m o u d r o -
sti l i d ské ná lež í mí t i péč í ne jh l avně j š í , chceme- l i , b y 
o s t a t n í věc i d o b ř e s tá ly . 

6. Shledali to kdysi filosofové, že vědu j a k o u s o b e c n o u , ^ufyJkíT.' 
s c h r á n u t e r m i n ů ve lmi o b e c n ý c h , t ř e b a zp rav i t i , v k t e r é ž 
b y se v y k l á d a l y s l o v a s p o l e č n á i v ý r o k y s a m y s e b o u 
z n á m é j a k o ž t o m y š l e n e k a č inů z á k l a d y , k t e r ý c h to t iž 
ž á d n á v ě d a č á s t e č n á n e o h l é d á v á n e b o h l é d á v a t i n e m á , 
n ý b r ž je v y b í r á ze s p o l e č n é h o to l iko už ívaní . A takovouto 
vědu když zpravoval Aristoteles, nazval ji f i l o s o f i i p r v o u a též 
metafysikou (metá fysika), protože ji tak po fysice vystihl. 
A tento název vůbec zachovávají i m e t a f y s i k o u zovou v ě d u 
n ě k t e r ý m i za vznešeností a bystrostí na div o b l i b o v a n o u i 
chvalamí do nebe velebenou, j i n ý m i JÍO div p o h r d a n o u za ne-
snadností a za smolami všedním vtipům sotva schodnými. J) 

7. Chval, které této v ě d k r á l o v n ě (nebo tah jiprozvali)' nebe vyšla-

nemírné také vzdali spisovatelé, nejste nepovědomi, muži učení, vcn
t*£™t0-

a přece dothnouti některých nebude ven z věcí. Aristotelem 
t en t e p r v a p o k l á d á n , že n ě c o ví, k t e r ý p o z n a l věc í pří-
č iny n e j v y š š í a p o č á t k y p r v é , což v y š e t ř u j e m e t a f y s i k a , 
v l a d a ř k a a m a t k a všeho . Shaligerovi m e t a f y s i k a v y v l é k á skai.gerovi 
d u c h a ze rzi n e v ě d o m o s t i i b r o u s í k j i n ý m v ě c e m i p ro -
j í m á j e j j asnos t í . Pereriovi6) m e t a f y s i k a d o b í r á se všeli- Pereriovi 
k ý c h p r a m e n ů věd . Piccolominimu *) v ě d ř á d v y h l e d á v a t i plc^°u

mU 

4) I Le ibn iz p o K o m e n s k é m snažil se rozebral i p o j m y v j a k o u s i abe-
cedu myš lenek l idských. E r d m a n o v a vydáni str. 83. a . 

5) K te r ak meta fys ika byla ve lebena a hyzděna i z filosofie vyhosťována, 
viz Zoubkův p ředchůdce vševědy str. 9. 

c) Bar to loměj Pereira , jezui ta por tugiský, učil retorice, filosofii a 
vykládal sv. p í smo v Coimbře , k d e zemřel 1652., když mu bylo 62 léta . 

7) F ran t i šek P icco lomin i byl př ívržencem Anton ia Zimary (zemř. 1 532.) 
který pros lu l výklada je nauku Averrovu. Viz Lehrb. der Geschichte d. Pln-
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javeiiovi j e s t metafysikou. Javellovi8) metafysika vyjasňuje, utvr-
zuje i zdokonaluje rozum. 

. 8. Přidává přejasně Verulamius, užitek metafysiky 
vyniká snad nejznačnéji za dvěma příčinami. P rvá jest, 
že když věd všech jest povinností zápolí zkušenosti a 
cesty dlouhé odjímati (i tudy lék podávati na dávný stesk, 
že živobytí krátko a umění dlouho), to pak že nejlépe 
vykonávají zásady ony obecné, které příslušejí ku všeli-
ké látce věcí nedílných: ukazuje se, že metafysika jest 
onou vědou, která rozumu lidského mnohonásobností ni-
kterak neobtěžuje, jakožto ta, k terá spatřuje nejpředněji 
prosté při věcech způsoby (formy) atd. Druhá věc, která 
metafysiku šlechtí, jest, že mocnost lidskou (z těsna) nejvíce 
vyhoštuje a osvobozuje i ji zavodí do velmi prostranné-
ho a široširého oboru práce atd. A takovýto způsob 
vědy (vede týž dále) bystře vypisuje Šalomoun, ač ve 
smyslu spíše božském: Nebudou souženi (prý) krokové tvoji, 
a pohěhneš-li, neustrčíš se, (Přísl. IV. 12.) Míní totiž, že 
cesty moudrosti nejsou podrobeny ni těsnostem, ni zá-
vadám. To Veridamius. n) 

Cfovftéž'" Campanellovi naposledy metafysická jeho kniha, 
zpravena-li jest, jak náleží, nazvána biblí mudrců, mou-
drostí véd, božích a lidských věcí hradem, všech otázek 
o veškerých věcech skutečných a možných rozřechou 
tak, že všelicí národové z kořene vyšetřovati mohou po 
této knize rozdílnosti a omyly věd i zákonů svých. Mimo 
to jako se má moudrost ku všem cnostem aneb umění 

losophie von Dr. Alb. Stóckl, Mainz 1875. 2. Aufl. str. 577. Byl profe-
sorem republiky Benátské v Padui. Zasazoval se o světskou politiku proti 
hierarchii zpravuje se v tom Aristotelem a Platonem. Jeho hlavní dílo jest 
Universa philosophia de moribus (Francof. 1611.) (Geschichte der Philoso-
phie, Dr. Heinrich Ritter IX. 1850. str. 561.) 

8) Mikuláš Javellus, francouzský jesuita, narodil se v Dole 158.9, byl 
professorem filosofie a theologie mravoučné i scholastické. Přeložil z lat. na 
francouzský jazyk Wil. Baldesana osten cnosti, který vydal ne svým vlast-
ním jmenem. Zemřel v Besangonu 1607. 

Scaligerové jsou dva, Julius Caesar a jeho syn Josef Justus. Oběma 
osvědčuje se Kom. v metodě jazyků nejnovější; kterého zde Komenský 
míní, nelze stanoviti, nelze pročisti jeho spisův, anytě jsou přeřídky; o těch 
Scaligerech viz metodu jazyků nejnovější. 

9) Bacona Verulamského dokládá se Komenský velmi zhusta, zvláště 
pak jeho hlavního spisu de dignitate et augmentis scientiarum; i místo na 
hoře položené jest vyňato ze spisu de dignitate ze III. knihy hlavy 4. Ko-
menský zpravoval se Baconem ve mnohých sic věcech, ale neustrnul v jeho 
smyslech tak, aby mu na odpor necelil, o tom viz Metody jazyků nejnovější 
hlavu IV. §. 20. s příslušnoa k tomu vzadu poznámkou; jiný spis Baconův 
jest novum organon scientiarum, též Sapientia veterum, sylva sylvarum, De-
vita et mořte, Sermones fideles, Nová Atlantis atd.; sic jinak viz Naučný slov-
ník nebo kteroukoli encyklopédii neb historii filosofie. 
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básnické ku všelikým básním, tak filosofie tato všeobecná 
neboli metafysika jakožto dilna a pramen všelikých věcí 
ke všelikým vědám a umám, kteréž jsou vystiženy a 
vystiženy býti mají, atd.10) 

10. Ne nehodné tedy přeje si Kašpar Streso, by obecnáKStre50ncm 

tato véda i jazyhj běžnými sepsána byla i předkládána vší 
ve školách mládeži, těmito slovy: Nemohu než připomenouti 
anobrž jsem nucen ji jakozname^nitou věc, světu dávno po-

'") Viz též tu §. 13. Komenský mluví těž j inde o muži tom, jako 
v Unu necessariu (vydaném v Rychnově nad Kněžnou K. Rathouským) str. 
7,, v Předchůdci vševědy str. 19., v panegersi v předmluvě v §. 20., v me-
todě jazyků 11 ejnovější str. 372. Tomáf Campanella narodil se v Stilo v Ca-
labrii. Stav se dominikanem konal svá studia bohoslovecká v klášteře v Co-
senze. Ale vinul se spíše k filosofickým nežliv theologickým studiím. Vpraviv 
se ve spisy Telesiovy spustil se Aristotela. Španělská vláda, že nařčen byl 
ze spiknuti se proti ni, vězela se s nim 27 let, až svobodna ho propustila 
r. 1626. jednáním papeže Urbana III . Poněvadž i později nepustil od svých 
politických zámyslů, bylo mu prchnouti do Paříže, kde zemřel r. 1639. Nej-
hlavnějšími jeho díly j sou: 1.) Philosophia sensibus demonstrata; 2.) Pro-
dromus philosophiae instaurandae; 3.) de sensu rerum et mágia ; 4.) Apolo-
gia pro Galileo mathematico; 5.) Realis philosophiae epilogisticae partes 
quatuor j 6.) Atheismus triumphatus; 7.) De gentilismo (Aristotelico) non 
re t inendo; 8.) Astrologicorum libri 6 ; 9.) Philosophiae rationalis partes 
quinque; 10.) Disputationum in 4 partes suae philosophiae realis libri qua-
tuor; 11.) Universalis philosophiae seu metaphysic carům rerum juxta propria 
dogmata partes 3 libri 18 (viz zde § 13.); 12.) Civitas solis, v kterém vy-
kládá svou' státní nauku zosnovanou po zásadách Platonových; i 3 . ) D e r e g n o 
dei et monarchia Messiae (o tom Komenský v předm. na Panegersi §. 20.) 
a jiné. Kterak se Komenský pilně obíral Campanellou, vysvitá z předmluvy 
(11a spis Physicae ad lumen divinum reformatae synopsis r. 1633.): »Událo 
se, že od učence jistého, kterému poněkud po domácku ony své vyjevil 
jsem stesky, byl mi ukázán Prodromus philosophiae instaurandae Thomae 
Campanellae, Itali, kterýž přečetl jsem s hojnou 11a div žádosti, a přezna-
menitou nadějí nového světla zažžen jsa, přemítal jsem chutně Reálem phi-
Iosphiam epilogisticam zpravenou o čtyřech knihách jakož i knihy de rerum 
sensu, kde jsem je sebral tam jsem je sebral. I uznamenal jsem, že tudy 
mé žádosti byly ukojeny po některé té stránce, ale ne ve všem všudy. Nebo 
byl na závadě i sám základ, že vše zosnováno ze dvou toliko principu od-
porných. (Já zajisté byl jsem všelikterak přesvědčen o trojině principů již 
samou genesi boží a z H u g o n a Grotia hádajícího se s Manichey, připomenul 
jsem, že ze dvou věci mezi sebou bojujících může vyjiti záhuba, nikol ipak 
zřízená stavba.) Vůbec uznamenal jsem, že Campanella sám příliš hrubě jist 
není svými domněnkami, jakož který při důmyslech Galileiových o pohybu 
země vrtkal se u svých tvrzeních, jež i sám v pochybnost' bral, jakožto do-
sti vysvítá z jeho apologie o Galileie. Ale když brzičko připadl jsem na 
Verulamského obnovu veliku, (rozumí de dignitate a organon novum, které-
hožto díla třeba si vážiti a na kteréž já vzhledám nejinak než jako na pře-
světlého světlonoše vycházejícího věku nového.) Srozuměl jsem, že v čá-
stečnostech i Campanellovi někde nedostává se tak mocných průkazů, jakých 
vyhledává pravda věcí. Ale však pak zase kormoutilo to, že jsem shledával, 
ano slavný Verulamius sic pravý od přírody klič podává, tajin pak přírody 
neodmyká, toliko některým málo příkladem ukazuje, 'kterak jest je odmy-
kati, ostatní věci že ostavuje nevyšetřené,. by o nich po staletí pořád koná-
ny byly výzpyty a indukce." 
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třebnou, a která jeho nápravě co nejvíce napomůže, na 
hlas všem kde komu předeétírati, by lépe rozvážili, kte-
rým náleží předkládati prvou tuto védu. Posavad byly 
tyto věci jakožto Cereřina tajemství cizími řečmi a vůbec 
neznámými názvy zavinovány v příčině povědomosti 
obecnému lidu zatajovány a toliko těmi, kteří veliyii ve-
likým potem naučíce se jazykům a názvům chtěli 
sobě přístup vykoupiti, uedím dostatečně vystíhány ale-
brž svárlivě velebeny. Již pak já volám, a pokud pro 
boha a pravý mysli soud mi volno, prosím, žádám i na-
nejvýše prosím důstojnou měrou a způsobem slavným 
všecky věd zástupce, (NB) by přednášejíce nauky na jiný 
způsob nastoupili, než posud se dělo, atd.^11 

jinými po- xx. Avšak praví mnozí, že nespatřují těch divů v meta-
hrvrhována" fysice, jiní se rozpalují a nevidí dosti, kteraký by jí bránili. 
íverřncTcT Mnoeí v takou ronou netrpělivost, až radí, že jest ji savr-

Imouti anobrž zavrhují ji, což učinil Rámus s následovníky 
svými Amesiem12 a jiným, též Faustus Verancius, biskup v Gha-

" ) Na ochranu svou osvědčuje se Komenský Kašparem Stresonem 
také v metodě jazyků nejnovější XXVIII . 3., a to jeho technologii boho-
sloveckou. Streso narodil se v Anhaltu, byl reformovaným kazatelem v Haagu. 
Napsal výklad na skutky apoštolské, kázání 11a 7. a S. hlavu epištoly k Ří-
manům ,* kázáni rozdílná, technologii bohosloveckou, kterak zřízeně 
jest se k rozumu utikati o výklady písem božích, výklad 11a epištolu 
k židům, hollandská kázáni i zemřel 1664. Stresa připomíriá Komenský též 
v předchůdci vševědy na str. 50. 

12) Petr Rámus (Pierre de la Ramée) působil na ucence v 16. st. 
právě tak mocně jako v 17. st. Descartes. Drahna jest listina přátel a přívr-
ženců Rámových od Omera Talona, jeho bratra zalíbeného a jeho jako 
druhé*úsoby až po slavného učence Diviše Lambina, kterého Ronsart osla-
voval tak často. Pierre de la Ramée působil svými spisy na Gassendiho 11a 
osnovatele logikv Port-Royalské jakož i 11a učeného Lancelota, který podivuje 
se nad míru našemu filosofu ve předmluvách 11a metodu řeckou a na metodu 
latinskou a pokládá se za blažena, že ve skutek uvedl jeho zásadu milou: 
málo pravidel a mnoho cviku. Ač Jezuité v hlavu nenáviděli Pierra de la 
Ramée, přece zachovala se šetrnost k němu ve Francouzsku až po dyešní 
den. Po sobě zvelebovali ho Varillas, de Bayle, de La Mounoye, de Nice-
ion, až i Voltaire, který jej prohlásil za dobrého filosofa. František San-
chez, kterého zhusta dokládá se Komenský, profesor v Salamance, učil svo-
bodným uměním a zvláště rétorice a vdialektice po zásadách Rámových. 
Mocně vkořenilo se učení Rámovo ve Švýcarsku a kvetlo tam až do roku 
1705. Po Němcích šířil Ramismus Jan Sturm, Jan le Pécheur, Jindřich Schor, 
Jan Tomáš Freigius, František Fabricius, David Chytraens, Kašpar Pfaffrad, 
Henning, Rennemann, Jan Cramer, Bedřich Beurhusius, právníci Matthieu 
Wesenbeck, C. Brederode a Jan Gérard. Avšak čiří Lutherané domnívali se 
do Ramismu, že kloní se ke Calvinismu, i neumeškali chopili se dialektiky 
Filipa Melanchthona, a tudy roztrhli se filosové němečtí n a d v ě strany, na 
Ramisty a Filipisty. Ramisté shledávajíce, že se j im zbraňuje škol a universit 
v Saších, ve Falcích a v Bavořich zamyslili, by unikli všeliké nepřízni, slou-
čiti svou' dialektiku s dialektikou Melanchthonovou i vznikli z toho Filipo-
Ramisté, mezi ktervmi vynikají Pavel Frisius, Buscher, Libavius, Rudolf Go-
clenius, Othon Casman, kterých dvou dokládá se Komenský ve fysice Jan Jin-
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nadu (v prácičce, kteréž název dal L o g i k a n o v á , s v ý m i 
v l a s t n í m i n á s t r o j i z p r a v e n á v Benátkách 1616. v y t i š t ě n a ) 
pokládá mezi příčinami, se ji jest zavrhnout i, tido: ž e z o d -
p o r n ý c h v ý r o k ů j e s t s e t k á n a a t a k t m a v ý m i m r á k o t a m i 
p ř i k v a č e n a , ž e a n i D é d a l u s n ě k t e r ý n e m ů ž e v y š e t ř i t i 
j e j í m e t o d y . V y r a z m e t e d y (p rý ) z m y s l i n a š i c h t u t o z l e 
p o c h o p e n o u c h i m é r u j a k o ž t o tu , k t e r é n i k d e n e n í . 

12. Ale všalc pak hrubě se mýlí Verancius. N e n í m e t a - jXhViůd. 
f y s i k a c h i m é r o u , j e s t p ř e p r a v d i v ý m m o u d r o s t i k o ř e n e m , 
a n e b o j a k j in í c h t ě j í , v r c h e m . Nebo předně, jako věcí množ-
stvo uvodí se v jednotu kromě mysli ve v šem míru, který jeden 
jest, tak množstvo částek filosofie má uvoditi se v jeden bud 
vrch anebo základ. (2.) A poněvadž všecky věci, které kde jsou, 
kterýmkoli rozdílem jsou, něco mají společného, v čem se srov-
návají všecky, proč by takového něco hned nejprvé poznáno 
nebylo? by potom třeba nebylo toho opakovali to vykládajíc 
nýbrž hbitě toho se jímajíc jakožto již známé věci. (3.) Schod 
naposledy věcí a schod mysli mají nevyhnutné vrch a spod. 
Avšak spod mají sobě jedinci věcí; tedy i vrch nevyhnutně 
mají, nejvyšší pojmy, pod kterýmiž jest všecko. 

13. lomáš Campanella (v úvodu, všeobecné filosofie), do-^^\°^ 
Jcazuje výčtem, že A r i s t o t e l e s v p r v ý c h j e d e n á c t i knihách•»»•.metafy-
m e t a f y s i k y s v é n i c n e m á m e t a f y s i c k é h o , l o g i c k é ž e j s o u 
t o r o z p r a v y s h a l d o u m u d r o v á n í m l u v n i c k é h o i s o p á l á n í m 
t h e s í ( o t á z e k ) o p ř i r o z e n ý c h v ě c e c h . T e p r v e d v a n á c t á k n i h a 
p r ý j e s t m e t a f y s i c k á , a l e p r ý š t í s e p ř e m n o h ý m i n e p o d o -
b n o s t m i . Ale však kéž by sám Campanella nebyl naplnil 
předralmého svého o metafysice svazku o 18 knihách, téměř 
jeho polovice, rovně též vystiženími přirozenými o světě a boho-
sloveckými o bohu. 

dřich Alstedt, učitel Komenského a logik v Dantzjgu Bartoloměj Keckermann. 
Takovéto pomíšení vzbudilo Ramistům nepřižeň znamenitou. Mimo to propravil 
si Ramismus cestu do Dánska, do Nizozemska, kde mu odporovali ovšem na-
darmo, Justus Lipsius a Scaligerové. Ramismus zapustil kořeny ve Skotsku 
a v Anglicku i libovali jej tam Jakub Stuart, vladař Skotsky, Jiří Buchaman 
pedagog Roger Asham, jehož spis o výchově i Komenský četl, Filip Sid-
ney a Vilém Temple. Marno bylo Baconovi sbírati útržky prudké na Rama, 
kterého přece jen přibezděčen bylo.chválili za všeobecným míněním filosofů 
anglických. Ještě roku 1672 dařilo se dobře Rámovým zásadám v Anglicku, 
universitní knihkupec v Cambridge vydal jeho dialektiku s poznámkami Vi-
léma Amesia, muže o školu a církev velmi zasloužilého, který vyhoštěn byv 
za krále Jakuba z Anglicka učil bohosloví na slavné akademii ve Franeke-
rách po zásadách puritanismu; jeho theologických spisů šetřili i Uhři v Sá-
ros-Pataku. I Milton chválil dialektiku Rámovu a podal ji úhrnečně ve 
spisu: Artis logicae plenior institutio ad Petři Rami methodum concinnata. 
Náš Komenský čelil mu na odpor nejen zde, nýbrž i o mluvnici (viz veli-
kou didaktiku str. 122., česká didakt. str. 105.). O tom srovnej Rámus (Pierre 
de la Ramée) sa vie, ses écrits et ses opinions. Par Charles Waddington 
Paris 1855. str. 386-395. Verantius F. sepsal též Dictionarium quinque 
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Veruiam- 14. Verulamius metafysiku (jak on ji vypisuje) mezi 
skná posta" přáními pokládaje, o běžné (trnité oné a které, nějakému jejímu 
metaf^sUíou upotřebení, sotva na konec nej vy cvičenější vyrozumívají) takto se 
meajM ° " - p r o n ^ . p r ý n e n { n e ž mišenina jakás a matlanina ne-

upravím nauky z bohosloví přirozeného a logiky a z částky 
fys iky o duši splácaná a rozdutá jakous řeči vznešeností atd. 

15. A jistě, poněvadž nejedni v metafysice bystrosti sotva 
stížitelné vypisují i pracnými hádkami sebe i jiné hmoždí, 
zdá se, že nerozumějí, co dělají. Nebo zdali to jest věci 
velmi obecné vypisovati ? i částečným pokládat i základy ? 
kde za ledabystrost í mizíš. Kdo kdy viděl, aby stavení 
základy pokládány byly z pavučin? Jsou-li to všeobecné věci, 
které se zde předkládají, jsou-li prvé, jsou-li samy sebou známy, 
nemohly-li by prokázány býti domyslnými (jelikož žádných před 
sebou mají?), přezvědnými toliko by ukázány byly, t. j. vysvě-
tleny příklady rozumu napomáhajícími, toho žádají, neb tudíž 
proniknou v útroby duše. A toho když metafys ikové ještě 
neučinili, nedivme se, že metafys iky pravé od těch, k teř í 
jsou prohledavější , bývá žádáno, nebo že naskýta j í se 
muži učení, kteř í metafys iky žádné neuznávají . 

1 ívldk°m° í6. Jan Bisterfeld takto o té věci v předmluvě své meta-
přebystrý fysiky :13) Ani předešlému století nedostávalo se, ni tomuto 
Bisterfeid n a g e m u nedostává se mužův učených i vážných, k teř í me-

nobi l i s s imarum E u r o p a e l inguarum lat inae, i talicae, ge rmanicae , da lmat ioae 
et ungar icae 4. v Bená tkách 1595-

Amesius Vilém, Ang l i čan , narodi l se v N o r f o l k u 1578. a zemřel 
v R o t t e r d a m e 1633. Byl ne jdř íve č lenem křesťanského kol legia v C a m b r i d g i : 
poněvadž smýšlel j ako Puri táni , bylo mu vysednoutl z t oho to mista. Vybral 
se d o Hágu , od tud p o mnohých nesnázích za p rofessora bohos lov í d o Frane-
keru a napos l edy byl uči telem v Rot te rdamě . Dva p ř e d n í j e h o spisy j sou 
tyto : Medul la t heo log iae a de conscient ia e jusque ju re . Seb rané j e h o spisy 
vydány Matyášem N e t h e n e m v A m s t e r o d á m ě 1658. (Viz AUgemeine deutsche 
B iog raph i e 1. str. 399.) 

i->J Jan J indř ich Bis terfe id na rod i l se v Nassavsku a vykonav svá 
s tudia v He ide lbe rgu stal se tam jakož se p o d o b á , p ro fes so rem. T u ho za-
šlo skvělé nab ídnu t í (1000 do larů , byt a veškeré opat ření ) od knížete Sed-
m i h r a d s k é h o , Be th lena Gábora , by za p r o f e s o r a se dal d o K a r l o v s k é h o Bě-
lehradu v Sedmihradech . I u ja l j e a působi l t am až do roku 1655., v k te -
r é m tam zemřel . Hlavn í j e h o dí la j sou t a t o : 1. Disputa t io p h i l o s o p h i c a 
(Albae Ju l iae 1630 in 4". 2. D e uno Deopa t r e , filio et spir i tu sancto. My-
s tér ium pietat is (Lugd . Batav. 1639). 3- Disputa t io theo logica (Albae Ju l i ae 
1641 >. 4. Bea ta bea tae virginis ars etc (Albae Ju l i ae 1651.) 5- P h i l o s o p h i c e 
p r i m a e seminar ium (Albae Ju l iae 1652.) toto dílo bylo tedy sepsáno , když 
K o m e n s k ý se host i l v Sáros-Pataku v U h ř i c h ; dok ládá se I10 zde. 6. Glad i i 
spir i tus igne i vivi ancipi t is 1633. 7. E l emen ta logicae innsum scholae a lben-
sis etc. (Magnovard 1649.). 8. I nd ices VII ad p r o d r o m u m re l ig ionis t r ium-
phan t i s J o h a n n i s Henr ic i Alstedi i (Albae Ju l i ae 1641.). 9- Disquis i t io d e 
symbolo apostol ico (Amste lodami 1702. J e h o seb raná , t i š těná d í la vyšla 
v H á g u 1661. Bis terfeldius redivirus seu o p e r u m J o h a n n i s H e n r i c i Bister-
fe ldi i , magn i theologi et ph i lo soph i pos thumorum. díl I . a I I . 
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tafysiku takou nenávistí stíhají, až soudí, že ji vykázati 
třeba ze třídy svobodných umění. A tento jejich soud 
ač nehrubě se srovnává se slušností, přece že na mno-
hých i znamenitých důvodech se zakládá, nadarmo se 
tomu odpírá. Jmenovitě urážejí rozdílné metafysikův 
omyly: divná podstatných pojmů řídkost, zamátená tem-
nost, častá výměru titěrnosť, hrozná pravidel zmatenosť 
a nechutná nezpůsobnost k lidského života blaženosti 
(na kterouž náleží oddávati všeliká umění jako svobodná tak 
nesvobodná. Avšak tyto neduhy neměly tak trpce zna-
menány jako spíše povlovně i povolně léčeny býti. Nebo 
nejen pravý rozum alebrž i sama zkušenost, i nedo-
věrcův učitelka, svědčí, že mládež jsouc zapojena pod-
statnými božské této vědy zásadami v témž času prodlení 
šťastnější prospěch béře ve všech vědách vůbec než 
v některých zvláště, jí jsouc prosta atd. 

17. Co tedy děláme? Bozepře-li oné nikdy neskonéu-
jeme? Mhl-lí oněch nikdy rierosrasíme ? Uhlídáme-li, že všecky, 
světlo jakés obecné býti má a býti snad může,, aniž 
přece je kdy míti budeme? Odstup rozpačitosť! Odstup 
lhostejnost! 

18. Hledejme, pustivše od hrdosti, metafysiky takové, ^" f y s i k a 

která by prvých při-v ěcech pojmů libou byla ředitelkou jaká'bý«' 
i právě klíčem mysli," užitečně na všecky spolu věci ma' 
rozum otvírajícím. Která by totiž byla velmi spořádanou 
názvů velmi obecných a idejných při věcech způsobů, 
naposledy principů samou sebou známých (ani kterého 
důkazu , příklady toliko vysvětlení potřebujících, a 
z kterých by všeliké nižších věd bud principy nebo zá-
věrky třeba samy sebou plynuly neb aspoň povlovně 
se vyvoditi daly) osnovou, věcí co do objemnosti maličkou, 
jako zrno hořčičné, ale která by vzrůsti mohla za roz-
kazem božím ve strom vševědoucnosti lidské, pod jehožto 
větvemi by se hnízdili ptáci nebeští (moudrosti totiž, 
onoho nebeského daru, chovanci), aby v ní právě zpravené 
klíče byly všeliké boží a lidské moudrosti, co do všeli-
kých soustav věd, prací i řeči. 

19. Taková pak věda tato nepovstane, leč obsahovati 
bude i velmi obecné věcí názvy (terminy), z kterých všecko spěch,jaký? 
se skládá i složených věcí všecky způsoby prvé, pravdy 
s věcmi souvěké namítající, a naposledy věcí všech možné 
způsoby či ideje všecky, by cokoli kde v částečnostech 
se naskytne, k rodu nějakému prvému se odnášeti, co-
koliv o které věci právě se praví, v nějakou zásadu prvou 
se rozebrati, cokoli rozumně se koná a vede, právě tak 
se konati, z prvé nějaké a nejvyšší idey prokázati se 
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mohlo. Tak tepna se stane, že cokoli zde bude, i nejmen-
šího něco, bude na způsob klíče, neskonalé éástečnosti od-
mykajícího, a na způsob normy, přiměšující se v částečnostech 
neskonalá pochybení ukazující a napravující, a na způsob 
zásady, kterou by se do sti stalo všelikým při věci kterékoli otázkám. 

Smá'bytilna 2°- Než třeba spolu bude, aby všecko toto bylo po-
snma sebou chopiti snadno i naprosto samo sebou srozumitelno, jako 

miteina světlo samo sebou jest viditelno, ne něčím, jiným. Nebo 
strojí se toto moudrosti počátečníkům, smyslů vycviče-
ných ještě nemajícím,14) a to za tím koncem, by to světla 
dodávalo částečnostem všem (které za tím pfijdou). 
I proto bude-li toto temné, hodně bude lze o tom bráti 
povědění spasitelovo: Bude-li světlo, které v tobě jest, 
tmavo, temnosti samy jaké budou? A tato slova Kristova 
o světle přirozeném anobrž o vrozených mpjmepli (které meta-
fysika má vykláclati) že jest rozuméti, připomínají právě 
vykladatelé někteří. 

i pravdy 21. Naposledy třeba bude, by všecky metafysické 
svrc OTaiM!'kuSy byly sama pravda a jistota svrchovaná, by ničeho 

nebylo třeba dokazovati, vysvětlovati toliko příklady. 
Nebo budou-li potřebovati důkazu, nebudou principy ni lúasy 
přímými mysli lidské, i proto ani jiné věci jimi pří-
hodné nebudou moci prokázány býti, nebude-li o nich snesení 
dobrovolného ni všeobecného. Příkladů pak výčtem by 
osvětlovány byly, nebudou od sebe strkati, by smysl 
projevil se lépe. Než příkladů obírati netřela vzneše-
ných, ode schopu počátečníkúv a lidu vzdálených, neradi 
vzatých z věcí sporných bud bohosloveckých anebo 

na sítí bez sukfi, čehož by makavá pravda sama od sebe 
sobě víru i vymáhala i zpiisobovala, by nedati -přivolení 
svého živý duch nemohl, by pak i chtěl. 

toZpHk?adú" 22- Anobrž přijde práci oddávati na to, by cokoli 
principy vy-stá ti bude za příklad, takovým bylo, co by býti mohlo 
všlní vědám nižším vědám principem, (odkud' by vyvstávaly závěrky čá-

mzsím. stečné při věcech částečných.) I to bude-li, z vítězili jsme, 
poněvadž tak teprve bude lze vyvěsti veškerou moudrosti 
spoustu na tak nepohnutě položených základech, jelikož 
když zákony věcí tak jasně se vyskýtati budou, snadničko 
bude lze zbrániti škodlivým výchylům v částečn o stech. 

l i ) V předchůdci vševědy (Zoubek) praví Komenský, Je pacholata i 
osmiletá celou naši metafysiku a pomocí její nižší nauky a umy všecky 
beze vši práce, ale s mnohým potěfením chápati mohou str. 63, § 150. 
Vůbec srovnej v temže spisu o metafysice str. 57, 61. 
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23. Tyto pak věci •poněvadž jsou tak velmi žádostivý 
slušno jest, aby v pravdě všickni učenci to jednoSvorně prospěchu 
obmýšleli, bychom tuto principů dílnu všelikou nástrojů Zlosti0vt-
přípravou právě vystrojenou; tyto věcí prameny zdravé dena bý''' 
vody vydávající právě odkopány; toto veškeré moudrosti 
semeniště pláněmi příhodnými právě posázené; tyto 
normy všeho toho, co po veškeren život mysliti a ko-
nati přijde, právě utvrzeny měli. 

24. A poněvadž jest to věc společného práva a pro- kv^ott 

spěchu-, komu koliv na lepH toho zřízení něco přijde na 
mysl, proě by mu volno nebylo vůbec vyložiti hlasem 
skromným: Což tomu-li tak? 

25. Poněvadž jsme my, ted tomu již 40 let, práci na b
s
r?|1
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sebe vzali studia moudrosti snadností obrny sliti (pokud by proč se o to 
dal ten, kdo dává všecko, Bůh), usoudili jsme, že na nás pokol,;'f' 
naléhá potřeba, kterak i tuto moudrosti část, ba bránu• zá-
drhlúv oprostili. PustivSie se tedy již tehdáž ve věc tu, 
ohledali jsme z ne/hlubších základů všecky věci způsobili 
plnější, skladnější, podstatnější i vhod- věcem samým zevrub 
dosti činící přivedše k té snadnosti všecko, by to 1 chlapcům 
(však prve zapojeným historickou smyslných, věcí známostí, 
čemu postačí třeba i naše brána jazyků) naprosto přístupno 
bylo všecko. Zdali dostíháme tohoto cíle, nechf již- pošetří 
a posoudí, kdo mohou. 

26. Iza tou příčinou vás nejhlav něj 1 světla křesťan-t™'tao
r^d° 

ského oboru, zástupcové učenosti, oslovuji: Pojdte, čtěte, seratí vy-
sudte, zdali něco tak vzděláváme ? Jsou to sice dětinské hl^ud^e 

věci, právě rozumování našeho dětství a kolébka: však ne-
roďte tím zhrzeti, na nejvýš prosím, abyste, též vy vyspělé 
•moudrosti šlechto, jako zdětiněli při těchto věcech, jež mají 
být i ohledávány. Nebo neučiníme toho nikterak vám na 
škodu nebo na obtížení, raději k jaké také libosti, mládeži 
pak na pohodlí mnohé. Nebo kdoby třebas starcem jsa ne-
obliboval neb i také se nepodivoval kolébce své, kdoby mu 
ukázána byla, došed takto příležitosti díky vzdávali Bohu, 
který chtěl, aby se stal z ničeho něčím, z nejmenšího čeho-
si něčím největším, z dítěte starcem. Mládeži pak a školám 
jest prospěšno, by vaším svědectvím známo bylo, že náležitě 
tak stezka moudrosti se tře, ukáželi se, že se tře. Nebo ač 
kde jsou svědectva věcí před rukama, netřeba jest slov. 
přece jest třeba, by takové tyto věci- vámi, tolikými a tak 
znamenitými muži byly uvažovány, by nejsou-H ještě tako-
vými, jakých si přejeme, bud mnohým nebo některým aneb 
aspoň někomu zjevná byla příležitost je napravovati, do-
plňovali , zdokonalovali. 

o* 
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Spispvatei 27. Abyste pak třeba již nyní o veškerém předsevzetí 
%'myl\iníy!''našem (tak nejprve vůbec) souditi počali, vyjevím napřed 

trochu plněji naše myšlénky, kteréž jsme měli, strojíce 
tilů) odtažitou věcí velmi obecných osnovu (šik), by i tak 
rady naší lépe projevil se způsob. 

i® meta- 2 8 . Kdy i rozdílné rozdílné věci ohledávány byly po ně-
védoům=to- kolik let, i když ustavičně zmatky se vtíraly, přišlo konečně 
metafysicky.na mysl, že obecná věda zle se dělí (což však všickni metafysi-

kové činí) na část společnou a vlastní, to jest transcendentnou 
a prédikamentalnou.15) Naprosto nenáleží to jest toto nej-
vyšší vědy rozdělení i zahrnuje v sobě odpor s výměrem 
jejím kde kým ujatým, že jest véda bytosti jelikožto by-
tosti. Nebo jestliže jelikožto bytosti, tedy rozvažovali něco 
jako přirozenou podstatu neb případek (ani pak jinak, roz-
važují) není nic vietafysického, tedy ani metafysiky částkou•• 
tedy příbytnostíjiuorodou. Já tedy položil jsem sobězá koněm, 
ušet řiti se toho, by zde nebylo nic transcendentního; i kdy i 
by o podstatě, případku a podobných jako částečnostech 
vyšetřování bylo čiře odtažité a pojmem velmi obecným, 
pokud by věci, kterékoli zde se předkládají, největší i nej-
vienší, ku všelikým částečným látkám (přirozeným, mathe-
matickým, mechanickým, ethickým, bohosloveckým atd.) 
jednostejně obráceny býlí mohly všecky ku všem. I stalo 
se tudy, že všecky naše rozdíly jsou širší než posavad byly 
rozdíly metafysikův, což bude lze sczříli po všech bez mála 
hlavách a příkladech všude přivedených. 

věci a věd 29. I bylo tedy hned za tím my sliti, že v obecné 
PohTedávSat'i'.b'vědě, matce véd, nenáleží tak vypisovati, co při věcech 

jest jako spíše, co býti může a má, poněvadž to má býti 
vědou ideí a slouti světem možných věcí. (NB.) To tedy, 
co již při věcech jest, toliko za příklady že jest přidávali, 
by mínění výroků se projevilo a věci samy již se vyskýta-
jící svědectvem byly, že od pravdy věcí se nepobluzuje. 
Nevidělo se tedy, že zde jest způsobiti rozbor svéta ne-
boli veškerenstva věcí jako již zřízeno jest, nýbrž jak 
bylo prve nežli bylo, od věku, to jest, ve svých možných 
ideách, jako bychom stáli při věčné moudrosti, ještě ne 
tvořící, nýbrž co vyvedeno býti může a má, prolilédající 
i tudy idey pořádající. 

30. Úmysl tento ač za prvého k němu přístupu zdál 
možná? se obtížný a ledva překonatelný, přece posilovalo (nás) 

v naději uvažování božího v nás složeného obrazu. Jakého 

i r ) P red icamentum snad lze prot i př í sudku vykládat i p ř i sudem o l om, 
co něk te ré věci se př isuzuje nebo-l i vypovídá o n í : tedy na česko p r e d i -
kamenta lny = p ř i sudnv ; praedicabi l ia — věci př i sudi te lné (viz dole j i ) . 
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pak obrazu? Arci že ne mrtvého, němého, nejapného, 
jakáž jest podobizna člověka na desce vymalovaného neb 
v hmotě nějaké vytesaného. Nebo týmže způsobem všecky 
nižší tvory i dřeva a kameny naskýtají podobnost svého 
tvůrce, vyobrážejíce něco z jeho bytnosti rysy své bytnosti. 
Avšak člověk jest obrazem božím měrou svrchovanou, 
která tvoru dána býti mohla, i vniterné učinitele svého 
vlastnosti věny svými vyjádřujícím, jako téměř to dělá obraz 
lidský zrcadlem uchycený, všeliké jeho pochyby a posuny 
(ač ducha vlastního jest prost) hbitě napodobující. A po-
něvadž moudrý tvůrce dílo stvoření na člověku konečně 
zapečetil, zdali nemá věřeno býti, že v něm zapečetil taktéž 
umění samo, po kterémž všecko byl spořádal na počet, míru, 
váhu? Věc alespoň sama mluví, že člověk v duchu svém 
obnáší počty, míry i váhy věcí, kteréž postačují počítati, 
měřiti i vážiti všecky věci (t. j. přemáhali je rozumem). 
Nebo všeliký člověk o všech věcech, které vidí, slyší, maká, 
koná, cizí a své, jsou-li pravé či chybné, dobré či zlé, dů-
věřuje si, že může soudili a soudí. Po čem ? Nevyhnutelně 
má v sobě v pravdě normy nějaké, soběpřistvořené. Myslil jsem 
tedy, můžeme-li to ze zadu po věcech, je jako již vyvedené 

je pozorujíce, proč bychom toho neohledali zpředu spatřujíce 
jako ty, jež mají býti vyvedeny ? Neb že to jistě mysli 
lidské jest dáno, ukazují nálezy věcí nových, kterýmiž na-
prosto stvořitele napodobujeme, povahy, běhy, způsoby věcí 
že jsou nalézajíce a je by stíhajíce při těch věcech, které 
ještě nejsou, by býti mohly. 

31. Nabádala mne tedy náramná o užitku naděje po 0b,.0Cné
etta-

takovéto vystižené metodě, která by mysli lidské kde kteréía/-působím 
světlo v ní složené plnějšími také paprsky rozvěcovala i to zPbudeT 
působila, by kde kdo uznával, že duše jeho jest svící boží 
všecko pronikající. (Přísl. 2o, 27) na znamenitou svou 
rozkoš, na Mamenitou vědy obecné jistotu i na znamenitý 
jí prospěch částečným věcem. 

32. Předvídal jsem, že tu bude nadiv znamenitá rozkoš z)
d?;°^os 

a líbeznost, kdyby při takovémto ideí světle lze bylo všude 
spatřovali nejen to, co při věcech jest nýbrž i také, co 
není a býti nemůže. Též skrze co jest, cokoli jest, a kterak; 
a proč skrze jiné a jinak býti nemůže než jest atd. 

33. Potom myslil jsem, že poznání takové, které by s*'£°';l
á 

ničím nebylo než vrozeným vrozeného světla hlasem, 
bude nad míru jasno a jisto, i abychom při všech obecných 
věcech (základech to věcí částečných) snáze snášeli se vši-
chni, způsobili přihoduo jelikožto nepodepřené cizím svě-
dectvem nýbrž vlastním a nejvniternějším kde koho smyslem, 
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by kde kdo sám v sobě vázán býti mohl, nikdo tedy sobe 
odporovali nemohl. 

3spéch°" 34- Naposledy myslil jsem, že p r o s p é c h tak domy-
obecný- slem vystižené v é d y o o b e c n ý c h věcech bude naskrze 

obecen, napřed označující š l epě je obecné , po kterých by 
všecky částečné védy bezpečné šly, i vytvářející znaménka, 
která by potom vécem přirozeným, umělým, duchovním 
jednostejné všem vtlačována byla, neb po ktefých by soud 
se konal, zdali ona ná lež i tě jsou v t l a č e n a čili nic, tu, 
t am, onde. 

laeraiTbyi 2>5- Ta a podobná rozvažování-přinutila mne dáti se 
podpo- do věci i dal Bůh prospěch shledali nezavrženlivý. Nebo 
rov'1" v tomto vnitřním světle spatřil jsem mnohé věci, o kteréby 

marně jinde bylo se ohledáno. Avšak přece spolu třeba, vy-
znali, že nám kde někde při tom ideí vyšetřování překážky 

analytickou^ naskytly, které aby rozřešeny byly, t ř e b a b y l o k l íče roz-
bo ru věcí, j a k již jsou, by na %onec třeba bylo uznali a 

po onom nám sic uděleném avšak pádem 
zatemněném podobenství světla věci pořádajícího,i6J 

atiSouC 36.' I přidali třeba bylo syn thes i , onu snaž-
nou uvod i t e lku čá s t ečných f o r e m pod obecně j š í i na 
k o n e c ne jobecně j š í f o r m y . A v tom mysli postupování 
jaký nám často byl zápas s velmi rozplývavým a velmi plzký-m 
věcí Próteem, jejž bylo řádu pravého svazy pravými vázali, 
živá duše by neuvěřila. Ve více než 30 letech, více než 
dvacetkráte dílo celé (al o částech nemluvím) strojeno a 
rozstrojeno, za tak častým chyb při osnově postíháním i za. 
žádostí, a nadějí řádu nepohnutého, kterého na konec přece 
lze póstihnouti. 

pa^synkrií 3 7 . Božím to bylo dobrodiním že jsem shledával, any 
tkkou. pozdější myšlénky lepší a lepší byly i blíže se nesly k úče-

lům našim žádosti naší, obzvláště potom, když vystižen, za 
darem božím, t ř e t í m e t o d y způsob , s y n k r i t i c k ý , k t e r ý 
n á m ' o d k r y l para l le l i sm věcí a za pa r a l l e l i smem nesko-
na l é věci h a r m o n i c k é (které by jinak posud se byly tajily) 
i p r á v ě b y l a z a p u š t ě n a niť A r i a d n i n a do síncí l a b y r i n t ů v, 
a který vyjevil všeho ku všemu harmonii (libější nad onu 
Pytagorovu mezi nebeskými okrsky, které živý duch nikdy 
neslyšel). I mohu již právě vysvědčili, že věcí analyse, 

1C) O m e t o d ě synthet ické, analyt ické u synkri t ické, viz K o m . metody 
jazyků ne jnově j š í hl. X. § 64—66 . O těch t řech me todách viz tež hl. I X . 
Panauguie , k t e rá tudíž vyjde, sic Urbánkovo p é d a g o g i u m 1883 ; též p o z n á m k u 
k § 16., hl . X . meta fys iky této. 
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synthese a synkrise jsou klíči od všelikých tajemství. 
Nebo odtud jsem se naučil a vím, že všecky věci mají 
své jisté třídy, ve kteréž mohou na konec uvedeny býti 
taktéí samy jedinci (individua), samy pak menší třídy u 
vetší až do všehomíra, který není než jeden. Pak Ze všeliké 
části při věcech, nejvštší a nejvienší, prostičké i velmi 
složené jisté mají schematismy neboli formy své věcné a 
postižitelné ivyloZitelné. Naposledy, že všecko skrze všecko 
lze postihnouti, kdyby toliko rozumělo se ideám neboli osnovám 
(structuris), ve které přijde uvozovali věci všeliké. I bude 
tedy prý tato věda o obecnosti (universalium) v pravdě 
oteřenou branou na seznanou všelikých věci, pokud lze 
člověku. 

38. A poněvadž třeba, by lidská moudrost, aby plna 
byla, netoliko všemu rozuměla právě alebrž i dobré 
moudře vyvolovala i úmysly snažně vykonávala, 1 že vrozené 
proto mysl lidská stvořitelem svým opatřena jest netoliko í 
pojmy vrozenými alebrž i pudy vrozenými a mohutnostmi motmt^?ti 

vrozenými: vidělo se zapotřebí, by čekancům moudrosti na 
vid ukázáno bylo světlo myslí nejen po té stránce, po které 
rozumu alebrž i po té, po které předsvítí vůli a mohu-
tnostem. I to teprve bude moci docelili moudrost prvou, 
předestře-li před očima, kudy prvotně a přirozeně všickni 
lidé něco vědí, chtějí, mohou. Ipřijde se tomu podivovali, 
že této cesty posavad ohledáváno nebylo (to jest, že všecky 
pojmy vrozené, všecky pudy vrozené i všecky mohut-
nosti přirozené'T) nikým potud nebyly v počet se-
brány, v řád uvedeny i za základ podestřeny lidským 
myšlénkám, žádostem, činům). Iponěvadž my prví toho 
ohledáváme, přejeme si, by toho šetřeno bylo, zdali to zna-
menitý nějaký vtipům přinese užitek ; postiženi-li budeme, 
že chybujeme, prosíme o odpuštění, i modlíme se, by to 
u příčině bylo, bychom i v tomto způsobu lepších vyhledá-
vali věcí. 

39. To o tom, kterak věcí řád vystíhati. Co do 
jasného vyjádření smyslu, umínili jsme sobě všecko psáti stí'm< avšak 

" ) O vrozených pojmech, mohutnostech, pudech rozpraví Komenský 
též v Panegersii v hl. I X . 14—16. v panaugii v lil. VI . a po drobtech 
sic i j inde. Zde v metafysice: I I I . 15 ad., hl. X X X V . , hl. X X X V I . Že 
člověku pojmy obecné jsou od přirození přivštípeny, tomu učil svou ana-
mnesi i Plato.; později hájili vrozených pojmů Verro, Valerius, Melanch-
thon, Herbe r t (kteréhož dílo o pravdě Komenský zná, viz hl. X V I . Kom. 
poznámku ku § 5 a přípisek dole.), Descartes, Leibniz .JDugald Stewart , 
Schaftesbury, Schleiermacher, Schubert a jiní až i Rosmini, kterýž uznával 
jediný vrozený pojem : bytí . O pudech a mohutnostech nepsali tito a jiní 
filosofové po smyslu Komenského . 
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"ríizvy' S^°^e rn snadným jako historickým, aby to nad všední 
metafysíkův nikterak nevycházelo schop; i máme naději, že něco i 

zde jest vykonáno. Pozorujíce pak, že někudy za •nedostat-
kem slov v rozpacích jsme byli, když věci po svých žilách byly 
rozbírány, musili jsme bud nová .tvořiti neb neděsiti se 
názvů technických, jako bytost (ens), bytství (entitas), 
kterakost (quidditasp*) atd. již ujatých, ačkoli. poněkud 
drsnatýcli, jen když se nám vidělo, že jsou dosti významný. 
Totiž, kde plnost věcí jest vykládati, nesluší mezer osta-
vovati v řeči a z toho v mysli, aniž sluší v řeči filosofické 
nad Musy raději oblibovati Sirény. 

ibr"1a"vV-cí'í 4°' Idejnou pak tuto vědu vidělo se raději branou 
píočVmu věci než metafysikou prozvati. Jednak že slovo meta-

dano? fysika (vyznamenávajíc po přirozené vědě) nehrubě pří-
hodno jest vyjádři ti mínění i proto že některým již 
v ošklivost vešlo; pojmenování pak brána věcí slibuje 
přímo to, čeho hledá (totiž abychom přístup měli důkladně 
seznati věci všeliké); jednak na příklad prvější pracičky 
brány jazyků řečené}'1') Nebo mají se k sobě za rovno; 
nebo tam slova, z kterých jazyk všeliký skládá se 
veškeren, zde v pořád věcí uvodí se pojmy, z kterých 
způsob lidského rozumu skládá se veškeren. Nebo nedělí 
se od sebe látkou, nýbrž formou. Jelikož oboje vypisuje 
věci a slova, než ona nejpředněji slova, tato nejpředněj i 
věci, když ona návodem věcí hledá pravého slov postiženi, 
(když) tato za slovy již postiženými co nejvniterněji samy 
věcí zpytuje, na čiré ukázání samých útrob věcí. . 

41. Vyznat i pak sheší', že my jsme proto tak dlouho 
a tak pracně se potili při vyvodění nové mctajysiky, by nám 
za normu obecnou byla při strojbě velikého díla pansofického. ' 
S jakým to zdárným úspěchem, poučí věc sama, vyjde-li 
na světlo konečně ono větší dílo. Nyní na úkazku dáváme 
menší toto dílo s Triertiem,"°) kde se ukáže, kterak přední 

,8) Quidditas jest slovo, které teprva vpraveno do latiny středověké, 
když na latinsko překládány byly spisy arabské (G-eschichte der Log ik 
im Abend lande von D r . Carl Prante l I I . , str. 325. K. té potřebě o b r á n o 
zde slovo kterakost vy skýtající se v Brikcím. 

l 0 j Srovnej o tom předchůdce vševědy str. 57, § 98. 
-°) Komenský mluví o své metafysice j i í r. 1632. v předmluvě svého 

spisu: Physicae ad lumen divinum reformatae synopsis a td . ; potom když 
byla vydána brána jazyků opera omnia I. sl. 403—404 a předchůdce 
vševědy Zoubkův str. VII I . , o bráně věci zmiňuje se též v metodě jazyků, 
nejnovějši hl. X X V I I I . , § 11. Lopotil se dosti metafysikou a ještě r . 1661. 
pronáší se o ní v listu k Montanovi, seznamu to a rozsouzení svých 
spisů v tato s lova: Nyní na světlo se strojí brána věcí (kterou nazývají 
moudrostí prvou a světlem myslí, vůbec metafysikou). Tak jest otevřena, 
by po ní všeobecný pohled ukázal se do veškerého věcí okolku a do 
všeho vnitřnějšího věcí pořádu i do všech nejvnitřnějších pravd s" věcmi 
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umy (jejichžto prospěch jde veškerým životem lidským) 
logika s gramatikou a pragmatikou světla nového dostávají 
vietafysikou jakožto vůdkyní. 

42. Zde pak že nepřivodí se žádných svědectví vážných ŝ g"jtcvh( 
po veškerém díle, nedivil se nikdo; zúmysla jsme to uči-pr°a s= nc-
nili, pro hledajíce k patrnosti, i abychom překážek rozumu 
nezavalovali. Pomním, jak teskhvo bylo v knihách meta-

fysikii pořád vpadati na skaliny dokladů: viz toho, viz 
toho zde, viz onoho. Což pak ? Věci ukázati slíbil jsi, 
nikoli zápolí věcí. I naskytl-li tobě ten, tento zde, onen 
nějaké zlaté o věcech vystižení, proě ty zase mně vděk se 
nečiníš, abys se zdělil odtud výpiskem'? Domníváš-li se, 
že kde kdo knihovnu tvou míti může P nebože nemá co činiti 
než aby sobě přečetl, co ty jsi četl? Než i to není meta-
fysik ou, co ten neb onen filosof psal, nýbrž co Bůh na 
srdce všem napsal lidem, a o čem živý duch nepo-
hledává svědka jiného než sama sebe. Nezdá se sám 
sebou víry hodným, kdo potřebuje svědků. Tedy vykázáni 
budtež od tohoto věd kořene cizí svědkové, protože ne-
prospěšni jsou, anobrž škodliví jsou, jakožto ti, kteří ob-
meškávají a roztrhují. Filosofie prvá protože podává 
principy toho, co třeba věděti, samy sebou srozumitelné, 
má býti podobná slunci, sebou svítícímu, kteréž v pravdě 
málo svítiti bude tomu, komu toliko obrazy slunce ukazo-
vati neb vyříkavati budeš, co ten neb onen o slunci 
smýšlí. Ovšem svítiti bude tomu, koho na výsluní vyvedeš, 
ač na pomoc nezažehneš pochodní žádných. 

43. My sobě ukládáme nic neukazovati než věci 
samy, za svědkem nižádným než za obecným všech 
smyslem. Toho kdo kde nemá, at přijde 1 spatřuje zá- /p,,b 

kóny věcí, a nechat šetří, z,dali dosti plně, dosti spořádaně, 
i dosti právě všecko na oči se postavuje. Nebo zdali zde 
jest všecko, ukáže přidaný věcí a slov ukazatel; zdali 
světlé jest, vydá svědectvo, komukoli (filosofie nepovědo-
mcmu, v prostonárodní pak věcí známosti ne nezběhlému) 
toto v ruce se dá, jakožto tomu, který vysvědčí, že temnosti 
zde není, srozumí-li tomu, co čisti bude; zdali na konec 
vůbec právo yest všecko toto, vy sami muži moudří po-
soudíte. A ten soud aby rychlejší byl, snažíme se zpravili 
všeho, co bude se zdáti, že nově jest položeno, přidávajíce 
poznámečky třeba ke každé hlavě zvláště. 
souvěkých. Moudrosti prvé praxe, Triertiura catholicum nazvaná, to jest 
l idských myšlenek, řečí, skutků povědomost', umění, užitek otvírající klič 
trojjediný utvrzený jako pečeti milostným polibkem mluvnice, logiky i 
pragmatické metafysiky. Kom. chystal tedy do tisku Trier t ium, kde se asi 
podělo i kde vězí pansofické rukopisy jeho z pobytu jeho v Amste iodamě. 
Sylva pansophiae shořela v Lešně 1656. jako i Sapientia bis et ter oculata. 
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A za k te rým 4 4 . Dáváme pak toto již přďce jednou po tolikých 
posledním rozvahách na světlo, nikoli jen příčinoui posouzení jakožto 
účelem, holý návrh nebo slib, nýbrž jako již dílečko ku potřebám 

hotové, protože i tak bude lze lépe soudili o věci veškeré, 
'začnou-li toto mládeži školské předkládali i otírali cviče-

ními skutečnými. 
45. A toto není-li ještě takové, jak si přejeme, ale-

spoň bude to moci býti příčinou, aby lepšího něco učinil, 
kdo jen může, až bychom na konec žádané věcí došli. Ale 
zdař se jakkoliv, já usoudil jsem, žb .mi náleží činili, co 
činí prameny, které, co v sobě vody obsahují, tolik vy-
by tvorům jiným sloužíce, opět. odtud navracely se k původu 
pouštějí svému, moři. — 

M ě j t e s e d o b ř e . 



Do brány věcí přístup. 

Brána věcí co (1). Odkud sestrojena (11). 
a kterak se jí prochází (14). 

Zdař Bůh, čtenáři učený, zevnitřní rozdíly věcí zna-
menati i názvy příhodnými rozdělovati, již znalý.1) 

2. Tážeš-li se, co dále tobě činiti přijde, měj od-
pověd, na věci oddávali práci. 

3. Zdaliž jsem se s jazyky věcem nenaučil? 
Odp. Jazyky mluviti a věcem nevyrozumívati, jest za 

papouška odbývati neb jak apoštol (ač v povýšenějším 
smyslu x. Kornit. 13., 1.) praví, býtimědí zvučící a- zvoncem 
znějícím, jak jsou nejedni smrtelníci. 

4. Co tedy jest oddávali práci na věci ? 
Na to se vynasnažovati, bys věci uměl, věcem roz-

uměl i věcí užíval. 
5. Co jsou věci? Třeba, bys mi to vyložil jakož 

i, co jest věci uměti, věcem rozuměli 1 věcí uíívati ? a 
kterak se tyto věci od sebe dělí? 

6. Dobrá, abychom sobě se základem rozuměli. 
Věci jméno na tomto místě béřeme obecně o všem tom, co 

jest, anebo slově neboli se myslí. 
[Nebo přichází věc, res, resis od resis, dictio, slovo, 

v tom smyslu, v kterém Hébreům dabar i věc vy-
znamenává i slovo jakož Rekům rema slovo. Tak 
Němcům ein Ding neboli Dinck vom denken (c. sl. 
cokoli se myslí) a Nach dem Sagen (c. sl. cokoli se 
praví). A Čechům věc od starožitného vece (dí, praví.)]2) 

') T . j. branou jazyků. 
•) P o k u d jazyko/.pytci na srovnávanou neměli sanskrytu kořeny, 

slovy i tvary průzračného, tápali napořád ve tmách, divné rozdivné po-
dávati etymologie slov j třeba náš Ivomenský všude na pravdu neuhodil , 
jakož ani nemohl, přece jen třeba uznati že sobě počínal, dosti moudře 
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7. Vše tecty, co kde jest a Bohem a moudrými 
muži pověděno jest, pomni, že tobě jest se tomu učiti, 
bys před sebou měl cíl svého studia věcného. 

8. Budu-li moci? já jeden chopiti všecko? Přílišné 
na mne vzkládáš věci. 

Odp. Nic není, k čemuž tebe jemným neučinil Bůh a 
kteréhokoli přirozenosti lidské účastníka, jen ať po stup-
ních jiti umíš a nezdráháš dáti se vésti. 

g. Kterak po stupních? 
Již jsem řekl, bys vše se učil nejprve historicky 

znáti, pak tomu rozumně rozuměti , teprve právě vyroz-
uměv právě toho už ívat i . 3 ) 

10. Jest-li tré toto něco rozdílného? 
Ovšem. Nebo může někdo znáti, že něco jest ale ne-

rozuměti, co jest. A tak dítě a prosták leckterý ví, že 
jemu jsou ruce, nohy, jazyk atd., protože je vidí a cítí. 
Též med že jest sládek, žluč horka, voda tekutá, led studen, 
atd., protože to okouší a maká. Avšak z kterých částek 
složen jest kterýkoli na těle úd a co jest po svém způsobě 
sladkost, co hořkost, co studenost anebo horko, nerozumějí 
leč pří činy věcí vystíhati znalí mužové, mudrci. Užívati 
pak toho všeho ne vždycky také umějí filosofové, nýbrž 
ti, kdož sobě dobyli cvičenosti nějaké věci, jako rukou, 
řemeslníci rozliční; noh běhoun nebo tanečník: jazyka, 
řečník; medu, kuchař nebo pernikář atd. atd. 

11. Uznávám, že jsou to rozdílné věci, než odkud' 
přijde mi se učiti tomu trému ? 

Nejprve budeš se tomu učiti, historickým věcí spatřo-
váním. Druhé, rozumným věcí zpytováním. Třetí, samým 
moudrým věcí užíváním. 

slova rozbíraje v částky příslušné. Res , věc nepochází od řeckého resis, 
kořen res jest ra, skr. ra, ras propůjčovati, poskýtati, pustiti, dáti , oddá-
vati. Viz Griechisch-lateinisches etymologisches Wor te rbuch Aloise Va-
nička, kterého na slovo berou slavně Němci, Francouzové, Angličané, Vla-
chové, nevážili si pak Čechové. Chybil-li Komenský, že snad povrchně 
odvozuje Ding od deuken, nám nelze mu vykládati ve zlé, vsáklé J a k u b 
Grifem ve slovníku také nepodává etymologie slova toho ni F r . Bauer , 
Etymologie der neuhochdeutschen Sprache etc. 1877., s t r ' ^3- Ding mhd. 
I . Zusammenkunft , festgesetzte offentliche Versammlung uiul Verhandlung 
darinuen. Gericht, Gerichtsstátte. 2. Ubereinkommen, Vortrag, daraus 
die jetzt allein ubliche, gauz allgem. Bedeutung Sache, Ding etc. Slovo 
Ding pochází od anglosasského thingan gravescere stižiti se, tedy prvým 
významem Ding jest věc těžká, spor; staroangl. ithingen jest růsti, což p ř j -
buzno něm. ge- deihen, (Etymologisches Worterbuch der engl. Sprache von 
Eduard Miiller 1879). Etymologie slova věc jest zprávna. Sic srovnej jak 
smýšlel Komenský o etymologii metody jazyků nejnovější lil. V., § 28. a 
příslušně k tomu poznámky v zadu. 

:l) Srovnati o tom metody jazyků nejnovější lil. X . , §. 127. 
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12. Mně-li toto ostavíš? nepity deš-li přede mnou? 
Odp. Dělal jsem, dělám, dělali to budu. 
13. Udělal jsem to: branou jazyků, prve sestrojenou, 

kterou přošel-li jsi již, viděl jsi nejedny veškerého světa 
věci, nemůžeš jich nevěděti anobrž dobyl's sobě prvého 
stupně, známosti věcí historické. 

14. Dělám to, stroje nynější touto knížkou tobě 
útroby věcí čiře ukázati, bys radovati se mohl, že neto-
liko věci umíš, než i jim rozumíš, jelikož jádro moudrosti 
záleží vyrozumívati věcem. 

15. Udělám to, protože až vykoná se moudrá tato 
věcí prohlídka i dobude se tudy vyrozumívání věcem, 
míním také tebe učiti věcí užívali. 

16. Vděčen toho budu, milerád stroje se po tobě jiti, 
bude-li lze stačiti. Nebo v bráně jazyků zakusiv těžkostí, 
obávám se větších v bráně věcí.*) 

Odp. Neboj se kusa nic. Nevíš-li, že každý počátek 
jest těžký ? i pokonán-li ten, že ostatní věci podávají se 
snáze? V bráně jazyku hmoždil jsi skořepiny slov, zde 
krmiti se budeš jádry věcí, pasa se líbeznostmi moudrosti. 
(Nebo praví Šalomoun: Není trpký byt její, ani bolestné 
bydlení s ní, ale potěšené a radostné. Moudr. VIII., 16.) 

17. Ohledej medle, shledáš, že žádné na světě za-
městnání není líbeznější. 

Shledám. 
Rci pak nejprve, odkud počneme nejprve. 
Odp. Od povšechného moudrosti spatřování. 

4) Viz J . A . Ivomenský o nalezené ke hbitému spisovatelů latin-
ckých čteni a jasnému rozuměni cestě snadné, krátké a lahodné, o škole 
latinské ve 3 tvidv rodělené, Zoubek 1875., str. 52. Dodavek z věječky 
moudrosti. 
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H l a v a II. 

Moudrost co (1). Odkud se jí d o b ý v á (14) 
a kterak (25). 

Co tedy jest moudrost ? 
Odp. Světlo mysli, jasně předsvítící lidskému roz-

umu ku plnému všeho prohlédání a vůli k dobrému dobrého 
vyvolávání i silám ku pravému konáni. 

2. Nic-li mimo to? Nic jistě naprosto. Veškeré 
moudrosti položil základy, kdokoli (x) se naučil dobrým 
a zlým věcem vyrozumívali, ( I I ) než dobré toliko vyvolovali, 
zlé zavrhovali ( I I I ) i na konec v skutku zlfoh ulíkati i 
dobrých docházeli. 

3. Na odpor to znej. Bláznivým (nebo hloupým a 
tupým) zoveme onoho, který 1) bud ničemu při věcech sobě 
potřebných nerozumí 2) neb vědomě a chtě horší věci vy-
voluje, lepších nedbá 3) neb naposledy dobrýeh věcí, kte-
rým rozumí, si přeje, nestíhá pak spolu, by dostihl. 

4. Ty tedy již zde vstupuje uč se toto tré (1. všemu 
právě rozuměti, 2. dobré moudře vyvolovali, j. i vyvolené 
Čistě a statečně stíhali) za moudrosti stežeje postavovati 
i že nic toho nemůže vzdáleno býti od moudrosti plné 
a pravé. 

5. Znamenám, že mi světlo vzchází. Prones pak to 
světleji, můžeš-li, prosím tě. Pozoruj tedy. Moudrým 
jest, kdo 1) rozum má osvícený na jisté rozeznáváni mezi 
dobrým a zlým; 2) a vůli napravenou k pravému žádání 
všeho právě dobrého; 3) ducha konečně opravdového, 
stálého a udatného všelikterak stíhati a dostíhati žádostí 
dobrých. 

6. Odejmi jedno z toho, zrušil jsi moudrost. Nebo 
všude třeba rozuměti při věcech, co jest dobrého a zlého, 
poněvadž neznámého dobra žádná žádost, neznámého 
zla žádné utíkáni. Tak nezamiloval-li jsi opravdově do-
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brého i nevzal v nenávist zlého, bys tohoto utíkal, 
onoho stíhal, žádného nebude opravdového a stálého 
úmyslu. Nebudeš-li pak stíhali, nedostihneš, nebudeš-h 
utíkali, neutečeš. 

(Odtud onen boží u proroka hlas: Zahynul můj lid, 
poněvadž jest bez umění. Ozeáš IV., 6. Též běda těm, 
kteříž říkají zlému dobré a dobrému zlé. Iza. V., 20. A kdo 
umí dobře činiti a nečiní, hřích má. Jak. IV., 17.) 

7. Zdali tedy znaky právě moudrého budou tři? 
1) Rozuměli, čemu třeba rozuměti, bez omylu, 2) Žádali, 
čeho žádati užitečno jest, bez vady. 3) Konali, co náleží 
konati, bez chyb? 

Odp. V špičku jsi uhodil. 
8. Na odpor hlouposti znávikami jistými? 1) Nero-

zuměli tomu, čemu třeba rozuměti. 2) Nedbali toho, (elio 
náleží dbáli. 3) Rozmařilými žádostmi věci chtíti vyko-
návati. Tak naprosto. 

[Odtud onen výrok Sallustův: Bedlivostí, činem, 
dobrou radou všecko zdárně se vede, jakmile ses oddal 
lhostejnosti a lenosti, nadarmo bohy ozýváš. Šalomoun 
mnoho toho často na týž smysl, že rozmařilost jest 
matkou nouze.] 

g. Nadívám se, že již toho dostihnu. Obzvláštněji 
pak třeba mne zpraviti. 1) Co jest to věcem právě rozu-
měti? 2) Co, věcem právě chtíti? 3) Co, věci právě konati? 

Odp. Všemu vyučen budeš popořád. 
10. Právě věci rozumí, kdo rozumí věci účelu, k čemu 

ona jest, a prostředkům, kterými opatřena jest k účelu 
svému, naposledy způsobu, kterým vhodně se jímá pro-
středkův oněch. 

[Kratčeji, co věc jest, čím koná a kterak. Příkladem 
věc vysvětluji. K d y b y kterému nevzdělanci do rukou 
přišly hodiny, věc to, které nikdy prve neviděl; poněvadž 
jí nerozumí, rozmýšleti se bude, trnouti, nevěděti, co 
ona to dělá. Budeš-li ho chtíti všeho rozpakování zba-
viti, poučíš ho nejprve, co ta věc jest a k čemu? že totiž 
nástrojem na rozměřování časů. Civí to koná? že hybem 
nějakým zřízeným i jistými přestávkami rozděleným. 
Než odkud- hyb? Na hodinách slunečných má stín hyb 
svůj sluncem; v orloji vodním neboli v hodinách sypa-
cích tíží tělísek otvorem dolů padajících; na hodinách 
samohybných naposledy přivěšenými závažími, kola po 
sobě táhnoucími neb-li ocelovým plátkem v závitek 
stočeným, který silou snaží se rozvinouti u volnost. A to 
vše kterak jest spojeno a spolu působí na vyvodění tako-
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vého účinku, vyložiš-li mu to po částkách všecko, vyrozumí 
ve všem všudy věci, které prve nerozuměl. Chápeš-li? 
[Chápu dosf.~\ 

11. Věz tedy, že tři ty tohle otázky, co, skrze co, 
kterak prvými jsou rozumu klíči i moudrosti základy nej-
spodnějšími. 

[Nebo načkoli potom věci prohlédaje vpadneš, 
počneš-li šetřiti mimo všecko: Co ono jest a z čeho se 
skládá a kterak se stává, uznamenáš, že prvá vždycky tvé 
mysli zora vzchází. Opět příkladem vysvětluji. Chceš-li 
Života svého, kterýž náleží moudře tráviti, poznati způsob 
veškeren, nevyhnutelně nejprve máš spatřovati účel, za 
kterým v tento život jsi poslán. Totiž, abys přiučil se 
blaženosti cestě. (Nebo jest-li od ní pobluzovati, lépe by 
bylo nenaroditi se. Odtud onen hlas boží: O by moudři 
byli a prohlédah na poslední věci své! 5. Mojž. XXXII. 
29.)̂  Pak máš vyhledávati prostředky, kterými lze toho 
dosíci, by člověku dobře bylo, zde a na věky.' Totiž, abys 
věděl, kteraké věci jsou zřízeny vzdělávati blaženost 
obojího života. Teprve kterak jest se jich jímati? Nebo 
míti potřebné věci a jich neuměti se jímati, jest naprosto, 
jako bys jich neměl, i hůře ještě, podešlo-li by za náležité 
jich užívání zlé užívání.] 

12. Již rozumím, co jest něčemu právě rozuměti. 
Pouč mne též, co jest, právě chtíti? 

Odp. Pravá jest vůle, 
1. pravých chtíti dober, nikoli ulíčených dober. 
2. Právě jich chtíti, nikoli líčené. 
3. Volníš chtíti, nikoli přimušeně, ani vrtkavě, nýbrž 

stále až do dokonalého požívání. A tomu plněji naučíš 
se potom, nyní stačuje, že jsem to ukázal. 

13. Dělati pak náležitě jest, cokoli se na práci béře, 
způsobiti, by bylo 

I. celé (kde by nic potřebného se ne nedostávalo), 
II. spořádané (by něco na svém místě ne nebylo), 
III. upevněné (by nic nemohlo se vyviň outi i účinku 

překaziti). 
[Avšak i to potom obzvláštněji.] 
14. Již za tím jde, by's se učil, odkud nám přichází 

moudrost (pravé jmenovitě věcem vyrozumívání, dobré 
žádosti i pravá práce) Mile rád, jen ať mi to co nej-
jasněji předložíš, abych prohlédl, z kterých pramenů 
moudrosti vody plynou. 

I5- I ř i jsou nestvořenou moudrostí stvořené mou-
drosti naší odkopané zdroje, odkud všechno načíráme, tři 

3 
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zřízená divadla, kde všecko spatřujeme, tři dány knihy, 
v kterých čteme a čítajíce poznáváme všecko. 

16. Které pak to, prosím ? Toužím je viděti. 
Odp. I. Prvá boží kniha, kterou všecky své nevidomé 

věci vidomě vyložil, jest přejasné ono po všech stranách 
divadlo věcí, svět, s veškerými věcmi, kteréž obsahuje, 
kde Bůh všecko spořádal na počet, míru, váhu. 

II. Druhá hnilia yest v nás samých, mysl naše, 
v které obraz svůj věčná moudrost tak navrhla že, jakož 
sama všecko spořádala na počet, míru a váhy, tak my 
všecko stihneme počítati, měřiti, vážiti. A této věci 
důkazem patrným jsou umění vystižená. 

III. Třetí kniha jest kniha odpovědí božských, kde 
bůh ku potřebě všem lidem zaznamenati rozkázal řeči 
své k lidem někdy tam vedené a ve spisy uvedené, a 
chce, by zachovány byly, jakožto kde i vůli své plněji 
nás vyučuje a vyjevuje tajná tajemství, kterýmžby učiti 
nás nemohly svět a mysl naše. Nazýváme ji písmem 
svatým a ujatým jménem biblí*) 

17. Posta£ují-li ku moudrosti tyto tři knihy? Arciže. 
Nebo Bůh sám moudrý (fi.ím. XVL., 27), co nám věděti 
nebo nevěděti přísluší, nejlépe ví, ni příliš ni méně než 
prospívá, mluví k nám ve svých hnihách. j en my ať 
nejsme bud všeteční, nad to dále ronouce, neb nevděční, 
podaných věcí nedbajíce, neb neuměli, podaných věcí 
užívati neumějíce. Moudrými v pravdě podle Boha bu-
deme, budeme-li toliko to, co Bůh chce, bychom věděli, 
avšak všecko to, a právě, znáti. 

18. Věru, mám naději, mohl-li bych jenom také 
naději míti, že s to budu, bych vystihl tytohle knihy 
i složenou v nich moudrost boží. Důvěřuj, že onen, který 
tě chtěl míti žákem ve své škole, tobě nemožných věcí 
nepředložil, ač ukážeš-li se snažným a povolným. 

xg. Chtěl bycli, kdybych mohl. Táži se tě, máš-li oci? 
Mám. A uši? za božím darem. A chřipě? není jich 
chyba. A smysly všecky celé? z milosti boží. Věc tedy jest 
na dobré míře; již tobě ukazuje se svět vešker en, jelikožto 
vešker en svou zevnitřní tvářností smyslům se zjevně naskýtající. 

20. Pověz mimo to, cítíš-li, že v tobě jest rozum? Světlo 
míním v mysli tvé, všecky myšlénky, výroky i skutky 
tvé a cizí zpytující (kterak, proč a zdali právě se dějí 
čili nic?) Cítím. Máš tedy v sobě svíci boží, všecka tajem-
ství zpytující. Přísl. X X . 27.) 

*) O těch třech knihách mluví Komenský v předmluvě na via 
lucis § 8—13. 
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21. Táži se tě nad to, kdyby Bůh sám tebe učiti 
clitěl čemu, zda-lí bys to připustil? Ach nehoden já jsem, 
aby k němu mluvil Bůh. Kdyby přece mluvil, poslouchal-li 
bys? Posloučhal bych s úctou takové důstojnosti hodnou. 
A měl-li bys důvěrnost' k jeho slovům? Spíše než k sobě 
i k smyslům svým. Vstup tedy s t ímtohle duchem do 
svatyně boží, písem sv., a tudíž uslyšíš tam Boha mluvícího 
i ta jemství svá tobě vypravujícího. A to vše ujmeš-li 
věrou, uvidíš, ano se tobě zažebá světlo boží, nad všeliký 
rozum vycházející. 

22. Těším se, hotov jsa .vše přijímat i, co svět ukazovat i, 
co mysl povídati, co Bůh vyjevovali bude. Dobře děláš : 
neboť ucítíš, že potekou všeliké moudrosti potůčkové po 
t rubách smyslů, rozumu, víry. 

23. Dejž Bůh. Zatím mně pozůstává co to strachu, že 
velmi pracno bude 1. vyšetřovali plnost světa, II. hlubokost 
mysli gpytovati, III. vysokost božích výmluvností shoumati. 

Odp. Nadarmo se trápíš. J ako vody tělesné, životu 
našemu tak hrubě potřebné, dobrovolným pramenů vý-
tokem, řek pří tokem i dešťů nebeských stokem jako 
darmo máme, ač neliknujeme-li si je k u po t řebám svým 
obracet i : t ak mysl naše i tvory ve světě a Bůh slovem 
svým, ustavičně promlouvaj í k nám, ač nestýská-li se 
pozorova t i : dobrovolno jest všecko. 

24. AvšaJc jest to přece veliké, obšírné, óbdloužné. I proto 
t aké tobě dány jsou veliké, obšírné, obdloužné života 
doby, by vystíhati všepko ovšem stačil věk. A co máš, 
co bys spíše a raději konal, než abys se s přirozenosti 
věcí a s sebou a s Bohem, otcem svým, kochal? 

25. Snadnějším čímsi snad ještě toto se učiní, poučíš-li 
měj kterak s tím se obírati mám. 

Odp. T a k jest, pozůstává, bych tuto poslední otázku 
na tomto místě vyložil, a odpravím ji málo kolikosi 
slovy. Zavedeš-li mysl svou na to, bys divadla boží 
procházel 1. plně, II. pořádně, III. pozorlivč, nebude nic 
t ak h rubě práce, mnoho pak líbeznosti, bys všecko 
chopil. 

26. Kterak plně? 
Odp. A b y s všecky tyto boží knihy usiloval rozví-

nati a poznávat i vše, co v nich jest obsaženo. Nesmy-
slný (zajisté) jest nevyhnutelně, i sebe sama zamotává, zatmívá, 
zaplétá, kdokoli neužívá všech Bohem daných věcí spolu než 
po různil a po kouscích. J ako hloupý obor lidí všecko 
dělající za pouhým smyslem, ne japným to vůdcem, bez 
světla rozumu a víry. A mudráci oni, k teř í hledají 
moudrými být i bez Boha (pouhým smyslem a rozumem 

3* 
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vedeni jsouce). Napos ledy oni p r apově rečn í c i , k te ř í 
mnějí, že na pouhém slovu božím tak jest ustrnouti , až 
chtějí, by všel iké rozumu a smyslů užívání byl.o vyloučeno. 
T o p a k co jest než oči sobě vyvrc i a sebe sama ztupo-
vati.") T y tedy pokláde j za nejbezpečnějš í věc, ničím 
nezhrzeti , cokoli Bohem pomocí jest dáno; i čím je spojíš 
úže a těsněji, tím jistší, plynnější i světlejší že hule všecko. 

27. Naději se. Než co to bncle procházeti divadla boží 
pořádně? s 

Odp. P roh léda t i je týmž pořádem, k t e r ý m nám jsou 
před ložena ; nejprve samu mysli naši, jakožto naše divadlo 
domácí, nám nejbližší, v nás se vyskýta j íc í i t udy vždycky 
p ř í tomné i h ry své nám bdějícim a spícím představuj íc í . 
2\7a konec vidomého světa divadlo, vůkol nás se vyskýta j íc í 
i smyslům našim zevnitřním us tav ičná podívání naský-
tající. 1'eprva třetí ono velebné a vznešené divadlo, ve k t e rém 
B ů h zde a onde vykládá nepost ižené věci i ta jemství 
z jevuje smyslům a rozumu neprůchodná . Nebo t ak po 
s tupních od nejnižších věcí, po prostředních k nejvyšším 
vycházeti , snáze bude rozumu našemu, žádostem našim 
i našim mohutnos tem výkonným. 

28. Proč nepočínáme ode světa? který dříve člověka jest 
učiněn, teprve člověk a hlas boží k člověku? 

Odp. Vím, že t ak jest, že od věčného svět la pra-
mene tři tito svět la našeho po tokové tímto po řádem 
vyplynuli , t aké vím, že naše zevnitřních věcí poznávání 
smysly poč íná ; netol iko za dětství, ale i potom, k d y na-
mítá se něco nového smyslného. K d y ž p a k toto přede-
sláno, že plnější a důk ladné moudrost i spa t řování od 
domácí svítilny náleží počíti, ono prokazuje , co jsem řekl , 
poněvadž nám jest nejbližší, vždycky přítomna •i všelikému 
člověku přítomna, poněvadž totiž jest ono samo světlo, jež 
osvěcuje každého člověka, přicházejícího na svět (Jan I., 9.), 
t a k é ony, k teř í z jeveného světla nemají , anobrž ty, k te ř í 
zevni t řních smyslů nemaj í ; neb i slepci, hlušci, lidé po-

Komenský smýšlí o výkladu písem božích jako vydavatelé a vykla-
datelé kralické bible šestidílné, kteří se pronášejí o té věci v předmluvě na 
proroky ve čtvrtém díle v regulí VII. v těchto slovích: »>Ačkoli pak těch 
věci pro zprostnější (velmi však skrovně) po spatium onde i onde něco se 
ukazuje: tím se však pobožnému čtenáři, aby dále nad to, čehož se namítá, 
mysliti, zpytovati, pracovati a vyhledávati neměl, žádných cílů a mezí ne-
ukládá, ale volného soudu buď toho k přijeti, buď j iného něčeho místnějšího 
k vyhledáni, což by jen proti pravidlu víry nebylo, se zanechává; poněvadž 
ducha svatého mistrovství jest takové, že ne všeho některým, ovšem pak 
jednomu, ale všechněm všecko dává a rozděluje, čehožkoli k otevření pra-
vého smyslu při písních svatých a tak k nabytí a požívání připraveného 
v Kristu spasení, ano i jiným k službě potřebují.« 
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tuchlého nosu, mrtvici ranění rozumují; nejobecnější tedy 
věci a to nám nejobecnější zjevujíc, v kterých, srozuměli-íi 
jsme jim právě, zavedeni býti nemůžeme. Tedy za základ 
je pokládati těm věcem, ve kterých se různiti můžeme 
a obyčej máme, bychom to, co jest pevno a se nemění, 
měli za stálou zprávu a pravidlo toho, co se mění. 

29. Nemám co odmlouvati. Než já mám co přidati. 
Půjdeme-li pořádem tímto předse, budeme míti moudrost 
prvou, druhou, třetí. 

I. Prvá moudrost bude samičké světlo myslí, všem 
lidem společná. 

II. Druhá moudrost bude moudrost světa, mudrcům 
společná. 

III. Třetí moudrost bude moudrost svatých, Herou David 
skrytou moudrostí (Žalm LI., 8), Pavel pak moudrostí v ta-
jemství skrytou (1. Kor. , II., 7) nazývají. 

30. My tedy tímto pořádem se řídíce staneme-lí se mou-
drými, moudřejšími, nejmoudřejšími? Ovšem, za pomocí 
přenejlepšího, nejvelebnějšílio i nejmoudřejšího Boha, 
budeme-li na to nastupovati prosíce, hledajíce, tlukouce. 

[Nebo každý kdož prosí, béře, a kdož hledá nalézá 
a tomu, jenž tluče, bude otevříno, poněvadž to slibuje 
sám k moudrosti vůdce Kristus, Mat. VII., 7., 8.] 

31. Pozůstává jednu věc o způsobu pověděti, že pozor-
livě. Čeho pohledává se zde? Trého. Bys šetřil na mne, 
když předcházeti budu, a na cestu, po které tě povedu 
a na věci, které ukazovati budu. 

32. Kterak to? Míním tři podmínky, kterými sebe 
mně zavážeš. Abys po mně, po všem všudy jdoucím, ve 
všem všudy šel ani se mne strhoval. 2. Abys, když popořád 
půjdu ustavičně, ty na mně ustavičně lpěl, nepředbíhaje, na 
strany nevybíhaje. 3. Bys šetřil ne tak na mne, jako na věci 
samy, zdali tobě samému tak se budou vštěpovati, jak mnou 
budou předváděny, by se's tudy stal ne mým ale samé 
moudrosti žákem. 

33. Přijímám podmínky a slibuji, 1. že tato podívání 
všehomíra vytrvám. 2. Že meze pořádu zachovám. 3. Že 
vše uchycovati budu smyslem vlastním, rozumem, věrou 
i cvičeními a pokusy skutečnými. 

34. Již pak vstupme do krajinj r světla, v mysl naši} 
ve jméno boží. 
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H l a v a III. 

Moudrosť prvá nebol i svět lo mysl í , co 
jest (1). Odkud přichází (9). A kterak 

je spatřovat i (22 atd.) 

Světlo myslí co jest? Vrozený duši naší blesk, kaž-
dému člověku předsvítící, by co má věděli, clitíti, moci, 
toho ne nepovědomým byl skrze sama sebe. 

2. A toho v nás světla jest účelem, aby narozený 
člověk kde který vždycky je sobě přítomné maje, tudy 
mohl I. právě na všecko nazíraje tomu vyrozuměli, 11. lepší 
věci vyvolovati, III. i vyvolené vykonávati. 

[Bez takového totiž nám vnitř svítícího světla nic 
bychom se nedělili od hovad. Nyní však jím vystrojeni 
jsouce i je vůdcem ustavičným majíce při všelikých volbách 
a činech, bezpečněji budeme moci procházeti davem kte-
rýchkoli věcí a prací.] 

3. Věcem právě vyrozumívali, jest věci kde jaké pro-
hlédati 1. účel, 2. prostředky, 3. způsoby výkonu. (Co jsme 
již viděli v hlavě předchozí v § 10. a 11.) 

4. Věci právě vyvolovati, jest mezi podanými ně-
kolika účely, raději chtíti něčemu lepšímu než horšímu; 
i mezi několika lc účelu prostředky raději voliti jistší než 
pochybné a způsob výkonu raději voliti snazší nežli za-
pletený a zamatený. 

[Jako kdyby kdo mezi druhy zboží vyvolil' zištnější 
a mezi cestami, kudy kam projiti, bezpečnější i chtěl 
raději menším nákladem a též úsilím, co jiný většími 
útratami atd. A to kdybychom všude mohli, jak šťastni 
byli bychom !] 

5. Věci právě konati, jest úmysly tak stíhati, bys 
jich dostihl. (U př. kupec zisku, poutník místa, dělník 
konce svého díla.) 
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6. ATa světlo myslí tedy připadá ukdzati člověku 

rozumně mysliti lze, a tudy 

cokoli prospěšně Mdati > 

mocně způsobiti cokoli nelze. 

7. Beze světla mysli člo-

věk by nic neuměl 

rozumně mysliti, 

prospěšné žádati, 

mocně způsobiti. 

Patrnotě, poněvadž zvířata, ač bystrostí smyslů jako 
za obyčej člověka předčí, proto přece nic neumějí po-
divného vymýšleti, nic svrchovaně dobrého žádati ni sil 
svých (ač jimi přesahují člověka) mocně užívati. 

8. Světlo tedy mysli ke všemu jest člověku vůdcem a pra-
vidlem i kormidlem.' čeho nejímá-li se kdo nebo jímá-li se 
neprávě, bud vázne neb bloudí; i mate, kazí, hubí věci 
a s věcmi sám sebe. 

9. Tážeš-li se, odkud mysli toto, či čím ony tři věci 
světlo myslí vykonává? 

Odp. Svou toliko bytností, která jest ovšem blesk 
bytný i věčného světla nejvýraznější v nás obraz, který 
sobě obhajuje nápodobné síly (nás osvěcovati, vzbuzovati 
i námi hýbati). 

10. Prokazuje se to tím, 1.) že Sirach praví v hl. 
I. 14: V lidech základy věčné založila moudrost. 2.) Evange-
lista pak dí, že sama věčná boží moudrost, Kristus, osvě-
cuje každého člověka přicházejícího na tento svět (Jan I. 9.). 
3.) I přidává (ve verši 5.), že to světlo tak v temnostech 
svítí, že tmy ho neobsahují, co slově, že ona všecky také 
tmy nevědomosti lidské a bludů prochází ani pak kdy 
naskrze jest jí chyba nebo potucha. 

[Xa bíledni to, poněvadž i ti největší nevědomci, 
a kteří ničemu od nikoho se nenaučili, sami od sebe 
přece mnohým věcem rozumějí. A poněvadž i ti, kteř í 
chybují, nechybují bez rozumu, chytajíce se za pravé 
pravdě podobných věcí. A naposledy poněvadž světlu 
tomu netřeba se učiti jako jiné vědě ze zevnitřku, nýbrž sám kde 
kdo sobě zde jest vůdcem, učitelem, knihou, pravidlem, vším vůbec.] 
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11. Vlastně tedy mluvíc jest světlo myslí sám Bůh, 
sama jmenovitě spolu věčná jeho moudrost , obrazu 
jeho vštípená (Jan I. 3. 4. 5. 9.), mysl pak lidská jest 
krajina, kterouž přebxývajíc tu ono světlo osvěcuje. Poněvadž 
pak tato právě krajina osvícená jiné zase osvěcuje, stává 
se, že i ona nazývána bývá světlem neboli bleskem mrá-
koty naskýtajících se zevnitř věcí osvěcujícím. (Viz Pa-
iiaugie, XI., poněkud X X X . ' ) 

12. Cokoli pak branami zevnitřních smyslů vchází, 
vnitřnější toto světlo ihned vyskakuje i všecko osvěcujíc 
prohlédá, a vidí-li, že to dobré jest, vůli k tomu nabádá 
a pohybuje ústrojími, by je k sobě posunula. 

13. Jako totiž světlu velmi silného tvoru, slunce, tři 
jsou vlastnosti 1. zářiti sobě a svítiti jiným, 2. horkým býti 
sobě a zahřívciti jiné věci, 3. liýbati se a hýbati jinými věcmi; 
tak mysli naší tři jsou částky, rozum, vůle, hyb a síla. 

14. Tážeš-li se, kterak toto tré mysl vykonává, odpo-
vím, že vždycky něco přemítajíc: (aniž pak čím jiným jest 
přemítání než mysli při věcech se zmítání), to jest vždycky 
něčeho se doptávajíc, žádajíc, o něco se přiciňujíc neboli se 
snažíc, A proto tyto tři věci jsou jako tři duše částky 
tak jmény rozdělené, že se zovou rozumem, volí, mocí neboli 
mohutností neb i také duchem neboli chtivostí k věcem. 
A tímto trým že člověk jest člověkem (jinak že by byl 
hovadem), jest zřejmo samo sebou. 

15. A' toho trého v člověku výkony aby nechybo-
valy nemírně, přičinil k nim Bůh základné nějaké normy, 
kterými spravuje se ono naše znání, chtění, možení (posse), 
to jest, 

I. nejvnitřnější nějaké rozumu pochodně; 
II. jisté nějaké vůle ostny a pravidla; 

III. i činů síly a nástroje. 
A poněvadž tyto i s člověkem se rodí (ač užívání jich 
nevchází ve známost, než potom, za ohledávání věcí 
smysly) nazývají se vrozenými-, i poněvadž ne někomu 
toliko než všem jednostejně dány jsou (by přirozenost 
působily rozumovou) zovou se obecnými. 

1) Poučka XXX. 46. Světlo zase paprsky dává., a kdekoli na tělo 
tmavé vpadne, zase se odráží. 

(Odtud světlo u optiků dělí se na vpadající a odražené. Vpadající 
slově, které přímo vystkvívá se ze samého tmavého těla paprsky rozrážejí-
cího, jako na pí', světlo na stěně stojící na slunci. Odražené pak, které 
vzchází ze světla vpadajícího znova odraženého a zase rozptýleného, jako 
jest světlo na knize, kterou stoje při stěně světlé obrátíš proti ní. 

[Tak vyrozumívání věcem ne toliko to, které přímo pochází od věcí 
než i to, které vyvabováno bývá rozumováním, plodí j iné zase ze sebe 
rozumy.] 
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ió. I. Obecný (tedy) pojem jest to, čemu všeliký člověk 
lez učitele vyrozumívá, ač rozumí-li názvům, ze kterých 
se skládá výpověd, jako, život jest lepší smrti. 

II. Obecný pud jest to, k čemu všeliký člověk bez napo-
mínatele zachvacován bývá (ač známo-li mu, že mu to jest 
dobré nějakým smyslem) jako, raději voliti žiti než zemříti. 

IIL Obecná mohutnost jest to, co kde kdo bez druhého 
pomoci činí (ač jsou-li vzdáleny překážky), jako živit i se. 
To pak aby všeliký živočich mohl, dostává živných ústrojů. 

17. Pravým (tedy) věcem právě pochopeným povoliti, 
dobrým právě seznaným chtíti 1 možné, jsou-li právě užity, 
moci, obecná jsou přírody věna všelikému rozumnému tvoru. 

[Nebo se projevují při všelikém člověku, moudrém 
a hloupém, vždycky, nesouce se ku všemu. Na př. Vi-
dí-li kdo po cestě kráčeje na zemi ležící peníz? Ihned 
mu jeho světlo praví: Užitečných věcí nenáleží zanedbá-
vati (aj obecný pojem, rozumu pochodně!) Ihned vůle 
cítí se nabádánu, tedy ty nezanedbej toho ! (aj obecný pud! 
nebo rovně též jiný toto by řekl). I naposledy niku 
vztáhna zvedá peníz (aj obecná mohutnost neboli nástroj 
vykonati to, co se pronáší!) A tak ve všelikém člověku za 
všelikou příčinou po veškeren život. Nebo cokoli kterým 
časem a místem který člověk myslí, mluví, koná, nic není 
než takovýmito syllogismy; 1 mysl naše v pravdě nic není 
než ustavičnou syllogismu dílnou.'] 

18. Jak krásno jest toho šelřiti! Jak se těším toho 
být i divákem! 

Odp. Uvidíš, než poslyš ostatku, který třeba obec 
něji ještě předeslati. Slyším. 

19. Obecné pojviy, pudy, mohutnosti zachovávají vždy 
svého řádu při všelikém rozumném postupování. 

[Jelikož nikdo ničeho nesnaží se dostihnouti, leč 
čeho zažádal dostihnouti oddannou na to volí; tedy vůle 
předchází snahu. Zase pak ničeho nechce leč co že dobré 
jest, ví nebo mní neboli věří jiným, kteří to vypravují ; 
tedy vůli předchází poznávání. Tak vždycky.] 

20. Tak ovšem se zdá. Než i toho pošetř (NB), že 
světlo vyrozumívání jest zákonem něco chtíti a konati a 
tudy, že pojmy obecné jsou vůdcem všeho, co člověkem 
jelikož to člověkem se koná. 

[Jelikož to člověkem, pravím, nebo mnohé také 
věci koná, a trpí ne jelikožto rozumný, nýbrž jelikožto 
smyslný (tvor), němým a bezrozumným chtíčem. Čehož 
však střež se! nebo nebudeš-li se stříci, budeš pod vinou, 
protože se uděláš z rozumného tvoru bezrozumným.] 
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21. Chvátejme tedy spatřovat oněch ustavičných světla 
hlasů. Stane se, až o způsobu, kterak jest je jprohlédati, 
připomenu něco. Dobrá, připomeň. 

22. Abys právě cestu světla myslí shlédnul ani 
s kterou se chyboval, třeba zde bude prohlédati,všecko, 
pořadem, pozorlivě. A totéž řekl jsem o veškeré mou-
drosti (prvé, druhé i třetí) přípravě, že prohlédati náleží 
všeliká boží divadla, pořádně, pozorlivě. 

23. Pomním, pověz pak, co rozumíš zde:, všecko? 
Netoliko, že pojmy obecné, nýbrž i pudy a mohutnosti 
obecné třeba náležitě proskoumdti, by ani jeden (pokud 
lze) nebyl ostaven neznám. 

[Čím více svěc, tím více světla, prý. I Bůh chtěl, 
aby na obloze nejen slunce jeho alebrž i měsíc a hvězdy 
i hvězdičky všeliké se třpytily i vyvodí všecky na oči den-
ním se slunce obtáčením, proč bychom my chtěli, by 
na nebi naší mysli něco mlhou se přistíralo, tajilo, ne 
pak velmi jasně svítilo všecko?] 

24. Jen at stačíme, nebo at stačí čas a objem jedné 
knížky. 

Odp. Nezapustíme se ve všeliké podrobnosti, nýbrž 
usilovati budeme, by nic toho opuštěno nebylo, co sluší 
ke stěžejem moudrosti. 

25. Dobře, ale co bude všecko toto pořádně prohlédati? 
Odp. Trojí zachováme pořád. Předně, by příze pro-

hledány byly pojmy obecné, pak pudy obecné, teprve 
mohutnosti obecné. 

[Nebo tak tyto ~věci od sebe vespolek pocházejí 
samy v sobě, tak při skutku, mohutnost výkonná sebou 
nehne, leč vzbuzena jsouc žádostí, a?ii žádost, leč jí hnulo 
citehiostí věci libé neboli nelibé, to pak jde známostí, 
protože neznámého dobra nižádná žádost, neznámého zla 
nižádné se strachování, nižádné utíkání. Jakož jsme vi-
děli v §. 19.] 

26. Druhé, v příčině pořádu šetřiti přijde, by všecko 
vyjádřováno bylo názvy velmi obecnými, vysvětlováno pak 
příklady velmi částečnými. 

[Názvy míním metafysickými transcendentnými, které 
by všemu příslušely, příklady pak věcí kdekoli se na-
skýtajících, přirozených, řemeslných, mravných atd.] 

27. Třetí šetřiti jest toho, bychom se snesli o způ-
soby mluvné, vynášejíce, 

I. pojmy obecné třetí osobou indikativu, jako, celek 
jest větší své části. 



44 

II. pudy prvou osobou indikativu, jako, dobrého mi-
luji, zlého nenávidím, netečného něco trpím, lepšího něco 
vyvoluji atd. 

III. mohutnosti druhou osobou imperativu, jako, 
možnou povinnost konej, nénáležitosl opouštěj. Na nesnad-
nou povinnost stuž síly, od ncnálcžitosti zdrž atd. 

[Vidíš-li, jak by to vše bylo i krátko i plynno? 
Vidím.] 

28. Pozůstává, cos připomenul o pozorlivosti. Co jest 
pozorlivé toto prohlédati? 

Odp. Neleda bylo očima po tom metati, nýbrž lpěti na 
kde v lem potud a tak pevně, až by vše právě bylo pochopeno. 

[Nebo tehda teprve plně světlo mysli plné svítiti 
bude, když všecky jeho paprsky rozechvěné jasně samy 
sebe procliázeti i vyplňovati budou krajinu mysli ode-
všad veškeru. Sic jinak při samém též zevnitřním na 
věci nahlédání když kdo pozorovati nebude, vida viděti 
nebude, jakož nám všem, mezi věcmi nedbale se procliá-
jícím, hloupým pak na divadle mysli jejich vždycky se 
přihází.] 

29. Zdali ono evandělisty povědění: Světlo to v tem-
nostech svítí, ale tmy ho neobsáhly (Jan I. 5) naděje nám 
neodjímá, že dobereme se světla toho? 

Odp. Arci, budeme-li chtíti, od krajiny světla od-
vráceni jsouce, je procházeti se zavřenýma očima (jako 
hloupý obor lidí to dělá). A toho míníme se vystříhati, 
práci oddávajíce na to, bychom světlo toto ujímali ve všech 
•mrákotách (t. j. ve směsici všelikých věcí, řečí i myšlenek 
cizích a vlastních). 

[Toho jest šetřiti, že tento zde stesk boží není toliko 
rozuměti o oněch lidech, kteří jsou velmi nejápni, ma-
látni i zpozdili, nýbrž také o velmi bystrých, čilých, 
činných, protože totiž vnitřnějšího svého světla dosti ne-
pochopují. Nebo základné věcí povahy v pravdě všickni 
v sobě chovají lidé, avšak nerozumějí tomu, že je v sobě 
chovají. Svrchované dobro v pravdě oblibují všickni, ale 
že je oblibují, na to nešetří, rozsuti jsouce po dobrech čá-
stečných. Všeliké potřebné věci všem jsou- možný v skutku? 
než přemnozí, zapleteni jsou, rozličnými nepříslušnostmi, 
nevědí, že mohou všecky věci potřebné. Vyplétali je tedy, 
by všickni rozuměli, že všecko pravé v základu znají, všemu 
dobrému že chtějí, i všecko potřebné že mohou (protože 
Bůh a příroda (nás) neopouštějí potřebnými věcmi).] 

30. Pojd, vstupme do této svitla krajiny. A tu 
ti ukáži 
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I. mysl tvou a v ní veškeren okrsek myslitelných VĚCÍ. 

II. vůli tvou a v ní veškeren okrsek Žádostivých VĚCÍ. 

III. mohutnosti tvé a v nich veškeren okrsek možných 
tobĚ VĚCÍ, bys jasné prohlédati začínal, pokud jde tvoje 
vedení, chtĚní, možení. 

31. Potěším se, ukážeš-li mi to tak místně. Než 
kterak ty mi mou ukážeš mysl, kterou já sám vidím 
ne ty ? 

Odp. Napravuji, řekl-li jsem co nepříhodně, svou 
já tobě ukáži mysl, abys ty tak jsa vzbuzen svou viděl. 
Nebo uznáš, že všecko se srovnává. 

32. Abychom pak tím živěji přistoupili divat se 
vnitřnímu tomuto světlu, rozvažme prosím slova Kristova 
u Lukáše XI. v 55. a následných. Neb velice napo-
může věci, jim právě vyrozuměti, což abys viděl, při-
pomenu, co vyplývá z každého zvlášť nám na poučenou. 

33. Žádný rozsvítĚ svíci, nepostaví jí do skrýše, ani 
pod kbelec, ale na svícen, aby ti, kteříž vcházejí, svĚtlo vi-
děli (v 33.) A odtud ku předsevzetí svému vyvedeme, 
že naprosto těm, kteří v dům moudrosti vcházejí, třeba 
jest, aby myslí světlo zavěšeno měli u dveří ne dále 
v koutě někde, jakož i tělesné oči na čele položil stvo-
řitel, nikoli v týle nebo na zadech nebo-li konečně u pat. 

34. Svíce tĚla tvého jest oko tvé; když by tedy oko 
tvé sprosté bylo, 1 tělo tvé všecko bude světlé, a poklit 
bude nešlechetné, [takél] i tělo tvé tmavé [bude.] (v 34.), 
t. j. svíce moudrosti jest prvou moudrostí, světlem myslí, 
bude-li ono dobře předsvítiti, všecko moudrosti tvé tělo 
bude světlé, pak-li nic, tmavé. 

35. Viziž tedy, aby světlo, které jest v tobě, nebylo 
tmou (v 35.). Hledéti tedy toho, by světlo myslí nemělo 
nic temného nebo zmateného. 

36. Pak-li celé tělo tvé světlé bude, nemajíc žádné 
ěástky tmavé, budef všecko tak světlé, že tě jako svíce^ ble-
skem osvítí (v 36.). To jest, bude-li všecko moudrosti tvé 
tělo tímto světlem tak prolito, by žádná jeho čásť nic 
temného již neobsahovala, náramný budeš míti blesk. 

37. Přidává z týchž úst Kristových Matouš, pak-li 
světlo, kteréž jest v tobě, jest trna, [co pak] sama tma, 
jaká bude (hl. VI., 23.), to jest, bude-li svíce, světlo myslí 
na prahu zavěšena neb temna, o samém moudrosti tvé 
těle čeho bude se nadíti ? Směsice. Vystříhati se tedy toho. 

58. Co tedy uděláme, by zmateno nebylo ? 
Odp. Prohlédati budeme příze, pořádem jistým, 

pojmy vrozené, to jest, co jest toho, co -můžeme myslili; 
potom pudy obecné, na spatřenou, co jest toho, ěoho mů-
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ievie iádati; teprve mohutnosti obecné, na seznanou, co 
jest toho, co můžeme obecnými nástroji a silami. 

39. Co pak uděláme, by všecko bylo jasné, rozumu 
přístupné ? 

Odp. Nebudeme obírati názvů tvrdých a temných, 
kterými prýští se jiné podobné knížky (metafysické), ný-
brž pokusíme se vše vyjádřiti slovy zřetelnými. By pak 
se nemohlo zdáti, že i jimi zmoly nejsou pokonány, při-
činíme je v zadu. 

40. Všelikou získal pochvalu., kdo míSel tižitečné 
s prospěšným. 

Odp. Pokusiti se o to, co zbraňuje? Pokusme se. 



Hlava IV. 

Moudrosti prvé čásť prvá. 

O zevnitřním okolku postižitelných 
věcí (1), o vnitřním pořadu (4) i o nej-

vniternějších svazech (7). 

Počněmež mysliti, jaká jest mysli naši chopnosl? 
To jest, pokusme se nalézti nejzazší věcí meze, mimo 
kteréž ani mysliti nikdy ničeho nelze. 

2. Může-li se to stati? O to se jest pokusiti. 
A budeme-li moci, nadějeme se, že jsme nalezli věcí 
okrsek okolkem svým tak sevřený, až že mimo něj nic 
není ani myslili lze, v něm pak všecko nalézti, tak jest 
patrno, že pochybovali nelze. Pohlédni na tento kruh. 

Vidíš-li, jak mimo kruh nic kruhu 
není, v něm pak všecky jeho kusy? 

3. Které všecky? Všecky kusy 
kruhu jsou, střed, obvod, plocha, 
paprsky nevidomými rozdělená. 

4. Vidím. Také tedy (ŇB.) uvi-
díš veškeren věcí (i rozumu našeho) 
okolek, nejzazší totiž myšlenek meze 
i přepevné přívory, mimo něž ne-
bude lze vybíhati. 

5. Cožpak strojíme nalézti v samém myšlének oboru? 
Odp. Všecko, co mysliti lze, pořádem krásným vy-

pořádané, od konce do konce. Nebo poněvadž mimo 
tento rozumu okrsek nic již nezůstává, neúchylně tedy, 
cokoli jest a říci neb mysliti lze, přijde v něm hledati, 
nalézali i pořádali všecko. 

6. Krásného něčeho nadívám se, bude-li lze to míti. 
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Odp. Bude lze za božím dílem i za samým světlem 
nám přistvořeným, aby cokoli v jeho jest oboru, na 
světle stálo, osvobozeno jsouc mrákot zmatkův, i vlastní 
osnovy došlo. Ulédáš to jako své prsty od hlavy X. atd. 

7. Co pak potom zůstane dělati, až v řád uvedeno 
bude všecko ? 

Odp. Teprve přijde nahlédati do vniterných svazův 
osnov, zdali dosti pevný jsou všecky části pravdy, aby 
nic jinak býti nemohlo než se ukazuje a my jisti byli, 
že víme, nikoli mníme. 

8. Krásno i to, avšak nic ještě nevidím mimo naději. 
Odp. Věc samu vida uvidíš, kde všecko zvláště 

přijde prohlédati. Nyní nechať postačí, že jsme vůbec 
tak napřed shlédli mysli postup, který zachová sebe sama 
prohlédajíc, aby's se nadíti mohl, že rozsah věcí a našich 
o věcech myšlenek nebude čímsi neurčitým nýbrž jako dobře 
spořádaným vojem. 

g. Přestávám na tom. Již pak pojdme v krajný onen 
okolek věcí a myšlenek, kterýž po částkách náleží spatřo-
vati. Staniž se. 



Hiava V. 

Že okolek rozumu našeho mezemi svými se 
uzavírá. 

Meze jest, kde něco se počíná nebo skonává, lide se 
počíná, jest počátek, kde se skonává, konec. Mezi obým pak 
prostírá se něco, kudy se jde od počátku ke konci, i slově 
prostředek. 

|U př. Počátek dne jest, kde slunce vychází, konec, kde 
zapadá, prostředek, všecken mezi tím ležící pruli, zvláště pak, 
lide slunce nejvýše kráčí, o polednácb.| 

2. Meze tedy věcí (vztálme-li se význam slova i k pro-
střednímu prostoru) tři jsou, odkud, kudy a kam, neboli po-
čátek, prostředek, konec. A takovýchto terminů všecko při 
věcech i samém ustavičném o věcech myšlení jest plno, což 
bude na bíledni ustavičnými příklady. Poněvadž cokoli jest 
nebo slovo neboli se m y s l í , odněkud, někudy, někam, směřuje, 
jde, jest. 

3. Termin tedy dělí se ve dva konce (odkud a kam) 
i jeden prostředek (kudy). 

4. K čemu to na tomto místěf Abychom již v samém 
rozumu našem mezí pošetřovali, mezi kterýmiž se uzavírá 
rozum sám, že on totiž to také má, odkud počíná, kam a 
kudy směřuje. 

5. Odkud tedy počíná rozum náš? Od ničeho, nebo nic 
s sebou nepřináší na svět skutečně, hledá teprve všeho. 

0. Kam pak směřuje? Ke všemu, nebo moci dostal 
Bohem, kterak sobě všecko podmaiiovati, i těší se, že ji na 
všecko, s čím se potkává, zjevně vynakládá. 

7. Kudy tam směřujef Věc po věci sobě podmaňuje, 
po stupních. 

8. Než i sám terminy těmito, odkud, kudy, kam rozeznává 
všecko,, co již popořád spatřovati budeš. [Nechtěl bych, by 
námi starostlivě rozepří hnuto bylo, zdali jméno termin (koncům 
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vlastně náležité) právě se nese také ku prostředku. Nebo známo 
zajisté, že v syllogismu střední článek zove se terminus, a 
že se říká, peníze po terminech (po lhůtách) platiti, co po-
jednou a jednou nelze. Vyznati pak sluší, že toto nesprávně 
se Hká, vyniklo to odtud, že mnohé role spolu hraničící, 
mající své kde která meze, mnohými pole zaměstnávají mezemi, 
jež jest, přecházeti tomu, který pole prochází.] 



Hlava VI. 

Kra jnými pos t iž i te lných věcí m e z e m i všecko , 
něco , nic. 

1. Všecko, něco, w/cjsou velmi vzdálené od sebe věcí a 
myšlenek meze, kromě kterýchž nemůže nic býti, ni slouti, 
ni myšleno býti. Neb nade všecko kam by's vystoupil? Pod 
nic kam by's sestoupil ? Mezi tím pak cokoli bude, něco bude. 

2. Vymez ío lépe. Všecko jest, cokoli jest spolu pojato. 
Něco jest, co tím neb oním, neb jiným jest. Nic jest, co není 
ni tím, ni oním, ni jiným. (Neboli všecko jest, kde ničeho 
se nedostává, něco jest, kde něčeho se nedostává, nic jest, 
kde všeho se nedostává. 

3. Toto, ono, jiné, kterak se od sebe dělí? 
Odp. Toto jest jakoby přítomné, ono, jakoby nepřítom-

né, jiné, co není tožno. 
4. Kdo dí všecko, l.en nic nevyjímá; kdo dí něco, ten 

něco vyjímá; kdo nedí nic, ten všecko vyjímá. 
5. Ve všecko, něco, nic uvodí se to, cokoli jest neb 

slově neboli myslí se. (Nebo cokoli vidíš, nebo díš, neboli 
myslíš, jest buď všecko, neb něco, nebo nic toho, co jest, 
neboli slově, nebo mysliti lze.) 

6. Tré ono též se zbíhá při kterékoli věci částečné. U 
př. na ruce tvé, na které ukazuj eš-1 i komu pět prstů v, uka-
zuješ všecky její případnosti; jeden-li neboli dva, něco jí uka-
zuješ ; žádný-li, nic j i neukazuješ. Tak kdo o stromu vypovídá, 
kořen, kmen, ratolestí, větví, listí, květy, ovoce, všecky části 
stromu vypovídá; kdo ratolest dí, něco o stromu vypovídá; 
kdo pak o stromu mluvě dí křídlo, ten nic nevypovídá, proto 
že křídlo na ptáku něco jest, na stromě nic. A tak všude. 

7. Avšak co prospěje toto vědě ti ? Uhlédáš potom, nyní 
ať stačí, že jsi vyrozuměl terminům (aby's potom nezávadně 
šel před se.) 

S. Budiž, postupuj. 

4* 



Hlava VII. 

Ž e v š e c k o m e z e m i s e uzavírá , by nic n e m o h l o 
ujiti s p a t ř o v á n í mysli. 

1. Všecko jest, kde oba konce s prostředkem i všemi mezi-
tímnými prostředky se vyškytají. 

2. Kraj jest. kromě něhož nic není, počátek a konec 
všeliké věci. 

( ) počítati, pi~vé a poslední, 
.. °_ , ' s o? ( jež lze ) pokládati, spod a vrch, 

pri vececn ^ j rozprostírati, nejmensí a nejvěťsí. 
3. Prvé jest. dříve čehož nic není. Poslední, za čím 

nic, vrch, nad čím nic není; spod, pod čímž nic, největsí 
jest, nad čež nic nenaskýtá se většího, nejmensí, pod čež 
nic nenaskýtá se menšího. 

4. Prostředek jest, co od krajů rovně jest vzdáleno, 
.lako kdyby byly tři věcí, prvá bude prvou, třetí poslední, 
druhá prostřední. Kdyby pět, prvá bude prvou, pátá poslední, 
třetí prostřední. Kdyby pak bylo věcí sedm: prostřední bude 
čtvrtá atd. 1 (2) 3, 1. 2 (3) 4. 5, 1. 2. 3. (4) 5. 6. 7. 

5. Mezítímným prostředkem slově všecko to, co leží 
mezi krajem a prostředkem, jako jest zde v přikladu druhém 
2 a 4, ve třetím 2. 3 a 5. 6. 

6. Vidíš-li, o kolikém poctu koli vyškytají se věcí stupně, 
že toto rozdělení platí, ze dva jsou kraje (krajně naproti sobě), 
jeden prostředek, jiné mezitímné prostředky, budiž si jich 
cokoliv? Vidím. 

7. Uhlédáš potom, že tyto tři věci (kraje, prostředek 
a mezitimné prostředky) ve všem se vyskýtají. Poněvadž 
totiž cokoli jest, bytnosti své počátek a jistotu má, i má 
mezitimné (intermedios) stupně, kterými se jde od počátku 
ku prostředku i odtud zase ke konci.) Uvidím. 

8. Nyní přidávám, že po tomto trém nalézá se. všecko, 
co kdy při věcech jest, jakož i jich pořád, poněvadž zajisté, 
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cokoli jest., má věci nějaké sousedně, a v příčině těch slově 
něco buď krajan neb prostředkem neb mezilimným prostředkem. 

9. Ač ledy věci jsou velmi mnohé a rozdílné i pře-
mnohé z nich ve skrytě se tají; poněvadž pak řád mezi 
sebou mají, nebudou moci ni tajiti se naprosto, ni masti 
nás, ni zasypávali, ukáže-li h-e pořád věcí. 

10. Nebo kde řád jest, tam tě něco prve, něco posléze, 
něco výše, něco níže, něco vetší, něco menší. Kde pale prve 
a posléze, tam také prvé a nejzažší; kde výše a níže, tam 
také nejvyšší a uejnižší; kde větší a menší, tam také nej-
větší a nejmenší. 

11. Prvé ledy a nejposlednější; nejvyšší a nejnižší, 
největší a nejmenší mezemi jsou věcí neboli hranicemi, 
kromě kterých/ nic není, v nich pak všecko. 

12. Tedy postupujíc (při spatřování věcí) od prvých 
skrze prostředky k nejposlednějším, od nejinenších skrze střední 
k nejvělším všecko (nám) přijde v úslrěty. 

13. Aniž na překážce bude ona věcí mnohost nebo 
rozličnost neboli zalmělost, dělali-li budeme opatrně. Poně-
vadž lze uměním (í) mnohé věci ve skrovnosť spořádati (2), 
mnohotvárné v jednotvárnost' uvoditi, (J) ukryté na světlo vy-
vodili. 

14. Nebo které jsou mnohé, mají počet. Které počet 
mají, lze je počítali. Které lze počítali, lze je v úhrny se-
brali. Nebo sbíráme jednolky v desítky, desítky ve sta, sta 
v tis.ee aLd. Sebrané pak v úhrny zdají se nemnohé a po-
stíhají se jistě. Tedy všeho věcí množstva v úhrny stažením 
(to jest, v rody jisté) postihne se všecko jistě, aniž bude 
moci co ujiti. 

15. Aniž mámili bude moci věcí mnohotvárnost' hra-
nicemi svými omezená; protože těže věci proměna není ničím, 
leč úchytem od střední její podoby. A to pochází z rozdílného 
položení částek její. Chceš-li příkladu t Vezmi niť, natáhni 
ji na dél i dostaneš cáry . ObvecF ji, by v se se 
navrátila, dostaneš kruhu Q . Rozepni ji po třech úhlech, 
dostaneš trojúhelníku Zase ve čtyřech (úhlech), bude 
ctverec j j. Obviň rozdílně, bude kotouč ^ J . Vždycky 
aj změněným částek položením jiný vzchází téže věci tvar, 
anobrž nová věc. 

16. Vyšetříme-li tedy v kterémkoli věcí rodě tvar zá-
kladný, jako střední a postihneme-li, kolikerými způsoby to, 
co v něm jest, přistavili lze: ukáže se jistě, že všelikou 
onu rozličnost lze na počty a míry uvésti i že má meze své. 
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17. O ukrytých věcech tak naposledy jest myslit 1 Co-
koli se tají; někde se tají, co někde se lají, někde jest. Co 
někde jest, jest mezi nějakými věcmi. Co jest mezi nějakými 
věcmi, nalézá se mezi nějakými věcmi, hledá-li se toho tam, 
kde jest. Avšak nějaké ty věci jsou mezi všemi. Všecky pak 
skládají se z prvých a posledních, nejvyšších a nejnižších, 
největších a nejmenších i prostředních a mezil,imných. 

18. Kdo tedy jde před se od prvých věcí k nejposledněj-
ším, od nejnižších k nejvyšším, od nejmenších k největším, 
po všech mezitimných věcech, i může připadnouti na 
ony také, které se tají mezi jinými. Zřízené tedy po věcech 
jiti moc má do sebe i ukryté věci na jevo vyvoditi. 

19. Kdo tedy uvidí ony nemnohé věci, z kterých mnohé 
vynikají, a jednotvárné ony. z kterýchž jsou rozloučením 
mnohotvárné a zjevné ony. v kterýchž ukryté se tají, onen 
spolu uvidí m n o h é , r o z l i č n é , u k r y t é , (by nezdálo se na darmo 
pověděno býti mudrcem : Ve velikých i malých věcech r.e-
budiz ani jedna tobě neznáma. Sirach V. 18.) 

20. S Bohem tedy sháněti se budeme po takovém mou-
drém věcí pořadu, kterýby nás veda od prvých, nejnižších, 
nejmenších věcí skrze střední a mezitimné k věcem nejpo-
slednějším, nejvyšším a největším nám ukazoval všecky ony 
základné věci nemnohé, spořádané, zjevné. 



Hlava VIII. 

Něco, k t e r é m á t ř ídy , by, cokoli j e s t , vlastní 
nalézti moh lo sídlo. 

1. Ooko'i mezi mnohými věcmi jest a ničím není, něco 
jest. Než co to něco? a kolikero? Mysli sám, co najdeš. 

2. Kterak to najdu ? 
Odp. Poučím, pozoruj! Mysli si, že nic ještě věci není 

na světě, ni svět. sám, že teprve o tom, by vyvedeny byly, 
se uvažuje i že ty těm, kteří to uvažuji a "o tvém léž smý-
šlení se dotazují, jsi přítomen. A co tehdáž by's byl řekl, 
neb jim, úmysl tobě vyjevujícím, odpověděl, to právě aC nyní 
povídáš a odpovídáš. Což učiníš-li, shledáš, že všecko ve 
shodu půjde a uhlédáš tudíž před sebou obecnou jakousi 
věcí tvárnost'. 

3. Ukládáš mi cosi divného a neobyčejného. 
Odp. Nic. Odvrat toliko smysly své od věcí již vyve-

dených i příze rozvažuj přemýšleje, kterak by je bylo teprve 
vyvoditi. Když uvazování se koná o věcech, jez učiněny býti 
mají, který již potom jesti věcí způsob í Zdali některé již jsou, 
některé nejsou, některé na díle jsou, na díle nejsou? 

4. Které pak ty, které již jsou? Vy, kteří o vyvedení 
věcí uvažujete. Nebo kdybyste nebyli, konali byste nic ne-
mohli. Konejte tedy, uvažujíce. Tedy buďte. 

5. Ale o čem uvažujete? O vyvedeni věci. Ale co jest 
vyvoditi? Něco z nebytí k bytí přivodili Tedy co chcete 
vyvodili, toho ještě není. Tedy již máš něco, co jest, a něco, 
co není. 

6. Avšak i máš něco, co spolu jest i není. Co pak to ? 
Uvažování ono vaše, které již jest počato, dokonáno ještě 
není. Tedy jest a není. .lest totiž začato, není totiž dokonáno. 
Aj něco třetího, co na díle jest, na díle není. 

7. Aj tedy pn>é věcí terminy, vynořující se ze samé pro-
pasti věčnosti! Bytí, nebytí, polobyti. A to položíme mezi klíče 
na odmykáni rozdílných potom tajemství. 
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8. Pokládám, jen dále. Pohleďme jiň na ty věci, kleré 
ještě nejsou, chceme pak, aby byly. Co pak jest to, co chceme? 
by byly, to jest chceme jim dáti bytí neboli bytnost' neboli byt. 

9. Než kde chceme, by ony bytovaly ? Ai'ci již bytují v 
mysli naší, když přemýšlejíce je pojímáme, a bytují v našich 
slovech, když o nich mluvíme. Avšak my chceme, aby ony 
také věcně bytovaly, samy v sobě, kromě mysli a řeči. Aj 
tedy nová trojice, tři způsoby bytování, v ponětí, v řeči, ti věci. 
A odtud pocházejí předně pojmy neboli myšlénky, pak slova 
neboli řeč, naposledy věci. Vidíš-li, že my nalézáme novou 
věcí trojinu v rozumu svém ? 

10. Vidím pojmy mysli, slova úst i vfici samy. Ty pak 
před se postupuj. 

11. Ve směme věci, co pak ony budou? Ovšem něco 
podstatného, způsobného, by podstatně trvalo (subsisteré) 
samo v sobě. Nazvemež to tedy podstatami. A těm, poně-
vadž se mimo bytnost něčeho dostane, nebo zase nedostane, 
vzejde trojina bytostí věcných, aby cokoli jest, bylo podsta-
tou, neboli případkem, neboli nedostatkem. 

12. Co pak to bude případek neboli nedostatek ? Ty sám 
odpovíš, budu-li se tázati dále. 

13. Jen tedy dále. Táži se o vyvedených oněch pod-
statách. Chceme-li, by ony zase brzo zahynuly nebo trvaly do-
někud? Aby trvaly, by bylo se jim diva ti. Tedy přidáme jim 
dobu trvání i nazveme to časem. 

14. I aby se samy pohodlně vyvíjeti mohly, přidáme 
jim za obydlí prostor i nazveme to místem, věcí schránou. 
Zdali tomu tak? Dobrá. 

15. Než vyvedeme-li jednu věc neb několik ! Raději ně-
kolik, na způsobení rozmanitosti. Tedy vzejde věcí množstvo, by 
mohly počítány hýli, i bude počet. Tak budiž. 

16. A poněvadž k rozmanitosti směřujeme, uděláme ně-
které větší, některé menší, i vzejde rozdílná věcí velikost', by 
měřeny býti mohly. Dobrá. 

17. Potom také učiníme některé některých hustší a 
těžší, by sobě na vzájem, kde Iřeba, ustupovaly, i vzejde 
věcí (12) tíhota neboli tíže, by mohly váženy býti. Budiž. 
(A tak budeme míti věci mnohé a> nemnohé, veliké a malé, 
celistvé a prázdné (neboli těžké a lehké) i pojmenujeme toto 
tré (polet, tíhotu a váhy věcí) jménem jedním k o l i k o s t . 

18. Ale však budou tak věci ještě neužitečný, když 
toliko jen terminy místa, času i kolikosti sevřeny jsouce u-
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váznou. Patrně jest je naplnili mocí nějakou, by se hýbaly 
a hybem tím činy nějaké působily. Staniž se. Přidáme jim 
tedy moc, za kterou by mohly, uměly, chtěly se pohybovali 
a hybem oním něco konati. I nazveme tyto moci věcí jed-
nim jménem j a k o s t í . Budiž. 

19. A tyto vlastnosti když nečinnými nebudou moci 
hýli, nýbrž se vyřinovati, vzejďou odtud č i n y věci. Vzejdou. 

20. A poněvadž onen moci výron na věci sousedné 
se rozplývá, stává se, že při všelikém pohybu a všelikém 
činu něco bývá zachvacováno, i vzejdou odtud p o v a h y věcí 
neboli t r p n o s t i . Nevyhnutně. 

21. .Jest-liže pak to tak zpraveno bude, neproměnně zase 
se přihodí, by věc všeliká (podle času, místa, kolikosti i 
jakosti i činův i trpnosti svých náležitě rozstavená) spořádána 
a za řádem k něčemu užiteciia a naposledy za řádem a 
užitkem někomu libá byla. Tak ovšem. 

22. Aj tedy nová věcí trojina, řád , už i t ek , o b l i b o v á n í i 
jménem jedním všecko to, co podstatám přichází neboli se 
přihází (čas, místo, kolikost\ jakost, čin, trpnostJ řád, užitek, 
oblibování) bude p ř í p a d k y věcí. A to všecko, bude-li při 
které věci tak plně, jakož má, řekne se, že tu jest dokona-
losti. A tak snad již rozumíš, co při věcech jest případkem. 
Rozumím. 

23. Což pak, nedostává-li se čeho toho věci které ? Nebo 
bude moci se snad stáli, že, když věci na se vzájem pů-
sobí, jedny druhými se zapletou, urazí, ze svých případků 
se vyzují? Arciže budé moci. A potom se stane, že n e d o -
s t a t k y při věcech vzejdou. Vzejdou. 

24. Což pak, kdyby věci nedostatky až tak hrubě zohaveny 
byly, žebyřádu, užAku i libosti k sobě pozbyly, co se stane? 
Nevím. Třeba to budeme jmenovali porušenostmi., zvrhlostmi, 
potvornostmi při věcech. Dobrá, budiž toto novou pojmů 
třídou. 

25. A tak budeme míti věci z osobná ohledané; a to, 
cokoli ohledávati se bude samo v sobě, bude bud! podstatou, 
neb případkem, neb nedostatkem. Ale ostavíme-li to tak po 
různu rozmetané čili sdružíme některak? Sdružíme příčinou 
zřetelnosti řádu a vespolnélio užitku a příčinou líbeznosti. 
Než kterak f 

26. Nejprve ovšem podvojně, po dvou věci tak všude 
spolu pojíce, by se spolu držely. I nazveme to vzhledy, svazy, 
spojitostmi neboli snoubeními věcí. 
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27. Pak pospolně, věci mnohé sbírajíce buď ledabylo 
na haldu jako kameny na hromadě; buď pořádně, jakoby 
ve zbor, jako kameny v domě, neb harmonicky v rovnou 
váhu. J nazveme to hromadami, sbory, soustavami věcí. 

28. A tak máš věcí postižitelných třídy, kromě kterýchž 
nic není, co lze pomvsliti. 

29. Zdali tak ? Tak naprosto. Uhlédáš to tudíž, až pří-
činou vniterního řádu znova ohledávati budeme všecko. Viz 
jen, by's toho účastnil se pozorlivě. 

30. Dám 11a to práci, .len mi tak na oči postavuj všecko, 
bych jasně a místně viděl všecko. 

Posuzovatelům. 
[I. Že naše věcí uvažování nepočíná tím, co jest, než 

tím, co se myslí, nech at! prosím uznáno jest, že se děje 
za předSležitou příčinou. Nyní totiž neobíráme se přirozenými 
věcmi, než metafysickými. nevstupujeme ve svět než v obor ideí, 
v mysl naši, abychom po samém věčného světla (v obrazu 
jeho stkvícím se) blesku poznávajíce, co, koliké a jaké atd., 
co býti může nebo nemůže, prvé, prosté, čiré, vší hmoty 
odlouštěné (neboli odl.ažité) pravdy postíhali i podle nich 
potom po pravdách druhotných, složitých, s věcmi smíše-
ných a srostitých snáze se sháněti i nalezené bedlivěji zpy-
tovati a sličněji v řád srážeti mohli. 

2. Že pak mezi oněmi věcmi, o kterých se přemýšlí, 
prvý se naskýtá rozdíl mezi těmi, které jsou a nejsou, a na 
díle jsou, nadíle pak nejsou, i to nech ať případně se projeví 
na tomto místě, kde tak vědomosti jako nevědomosti naší 
meze se hledají (ba protože prvé prameny věcí se hledají). 
Poněvadž totiž všecky věci určité nejprve se vymezují bytím 
a nebytím (jelikožto jednokaždá po tom, co má, a po tom, 
čeho nemá, to jest, co est), bylo nejprve třeba dobrati se 
pramenů těchto od samé věčnosti sobě protivných. Než i 
myšlénky obírají se kladem a odporem; řeč pak, aby významna 
byla, neomezuje se jinak, než slovy a neslovv. Všelikterak 
pravdivě tedy jsou bytí a nebytí prvé všelikých věcí meze 
i zavírají všecko v sobě. 

3. Budiž také poznamenáno, že mezi prvou tuto pro-
tivu, bytí a nebytí se vkládá třetí věc, na díle bytí na díle 
nebytí, ana to idea velí. I bude to s dobrým prospěchem 
na vyhledávání takového středu účastnosti při všelikých 
nižších protivách. Což poněvadž všude náležitě jest. nalezeno, 
dá to do rukou klíč, kterak sjednávati neskonalé, zvláště 
pak odporné věci, i bylo kořen toho způsobili zde, při prvé 



a prostičké protivě. Ani že jinak se nemělo neb nemohlo, 
lépe vysvitne, až vysvitne, že tak teprve všecko bude plynné 
a světlé. 

4-. O slovu p o l o b y t i obrany iřeba-li ? Totiž semi polo 
se slovesy se neskládá? ale však vyškytá se složené s to-
lika příěestími, polootevřený, polovyfdlený, polov ařený, polo-
dokonalý atd. Proč bych tedy též česky neřekl polootevHti, 
polovypáliti, polouvařiti, polodokonati f I proč ne polobýti?] 



Hlava IX. 

Že nic se věcem všude přiměšuje. 

Cokoli není ni vším, ni něčím, l,o jest ničím. (Totiž 
ne věcí, ne myšlénkou, ne slovem.) 

2. Kdekoli pak něco jest, tam Laké jest nic. Nebo vše-
liká věc, která, by něco byla, se omezuje, má něco v sobě, 
odkud se působí; a něčeho nemá, co jiné věci mají, od 
kterých se právě tím dělí, ono pak právě, čeho nemá, slově 
její nic. (U př. suk na sítí jest nic, proto že ho není. Tak 
oko, jazyk, ruka na kameně jsou nic, pokud jich tam není.) 

3. Něco tedy a nic pH věcech jsou sfolumezny, kde jedno 
přestává, druhé nastává. 

(Tak všeliká řeč počíná mlčením a skonává se na 
mlčení; vkládá-li se do ní chvilenka pomlčení, řeč bývá 
zřetelnější.) 



Hlava X, 

Vniternější věcí osnovy záležejí 1) na členitosti, 
schematismu i parallelismu; 2) kterak j e všude 

spatřovati atd. 

Osnova slově věci nějako složeni lakové, kde části 
celek působící ostávají nezmatené, řádem jistým rozložené 
i svazky jistými svázané. 

(Nebo kde se věci vesměs na kupu házejí nebo matou, 
neslove to osnova, nýbrž viíchanice.) 

2. Rozumím. Ale proto, že jsou osnovy věcí rozdílný, čeho 
mám šetřili, by cli. jim rozuměl ? 

Odp. Vyrozumíš-li při věcech členitostem, schematismům 
i parallelismům, vyrozumíš osnovám při věcech. 

3. Jaká ty mi po tvorná slova vylévati začínáš! Nic, vy-
světlím všecko. Vidíš-li, že tvé tělo všecko jest členito? v 
klouby a údy (hlavu, ruce, nohy, dři 1c) rozděleno? i že všecky 
tyto části zase se dělí v drobnější články až do nejdrobněj-
ších kůstek, inasisk, žilek atd., i že všecko od sebe jest roz-
děleno polohou, úkonem i jmény? 

4. Vidím, než co z toho? Rovně též třeba, by členito 
bylo, cokoli myslíme, mluvíme, konáme. Nebudeš-li uměti 
rozeznávati ro/ dílnostl částiček zbíhajicích se v jednOkaždé 
věci, nenajdeš nikdyjpořádu v nižádné věci. 

5. To-li tedy jest členitost věcí ? Co tedy bude schema-
tismem ? 

Odp. Schematismus (latině habitudo, Kom. Janua 279. 
jmění, způsob) jest částek v celku jistý útvar, za kterým se 
ony k sobě vespolek tak neb tak mají. Vidíš-li, že v tvém 
zase těle kterýkoli úd (až do nejmenších článků) z jistých 
částiček tak utvořených se skládá, že jej zrušíš, přestaviš-li co ? 

6. Arci že, nebo přestal by býti tím, cím jest, a takovým, 
jakým jest. Tak jest všeliká věc a všeliké o věci kterékoli 
myšlení, jisté své částky i částek rozložení mající, kteréž 
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trvá-li, trvá, mat.e-li se, mate, ruší-li se, hyne. (Příkladem 
budiž, eo prve (v hl. VII. § 15) jsem položil o niti, která 
působí rozličným částek položením rozličný ze sebe tvar. 

7. K lepšímu pak schematismu vyrozumění šetři tohoto 
trého : 

1) Kde při věci žádných není částek, tam nižádné ho 
schematismu. 

2) Kde toliko nápodobné jsou jčástky, tam schematismus 
mdlý. 

3) Kde všecky částky ne nápodobné, tu schematismus jasný. 
8. Ničemu nerozumím, leč mi napomůzeš, přidada pří-

klady . . 
Odp. Napomohu. Prvého příklad budiž do arithmetické 

jednotky, (1) nebo tu kterak přestavíš? Nikterak, protože 
jediná jest, přestavili ji nelze, jakož ani 2) nebo 3) neboli 
4) atd. Jednokaždá číslice tato, kdekoli jest položena a kte-
rakkoli položena, nic než vždy totéž bude a vyznamenávali bude. 

9. Pak-li touže číslici zdvojíš nebo znásobíš, bude moci 
přestavena být.i. ale o témž vždycky schematismu, jako 11 
jedenácte, 111 sto jedenácte, 1111 tisíc jedno s t ) jedenáct. 
Tak ve vzduchu, vodě, písku a prachu kterémkoli, poněvadž 
částečky všeckyjsou nápodobné, kterakkoli je přestavíš, vždy 
bude totéž. 

10. Než obeř číslice rozdílné (nenápodobné) a přesLav, 
uhlédáš rozličnost, jako 12 a 21; též 123, 132, 213, 231, 
312, 321 at.d. (Toho jest. úhrn: Dvě rozdílné číslice mohou 
přestaveny býti dvakráte toliko (jako 12, 21), tři třikráte dva-
krát, to jest šestkráte (123, 132, 213, 231), čtyři šestkráte 
čtyřikrát, to jest čtyřiadvacetkrát atd. neskonalou schematis-
mu rozličností. * 

11. To sice do číslic patrno, zda-/i i jinde! Týž naprosto 
jest způsob věcí všelikých, tvary od sebe se dělících, ač 
jinde ne jednostejně patrný. Přestav však (u příkladu) při 
stromě, v živočichu, v člověku částky, zdali nevzejde něco 
jiného a jiného? Všecky totiž věci toliko jen schematismem 
(který tvarů jest základem) se dělí: zlato od stříbra, stříbro 
od mědi, pšenice od ovsa: obličej člověka lohoLo od obli-
čeje člověka druhého, vtip od vtipu, vada od vady; neduh 
od neduhu atd. 

12. Oddáš tedy na to práci, abys je před očima mysli mé 
všude otvíral. Učiním to milerád, ráčí-li moudrost! je přede 
mnou otvírati. 

* Srovnej Komenského metoda jazyků nejnovější hl. III. 20. 



63 

13. Chápu-li věc dobře, byli bychom všickni moudří a 
jako vševědoucí, kdybychom všude předvídali schematismy věcí. 

Odp. Právě díš, tak jest. 
14. Potěším se, bude-li lze. Již pak pověz, co jest pa-

rallelismus ? 
Odp. U geometru šlovou rovnoběžnými dvě přímky/ 

nebo jich několik, tak vedle sebe vespolek běžící, že se nikdy 
nesbíhaji, jako — 

(Takového mi parallelismu ohledávej mezi údy svého 
těla. A těch jest buď po dvou, jako oči. uši. líce, ruce, nohy, 
protivnou polohou příslušně proti sobě postavené, ostatek 
po všem všudy podobně majíce; neb jsou několiké také sobě 
parallelně naproti stojící, jako prsty rukou a noh, patero jich 
proti pateru; žeber pak dvanáctero proti dvanácteru, zubů 
šestnáctero proti šestnácteru.) 

15. K čemu prospěje při věcech ostříhá ti parallelismu? 
Podivuhodným to bude uspořením věci mnohé pojednou a 
jednou vykládali a postíhali tudy, že všeliké rovnoběžnosti 
vždy spolu se hráli a kolikrátkoíi potřeba bude, že rovno-
běžnost v rovnoběžnosti se hledali, nalézali, pořádali bude. 

16. Vysvětli mi to příkladem. 
Mějž sobě jedno i druhé. Věci a o věcech myšlénky i 

myšlének obraz, řeč, jsou cosi rovnoběžného, spolu tedy 
lze je podávali, by věci. jakož jsou, tak se v mysl vštěpo-
valy, mysl pak zase by touž sebe podobnost vštěpovala v 
řeč. V reáliích pak věci přirozené, řemeslné, mravné, duchovní 
na mnoze týmž se mají k sobě způsobem, jako vzdělávání role, 
zahrady, vinice, těla, vtipu, svědomí, církve atd. (Nebo kte-
rých a kolik a jakých vyhledáváme věcí v tom neb v onom, 
týchže, tolikéž a takových v jiných těchto připadnostech.) 
A kolik nemocí přihoditl se může v jednom tomto (věz v 
zahradě nebo v těle lidském), tolikéž může ve svědomí, 
církvi státu, škole atd. I budou podobné úkazy (kterak po 
způsobu nemocného náleží jej léčiti), příznaky, léčení atd. 
A to jest parabol (moudrosti dvakrát očité) základem, kde 
znamenitým způsobem jiné v jiném spatřovati se podává.1) 

!) Komenský sepsal latině Moudrost' dva- i třikrát očitou, jiné 
v jiném bystře vidoucí i jiné skrze jiné mocně ukazující, t. j. o velmi 
mocném užitku metody synkritické na vystiženi věcí tajných, na vy-
světlení zatmělých, na prokázaní pochybných i na spořádání zmate-
ných. A tato rozprava, píše Komenský, kdyby bývala nebyla ztrávena 
plameny, dodala by tomu světla, zde položena jsouc, proto přece sluší 
něco říci o té věci. 

33. Synkritickou u vyučování metodou nazývám, kde věc mysli 
na vidu ni se nerozbírá sama v sobě (jakož stává se při analytické), 
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17. Poznávám již, že řádu ve věcech i moudrosti v mysli 
tríij jest základ, členitost, schematismus, parallelism; než bu-
deme-li moci to všude nalézati ? 

Odp. Smyslu projeví se to téměř všude, obere-li se 
všude trůj výklad co, skrze co a kolika způsoby věc kde 
která jest. 

18. Jasněji to vylož. Pozoruj tedy! Při všeliké věci. 
kterouž jest. dokonce poznati, tré sluší k nejviíiternějšímu 
uvažování: Co, skrze co, kterak něco jest, nebo být.i může. 

(Nebo cokoli jest., musí býti něco, protože kdyby nebylo 
něčím, bylo by ničím. A musí býti skrze něco, (to jest, míti 
do sebe něco, odkud jest tím, čím jest) protože, co nic v 
sobě nemá, odkud jest, toho není; a býti některak, protože 
co nikterak není, není. A toto tré nazývají filosofové bytností, 
bytí principy i bytí způsoby; a tyto názvy zachováme sobě. 

19. Zachovejmež, ale ty vysvětli mi je p>i>e. Bytnost' 
jest to, kudy věc jest tím, čím jest, nejvniternější totiž a 
bytná její zpftsoba (forma). Filosofové někteří zovou j i hrubě 
ale významně kterakostí (quidditás). 

Princip bytí jest to, odkud věc má bytnost. T nazveme 
to potřebami věcí. jako právníci a ingredienciemi (součást-
kami), jako lékaři. 

ani skládá se (jako při synthetické), nýbrž srovnává se s jinou jakousi 
věcí téže podoby, která zjevněji ukazuje své příčiny, části, účiny a jiné 
své případnosti, by co nedosti poznáváno bývá samo ze sebe, pozná-
valo se ze své doby. A v této věci mnoho že jest světla, shlédli staří, 
jichžto moudrost' v tom téměř byla všecka, by znamenajíce věcí přiro-
zených a občanských způsoby symbolů se jímali. A to jmenovitě o 
mágech perských připomínaje Verulámius svůj o tom vsouvá soud: že 
symbolizace ony věcí nejsou pouhými podobenstvími (jakýmiž se mohou 
zdáti lidem ne hrubě prohlédavým), nýbrž naprosto jedněmi a týmiž 
přirozenosti vyšší (věž boží) sledy a znamenečky rozličným hmotám 
vštípenými. A tato věc že ještě není vypsána opravdově, poněvadž stě-
žuje sobě znamenitý Aristarch, o to pokusiti se co zbraňuje? 

34. Pustil jsem se tedy ukázat, že moudrost' tato jest dva- a tři-
krát očitá, poněvadž touže prací ne dvou toliko, nýbrž i několika věcí 
(kterékoli podobně se k sobě mají, po též idei spůsobeny jsouce) nej-
vniternější projevuje se povaha. U příkladu, kdo přirozených těla svého 
údů zná polohu, úkon, svazy, a vzcházející odtud svornosti zákony, ten 
snadničko prohlédne při těle kterékoli pospolnosti lidské (rodiny, státu, 
církve atd.) všeliké ke svornosti potřebné věci i zákony. Nech ať se 
nahlédne, co z takové synkrise vyvabuje apoštol Pavel I. Kor. X I I . 
v. 12. atd. 

35. Tímto jest, že namnoze nás tím způsobem Bůh netoliko o hlubších 
svých tajemstvích (která by námi skrze se nemohla býti pochopena, mohou 
pak jinudy jako v zrcadle ukázaná, Jan I I I . v 12 a I. Kor. X I I I . 12.). 
alebrž i o našich povinnostech poučuje, nám uk r uje tu svá při tvorech 
díla, tu lidské skutky, tu zamyšlená podobenství a paraboly. Tak plno 



21. Způsob jest to, co působí, že věc táž tak neb tak jest. 
(Nebo může cokoli jest., jinými a jinými býti způsoby.) 
22. Toho trélio, poněvadž při všeliké věci jest vyhle-

dávati, jest l.o při všeliké věci vykládat.i. Než tak, aby- byt-
nost ukázána bvla pravá, principy právě bytné, kteréž, dány-li 
jsou. věc jest. dána; způsoby na konec možné všecky. Jinak 
nebude moci býti známost věcí pravá, plná, neomylná. Nebo 
cokoli jest, samo v sobě jest jako kruh, mající střed, obvod 
i paprsky své. Středem příhodným věci kde jaké jest byt-
nost její, která odevšad omezuje se obvodem potřeb svých, 
dělí se pak ve výseky nové paprsky způsobů. Na to tedy jest. od-
dávali práci, by střed právě středem byl, nepohnutým čímsi; 
obvod pak plně aby okolek věci zavíral, kromě kterého by 
nic z něho nebylo, v něm pak všecko ; paprskové naposledy 
aby zděláni byli, kolik téže věci nalezáme rozdílů, ni více, 
ni méně). 

23. Příkladem ať věc ozřejmí. Chci míti kouli. Co jest 
tedy koule? který její bytný tvar? Dokonalá odevšad okrouh-
losť. (Nebo sic i kruh neboli kolo maji okrouhlosť, avša'c ne 
jinak než na šíř; a válec, avšak toliko na šiř a na dél; do-
konale okrouhlo jest to, co na dél, na šíř a na hloub, to 
jest, odevšad jest okrouhlo a slově kulí.) 

24. Skrze co pak se toho dochází, by něco okrouhlého 
bylo? Trého vyhledává se neúchylně 1) h m o t y způsobné 
kroužili se, 2) nástrojů kroužících, 3) řemeslníka nástroje ke 
hmotě přičínějíciho i je řídícího. Rude-lí dáno toto tré, bude 
koule: bude-li odepřeno třeba jednoho kusu, nebude. 

25. Kterak pak múze se kruh měniti f Nemůže, protože 
jediný má, prostičký i neproměnný tvar (leč snad že někdy 
maje se točití, na osu se přidělává, někdy bez osy se osla-
vuje maje se kolotati). 

26. Při všeliké tedy věci nebo pojmu mysli, ukázes-li mi 
toto tré (Co, skrze co, kterakV Ovšem. Ustavičnou nám bude 
metodou, by cokoli rozbor podá, to 

toho jest písmo boží, že synkri t ická metoda může hodně položena být 1 

za klíc od tajemství . A zajisté že umění jde po přírodě^ jest i na bíle-
dni (což ukázal jsem i v lil. XIV. didaktiky veliké); proč pak by tedy 
moudrost ' nešla po př í rodě a umění ? Naprosto moudře vede sobě, kdo 
sobě pověděna mní ona k Mojžíšovi s lova: »Hlediž pak, aby 's udělal 
podle podobenství toho, kteréž tobě ukázáno jes t na hoře.« (II. Mojž. 
XXV. 40.), t. j., k terý vzhlédaje na díla boží. jako po^ pravidle své 
skutky tvoří a přetvořuje . Řekl-li tedy kdos při studiu řeěnictví, ne ne-
př ípadně: mnoho prospěl, komu Cicero se líbí, čím pravěji , m á pra-
veno býti při studiu moudrosti , mnoho prospěl, komu díly svými (když 
j im pravě i n m u m ě l ) líbí se Bůh. (Věječka Moudrosti. Com. opera IV. 
st. 46—47.) 
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I. výměrem od jiných bylo rozdělováno, ku postavováni 
na světlo při věcech rozdílů (neboli členitostí). 

II. rozvrhem v bytné své kusy rozebráno bylo, by. kterak 
části v celku jsou položeny (i tudy schematismus) se pro-
jevilo. 

III. rozdělení pak teprv aby druhy v tom obsažené 
(jakoby rovnoběžnosti) vyčítalo. Chápeš-li ? 

27 Bitde-Ii všecko tak sřejmo, důvěřují se, že nic tu 
nebude nad můj schoý. Dověř se. že zřejmější ještě budou 
částečnosti, než mohou býti tyto obecné věci. 



Hlava XI. 

Myslitelné co j e s t 1). Odkud pochází 2). 3). 
Kterak v bytost', v nebytosť, polobytosf se 

dělí, 4, atd. 

Myslitelné slově, cokoli na mysli přemítati lze, jako do 
nekonečna. v 

2. Nebo dána jest věcem neskonalá rozličnos?; 'mysli. 
neskonalá jemnost, myšlénkám neskonalá hbitost a líbeznost. 

Nenasytí se oko hleděním, aniž se naplní ucho slyše-
ním, praví Šalomoun (Kazafet I. 8), anobrž mnohem méně 
mysl přemýšlením. Nebo oko, ucho i jiní smyslové někdy 
ustávají a odpočinutí potřebují, kterého se jim také dostává, 
když my spíme, avšak myšlení že ani tehdáž nepřestávají, uka-
zují nespání. Naprosto ustavičným nepostojem (perpetuum 
mobile) jesl. mysl lidská, pokoje netrpělivá, pokoje nepově-
doma, než přivor potřebující, by nelíyla čímsi těkavým a 
kolotavým, nýbrž pevným a stálým i opravdovým. Nebo 
právě Siraoh (XXXlil. 5.): Myšlení hlásná jsou jako vozní 
kolo; l.očí se, leda se točila, namnoze kromě kolejí; myšlení 
pak moudrého člověka mají býti jako Ezechielova kola, plná 
očí i všecko prostranství mezi nebem a zemí (mezi všemi konci) 
vyplňující i plná ducha života, .v ním jdoucí a s ním se vra-
cející (Ezech. I. 1.7), to jest ve všem všudy rozumná, věcem 
nic nepřitvořující. Čemu naučíš-li se i ty také, moudrým 
budeš. Pozoruj tedy! 

3. Které pak jsou to myšlének přívory 1 kterak se dělí 
nejprve f 

Odp. Podle bytnosti věcí. Nebo cokoli myslíme, to buď 
jest nebo není, neb na díle jest, na díle není. Jako tráva 
na louce jest v létě, v zimě není, na jaře jest a není; protože 
teprve býti počíná, na podzim rovně též, protože jest pokosena, 
že ostatky toliko některé ostávají, i říci můžeš, že jest. a není 
(neboli, co též bude, že ani jest ani není). 

6 * 
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4. Kořeny tedy všech rozdělení jsou bytí, nebytí, polobytí. 
Bytí lze nejede nalézli. 
Nebytí nelze nikde nalézli. 
Polobytí nelze nalézli dosti patrně. (Viz lil. VIII. pozn. 4.) 
5. Co jest, slově bytost. Co není, slově nebytost. (.lako 

totiž cokoli žije. slově éivok; a cokoli moudré jest, mudrcem ; 
a cokoli odpočívá, odpočívající: tak cokoli jest, bytost) nebo 
jako od praesuni (přítomen jsem) praesens (přítomný); absum 
(jsem nepřítomen), absens (nepřítomný), potis sum (mocen 
jsem), potens (mocný): tak od sum (bývám), e/is (bytost).) 

6. Bytí, nebytí, polobytí říká se jak o všem, tak o ničem 
a ničem. (Nebo když se tážeš: Jsou-li tam všichni? odpovíš 

jsou, když naprosto nikdo nenepřišel. Nebo nejsou, když 
někteří nepřišli. Nebo téměř všichni jsou, když sotva někoho 
pohřešujeme. Příliš málo zajisté pokládá se téměř za nic. Tak 
o něčem a o nitem) 

7. My pak nejprve uvažovati budeme bytosti, pak polor 
bytosti, naposledy nebytosti. 



Hlava XII. 

Bytosti c o ? 1) pr incipy je j í , 2) rozdě len í na 
věcnou , myslnou, slovnou, 11) a t d . 

Bytnost jest. tedy, cokoli jest. A její bytností jest bytí. 
2. Principy jsou 1) že muže se konat i, 2) že se koná, 

3) že se dokonává, nebo že bytuje. Nebo možnost\ početí, doko-
nání. Nebo (běžnými filosofův názvy) moc. vloha, skutek 
nebo byt, Nebotě třeba, by věc mohla se konali, prve než 
se koná i aby se konala, prve než se dokoná neboli zdo-
konalí, by byla nebo bytovala. 

8. Prvou tedy bytosti potřebou jest, aby cokoli má 
byli, bylo možné (u př. dum z kamenův aby vystavěn byl nad 
zem, lidmi). Nebo co v sobě jest. nemožné (jako aby kameny 
samy od sebe sletěly se na útvar domu, nebo dům aby 
vystaven byl ve vzduchu visutý), to nikdy se nestane. 

4. Druhé, třeba jest, aby možné nastrojovalo se ke skutku 
(u př. aby kameny nebo dřeva sekána, svážena, ve stěny 
pořádána byla atd.) Sic jinak, budiž něco tisíckráte možné, 
však nebude-li nikým nastrojeno, nepřijde ve skutek, protože 
nic samo sebe nečiní. (Jako nevystaví-li nikdo domu, nebudě ho.) 

5. Naposledy třeba netoliko věc nastrojili, nýbrž i do-
koná složili, spravili, dokonali, dovršili, aby skutečně se stala, 
co mohla býli a k čemu nastrojována byla, aby byla. (Věc 
totiž udělaná a na polo udělaná, však nedokonaná, není 
věc, nýbrž věci pokus nebo hrubý počátek. Aby tedy věc 
byla, má býli udělána, dokonána, dovršena, a má bytovati.) 

li. Možnost' tedy jest bytosti principem prvým,ještě skrytým, 
za kterýmž věc, která nebytuje, ale v, svých přícinách se tají, 
může být i odtud vyvedena a tak sama v sobě býli. 

7. Vloha jest bytosti počátkem, za kterým, co mohlo býti, 
již počíná býli (t, j. vzcházeli ze • svých přícm). 

8. Skutek konečně nebo byt (nebo jsoucnost') jest bytosti 
dokonáním, kterýmž bytost' bytuje kromě svých příčin. 
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9. A to o principech byli. Prvé z p ů s o b y bytování 
jsou podle toho, kde bytosti jsou, nebo se naskýtají. 

10. Naskýtá se pak bytost buď sama v sobě věcně by-
tující, jako jest slunce na nebi, neb bytující v mysli, jako 
jest slunce mnou myšlené v mozku, nebo naposledy v ústech 
neboli na papíře, jako zde napsané, a líbí-li se, tebou vyslo-
vené s lunce . 

11. Z toho pochází prvé ane jvyš š í rozeznávání by-
tosti u věcnou, mys/nou a slovnou, nebo u věci, pojmy (nebo 
ponětí), slova. (Dobře tomu rozuměj, nebo nestává bytosti 
čtvrtého způsobu.) 

,12. Věc jest bytostí hotovou; pojem, bytostí myšlenou, 
s l o v o bytostí ústy nebo pérem pronešetiou. 

13. Bytí lze nalézti v počtu věcí ; myšlenu býti, lze 
nalézti v něčí mysli, vypověděnu býti, lze nalézti na jazyku 
nebo na papíře. 

14. Věci nejprve jsou, potom se myslí, naposledy koná 
se o nich řeč. (Nebo kdyby nebylo žádných věcí, nemyslili 
bychom sobě žádných, aniž by mohla se díti slova o tom, 
co se nemysli. Proto i Bůh nejprve stvořil svět věcmi plný, 
pak člověka, vystrojeného zrcadlem mysli, naposledy pustil 
mu vůli,, by jména věcem rozdával.) 

15. Věci jsou cosi samy v sobě; pojmy jsou věcí na 
mysli podobizny; slova jsou čluny pojmů mysli do mysli dru-
hého. (Aniž pak, my lidé, kteří mysli těly obemknuté i tudy 
od sebe vespolek pomknuté v sobě nosíme, můžeme jinak 
druli druhu pojmy své ukazovati, než po slovech.)') 

16. Slova tedy zakládají sena ponětích, ponětí na věcech, 
věci samy na sobě; nebo jsou to, co jsou. (Ták totiž,'kde 
kdo mluví, jak to mysli pojímá; pojímá pak, jak sobě věci 
vštěpuje. Než věci jsou to, co jsou, leč je v sobě myslíme, 
leč jich nemyslíme, nebo myslíme právě neboli chybně. 

17. My tedy předně ohledávati budeme věc í množstvo, 
řád, zákony, za tím koncem, abychom mysl vzdělávali věcmi 
i abychom se učili věci přiodívati jistým příhodným vyjmeno-
váním. (Totiž po zákoně parallelismu. Viz na hoře X. Í5. 16.) 

18. I abv se lépe projevilo, že tytéž jsou věci, myšlének 
i řeci cesty a zákony, přičiníme k týmž věcným rozdělením 
a pravidlům příklady také my siných a slovných bytostí. 

Ku § . 2 . 
| Kdyby svobodně íilosofovati lze bylo (lze by pak bylo, 

kdybychom filosofovali jazykem některým běžným, ještě ne 
terminy technickými, zvykem již ujatými napřed nezaneše-

1 Viz Kom. metody jazyků nejnovější II. 20, 13. 3. 
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nýtn), snáze bychom mohli naši vyjadřovali inysl; i snáze 
by odtud rozumu se dobíral čtenář (obzvláště ještě nefilo-
sof). Než^kdvž svědomí sobě děláme hýbati termíny, které 
uložili otcové, aniž bychom chtěli viděni býti nerozvážlivými 
nových věcí vymysliteli ni toho se dopustiti, by žáci našim 
rozumějíce názvům, nevvrozumívali cizím po zvyku ujatým: 
třeba bylo zachovati názvy ujaté, jak tytýž lze bvlo, buď ve 
smyslu známém neb maličko nahnutém na lepší a plnější 
vyznamenání, by matena nebyla harmonie věcí. Této věci 
příkladem zde také budiž, kde vyjadřujeme principy věci 
názvy ujatými moc a skutek, než přiberouce k tomu (z 
etické peripatetiků nauky) třetí název, prostředek, vloha, 
bez kteréž nepřichází se nikdy od moci ke skutku. Než 
poněvadž moc činný má význam i jest vlastně princip 
činu: přiložil jsem případnější a tomuto místu vlastni mož-
nost, totéž pak jinak také vyjadřuje tím, že se něco může 
konat i, že se koná, dokonává. A toto poslední vyznačování 
utvořili jsme, po analogii těchto činných názvů, moci konati, 
konat.i, dokonati. 

Ku §. 11. a nás]. 
Není příčiny, proč by někdo se domníval, že se to tak 

po zvůli děje ; velmi bytně od sebe vespolek rozdílno jest 
ono tré. Nebo bytpsť věcná nejprve jest i býti by mohla, byt 
pak žádná mysl jí nepřistála jí pošetřovati. jako by byla, 
kdyby byl nebýval žádný spatřovatel, anděl nebo člověk, 
uveden na svět v byt vyvedený. Když pak oni uvedeni byli 
teprva vzešel původ bytostí mvslných. 2) Zase pak kdyby 
mysl, věci ohledatelka, jediná byla i tvořila v sobě všeliký 
možný bytostí my siných voj, nebylo by třeba jiti ke slovům, 
protože nikdo toho nemá potřebí, by sám se sebou mluvil, 
obrazy věcí, pojmy svó, sám skrze se spatřuje 

8. Ale že Bůh chtěl, by umosí byli lidé, z nichž kde 
kdo své v sobě zavřené nosí mysli zrcadlo: by své sobě 
ukazovat i mohli pojmy, třeba bylo nového také bytosti rodu, 
přelétavého s mysli do mysli, věz řeči, jejížto slova obrazy 
jsou obrazův i vyjadřuji věci po pojmu za vespolným se 
myslí snesením. Krátce, jakož sen Faraónův (spící mysli 
ukázané viděni) rozdílen byl věcně od jeho vypravování ra-
dám a od snu vyjeveni: tak kde kdo z nás své má my-
šlénky, své řeči. své věci; i jsou myšlének plny všecky an-
dělův a lidí mysli; řečí plnv jazyky a "knihy, dě! veškeren svět. 

3) Srovnej s tím metody jazyků nejnovější hl. II. 6. 
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•Zatím: toho jest, 'šetřili, bývají-li pojmy a slova-uvasor 
vána" hmotně, se nejsou nic rozdílného od bytosti věcné, anobrž 
be jsou bytnost' nejvěcnějsí. (Pojem- totiž jest obrazem věci 
věcně mysli vštípeným ; slovo- pak jest. věcným zvukem ústy 
vypuštěným, to jest tvarem nějakým, věcně ve vzduchu á 
zatím v ucho. nebo psané-li jest, v papír a pak po světle v 
oko vpravenými) Formálně pak bývají-li uvažovány, nejsou 
věcmi, nýbrž pojeni jest obrazem věci. slovo pak obrazem pojmu, 
Obraz totiž mého obličeje v zrcadle jest pravým a věcným 
obrazem, přece pak ne pravým a věcným obličejem mým. 
A slovo toto kM jest pravou bytosti, přeci stavující obraz 
pravého koně, avšak proto přece ne koněm :i.J 

3) Komenského metody jazyků nejnovějši lil. II. 20. 3. a vůbec 
všecku hlavu II. : 



Hlava XIII. 

O bytosti věcné, která t rojako byla uvažo-
vána a uvažovati se m á : po různu, podvojně, 

hromadně. 

Bytost' věcná jest, co bytuje samo v sobě, kromě mysli. 
Věci totiž jsou to, co jsou, byť pak nižádným stvořeným 
rozumem ani chápany ni jmenovány nebyly. Takovými pravdě 
podobno jest, že některé jsou. kterých my lidé nevíme ni 
jměnovati, ni že jsou. 

2. Ve věcnosti zbihá se (1) bytovat/, 2) v savm sobě, 
3) kromě mysli. 

3. Způsoby věcí jsou býti jednotlivě,podvojně, pospolně. 
(Pozoru zde třeba, protože zde se odkrývají kořeny mnohých 
věci, jimž jest ze základu rozuměli. Něčím jiným jest. věc 
kde jaká sama v sobě uvažovaná, něčím jiným s jinou, 
jiným čímsi mezi jinými věcmi. Sama v sobě jest to, co 
jest, s jinou, jest družkou druhé ; mezi jinými, jest nějaká 
jich část, tak ne!) tak. Žádného tohoto způsobit nelze odjati 
které bytosti, nižádného čtvrtého neb pátého přidciti. Aniž pak 
můžeš , kterou bytost ohledávat! jinak než bud samotně nebo, 
prostě, jak jest samá v sobě, jako kůň; nebo vzhledem k 
jiné, jak spojena jest s některou jinou, jako koňák (t. j. člověk 
na koni sedící), neb naposledy obstižně neboli soujemně, 
jakož s jinými celek nějaký působí, jako jízda, to jest,, četa 
koňáků.) 

4. Býti jednotlivě, jest býti něčím samo v sobě, bez kte-
rého k jiným věcem vzhledu. Jako člověk, sám v sobě jest. 
člověkem; hvězda, hvězdou; světlo, světlem; stín, stínem; 
myšlénka, myšlénkou; slovo, slovem. 

5. Býti podvojně, jest býti něčím druhému komusi, .lako 
člověk člověku jest otcem neb synem, pánem neb otrokem, 
učitelem neboli hákem, přítelem neboli nepřítelem;. a. tak ne-
skonale ve. všech rodech vqcí. (Nebo nic nikde není tak, velmi 
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od jiných věci odděleno, by samotno bylo naskrze, spolu 
se drží s čímsi druhým neb k tomu patří, kterýmkoli na-
posledy způsobem. A to vyšetře moudrý Sirach takto vypo-
věděl: Všecko po dvém jest, jedno naproti druhému. (XLI1. 27), 
a v hlavě XXXIII. 1tí. Uhlédáš ve všech skutcích nejvyššího 
dvé proti dvému a jedno proti druhému. Tak sluší myšlénka 
k věcem, kteréž myslí; slovo k mysli, kteréž něco hlásá.) 

6. Býti pospolně. jest býti s některými věcmi sdruženu, 
by způsobeno bylo s nimi něco samo sebou dokonalejšího. Jako 
člověk u vojště jest buď vůdcem neb plukovníkem, neb set-
níkem neb desátníkem, neb prostým vojákem, a tak po všeli-
kterakých věcech. 

7. Podle třetího tedy způsobu tohoto přijde nám uva-
žovali bytosti 1) jednotlivé neboli prosté, 2) podvojné neboli 
vzhledné, 3) soujemné neboli pospolné. 

Ku §. 3. 
[Napomenuli jsme žáky, že pozoru zde třeba. Nes i 

posuzovatelů zde třeba mi poškubnouti pozorností, protože se 
obíráme věcí velmi znamenitého dosahu; a takbude- l i právě 
pochopena, bude moci mysli mnohých sprostí Li zmatků. Na-
prosto jako při vedení kruhu Lrého třeba šetřili, 1) by střed 
pevně stál. 2) by krusidla nohy (dvé to podpor) nezměněny 
zůstávaly, 3) by z téhož středu, týmž noh ivztažením, plocha 
obvedena byla. (Opustíš-li třeba jednu tuto věc, neudělá se 
pravý kruh.) Tak věci třeba uvažovali, předně ve středu 
vlastní bytosti, pak v jejich souvztažných věcech, by se spolu 
po dvou pojily, Leprve v celých sborech. Nepovědomost třeba 
jednoho tohoto způsobu může vědění o věcech učinili kusým, 
viklajíeím se i chybným rovně jako umění řečůovací, kdyby 
kdo nepovědom byl buď rozdílův a tvoreb slov jednotlivých 
neb způsobů, kterak je ve rčení strojili, neb naposledy po-
řadů, kterak je v řeč skládá ti. Nejpříze pak (N. B.) uvašo-
vati třeba věci po různu, jak samy v sobě jsou, prosté všech 
vzhledů, protože s něčím pojeny jsouce sebe vespolek zastěn.ují. 
by dostatečně se nevyjevovalo, Um to neb ono jest. Nebudou.-li 
tedy komu úplně prve známy věci prosté, jest mu neúchylně 
v složených váznouti. Aniž mním. že odjinud spiše vtipův a 
nauk běžných ústrky pocházejí (N. B.) než že dbáno toho 
nebývá, by nalézány byly prostředni věci středy, (v kterých 
pouze odpočinutí, ven z nich hýbání a vážení se); než hledí 
na povrch věcí, jak se v hromadě namítají, jeden po té, jiný 
po jiné straně, jak se tomuto tak, jinému jinak zdá. A když kde 
kdo, co se mu zdá, to tak býti mní, zasazuje se kde kdo o mínění 
své, druhý též o své : ježto pak na mnoze jeden i druhý z nich, 
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kolik by jich lcoli bylo, právi jsou, jen kdyby sobě rozuměli. Ne-
budou pak moci rozuměli, leč všickni prve i věc v jejim středu 
poznají i rozdílné její k jiným věcem vzhledy spolu prohlédnou. 
Jelikož táž věc po rozdílném položení rozdílných dostává 
nápodobností, že co tomu jest pravá strana, tomuhle stává 
se levou, co tomuto je malé, onomu veliké ; co tomuto pří-
činou, onomu účinem atd. Aby tedy věcí projevovala se pravda, 
nejprve náleží naskrze je obnažovali se všelikého okolku ze-
vnitřního, i tepii>e náleží uvazovali podvojnosti a pospolitosti 

jejich, by z tolio vyšla věda po všech stranách sobě jedno-
stejná i samu sebe osvěcující, vyplňující, posilující rovně 
jako věci samy sebe samy.] 



Hlava XIV. 

O bytosti jednot l ivé i j e j í pr incipech: j e d n o m , 
pravém, d o b r é m ; a o rozdělení v prvou, do-

šlou a nedošlou, 14. atd, 

Bytost jednotlivá (nebo prostá) jest, co Jedinou má byt-
nost., kterou sama sobě jest to, co jest. (Člověk člověkem, 
hvězda hvězdou atd.) A tuto bytnost nazýváme podstavou '). 

2. Podstava jest nejv niternější způsob bytosti, za kterým 
jednokaždá věc sobě jest tím, co jest. (Nebo podstavili se (sub-
sistere) jest, jako stá ti sobě samu pod sebou bez vzhledu 
k jiným věcem.) 

3. Principy podstavy jsou jednost] pravda, dobrota věcí. 
Nebo proto podstojí, cokoli podstojí, protože jest jednotné 
samo v sobě, a to právě i na dobré své, to jest tak, že 
částky směřují k svému zachování i 'celku svého. 

4. Jednost' jest. za kterou jednokaždá věc jest nedílná 
sama od sebe a rozdělena od kterékoli jiné. Jako strom, ma-
jící všecky své částky sobě za jedno připojené, ostatní kusy, 
ne své, od sebe odloučené. 

5. Pravda jest, sa kterou jednokaždá věc sama v sobě 
jest jednostejná. Jako strom kterýkoli, když takovým jest, 
jakým jest. 

6. Dobrota jest, za kterou jednokaždá věc jest sama sobě 
žádostivá. Jako strom libuje býti i proto se živi atd. 

7. Toto tré tak velmi dává bytí věcem, že cokoli není 
jedno, právo, dobro, není bytostí. 

(Nebo není-li něco jedno, než několiko, není bytostí, než 
bytostmi Není-li právo, není bytostí, nýbrž bytosti porušením, 

5) Subsistentia a substantia jsou slova gouznačná ; substantia vy-
kládáme vůbec podsta tou: subsistentia. které řidčeji se vyškytá než 
substant ia a neobvyklé jest v latině, vykládejmež podstavou, které 
rovněž ř ídké a neobyčejné jest v češtině. Viz Jungmajnnťív sl. podstav 
a pods tava; viz též Lindův polský slovník IV. díl 2. vyd. podstata, kdo 
řeč i o podstavě. 
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za kterýmž jde záhuba. Avšak my nyní hledáme principy 
bytosti, nikoli (principy) bytostí, (principy) bytosti pravím, 
ne (principy) larvy bytosti, nebo (principy) nakvas bytosti.) 

8. Máš toho pošetřiti, že toho tré ho hned se samou byt-
ností věcem od sebe stvořeným udělil stvořitel po podobnosti 
své jednosti, pravdy, dobroty. (Nebo jako jeden jest Bůh, aniž 
mimo něho jiný může býli, tak stvořené věci kde jaké dal, 
by byla jedním čímsi, sobě po všech stranách celkem. A 
jakož sám právě jest liohem, ne pomyslně neb smyšleně : 
tak tvorům dul bytnost pravou, by je den každý byl to. co 
jest. Odtud písmo: * Praví jest slovo Hospodinovo, a všeliká 
díla jeho v pravdě.« Žalm XXXIII. 4. Naposledy jakož Bůh 
jest dobrý, sobě a všemu, tak tvoru dal, by byl k užitku 
sobě a jiným (NB.). A že pak toto tré spolu s věcmi vzniklo, 
svatá svědčí genesis. Nebo boží ono slovo u Mojžíše, staň 
se, co na rozum dává než sjednocenost věci kde jaké, by 
obzvláště bytovala? Kolikrátkoli Mojžíš, a by/o tah, přisvěd-
čuje, co svědčí, než že právě učiněno bylo, co přikázal stvo-
řitel, aby se stalo? A poněvadž všude přidává: » / viděl Bůh, 
že to bylo dobré, co tu jiného ohlašuje než při stvořenou věcem 
dobrotu?) 

9. Jednost tedy jest, jako bytosti počátkem, piavda by-
tosti svazkem; dobrota bytosti dokonalostí. 

10. Ani na překážce jest, še některé bytosti šlovou roz-
dělené, nepravé, zlé. Nebo to slově jiným než k sobě samu 
vzhledem; ale my nyní mluvíme o bytosti prosté, aby uva-
žována byla sama v sobě bez kterého vzhledu; druhému 
múze býtí bytost rozdělena, nepravá, zlá, nemůže sama sobě. 
pokud bytostí jest. Kterak pak oddělíš věc; samu od sebe ? 
Kterak věc nebude to, co jes t? Kterak věc přestane samu 
sebe chovati a se kochati ve svém by lí ? Záhuby všecko se 
hrozí, protože libuje býti, libovali pak a libovánu býti, sluší 
na dobrotu. 

11. O jednosti obzvláště pamatuj, ze ona bytosti ne-
může býti zrušena, by spolu zrušeno nebylo byl,siví. Nebo 
ač co z částek se skládá, přece v jedno sjednaných. Roz-
trhni svazky, by částky sjednávali se přestaly (u př. údy v 
těle), bytost ihned přestává býti, bytosti počínají býti. 

12. Pravda vůbec mluvíc, jest, shodnost neb jednostej-
nost věci s věcí, co čtvernásob se děje. i) Když řeč jednostejná 
jest s pojmem mysli, totiž když kdo jak cíl í, tak mluví; a 
tato pravda nazývá se etickou, a proti té staví se lež. 2.) 
Když pojem shoduje se s věcí, t.o jest., když kdo věc tak 
pojímá, jako věc jest ; a tato slově pravda logická, a proti 
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ní se slavi blud. 3) Když věc idei své se v rovnána, to jest,, 
když taková jest, jaká býti má. jako zlatý peníz zlatým (pe-
nízem) ; a tuto pravdu sluší nazval.i fysickou; a proti ni se 
staví líčidlo a nákaza. 4) Když věc jednostejná jest sama se 
šedou, to jest, když jest to, co jest; a to jest. pravda meta-
fyzická, od věci neodlučná. kteréž není naprosto nic příčno. 
Nebo tato pravda jest i při nepravých věcech, protože nepra-
vého něco právě jest neprávo, leh právě lží, b/ud právě blu-
dem atd. 

18. Tak i dobrota metafysická také jest při zlých věcech, 
když bv's totiž věc uvažoval samu v sobě beze vzhledu k 
jiným věcem. Nebo poněvadž dobroty vlastní jest (jakož po-
tom uhlédáme) libovat/', rozkoš plodili, prospívali neb zacho-
vávali, i jed i cokoli zlým nazveš, libuje samo sebe, kochá zacho-
vává, pokud mfiže. Zlé toliko jest (Lo jest, nenávistné, ob-
tížné, záhubné) tvoru onomu, který protivnou má přiroze-
nost'. Ale my neuvažujeme ještě protivnosti věci, než bytost 
prostě ohledávanou samu v sobě, a o její principech dosti. 

14. Způsob bytu jest trojnásobní: nezávisle, závisle, a 
roztrženě nebo rozsazeně. 

15. Býti (nebo bytovati) nezávisle, jest býti samo od 
sebe. (Tak bytuje slunce se světlem svým, kteréhož odjinud 
nebere než má je samo od sebe. Tak studnice se svým 
pramenem atd.) 

10. Býti závisle, jest bytí od jiného. (Tak bytuje paprsek 
sluncem rozprostřený. Tak potůček ze studnice vytékající a 
cokoli odjinud pochází.) 

17. Býti roztrženě, jest od něčeho sice býti, než za zá-
vislostí zrušenou vidleti. (Jakož jest. světlo v pokoji, kdyby 
okno zavřeno bylo a paprsek světelný oderván; nebo zvrhá 
se v temnost. A voda v močidle, prostá přítoku a výtoku, 
zvrhající se v moře a nešvary. 

18. Odkud vznikají tři rody bytostí prvá, došlá a nedo-
šlá (ens ortům et abortům). 

19. Bytost prvá jest, která býti počíná; došlá, jejížto 
bytí dochází; nedošlá, která se svým bytím nedochodi. 

20. Pocínati (zajisté) jest bytí dáti; docházeti jest bytí 
bráti; uedochoditi jest bytí své jinak než bylo počato, pocínati, 
i proto tratiti nebo v jiné se měniti. 

21. 5 příklady těchto tří bytostí potkáváš se ve všeli-
kterakých věcech. Tak 1) Adam byl v pokolení lidském bytostí 
prvou, nikým nezplozenou, ostatní lidé splozením od něho 
vzešli. Ale zmetají-li kteří nebo zvrhají se v jiného cos, stá-
vají se potvorami, jako člověk dvouhlavý od narození nebo 
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bezhlavý atd. 2) V mocnářství římském prvou bytostí byl 
Julius Caesar, jakožto který od nikoho mocnářství nedostal, 
sám je počav, ostatní Ca esa rove jsou od něho, než ti kteří 
nepořádně se vedrali a tyransky vlády se ujali, byli císaři 
potvomými, jako Ca ligu la, Maxentius atd. 3) Tak v společ-
nosti domovní prvou bytostí nezávislou jest hospodář, na 
kterém visí rodina; kdo pak záviseli se zdráhají, jsou di-
vochové nebo poběhlci, zmetky a potvorami v rodině. 4) 
A tak všude, po všelikých věcí rodech. 

22. Podobně věc se má s bytostí mys/nou. Nebo některé 
pojmy jsou prvé, samy sebou poznatelné; zoveme je principy 
rozumování, odkud četné závěrky pocházejí; a z těch cliy-
bují-li které a omyl plodí, jsou to klamné závěrky (paralo-
gismy), rozumování potvory. 

23. Aniž jinak při slovech. A z těch některá jsou 
svého původu, prvotná, jiná od nich vzešlá, odvozená a slo-
žená; některá naposledy jsou cizoslovy, nebo vyznamenání 
zmateného nebo jinak potvorně skroucená (jako králík (ba-
zilišek) za hada atd.). 

Ku §. 3. 
[Vůbec jmenují tyto tré (jedno.pravé, dobré) způsoby by-

tosti. Avšak jsou principy ; způsoby bytosti jednotlivé naskýtají 
se jiné, jako již vysvitlo §. 14. Též chtěl bych, by posuzo-
vatelé znamenali, že lép a pravěji vámi pravda a dobrota 
jest vyměřena vez vůbec. Nebo praví, že pravda jest shodností 
bytosti s rozumem, dobrota srovnalost bytosti s chutí. A tyto 
výměry nemohly býti zachovány, předně, proLože vzhled v 
sobě zavírají, poněvadž my na tomto místě neuvažujeme by-
tostí vzhledných neboli podvojných, nýbrž prosté; druhé, 
protože nejsou pravý, nebo pravda jest. pravá, byt pak 
nikdo jí nevyrozumíval; dobré (jest) dobré, byť pak ho nikdo 
nežádal. Což tak pravé jest, že i hřích, ač nejhorší z nej-
horších věcí, netoliko sám sobě jest jedním (nebo spolu se 
drží) alebrž i sám sobě pravdou (nebo koná se právě), sám 
sobě čímsi dobrým (nebo kochá sám sebe i snaží se 'zacho-
vali sebe). Třetí, protože nejsou ni roetaíysické, než onen 
jest logický, tento fysický. Budiž tedy i v této části něco 
zmatkův ujalo. 

Ku §. 18. 
A bude toto bytosti rozdělení na prvou, došlou a nedo-

šlou naprosto potřebné, a velmi prospěšné i filosofům líbezné. 
Potřebné ; protože plnost věcí nemohla by jinak ni spatřo-
vána ni samoshodna býti (po naší totiž zásadě, že všecky 
věci sluší bráti po krajných rozdílech, které Se vyškytají. Pro-
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spěšné, jednak proti nežnabohům, kteří ve všemmim bytost 
prvou, Boha, hloupě zapírají; jednak proti oněm bezbožní-
kům, kteří bezbožného něco (totiž příčiny chyb. hříchů, smrti 
atd.) Bohu přivlastňují. Nebo známo bude zjevně, že onino hle 
(ncznabozi) tupi jsou, když zarputilé na tom stáli budou, že 
bytosti na světě vzešlé jsou bez někoho, odkud vzcházejí. 
Tito pak, když uznávali budou, že mnohé kusy při bytostech 
se naskýtají, jichžto by původu bytost prvá neuznala, ani 
bytostem od něho vzešlým přímým během přivlastněny býti 
mohou, (totiž, jako jsem řekl, chyby, hříchy, smrť), uznají 
spolu, že nutně třetí rod bytosti se působí, který není ni 
prvým, ni od onoho prvého vzešlým, než odjinud; totiž od 
vlastní nicoty, z které pošlo a ve kterou samo sebou ně-
kterak zase uběhne všecko, co /. ničeho bylo stvořeno. Tato 
tedy metoda vysvětlí velice v bohosloví povahu hříchu, u-
vinční, smrtí a zatracení, i ukáže cesty rovné ku pravému 
jí přednášení (bychom nepřivlastňovali křivdy a nemoudrosti 
tomu, který neučinil smrti ni cest k smrti, ani se kochá v 
záhubě tvora svého). Co do filosofů, hádali se, zdali sluší 
Boha postaviti pod prédikamentem : podstata"? Odpírají tomu, 
kdo moudřejší jsou ; aniž přece nalézají, kteréž by mu místo 
vykázali v onom Aristotelovském pořádu věcí. Ma tuto péci 
již také budiž lék nalezen. Totiž že nesluší vrážeti opatrova-
tele věcí v pořád věcí; netoliko protože podstata jest na-
zvána od toho, že podstojí případkům (kterých že při Bohu 
není, uznává všeliký zdravý rozum), nýbrž raději také proto, 
že podstata rovněž jako jiné bytosti něco jest jistého, me-
zemi bytnosti své zavřeného. Bůh pak jest všecko, jako 
mluví Sirach, totiž ne Lo neb ono, než všecko, co lze pomyslili. 
(Eheje ascher eheje-). jak sám sebe jmenuje u Mojžíše, to jest, 
bytnost bytností, podstata podstat, z působ a způsob, konec 
konců atd., slovem vysokost nepřístupná, hlubokost nevv-

2) Mís to to j e s t z II. Mo jž í šových Jíl. III. v 14 ; z I. s v a z k u b ib l e 
š e s t i d í l n í Kra l i cké po ložmež z d e v e r š ten i s p o z n á m k a m i z k r a j e : »I 
řek l B ů h k Mojž íšovi : J s e m k t e r ý ž j s e m . Ilokl d á l e : .Takto díš s y n ů m 
i s r a e l s k ý m : J s e m , posla l m n e k vám.« 

Výklad kc »Jsem k t e rýž j s e m « : H e b r e j s k y Elieie, a s c h e r e l ie ie 
f. Budu k t e rýž b u d u . Odkudž J e h o v a , j m é n o p o d s t a t n ě boží, s a m é m u 
Bohu v l a s t n í : p ro tože 011 s á m jes t , a b y t s v ů j v sobě v ě č n ý m á i v š e -
m u s tvo řen í by t dává , z n ě h o ž , v n ě m ž , s k r z e n ě h o ž a p r o n ě h o ž j es t , 
cožkol i j e s t . Místo k t e r é h o ž j m é n a č e s k y k lade še Hospodin , p r o t o ž e 
již v z v y k přišlo, a b y j m é n o to s a m é m u Bohu v ě č n é m u se p ř iv l a s tňo -
va lo a j i n é m u ž á d n é m u . 

K j s e m po k r a j i p ř i d á n o ; budu n e b j soucí . To v y k l a d a t e l é b r a t r š t í . 
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zpytatelná, velebnost' nevýslovná.) I v této tedy části budiž 
uskrovněno rozepří těch, kdos filosofují. Ač bytost prvá zde 
v metafysice rratafysieky se předkládá, jmenovitě obecně, 
by, co o bytosti prvé se řekne, na všecko obráceno býti 
mohlo, co jest prvo ve svém rodě; však až dostaneme se 
k přirozeným věcem, tento rozvrh bytosti tu nám prokáže 
výhodu, že bude lze ukázati, že stvořitel neskonale vyniká 
nade tvory. | 



Hlava XV. 

O bytosti prvé. 

By los ť prvá jest to, co jest samo od sebe, samo skrze 
sebe a pro sebe. 

2. Býti samo od sebe, jest. nižádným prvějším nevychá-
zet! (jako Gaesar, ne od jiného mocnářem učiněný, než od 
cf.nosti své). Býti samo skrze sebe, jest. nikým mocnějším 
udržovánu nebýt,i (jako Gaesar mocnářství zachovávající ne 
jiným, nýbrž moudrostí svou). Pro sebe býti, jest neoddávati 
se k ničemu jinému, jakožto většímu a lepšímu (jako Gaesar 
hledající a zachovávající mocnářství ne druhému, nýbrž sobě 
na čest). 

3. Tré tedy jest vlastní prvé bytosti kterékoli : I. Nic 
nemíti (ve svém rodě) vad sebe prvčjšího ?ie/>o vyššího. II. 
Postacovati samu sobe 11a zachovanou. III\ Míti jiné věci za 
sebou, pod sebou, vedle sebe. (To jest, dávat,i jim phvod, zá-
vislost, řád neboli, co též jest, je vyvoditi, chovati, pořádá ti.) 

4. Taková prvá bytost vy skýtá se ve všelikém rodě věcí, 
od kteréhož zatím jdoucí věci mají původ, závislost', řád. (Tak 
novější kovy, rostliny, zvířata, lidé jsou od prvých oněch, 
kteří při počátku světa stvořeni byli, Tak hodiny, roucha, 
vozy, knihy, knihtlacitelství a ostatní řemeslné věci, které-
koli nejprvé byly nalezeny, jsou ostatních původem. Tak se 
ohledává původ při mravech, řádech, zvycích, zákonech atd. 
Tak původ náboženství židovského jest od Mojžíše, křesťan-
ského od Krista, mahomedského od Mahomeda atd., kteří 
původ, závislost, zákony dali.) 

5. Nenaskýtá se pak při věcech nižších bytost prostě 
pi~vá a nezávislá, protože všecky věci na světě, i prvé ve 
svém rodě, od někoho přece jsou, něčím v bytu se zacho-
vávají, k něčemu ustanovují. (U př. Adam, prvý člověk, a 
přece vzešlý od jiného, ne sice plozením, jakož od něho my 
ostatní, přece stvořením. A nebyl v bytu zachován sám sebou, 
nýbrž tvory, z kterých měl potravy a ostatní potřeby; aniž 
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pro sebe, spíše pro nás druhé, jakož z něho jelikožto z 
kmene vzešel veškeren lidského pokolení strom. Tak král ve 
svém království jest prvým čímsi, nezávislým na vyšším, 
totiž člověku; však závisí na Bohu a na zákonech; a v bytu 
chován bývá poddanými, daněmi, zbraněmi atd., a není pro 
sebe, než pro lid, aby ho zpravoval. A tak všecko.) 

(i. Zůstává tedy hledali bytosti prostě prvé, která by byla 
naprosto sama od sebe, od nikoho jiného, naprosto pro sebe, 
pro nic jiného, naprosto sama v sobe, v ničem jiném. Nebo 
naskýtají-li se toliko závislé věci (jako na světě člověk nej-
poslednější, v království poddaný,neposlednější, v řeči stát 
nejposlednější a podobné věci, na kterých nic jiného nezá-
visí) a naskytají-li se díl závislé, díl nezávislé (jako lidé oni, 
kteří i zplozeni jsou i plodí jiné.; a v království úředníci, 
kteří řídí nižší, řízeni jsouce vyššími; a v řeči části pro-
střední), nutně mezi všemi bytostmi jest naposledy bytost 
nějaká čiře nezávislá, vyšší nade všeliké věci; a za takovou 
poznávají a ctí všichni národové Boha, bytost' bytostí, o 
které dole svým místem *). 

[* Poněvadž pak mysl n a š e k ohledávání hlubokosti 
nejvyšší této bytosti vznésti se nemůže, leč po schodu by-
tostí nižších, náleží nutně uvažování o ní odložili na po-
slední místo, by i tímto způsobem jisto bylo, že takovým 
jest, jakým že jest, sám vysvědčuje odpovědmi svými; prvým 
a posledním (Isai. XLIV. (i.); prvým bytností, posledním zná-
mostí. Nebo od koho jest všecko, ten arci jest prvým, a pro 
kterého jest všecko, ten arci, jakožto konec všeho, jest po-
slední, ani pohnán bývá leč poznáno jest všecko, co před-
chází. A odtud jest, že dokonalé Boha. známosti není v 
tomto životě, i teprve se zastkvěje, až dokonáno bude všecko. 
Zatím pak i nyní i vždycky onomu, z kterého, skrze kterého 
a v kterém jsou všecky věci, budiž sláva ode všech, ve všech, 
ve všem všudy, Řím. XI. 36.] 



Hlava XVI. 

O bytosti vzešlé i o její bytnosti a principech, 
2 a o rozdělení v podstatu, případek, nedo-

statek, rozdělení, 6 a td. 

Bytosť vzešlá jest, která jest od jiného, skrze jiné, pro 
jiné. 

2. Od jiného býti, jest vzjíti od jiného nad sebe prvěj-
sílio (jako strom z roubu nebo jádra). Skrze jiné býti, jest 
v bytu trvati skrze jiné nad sebe mocnější věci (jako strom 
skrze zemi, slunce, déšť atd.). Pro jiné býti, jest nésti se k 
jinému něčemu nad sebe hodnějšímu a oddávali se k jeho 
potřebě (jako strom pro ovoce neb stavení a ohnisko atd.) 

3. A tím způsobem vídáme, že všeliké věci, které jsou 
na světě, jedny z druhých vzcházejí, jedny skrze druhé v bytu 
se zachovávají, jedny na druhé se vynakládají. Nebe totiž 
slouží zemi, země rostlinám, rostliny živočichům, živočichové 
člověku atd. Tak v lidském životě občanském a ve všeliké 
společnosti věci slouží věcem atd. 

4-. Bytnost Ledy bytosti vzešlé jest, záviseli. Principy 
pak jsou i) něco, na čem jest zavěšena, 2) svaz, kterým 
jest zavěšena, 3) a spojitost skrze tento zde svaz. 

5. Způsoby bytosti vzešlé jsou, býti oddánu k bytí, i) 
pod jiným, 2) v jinepi, JJ z jiného. 

6. Býti pod jiným, jest v bytu uchovávali jiné. Jako 
člověk v sobě chová život, zdraví, sílu, vědění, ctnost atd. 
A taková bytost, jiné věci v bytu chovající a jiným jako 
podstojící, slově podstata. 

7. Býti v jiném, jest v bytu chovánu býti od jiného. 
Jako zdraví, síla, vědění atd. v člověku. A taková bytost 
slově případek. (Jiným také příbytnosř, accedens), protože 
bytnosti věci nepůsobí nýbrž přichází (piibývá) ke způsobené. 

8. Býti z jiného, jest býti místo toho, co bylo v jiném. 
Jako v člověku místo zdraví neduh; místo síly mdloba, místo 
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vědění nepovědomosť neb omyl. A taková bytost slově ne-
dostatek. 

9. Podstata slově, protože případkům a nedostatkům 
podstoj \ \ případek, protože podstatám přiházi se (nebo při-
chází) ; nedostatek, protože působí, že bytost od svého pra-
vého bytí odstupuje. 

10. Podstaty tedy bytí, jest býti, případku bytí, jest v 
ne tem býti; nedostatku bytí, jest ubyti (deesse). Neboli podstata 
působí bytí; případek dokonává bytí; nedostatek zmenšuje bytí. 

11. Podstata jest nejvíce bytostí; případek ménč bytostí; 
nedostatek, sledem bytostí; a tudy, podstata více má bytností 
nes případek; případek více nes nedostatek, tím způsobem, 
kterým světlo více má blesku než svit ; a svit více než s t ín : 
a stín zase více než temnost , která nemá zhola nic světla. 
(Člověk tedy jest hojněji bytosti než věděním, a vědění hoj-
něji bytostí než nepovědomosť neb omyl.) 

12. Trojí tento bytosti (vzešlé) rod, obsáhl jedním pově-
děním Sírách ve lil. XVI1.31 : Cojest jasnějšího nad slunce f avšak 
se satviívá. Aj zde zajisté podstata, slunce! Aj případek, 
jasnost'! Aj nedostatek, zatmění! 

13. Též jest při my slitých věcech. Některá zajisté věcí 
známost jes t jista a jasna, sama skrze sebe stojící, slově vědo-
most; některá jes t temna a viklající se, (slově) domnění; 
některá ještě nepochopená nebo zase vymizelá (slově) ne-
povědomosť. zapomenutí atd. 

14. Tak v řeci jsou některá slova právě podstatna, 
smysl v sobě chovající, j iná připadna, smysl toliko vyplňu-
jící; některá též nedostatečná, smysl zatemňuj íc í 1 ) . 

Ku §. 5 a následným. 
[Znamenitý Aristoteles, uvažuje vrchy věcí, na dvé roz-

dělil, cokoli jest na světě, pozpěvují školy'1), totiž na podstatu 

') Com. Opera II. sl. 308. Mezi všemi slovy prvotnosti sobě 
obhaju j í jméno a sloveso, protože t řeba s a m o t n á mohou zpraviti řeč, 
jako zde se ukazuje, Bůh stvořil svět. [1 pro to šlovou po přednosti 
částmi řeči významnými , ostatní spoluvýznainnými. protože o něm 
prvým toliko pomáhaj í smyslu doplniti.] To Komenský V čínské mluv-
nici šlovou slova samosta tného vyznamenání jako jména a slovesa 
plnými slovy, prázdnými pak slovy částice, které oněch význam po-
změňuj í neb jich poměry v řeči stanoví. (Anfanjrsgrunde der chinesi-
sc.hen Gram matik vori Stephan Endlicher. Wien 1815. str . 163.) Za tou 
příčinou velebí Max MiiUer čínské grainmatiky. že rozeznání měli mezi 
prázdnými a plnými slovy a zakládá na tom další své vývody (Essijiys 
IV. str. 51 atd). '/• toho vysvítá, jak důležitá jsou slova Komenského 
na hoře a tu v poznámce připomenutá. 

-) Komenský čelil Aristotelovi na odpor jako r. I(j33. v před-
mluvě n a svou fysiku, ř k a : Filosofie za Aristotela sotva vyrostla z dět-
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a fříýadek. Ale nám plnější věci řád (V kterém vždy krajně 
proti sobě stojící věci béřeme s prostředkem, v kterém se 
spolu-drží) třetí dal bytosti tvar (species) ; i zdá se, že te-
prve máme, kterak bez násilí a křečdvitébo trhání (leč věcí 
leč metody) uvádí se v třídu jistou, cokoli kdy bude se moci 
naskvtnouti. Jinak sic že podstata a případek všech věcí 
nevyčerpávají napořád, vyznávají a kroutí se metafysikové. 
Aspoň Aristoteles sám má bytost' schodnou (ens |>rivativum), 
která není ni podstatou, ni případkem, jakožto která vyzna-
menává nebyl,nost! případku v podstatě, Že pak také mimo 
schodnosii (privationes) jsou bytosti třetího rodu (které ne-
jsou ni podstatou, ni případkem), a to celý jich voj, vysvitne 
svým místem. Aby tedy lépe sobě plnost věcí a řád stál, 
způsobí to plnější toto rozdělení, které jménem nedostatků 
obstilme všecky ony bytosti třetího rodu. 1 vymizí tedy ro-
zeznávání nicoty v zápornou a schodnou, poněvadž po pravdě 
věci schůdnost není nicotou (niliil), nýbrž bytostí věcnou. 
G nedokonalosti běžných prédikamenlíi mnohé mudrců, vy-
škytají se stesky. Slavný barqn Herbert {ve znamenitém svém 
díle o pj-avdě) často na ně si vyjev, vypovídá ta.kto: Nechať 
zaměstnávají běžné ony prédikamenty, z kterých• aevypleteme-li 
se, ^ustiti jest o pravdě !).. , 

Ku §. l i . 
Toto proto se praví, by nikdo nepochyboval, že nedo-

statky náleží přičísti k bytostem, ač vyznamenávají nebyt-
nosť nějaké bytosti,' aniž zajisté nic jsou. Nebo co nic jest, 
nikde' není, nedostatky pak jsou pravdivě na věcech. A po-
něvadž pravdivě jsou, nejsou nic, nýbrž něco, totiž nejnižší 
bytosti tvar. Jako zajisté .světlo několikráte odražené, slab-
ším a slabším světlém se jeví, až ha stín vyjde : tak věčné 
světlo, bytost prvá, udílí paprsků svého býtství nejvíce pod-
statám, méně případkům, nejméně nedostatkům. A ty smě-

styí, v následných teprve stoletích (zvláště pak našom) rozmohla se 
novými týtýž vyšetřeními tak. že Aristotelovy věci již proti nim v skutku 
i.zatmělq&tí i nejistotou razí. ba zjevné přinášejí omyly. Při tom osvěd-
čuje se^Řamistou Rud. Goel.oniein. 

:)) Lord Eduard Herbert of Cherbury žil od r. 1581—1648. Jeho 
předním díléni-jest:: Tiactafus de veritate prout distinguitur n revela-
tionev .'a verišimili, a possibilí et a falso; Paříž 1624- a potom častěji; napsal 
též de religione j;entilium corumque apud eós causis, de religioriě laici 
a některé spisy historické. Pokládá sobě-za zásadu, že ve všech lidech 
vyskýtají se pojmy obecné (communes notitiae) a chce, by jimi pdrov-
nány byly všeliké spory náboženské. O Herbertovi mluví Komenský 
v nástěnu pansoíie (2). LVII.: Srozuměli jsme v. jeho knihy o pravdě, 
že vzdělal osnovu pojmuv obecných: 
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řují sice k nicotě ( jako stín k temnosti), přece ještě nejsou 
nic, nýbrž bytosti jako stín a sled. Avšak že nedostatky věcí 
také tvar (species') bytosti působí, ať se projeví odtud, ze lékař-
ství, kdyby o neduzích, mrav o véda, kdyby o necnostech, práv-
nictví, kdyby o přestupcích, bohosloví, kdyby o hříchu žádné 
nečinily zmínky, nebo nevykládaly jich povahy, nedokonaly 
by v skutku byly. Tedy i moudrost prvou hodně by bylo 
stíhali nedokonalostí, kdyby záporností, schodnost.í, nedo-
statků, potvornosti atd., které věcem přihoditi se mohou, 
na světlo nepostavovala.J 



Hlava XVII. 

P o d s t a t a c o 1) a odkud 2) a kolikokerá. 

Podstata jest bytost' prvotná, sama sebou stojící i jiného 
cos v bytu uchovávající. Jako jsou na světě těla a duchové, 
na nebi andělé, v étheru hvězdy, ve vzduchu oblaka a veci 
v povětří se dělající (meteory); v lesích stromy a keře, v 
městech stavení a obyvatelé, v staveních dříví a kamení atd.; 
v člověku tělo a duse, v duši rozum a vůle, v řeči í / f f r t <7 
slov smysl atd. 

2. Tré tedy působí podstatu. 1) býtí v jiných věcech 
čímsi nejpřednějsím, 2) v bytu chovali samo sebe, á) podstáti 
jiným věcem, které přicházejí nebo se přiházejí, a tak býti 
základem spolu se držících věci. 

3. Nejpřednějsím býti, předně setřenu býti (jako na 
světě duch a tělesa, nebo z těch hlavně skládá se svět. .lako 
v myšlení podměty, přísudky, spony; v řeči jména, slova a 
částice). 

4. F bytu chovali samo sebe, jest svou silou trvali. (Tak 
na světě tělesa a duch svou sílou stojí a se zachovávají, 
kde co svým místem. Jakož i v myšlení podměty a přísudky, 
v řeči jména a slovesa atd.) 

5. Podstáti jiným věcem, jest jiné věci chovali v samu 
sobě. Jako tělesa v sobě chovají podobu, barvu, kolikost', po-
hyb, polohu, čin, trpnost atd. (V myšleni pak a v řeči podměty a 
a přísudky (chovají v sobě) klad a zápor, obecnost (veřejnost 
Kom.) a částečnosť atd. 

6. Jest pak princip podstatný trftj, úplně v kterékoli 
podstatě: trpný, činný a pojivý-, z čeho, čím, skrze co. lot iž 
hmota, způsoba a obého svaz neboli nástroj. 

7. Činný princip jest onen, který působí; trpný, který 
trpí; pojivý, který pojí. (Toto tré samo v sobě jako neúplné 
dělá ze sebe podstatu jednu úplnou.) 

8. Příkladů jsou všecky věci plny. 1) V hodinách, činné 
jest závaží, kola táhnoucí; trpné, kola tažená; pojivé, jsou 
sloupky kol, podpory, koliky, hřebičky, šňůry atd., kterými 
se pojí činné věci s trpnými. 2) V knize činným čímsi jest 



89 

písmo nebo řeč malovaná, smysl v sobě obsahující a očima 
mysli podávající; trpným, papír; pojivým, nitě, klí, deska. 8) 
Při stavení činným čímsi jest podoba, poskýtajíci pohodlí při 
obývání; trpným, dřeva a kameny; pojivým svazy rozličné, 
hřebíky, skoby, sloupy atd. 4-. Při člověku činným čímsi jest, 
duše, trpným tělo; pojivým duch (onen trůj, přirozený, ži-
votní a duševní), člun duše skrze tělo. 5) V řeci činným 
čímsi jest smysl z mysli do mysli propravený; trpným, zvuk 
zevnitřní; pojivým spolné vyrozumívání řeči. 

0. Jsou tedy podstaty přirozené: nebe, oblaka, voda, 
snili, led, kámen atd.; jsou umele: dům, hrad. chrám, roucho, 
vůz, a jsou mravné, činů mravných základy, to totiž, co 
byl.no jest při cnostech a necnostech; jsou naposledy my siné 
a slovné atd. atd. 

Ku §. 1. N. 11 
[Zde také jest toho Šetřili, že mezi od metafysiků vůbec 

šetřeno nebývá, když za tvary podstaty kladou ducha toliko 
a tělo, z kterých ni jedno ni druhé není podstatou metafy-
sickou, poněvadž přirozené jsou, tvorů totiž tvary. Ale vše-
liké věci metafysieké mají byli transcendentné, obecné vše-
likému věcí rodu formy a normy podávající. Nevyhnutně 
tedy nám jiné podstaty jakož vyměření tak rozdělení bylo způ-
sobili, protože podstata tak těsně uvažována jsouc (podle 
toho jak tělo neb duch jest) neprospěšna by byla k obec-
nému věcí uvažování. Navrátíme se tedy k obecnějšímu smyslu 
slova podstata, jakýž napořád namítá se u spisovatelů dobrých, 
starých, a mladších. Plinius zajisté jmenoval podstatu řeci, 
jakož i Quintilian, řka: Podstatou vší jeho řeci bylo napome-
nutí k míru. A právníci podstatou smlouvy a podstatou svadby 
atd. jmenuji to, co bytnost a základ smlouvy a svadby pů-
sobí. Odtud Grotius'): Podstatou věci každé jest to, co nej-
přednější jest, co činilo jest, za čímž ostatní jsou věci. Též 
apoštol jmenuje víru nadějných věcí podstatou. (Zid. XI. 1 
a III. 14). Ba íilosoíové sami rozeznávají podstatu skutku 
od okolností. A sem přísluší i ona zásada: Odjat-li případek, 
neodjímá se podstata věci, co rozuměli lze o všelikém rodu 
věcí. Nám tedy jakož podstata s podstatou spojená slouti může 
(za dopuštěním filosofů) případkem (jako kůra stromová), 

J) Hugo Grotius (Huin; de Groot nar . v Delftu 1583 a zemřel 1H1-5 
v Rostocku.) Přední jeho dí la: Maře l iberum seu d e j u r e , quod Batavis 
competit ad indica cominercia. Ludg. Bat. 1609., kde vykládá filosoficky 
základy p ráva námořského, by tudy Nizozemcům volno bylo jezditi po 
obchodě do východní Indie; 2 de jure belli et pacis, který nyní i nu. 
německo jes t vyloženo; i j inde mluví Komenský o Grotiovi jako v me-
todě jazyků nejnovější v lil. 28. g. 21. 
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tak zase případek, který jiný chová případek, sloutí (muže) 
jeho podstatou. 

(Nebo když díra, srůst veliký, dávám na um. že jislě 
zrůstu jakožto podstatě přihází se, by byl veliký.) Toho 
kdyby byli šetřili metafysikové, byli by se nebádali, zdali 
jsou podstaty umělé, neřku-li aby je odkazovali ku případkům 
s mnohým vtipů trápením i věcí zamatením. Stůj tedy na 
tom, aby, cokoli jest bytno a věc působící, neslulo případ-
kem nýbrž podstatou. A tudy cokoli jest (i případek a nedo-
statek) měj z v sobě něco bytného, nejpřednějšího a činného 
(jak Grotius mluví), cemu by ostatní věci, které v tom jsou, 
napomáhaly toliko a jménem případky procházely.) 



Hlava XVIII. 

P ř í p a d e k co, 1) a odkud, 2. k t e rak ze t ro j í 

s t u d n i c e t ř i k r á t e t ro j i t ě se vyřinuje , 3. s 

výs lednou ze v šeho dokonalost í , 4. 

Případek jest bytost druhotná, v prvotné nějaké (jako 
ve své podstatě) vězící, na doplnění a dokonání jiného čehosi, 
(.lako protože při člověku čerstvém jest zdraví, při sličném 
sličnost, při silném síla, při učeném učenost, při výmluvném 
výmluvnost atd., stává se, že zdraví, sličtiosť, síla, učenost, 
výmluvnost' atd. jsou případky člověka.) 

2. Trč tedy působí, ze néco jest případek: 1) že něco 
při věcech jest druhotné; 2) že v prvotném něčem jest ; 3) 
na učiněnou, by jeho bytí bylo dokonalejší. 

(U př. Zdraví, síla, učenost' atd. nevyskýtají se tak 
prvotně a samy v sobě, jako člověk, nebe, země, nýbrž jsou 
toliko v člověku na jeho zdokonalení.) 

3. Co pak bude případky při věcech "l Třikráte po třech 
z prvých potřeb bytnosti (výše XIV. 3. vyložených) vyplý-
vající věci. Z j e d n o s t i zajisté vzchází 1) kde, 2) kdy, 3) k o l i k ; 
z pravdy pak 4) jakost', 5) čin, 6) trpnosť; z dobroty 7) řád. 
8) užitek, 9) iáska. 

(Nebo poněvadž všeliká bytost! jest jedním čímsi ne-
vyhnutně tedy omezena mezemi trvání svého a stálosti své i ob-
jemnosti své a poněvadž pravým čímsi, nevyhnutně, tedy 
taková neb taková a působící něco i trpící něco v sk utku ; 
poněvadž naposledy dobrým čímsi, tedy spořádána a za řádem 
k něčemu prospěšná a odtud líbezná. Nelze jinak.) 

4. A toto vše když se má náležitě, jde z toho bytosti 
dokonalost'. 
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[Však šel řiti loho jest., co bylo připomenuto v hlavě 
předchozí, sl.ojí-li případek nějaký někde za bytost! prvotnou, 
že béře na sebe povahu podstaty. U př. kdyby se dála řeč 
neb kniha psala o zdraví, zřetel by se bral na zdraví jako 
bytost prvotnou (jako totiž tu, kteráž všelikým tam myšlen-
kám, pověděním i úkonům podstojí a jimi zdokonalena býti 
má). Tu tedy podstata jest, jako že i dobří spisovatelé 
mluví, připomenuli jsme v hlavě předchozí.] 



Hlava XIX. 

O trvání věc í neboli o č a s e . 

Trvání jest bytnosti tok ustavičný. 
2. Tré tedy vypovídá, kdo dí, že něco trvá 1) bytnost, 

2) bytnosti lok, 3) toku ustavičnost bez přítrže. (Nebo co 
není, netrvá. Aniž lze trvání jinak pojati než za nějaký tok 
bytí (mající své odkud, kudy, kam) A to tak, že kdyby byl 
onen tok přetržen, nebylo by jedno trvání, než rozštípené 
v několiko. Jako když světlo nebeské, nocí přerušené, ráno 
se vrací, nepůsobí téhož dne co do počtu, nýbrž jiný.) 

3- Způsoby trvání jsou, jak co jest dříve nebo po-
sléze : že ti-valo, trvá, potrvá. (Plyne zajisté věcí bytí z mi-
nulosti skrze přítomnost do budoucnosti). Minulost jest, jejížto 
bytí jih přešlo, přítomnost\ jejížto by ti nyní tu jest; budoucnost', 

jejížto bytnost ze přijde, nadíváme se. 
4- Jinak trvání dostává se rozdílů názvy: odkud, 

kudy, kam, neboli kdy, dokud, pokud. 
(Totiž kdy něco býti počíná, dokud trvá a kde trvati 

přestává.) 
5. Zase pak (názvu) dokud dostává se rozdílu vzhledem k 

názvům (odkud a kam). Nebo trvání mající počátek a konec 
(a tudy prostředek) slově čas, mající počátek ale ne konec, 
(slově) věk, nemající počátku a konce, (slově) věcnost'. 

(NB. (jas jest. při tělesných, věk při duchovních, věčnost 
při bozích\ věcech.) 

6. Cas jest trvání mezemi z obojí strany, na počátku 
a konci, zavřený, buď kratšími nebo delšími nebo nej-
delšími. 

7. Kratší čas jest buď jednoho oka mih, a slově okam-
žení nebo několik mihů (asi 60) a slově minuta (serupulus 
24. část hodiny) nebo 60 minut, (slově) hodina nebo 24 
hodin (oběh jednoho nebe) den. 

8. Delší čas jest buď oběh 7 dní, týden nebo (oběh) 
luny vracející se na též y zodjaku místo, vtěsíc, neb slunce. 
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rok, nebo života lidského náležitý čas (jmenovitě sto 
let) věk. 

9. Nejdelsí las jest trvání věcí od počátku světa do 
jeho konce i nazývá se věkem věků. 

10. Věku a věcnosti (kterouž i věky věkův jmenujeme) 
poněvadž mezi nemají (onen na konci, tato po obou stra-
nách) nedostává se žádných rozdílu v našem uvazování. 



Hlava XX. 

O tom, kde jsou věci nebo jich místě. 

Kde, jest. sehrána bytosti, mezemi zavřena (neboli 
položení bytnosti někde.) 

2. Tré tedy vypovídá, kdo dí, že něco někde jest. 
Předně, bytnost' nějakou, druhé prostor, v kterém jest polo-
žena-, třetí, onoho položení rozýrostřelost bez přítrže. 

(I.) Nebo co není, nikde není. 2.) Ani přítomnosti oné někde 
jinak pojati lze než za položení v prostoru. 3) A to tak. že 
by, kdyby položení ono bylo přetrženo, bytost nebyla jedna 
nýbrž rozštípená v několiko. Jako kdybys dřevo na kusy 
rozštípal, kus kterýkoli bude míti své vlastní kde, eo u-
činí, že ono není bytostí, nýbrž bytostmi). 

3. Způsob onoho položení jest, býti napřed nebo v 
zadu, na horu nebo dolů, právo neb lev o. Nebo kde není 
žádného prostoru rozprostřelosti, na před — na zad, tam 
není délky; kde není boků, není šířky; kde není na hoře a 
dole, není hloubky, to jest, není prostoru, není místa. 

4. A tu dostává se mu jiných rozdílů mezemi, kterými 
se zavírá nebo nezavírá. Nebo položení majíc prostor mezemi 
vnitř a zevnitř omezený, slově m í s t o , toliko vnitř (omezený), 
slově k d e ; nikde pak mezí nemajíc, vsudybytnosť. 

(Proto se říká, že tělo jest. na místě obklíčeně, anděl 
omezeně, Bůh neskonale, totiž nikde nevyvřen, nikde nezavřen. 
Proto Bohu jelikožto bytosti neskonalé nepřísluší místo, ni 
andělům jinak než omezeně, to jest, že kde jsou, tam jsou, 
ne jinde, však mezemi až tak hrubě nejsou sevřeni, by na 
témže místečku mnozí spolu býti i zase v tom okamžení 
jinam se přenášeti nemohli. Místo vlastně řečené přísluší 
vlastně tělesné přirozenosti.) 

5. Místo (vlastně řečené) stanoví se mezimi třikráte po-
dvojnými : nahoře — dole. na před — nazad, napravo — na. levo. 

[Totiž cokoli kde jest, má něco nad sebou, něco pod 
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sebou, něco napřed, něco na zad. něco na právo, něco 
na levo], 

(i. Rozdíl tedy míst béře se z rozdílu položení. Jako na 
př. na světě místo vyšší slově nebe; nižší, země; nejnižší 
propasf; přední slově východ, zadní západ; levá světa strana 
slově půlnoc, pravá poledne. 

[Tak povrch zemský podle rozdílných míst uvažován 
jsa, jest. Europa, Asie. Afrika ald.; v Europě zase Španělsko. 
Francouzsko at.d.; v Španělsku Navarra, Gallicia, Lusitanie, 
Castilie atd.; v Časti® města Toledo, Madrid ald.; v tomto 
zase neb onom městě, trh, ulice, městiště, předměstí atd.; ve 
světnici dvéře, okna, kout, stůl, truhla atd. Truhla zase má 
své koutv. A lak nejdrobnější věci kde které mají místo, 
na kterém jsou.| 



H l a v a XXI. 

O kol ikost i v ě c í . 

Kolikost jest rozprostjtelosť bytosti, jak čeho jest více 
nebo méně. 

2. Bytností tedy její jest rozprostřelost. 
3. Rozprostřelost! pak vzchází z mezí dvou naproti 

sobě stojících i ze středu vyplněného. 
[Totiž všecka kolikost zavřena jest dvěma mezema, 

počátkem a koncem rozprostřelosti své s prostorem pro-
středním, který věc sama vyplňuje. Jako kdyby si se tázal, 
jak veliké jest Francouzsko? na bíledni to bude, kdyby's 
jeho meze ukázal, totiž na východ (jako někdy bylo) Rýn a 
Alpy, na západ, pyrenejské pohoří, na poledne moře středo-
zemské, na půlnoc oceán.] 

4. Způsob oné rozprostřelosti poněvadž t.růj jest (po 
mezích totiž bud'dílných neb srostlých, nebo celistvých) vzchází 
odtud kolikost: troje, dílná, srostlá, celistvá. 

i), Kolikost' dílná jest, jejížto částky jsou sebe se držící 
i slově množstvo, jež jest třeba počítati, jako písek. 

(i. Kolikost' srostlá jest, jejíž částky jsou spolu se luze 
držící i slově velikost', již třeba měřiti, jako skálu. 

7. Kolikost tuhá jest, jejížto částky jsou husté, i slově 
tíže, již třeba vážiti, jako váhu. 

|NB. Dílné věci šlovou mnohé neb nemnohé a počítají 
se ; srostlé, veliké neb malé, a měří se ; celistvé (neboli tuhé 
a husté) šlovou těžké a lehké a váží se.j 

8. Mnoho tedy jest, co má meze bytnosti své sebe se držící 
(t. j., které se stýkají toliko, jinak jsouce od sebe dílny, jako 
zrna v hromadě písku nebo obilí, kameny nebo dřeva v 
hranici atd.) 

9. Veliké jest, co má meze bytnosti své spolu se luze 
držící, (nebo srostlé a v jedno pořád tělo scelené, jako kdyby 
hromada písku srostla ve skálu, jako shmožděná zrna na 
těsto chlebové at.d.) 

7 
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10. Těžké jest, co má meze bytosti své celistvé, ze v 
těsném prostoru mnoho se zavírá, 

[Proto totiž mramor jest těžší mořské pěny, zlato stříbra, 
zrn o slámy, protože jest celistvější podstaty i obsahuje lioj-
něj i hutné hmoty v rovných prostorech. Patrno t.o bude 
n a oko, když mramor a mořskou pěnu shmoždíme a na 
prach zetřeme. Onoho zajisté, shmoždíme-li jej, rovná bude 
hromada, ba větší, než celého, tohoto mnohem menší. A 
právě totéž uhlédáš při ztlučených zrnech a slámě, jakož i 
při rozkovaném zlatě a stříbře. Jelikož zlato v takovou ten-
kost lze roztálinouti, že z jednoho peníze zlatého (dukátu) 
plíšek povstává jezdce s koněm kryjící, stříbra pak taková 
váha nedá se tak rozpleštiti ani třetím dílem. Týž pokus 
může se vvkonati při části vlny vážící jednu libru, kterou 
leč ostavíš rozčechranou, by pytel vyplnila, leč siněstnáš v 
hrsť, tolikéž uváží, jednostejně mnoho chloupků obsahujíc.] 

11. Počátek rozprosLřelosti při počtu slově jednotka, 
při míře bod, při váze závažícko. 

12. Množstva rozdíly jsou podle složitosti počtu po 
jednotkách, desítkách, stech atd. 

13. Velikosti tvary jsou, jak nepřetržitá jest rozpro-
střelost buď toliko na dél, čára; neb naděl , na šíř, povrchy 
bud na dél, na šíř a na výš, těleso. 

[Kíká se, že čára jest jednoho rozměru, na dél totiž; 
povrch dvou rozměrů, na dél a na šíř; těleso tří rozměrů, 
na dél, na šíř a na výš.] 

14. Tvary tíže nejsou jednostejné rozděleny povahou 
svou, leč pokud se toho šetří z úmysla, š křupl, zrno, unce, 
libra, dvouliberka. stoliberka atd. 



Hlava XXII. 

O jakos t i věcí 

Jakost' jest síla bytosti, by ona něco byla, působila, trpěla. 
Moudrý zajisté stvořitel proto nic neučinil, aby hned zase 
zhynulo, nebo aby toliko bylo, na prázdno a nadarmo, nýbrž 
aby něco konalo i jiných zase věcí působení v se přijímajíc 
něco trpělo, se rozličným užitkem a kocháním buď svým 
neb cizím. Poněvadž pak tak chtěl, tak laké by se dálo, 
vštípil sílu věcem. 

2. Bytnost' ledy jakosti jest síla vicem vštípená. 
3. A v této sile zbihá se tré, moci, ume ti, chtít i. 
[Proto totiž jest. cokoli jest, protože může, umí, chce 

býti. A proto působí, cokoli působí, protože může, umí, chce 
působili A proto trpí cokoli trpí, poněvadž může, umí, chce 
trpěli. Avšak Nli. nyní řeč jest o oné bytnosti, činu i trp-
ností, které příslušejí bytosti, pokud jest bytostí; pokud jme-
novitě bytost dokonává se, ne pokud se obtěžuje neb ruší. 
Nebo o tom mluvili jiné bude místo, pod nedostatky atd. | 

4 . 1 vzchází mostní (fiossc), mnění, chtění z jednosti, pravdy 
i dobroty věcí. (Nebol! proto může věc býti a něco působiti, 
proto ze' cástěmi svými v sobě sjednocena jsouc, sílu má, čím 
sjednocennější, tím silnější. A proto umí býti i něco půso-
bí l.i. protože právě jest. co jest. a má, co má, dobu a způsobilost' k 
něčemu. Proto také něco chce. protože libuje se sdíleli, ježto 

jest dobra.) 
5. Možení jest, k něčemu (k bytí, působení, trpění) míli 

vládu (potentia), volnost', přístup, (.lako se stromu česali 
ovoce může člověk, má-li 1) ruce, 2) právo k zahradě, 3) 
řebřík nebo žerd nebo jiný nástroj, by ovoce dosáhl; nedo-
stává-li se jedna z toho věc, moc jest nedokonala. Prvá 
moci čásl! slově vláda, křepkost', síla, udatnost' v působci samém 
lpějící; druhá slově právo, spravedlnost', volnost', dovolení, 
svoboda působci odjinud půjčená; třetí slově přílesitost, pří-
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hodnost, pohodlnost (místa nebo času), příchod, přístup, ná-
stroj atd., které příčinu působící spojují s trpící. 

fi. Umě ti neboli zná ti, jest míti k něčemu způsob neb 
návyklost. 

[U. př. Pták může létati, poněvadž má křídla, umí 
také, poněvadž má křídla taková, takovému činu případná, 
a poněvadž sobě dobyl navyklost.i zvykem a cvikem. NR. 
Způsob neboli pohodlnost nástrojů slově způsobilostí, dostateč-
ností, pHpadností k něčemu, navyklosť pak zvykem utvrze-
ná povahou.] 

7. Chtění, jest k něčemu míti náchylnost'. Jako lačný 
poutník ke spatřenému na stromě ovoci; pták létáním u-
stálý k odpočinutí; dlouho odpočívav k opětnému létání 
atd. (Slově náchylnost, náklonnost, vůle, chtivost atd.) 

8. Z možení, umění, chtění vyvstávají při věcech ja-
kosti trojího rodu (.způsobu Kom. jinde): bytné, činné, trpné. 

9. Jakost bytná, jest síla na další uchování bytnosti 
své, trvanlivost Jakáž ve všech věcech jest od přirozenosti, 
jako kdy více nebo méně. 

[U př. V balvanech a kovech síla jest., by dlouho trvaly, 
a to jest. sama tvrdost a za tvrdostí nerozpršitelnosC. Při 
čerstvých tělech jest sila životní za příčinou celosti ústrojův a 
moci vyživující at.d.J 

10. Jakost' činná, jest sila něco působili, totiž buď od-
počívati, (t. j. síly své v sobě zdržeti) neb hýbati (sebou a 
jinými věcmi) i tudy pohybem sebe nebo něco měnili. 

11. Jakost trpná jest síla, kterak jinou sílu zas tavit i 
nebo jí ustupovali. Jako voda má sílu vzduch ze sebe vybý-
vati, s druhou tekutinou se proměšovati, kamení pak ustu-
povali atd. 

12. Jakosti tedy věcí jsou základem bytnosti, činův i trp-
ností. (Po předchozím §. 1. 2. 3.) 



H l a v a XXIII. 

O č i n e c h v ě c í . 

Cm jest pohyb bytosti sílu svou vyvíjející, neboli vy-
plývání jakostí z podmětu na předmět. 

2. Bytostí tedy hnu jest pohyb neboli vlastnosti z by-
tosti vyplývání. Nebo kterak bez pohybu čin by povstal, 
nelze ani pomyslil,)', a o někdy lak nepatrný jest onen pohyb 
že sotva jej znamenát ike , což brzo příklady vysvitne, v §. 8.' 

J^'?" o n e n by mohl nazván býti nošení 
neboli p/tnaimí a dávání. Při všelikém také činu přenáší 
se jakost a dává se druhé věci. Jako sladěnost když na 
ruku působí, ji ochlazujíc, dává a vl.iskuje se v ruku, jako 
oheň hořící, světlo osvěcující, kámen tížící atd. dává' teplo 
své, světlo své, tíži svou atd. druhé věci. I podobně děje se 
při všelikém činu.] 

3. Pri pohylni tré se zbihá, něco hýbajícího, hybného a 
hybadlo (I.. j. prostředek nějaký, který hýbající spojuje s hyb-
nou věcí): i podobně při všelikém působeni l.ré : pí/sobce, 
pusobitelné a pftsobíd/o, t. j. nástroj. 

|L př\ když hýbáš rukou, tehda jest v pohybu tom tré 
1) duch duševní v nervech, působná příčina toho pohybu; 
2) ruka sama hýbající a pohnutá; 3) svazy, duch a s ním 
pohyb z nervů do masa přenášející. Když* pak píšeš, není 
prostě pohyb, než čin, v kterém taktéž tré 1) působce, ruka 
sama, 2) působitelné,látka,s kterou ruka se obírá, papír nebo 
deska; 3) působidlo, jest rafička nebo brk. Tak vždycky 
při všelikém působení.] " ' 

4\ Pri působícím (jakož i při hýbajícím) Irého opět se 
vyhledává, nffici, umí ti, chtíti. 

j Odepře-Ii se jedno toto, cin nejde před se. U př. Po-
roučíš-li psáti tomu, kdo rukou neb papíru, péra neboli jiné 
potřeby neúchylně nemá, nebude moci; nepovědomému-li 
písmen, nebude uměli; nechtícímu-li psáti, psaní taktéž 
nepůjde před se, Viz hl. předčil, g. 3. 4. atd.] 
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10. Změna jest při podmětu pohybem způsobené /ji-
načení. 

[Jako když voní růžovou projatý mozek jiného v sobě 
pocituje stavu než prve: a papír písmem pomalovaný jiný 
naskýtá na sobě zřetel než prve atd. atd. Avšak o odpoči-
nutí, pohybu, změně hojněji v hlavě následné, co do trp-
nosti.j 

tedv měly nastínov;ili. kterak mysl lidská svými v loženými pojmy (a 
i vrozenými pudy a mohutnostmi) ze sebe vychází či vyplývá na věci 
a po věcech se rozplývá či rozchází. Opera omnia lil", sl. 42. škola 
pansofická. Zoubek str. 5(i. 
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5. Při pfisobitelné věci pohledává se 1) způsobilosti pod-
jati se takového činu, 2) přítomnosti, 3) nepohnutósti. 

[Jako ku psaní pohledává se papír a neb desky způ-
sobné uchycovaíi písmo, a mně přítomné, by lze bylo jí se 
rafikou dotýkali i jejího položení nepohnutého. Nebo bude-li 
se viklati, nepůjde psaní dobře před se. | 

6. Při pfisobidle taktéž t ré : by bylo v míru silám pů-
sobce a tvaru půsohitelného i spojeno s tou i onou věcí. 

[U př. Péro psací nebudiž na způsob břevna, jímž bych 
neuvládl, a tak (budiž) uděláno, jak toho způsob písma vy-
hledává, l.lusté nebo tenké i namočené barvou, jaké se vy-
hledává, i přičiněné rukou mou ku papíru. Nebo tehdáž 
teprve bude moci papír pomalován býl,i.| 

7. Na konec způsob cínu jest t r f j , a ten může býLi na-
zván odpočinutím, pohybem, změnou. 

8. Odpočinutí, jest zdržení vlastnosti činné v ní samé. 
by nevyplývala. 

[Hned naprosto neprav, že ruka nic nedělá, když péro 
pěstujíc nepíše, nebo dělá, protože péro třímá, a protože 
sílu mohoucí písmo vyvodili, zdržuje, by ho nevyvodila. Tak 
kdo mlčí, dělá něco, protože jazyk a chřtán zdržuje, by ne-
zněly. V tom tedy smyslu také, kdo nic nedělá (zahalivý), 
něco dělá, jakožto klerý působí, by síly l.ěla nebo ducha 
jeho na prázdno byly, jich na nic nevykládaje, nýbrž zdržuje. 
Tak i kámen na zemi ležící něco působí, to jest. tlačíse dolů 
za tíži svou, která není nadarmo, nýbrž vyvodí účinek ten 
(jen dolů). Chceš-li to viděti na oko ? Odejmi pod ním to, 
na čem spoléhá, ihned čin onen (tlačení se dolů) skutečně 
spatříš. A tak všude. | 

9. Pohyb jest tok vlastnosti nebo plynutí, které (v pří-
čině terminů) troje jesl. 1) vyplývání, 2) proplývání, 8) vply-
vání neboli vnikání. 

[Vychází zajisté jakost ze svého podmětu i procháze-
jíc prostory okolní, vchází (neboli vplývá) ve předměly, kte-
rých se dotýká a tak říká se, že na ně působí. U. př. Vůně 
růže, vycházejíc ze studnice své, růže, i rozcházejíc se po 
vzduchu vůkol (neboli po tekutině) vluzuje se v chřípě a v 
mozek těm, kteří jí přistojí. Tak při psaní, smysl slovy ob-
stižený plyne z mysli rukou a perem na papír, tu teprve 
se vpravuje. A tak všude. '] 

' ) Tímto místem lze snadničko si vyložiti. kterak Komenský my-
slil si obrazy tř ídy V. neboli logiky, ř k a : Obrazy dají buď vybranějš í 
logická pravidla neb emblemy jakési důvtipné namítající vyplývání mysli 
a rozplývání její po oboru věcí, nebo výrony a rozrony mysli. Obrazy 



Hlava XXIV. 

O t r p n o s t e c h věcí. 

Trpnosť jest, přijetí cizího působení. 
2. Bytností tedy její jest. přijetí. [Leč LoLiž vlastnost! 

působící toliko až ku předmětu dochází a zde se stavuje, 
jakož se děje při dotýkání, leč v předmět také vstupuje, jako 
se děje při pronikání, leč naposledy skrze sebe až k jiným 
věcem, jako při procházení nebo při proskakování atd.J 

3. Sbíhají se při trpnosli tři věci 1) trpící, 2) trpnosť 
vnášející, 3) prostředek neboli nástroj, kterým se síla ona z pů-
sobce na věc trpnou se přenáší. 

[U př. Pohyb v ruce mé, a já tolo píši, jest trpnosť, 
kterou do ní duch můj živý v těle zavřený vnáší po ner-
vech, kterými proplývá. Trpně naposledy má se papír pís-
mena uchycuje od ruky mé perem v černidle namočeným. 
A tak všude.J 

4. Při trpící věci t rého se vyhledává, nemoci se protivili 
nebo neuměti nebo nechtíti. U př. Dřevo v oheň uvržené 
spaluje se, protože se protivili 1) nemůže, 2) ani umí, 3) ni 
chce, náklonnost' k tomu majíc přirozenou. Kámen se ne-
spaluje, protože plamene chytati nemůže, neumí, nechce atd. 

(NB. Jsou pak trpnosti bezděčné, kde by trpící proti-
viti se chtěl, kdyby mohl aneb uměl, jako ovce vlkem bývá 
sežírána, zloděj věšen, nedbalý služebník bit atd. Jest. tedy 
trpnosl! buď dobrovolná neb přinucena.) 

5. Při věci trpnosť vnášející potřebná jest i) moc, 2) 
přítomnost.; 3) chtivost. Jako zločince stíti může kat, bude-li 
1) silen, 2) jemu přistáti, 3) zřízen od vrchnosti atd. 

6. Při nástroji taktéž 1) poměr k silám, 2) tvar nále-
žitý 3) spojení. Jako při stínání zlosyna 1) meč, tak a tak 
drahný, 2) ostrý, 3) přičiněný zločinci ke krku atd. 
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7. Rozdíl Irpnosti jest triij, 1) nedotknou ti se ni pohnutu 
býti, 2) dotýkati se a pohybovali se, j ) pohybovali se a měnili. 
Krátďe. Odpočinuti, pohyb, změna, .lako 1) když tělo mé ne-
může se pohybovali (za překažením působící věci kterékoli), 
2) neb se pohybovati, však bez své změny, 3) neb napo-
sledy mění se také buď v horšího něco úrazem nějakým a 
neduhem, nebo v lepšího něco, pozdravením se atd. atd. 



Hlava XXV. 

O ř á d u věcí. 

Řád jesl. bytosti samé v sobě náležité rozložení. 
2) Bytností tedy řádu jest náležité rozložení částek, to 

jest takové, by co spolu jest, sobě vespolek nepřekáželo, 
nýbrž napomáhalo. 

|NB. Jedno, pokud jedno, nepořádá se, nýbrž mnohé 
věci, by bylo jedno. Přivlastňuje se pak řád jednotlivé také 
bytosti, pokud všeliká bytost skládá se z částek nějakých, 
které nebudou-li náležitě samy sobě souřaděny ve svém 
celku, jistě nedostatek t.rpěti budou bytosti jednost, pravda, 
dobrota, t.. j., bytost, bude sama sobě a jiným na překážku, 
na obtížení, na ohavu. Kdekoli ledy že jest, řád se dí, tam 
rozumí se, ze několikosť uvedena jest v jednotu.] 

Při řádu vyhledává se částek sebrání, rozstavení. 
spětí náležitého. 

4. Sebrání, by, co ku věci přísluší, tu bylo všecko bez 
mezery, a samo, bez zbytečnosti. 

5. Rozstavení, aby jednokaždá věc na svém stála místě, 
ne na cixim. 

(5. Spětí, by všecky věci spolu se držely i sva/.ky svými 
tak byly spojeny, aby hne-li se jedna, hnuly se všecky. 

[Příklady všelikých věcí, přirozených a umělých ukazuji, 
kdyby něco potřebného některé věci se nedostávalo nebo 
něco nepotřebného tu bylo, nebo kdyby částky nenáležitě 
byly položeny nebo spolu se nedržely pevně, že hned činy 
překážku mají. U př. Kdyby se vozu kola neb osy, neb oje 
nedostávalo, nebo přiděláno jich bylo více než třeba, nebo 
kdyby kola vozu podstavena nebyla, nýbrž na vrchu vsta-
vena. nebo tu vyskýtaly by se všecky kusy na svém místě, ale 
žádnými nespojené svazky atd., burf nepůjde vůz před 
se, nebo rozsmekne se a bude bez užitku. Aniž tělo lidské 
bude spořádáno, prosté jsouc hlavy neb rukou neb nohou, 
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nebo kdyby hlava byla dole. nohy na hoře nebo.všecko sic 
po svých místech, ale bez svazův a nervův. A lak všude.J 

7. Rád tedy dává. věcem bytí a jest jako duše věcí. 
[Rovně při bytosti myslné a slovné jako při věcných. 

U př. při slovech a pověděních pouhé písmen, slabik, slov 
přestavení muže změnili smysl veškeren; jelikož jiné jest 
limes (meze), jiné miles (vojín), ač tu jsou tatáž písmena; 
jiné modo (teď), jiné domo (z domova), ač tu jsou tytéž sla-
biky; jiné nemoci mluvili, jiné moci nem/uviti, ač tu jsou 
tatáž slova. A toto Platonovo povědění, řád jest duše věcí 
(Ordo anivia rerum), kdybys jiným pořadem písmena vyslo-
vil (třeba abeéednýin aadeimmormi) nebo slabiky (oranirum 
re modo), nebo celá slova zpětným pořadem položil (nturer 
amina odro), aj jak tatáž písmena, slabiky, slova, jiným než 
přirozeným pořádem jsouce položeny, nic toho nenaskýtají, 
co mají! Řádem pak svým položeny jsouce velmi švarně 
naskýtají, řád duší věcí. O jak moudři bychom byli, kdyby-
chom řádu děl božích všudy vyrozumívali a jich následo-
vati uměli1.] 

8. Rozdíl řádu béře se z polohy částek, a těch roz-

: ) Srovnati metody jazyků nejnovější lil. X. §. 78. CX. GXI. (SÍT. 
162). I j inde vychvalu je Komenský řád, jako v ad rat ionem ordinis et 
diseiplinac Prá t rům I lohemorum anňota ta r|ualGdam sh \ 75—7(5 na t a 
s lova: »0 jak právě řekl. kdo řek l : líád jes t duší věcí. Jako totiž tělo 
živé duší žije, se liýbe, čije i úkonv své zpravuje , když pak duše jes t 
odjata, se řítí a mrtvolou se s tává : tak cokoli kde věcí dohře zřízených 
kvete, kvete za řádem. Chceš-li př ik lad: dám jej. RtS mi, který mohou 
dáti s m y s l n e b libost' ta to p í smena : a a. d. e. i, m m, n. o o. r r r, u ? 
nebo pojaté sic v nějaký, však ne plný ř á d ? u př. v s labiky: Am, or. 
dor, er, um, an. i, aneb naposledy t řebas ve slova pojatá, než zmatečně 
položená, bez jisté zřetelnost i : ut ord orer u m a n ima. Gemu zde ro-
zumíš? urozumíš pak ih ned, položím-li zře te lně: ordo re rum an ima 
(řád duší věcí). Zdali n e ? Proto přece nic j iného teď jsem neřekl, než 
dříve, ale j inak, táž písmena, slabiky, slova vysloviv, však dříve ne-
spořádaně, nyní spořádaně. A a j tam byla věc kusá, řeči mrtvola, žád-
ného nedávaj íc života, rozumu (t. j. smyslu ni žádného), nyní jest tě-
líčkem oživeným, čerstvým, smyslu a ruchu plným. A též platí ve vše-
liké řeči, myšlení, práci. Samý jen řád, bývá-li se jeho právě j ímáno, 
dává život, bytí, trvalost', sic pak záhubu a zkázu, bývá-li rozrušen. 
Ohledej toho v kterékoli sebe moudřejš í knize, rozruš v ní věty, slova, 
slabiky, písmena, by ;-e sic tu vyškytaly, ale spolu se nevázaly, ihned 
rozstrojil jsi knihu, ze světla učinil jsi tmu. Totéž se stane, rozsmekneš-li 
svazy těla l idského neboli sic j iného živočicha nebo některé společnosti 
lidské nebo stavení, hodin neb kterékoli věci. Všelikterak pravě tedy 
básn ík : Chceš-li zkazili všecko na světě, zkaziž jed iný řád. A P la to : 
Z řadu pocházej í všeliké věci dobré, nezřízené věci i zřízené rozptylují . 
Boethius na konec, cokoli náhlou cestou z j istého vymyká se řádu, 
nemívá veselých konců. 
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ložení na dél toliko, slově řadou, na dél a šíř, položením; 
na dél, na šíř a na výš tvarem. 

9. Řada jesL řád věcí, jak co dříve nebo posléze jest. 
A la jest. zase buď postupem prostým, jako při vodě plynoucí, 
kde jest pouhá nepřetržitost, nebo členitostí, spolu se držící 
klouby, jako při řetězu, kde spatřujeme soumeznost; nebo 
posloupností po stupních, jako při číslech 1 2 3 4 5 nebo 
i , 2, 4, 8, 1(5, 32 atd. ' ' ' 

10. Položení jest věci řád podle okolností, jako co na-
píed nebo na zad, na právo neb na levo, jak spatřujeme 
věc buď zpřímenou, stojící neb ležící nebo pochvlou tak 
nebo tak. 

11. Tvar jest částí řád na dél, na šíř a na výš. I jest 
(při tělese) kulat neb hranat nebo pomíšen. Kulat na dél 
bud jednostejně, válec, neb nejednostejně, kužel; na dél, na 
šíř kruh a kolo\ na dél, na šiř a na výš jednostejně, koule 



H l a v a XXVI. 

O u ž i t k u v ě c í . 

Užitek jest věci k něčemu obrácení i řádně obrácené 
užitečnost. 

[Nebo nic není, naprosto nic, což by k něčemu obrá-
titi se buď nemělo neb nemohlo i právě obráceno jsouc 
neprospívalo.] 

2. Bytnost tedy jeho záleží na obrácení k něčemu. 
| Věci k ničemu neobrácené žádný není prospěch.] 
3. Aby pak obrácení bylo zřízené a užitečné, pohle-

dává se 
I. dobrého věci samé v sobě spořádaní, 
I I . obrácení jí k věcem náležitým, 
I I I . a to způsobem náležitým. 
[Věci nedobré užitek nemůže býti dobrý, jako lankvary, 

tráveniny na ošetřování zdraví. Aniž jest užitek dobrý věci 
dobré k nedobrým věcem jako vína k opilství. Ani k do-
brým věcem také užitek vždycky bývá dobrý, jest-li nevčasný, 
jako vína za zimnice.] 



H l a a v XXVII. 

O l ibost i v ě c í n e b o l i l í b e z n o s t i . 

Z řádu věcí (neboli krásy) a prospěšnosti zarozuje se 
libost!, která jest. vděčný vděčné věci pocit. 

2. Tré tedy při libosti 1.) něco krásného. 2.) čitelnost jí, 
3.) kochání odtud pocházející. 

3. Rozdíl. Pocit dobré věci nepřítomné dává žádost; 
přítomné, potěšení neboli rozkoš, dosti užité, ukojení a sytost, 
(příliš užité, ošklivost'.') 



H l a v a XXVIII. 

O d o k o n a l o s t i v ě c í . 

^ Dokonalost' jest cosi posle.Iního, kam věc kde jaká 
směřuje, a toho dosahši odpočívá, protože nemá kam dále 
směřoval.i. A tudy: Dokonalo jest, cemu ničeho se nedostává. 

| I oliž, ni bytnosti, ni potřeb bytnosti, ni částí náleži-
tých atd. ni času, ni kolikosti, ni jakosti al.d.| 

2. bytnost tedy dokonalosti jest l>ýti v dobrém stavu, k 
úplné její bytnosti nic dále nežádati. 

[Nebo něčeho žádati, jest k nedokonalosti se znáti:] 
3. Kdo tedy dokonalé vypovídá, vypovídá tré 1) míti 

vše, co náleží, 2) takové, jak náleží, 3) "i proto užitek sebe 
dávati, který náleží. 

4. A odtud vzchází rozdělení dokonalosti na 

I. částí, když všecky kusy se naskýtají, které 
náležejí. Slově dostatečnost. 

II. stupňů, když všecky kusy jsou, jaké nále-
žejí, 

Tli. rádu, když všecky kusy dokonaly, spojeny. 

11 ve ven jest příkladem. kdyby ke zřízení vojska do-
stateční byli pohotově muži, koně, zbraně atd. ; druhé věci. 
kdyby byli muži ve zbrani vycvičení, dobří koně atd.; třetí, 
kdyby v plný řád uvedeny "byly všecky věci. A tak všude 
při věcech. 

dokonalost 



Hlava XXIX. 

O nedos ta tc ích věcí. 

Nedostatek jest nepřítomnost nějaké věci náležité. 
2. Kdo tedy dí nedostatek, tré namitá 1) věc k něče-

mu příhodnou, 2) to, čím jest příhodná, 3) její nepřítomnost'. 
Jako kdo jmenuje slepotu, tré namítá 1) duše, 2) oko, 3) 
porušení oka. 

3. Rozdílnost zvláštní jest troje. Nebo když způsob-
ilost proto jest nepřítomna, že ji ještě tu nebylo, slově 
nedokonalost; nevyspělosí: když jakási už byla, ale odjata jest, 
úbytek, schodek; když se zdá, že tu jakási jest, aniž právě 
jest, tvářnost, líčidlo. 

[Prvým oním způsobem jest slepota na oku v nově 
vylíhlého štěňátka nebo nemluvněte ještě nezrozeného; dru-
hým. při tom, komu vyloupány byly oči, třetím při oku zá-
kalem povlečeném, které jasno se zdá, avšak jasně ničeho 
nevidí.] 

[Tak nedostatek pobožnosti prvým způsobem jest při 
nemluvněti dobré a zlé nerozeznávajícím ; druhým při člo-
věku dospělém, bezbožné věci páchajícím, třetím při pokrytci, 
pobožnost! na oko strojícím. A tak všude lze znamenali ne-
dostatky trojího způsobu.] 



Hlava XXX. 

O zmetcích a potvorách při věcech. 

Až potud o věcech (řádně) vzešlých (podstatách, pří-
padcích, nedostatcích); jdou za tím věci z metané. 

2. Bytosf smetaná jest, která od svého p&vodu se od-
trhla, anobrž se rozjednotila, zhyzdila, porušila. 

3. Tré se tedy tu zbíhá 1.) rozjednocení, rozrušení, 2.) 
porušení, netvárnost, potvornosll, 3.) zemdleni, bolest, záhuba. 

[Příkladem budiž 1.) víno, které příliš nevčas jest oče-
sáno, plané víno, vyvětralé, lankvara; naposledy věci při-
rozenosti příčné, ocet neb i jed; 2.) opuštěnu býti od Boha 
a sobě zanechánu; 3.) i odtud kolotati se, zouíati, v záhubu 
se vrhnouti, slovem, hřích, uvinění, smrt.J 



Hlava XXXI. 

O věcech podvojných. 

Podvojno jest, cokoli způsobeno jest ze dvou kusů. 
Jako manželstvo z muže a ženy; rozmluva z oslovujícího a 
s ním mluvícího neboli z dotazujícího se a odpovídajícího ; 
jezdec z koně a muže; trh z prodávače a kupce. 

2. Bytnost' podvojného jest býti po dvém neboli přísto-
jenství. Nebo přistojí druh druhu, by z obého vzešlo jedno. 

3. Principy přístojenství jsou jednota, shodnostpohodl-
nost vespolná. 

[Proto zajisté spolu věci se drží, kterékoli spolu se 
drží, že jsou sjednoceny a že se shodují, a to na vespolné 
pohodlí. Nebo nejsou-li sjednoceny, nepřistojí sobě; nesho-
dují-li se, zle sobě přistojí; ubližují-li sobě, nepřistojí sobě 
dlouho, rozpadají se. NB. Co při bytosti jednotlivé by\;\. jed-
nost', pravda, dobrota, totéž při bytosti podvojné jest jednota, 
shodnost, pohodlnost'. Přečteno budiž ono tam, a vyrozumí 
se tomuto.] 

4. Jednota jest, kterou dvě některé věci stávají se za 
jedno po zákoně jistém, u př. pojmy dva s sebou vespolek 
spojené drží se spolu po jistém logickém pravidle (o tom, 
o čem lze vypovědět.i, de praedicabilibus, o přísuditelných 
pojmech): jako strom říká se o fíku jakožto rod o druhu. 
Slova dvě, kterákoli působí rčení, sjednocují se po některém 
pravidle syntaktickém jako strom fík vzchází pravidlo prvé1). 
Dvě věci podvojné spolu se drží po některé způsobe po-
dvojnosti, u. př. noha a střevíc, dřevo a kůra na stromě, 
jako podklad a doklad (subjunctum et adjunctum). 

') Com. Opera II. si. 449. Při vazbě slov lze vystihnouti 15 pra-
videl ^velmi obecných, všem jazykům společných, z kterých jako ze 
zdrojů svých potůčkové vyplynuly a jako ze kmenů ratolesti se vy-
pučely ostatní zvláštní pravidla s výjimkami svými po všelikých ja-
zycích; i jest jim prvé pravidlo: dvě jména o téže věci; ostatek viz v 
poznámkách na metodu jazyků nejnovější. 
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5. Jednostejnosť jest, za kterou dvě ony podvojné věci 
s sebou vespolek se shodují nebo k sobě vespolek připa-
dají, u př. třeba, by střevíc shodoval se s nohou velikostí 
a tvarem i hebkostí, kdyby byla noha outlounka. Třeba, by po-
jem s pojmem byl jednostejný, by nebylo odporu v příčinku, 
jako když nezpůsobně říkají černidlo červené, nezpůsobně to 
iíkají, protože slovo černidlo namítá pojem o černém, čer-
vené o červeném. Slovo shoduje se se slovem, s kterým při-
hodilo jest je pojiti, jako přídavné jméno s podstatným týmže 
číslem a pádem -). 

6. Pohodlnost' jest, za kterou sobě podvojné věci spo-
lečný působí užitek. Tak střevíc hájí od úrazů nohy, nohou 
pak nošen bývá. A tak všade v reáliích. Tak ve přivlastňo-
vání myslném podmět a výrok půjčují sobě světla. Nebo 
výrok osvěcuje podmět, aby se projevilo, jaký jest, nebo co 
činí neboli trpí: podmět pak určuje ono vysvětlení, by ur-
čitě viděti lze bylo, co onen jest, takové i takově čině nebo 
trpě. Podobně děje se při rčení, by slovo řídící řízenému a 
řídícímu řízené napomáhalo, určujíc význam slova slovem. 

7. Zpfisob podvojnosti jest trůj, 1.) bucf zajisté dvě věci 
prostě spolu se drží jako tělo a oděv, tělo a úd atd., šlovou 
soudržné: 2.) nebo pojí se pro skutek, který nemůže býti 
vykonán než dvěma věcmi, jako tělo a duše pro život; pra-
vice a levice pro dílo atd. šlovou souvztažné neboli sňatky 
věcí-, 3.) nebo naposledy pro jakési přirovnání vespolek, jako 
tělo lidské srovnáno jsouc s tělem zvířecím jest podobno 
neboli nepodobno, rovno neboli nerovno atd., šlovou věci 
t.y srovnalé. 

8. Soudržnost' věcí zase jest bucf závislost neboli spětí, 
neboli obsazení. 

9. Závislost jest mezi věcmi, které od sebe vespolek 
pocházejí neb v bytu chovány bývají, jako jsou všecky prin-

2) Nemysliž nikdo, žeby Komenský neznal pravé povahy přídavných 
jmen, které vlastně nemají se shodovati s podstatným jménem, jsouce 
přívlastky, rodem, číslem, pádem, jež přísluší toliko podstatným jménům. 
V tom za jedno smýšlís přeznamenitými jazykozpýtči nynějšími Pottem 
Whitneyem. Na důvod toho stůjž zde převýbornč místečko z pozná-
mek ke srovnávací jeho mluvnici: »Sklánění nepřipadá na . přídavná 
jména po povaze věci, nýbrž po obyčeji Heků, Latinův a některých z 
nás. Že sic lze je pokladati pouhým přístavkem, vysvítá příkladem ja-
zyka anglického, uherského, tureckého, které svá přídavná jména n a -
prosto tak přimítají ko jménům, jako my příslovce ke slovesům (bez 
čísla, bez rodu, bez pádu), aniž odtud co nepohodli.* Opera II. sl. 438. 
Toto místo naprosto se shoduje s místem Pottovým v Max Miiller und 
die Kennzeichen der Sprachvenvandschaft. Zeitschrift der deutschen 
morgenliindischen Gesellschaft IX. Band. Leipzig 1855. str. 451. 
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eipy a věci skrze principy vzcházející [principia et princi-
piata] (věz účel a prostředek, tvar a věc tvarovaná, látka 
a věc z látky zdělaná, působná příčina a účin. Tak meč a 
boj, meč a ostří, meč a železo, meč a rána atd.) 

10. Spětí jest mezi věcmi, které naproti sobě se po-
stavují, aby spolu se držely, jako část' a část v temže celku 
i všeliký podmět a přímět (subjecfcum et adjuncl.um). Tak 
spolu se drží při meči jilec, ostří, hrot, pošva atd. 

11. Obsažení jest mezi věcmi, z kterých věc druhou 
věc obsahuje, tvrdí, v bytu uchovává, jako majitel osáhá 
svůj majetek, celek své části, rod své. druhy atd. 

12. To jsou prostější věcí snětí a spětí (nexus et ligamenta). 
Zvláště jsou souvztažné věci a sňatky věcí, kde dvé družně 
se pojí na způsobenou činu, který nemůže se vykonati než 
dvým. .lako muž a žena na plozeni; učitel a žák na roz-
vodění nauky ; prodavač a kupec na směnu zboží a platu atd. 

[Tento podvojnosti způsob jde širošiře, poněvadž vše 
jest plno takových věcí podvojných, jako dávali, bráti; mlu-
viti, poslouchati; vyučovali, učili se ; řídili a řízenu býti; 
rozkazovali, poslušná býti.] 

13. Srovnalost jest způsob k sobě vespolek dvou věcí 
v příčině třetí, totiž tožnosť nebo rozličnost, podobnost' anebo 
nepodobnost', atd. 

14. Kdekoli tedy srovnalost, tam dvé nějaké věci mezi 
sebou spojeny a ona třetí, ve kteréž se srovnávají, leč ona 
jest prosta, leč dvojitá. Prosta, jako: kterak se mají dvě ke 
čtyřem, tak čtyři k osmi. Aj čísla tři 2. 4. 8. Dvojitá, jako 
se mají, dvě ke čtyřem, tak tři k šesti. Aj čísla čtyři: 2. 4. 
3. 6, a přece toliko tři jsou čísla. Tak člověk srovnán jsa 
s člověkem v příčině 1.) bytnosti, týž jest nebo rozličný; 
2.) v příčině velikosti, rovný nebo nerovný ; 3.) v příčině 
jakosti, podobný nebo nepodobný. 

Zásada J. Všeliká srovnalost jest mezi dvým. 
II. Všeliká srovnalost pozůstává v jedné věci třetí. 
III. Které věci souhlasí v jednom kusu třetím, souhlasí 

mezi sebou, a na odpor. 
IV. Kterou částí dvě věci nějaké v třetí souhlasí, touže 

částí i mezi sebou. 
15. Způsob tedy srovnalosti jest trůj, souhlasnost\ roz-

dílnost, protivnost\ poněvadž totiž dvě věci ve srovnalost 
uvedené buď se od sebe dělí nebo sobě se protiví. 

16. A každá tato věc zase jest troje. Souhlasí zajisté 1.) 
tožné, 2.) rovné, 3.) podobné. Dělí se od sebe 4.) nepodobné, 
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5.) nerovné, 6.) rozličné. Protiví sc sobě 7.) nepříličné, 8.) 
příčné, 9 ) schodnosť (privatio) •'). 

[Tak tožnosť slov jest při slovech rozličných jazykňv o 
téže věci: deus, •foo?, dieu, God (Bůh). Rovnost při slovech 
souznačných Bůh, božství (deus, namen v originále1). Po-
dobnost' při rčeních přenesených, Bůh, otec všech al.d. Roz-
ličnost' při paronymech, jako deus, dens (Bůh, zub). NepU-
licnost při zle přirovnaných: Bůh, modla. Nepodobnost při 
dobře přirovnaných, Bůh-král. Cosi nepřilicného jest: Bůh, 
člověk, anděl. PHcnosť. Bůh, ďábel. Schodnosť (privatio), kde 
význam- druhého slova se neprojevuje.] 

17. Tožnosť jest souhlasnost bytnosti, ač přípádkové 
se dělí od sebe. Jako David chlapec a David stařec, neboli 
David král a David prorok týž vůbec byl člověk. Dennice, 
ráno vzcházející a večernice, večer, táž jest Venušina hvězda, 
rozličným časem rozličně se ukazující i rozličné pojmeno-
vání mající. 

Zásada 1. Táž věc (idem) rozličným časem, místem, 
(rozličnou) velikosti (quantitate) ne téhož může, ví, chce. 

II. Táž věc jelikožto táž vždycky koná též i Lýž má 
pořád. 

III. Táž věc položena jsouc v příčném místě, čase, 
pořadu, užívání, zvrhá se v cosi příčného. Viz příklady u 
Seneky v listě 94 ). 

IV. Tožnosť pojmu působí srozumění, různost, nedo-
rozumění. 1'řičnosť, boj. zápas, rozepři. 

s) Po tom, j ak všelikterak raetafysikové vyměřu j í privatio (Prantl 
Geschiehte der Lojrik II. str. 352. pozn. 197) myslím, že nejlépe k tomu 
připadá slovo české schodnosť, nebo posud ř íká lid, budu síti to a to 
obilí na schodu měsíce (když měsíce ubývá), mám schodky, schůdný 
šat, dobytek, který schází. 

4) 0 souznačných slovech mluví Komenský v metodě jazyků nejr 
novější 11. 1(3., že jsou souznačná slova na prázdno. V umění kazatel-
ském clí, že synonyma jsou proto, že kteréhokoli užíváš, j edna a táž 
věc se míní; tu měl Komenský doložiti, že synonyma jsou poněíhiA 
jistou částkou sobe rovny, j inou částkou sobě nerovný. Sic j inak um SI 
synonyma dobře obírati i spolu snubovati , by j ad rně dopověděl jednín;i 
dvěma synonymy, co napověděl j iným někte rým synonymem. 
'") List Senekův 9 4 k Luciliovi jest obdloužný. Podáme z něho 
jeden dva př ík lady: chudému ukazuješ, aby odbýval za bohatého, to 
kterak může se státi, když tě chudoba t rvá? ukazuješ hladovitému,.v.o 
by jej učinilo jako sy tá? spíše odejmi hlad. který lpí na j ídlech jadr-
ných. V manželsLví pouč, k te rak by kdo žil s bohatou, kterak s tou, 
kteráž by věna neměla. Zdali nemniš, že něco jest rozdílu mezi ženou 
neplodnou a dětnou. mezi obstárnou a dívkou, mezi matkou a mace-
chou? Seneka byl Komenského miláčkem, osvědčoval se j ím-ve lmi z 
hustá , jakož toho povědomí jsou čtenáři spisů Komeijského. • • 
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V. Nic nepřirovnává se samo k sobě, leč ve smyslu 
různém. Nad sebe sama jsa větší, sám sebe přemáhá atd., 
totiž: Větší jest, než se zdá dnes, dále postoupiv než včera. 

18. Rovnost' jest souhlasnost velikosti mezi věcmi byt-
nosti se od sebe dělících. Jako Nathan a Gad, proroci Da-
vidovi o rovné podstatě. Venuše a Jupiter sobě rovni bles-
kem. Rovné na počet slově stejné, na velikost, rovnoměrné, 
na váhu, rovná váha. 

19. Při všeliké rovnosti vyhledáváno bývá dvou pod-
mětných veličin (subjec-ta quanta) i téže při nich kolikosti. 
Nebo kdyby nebyla (kolikost) rovna, byly by ony nerovný. 

Zásada I. Rovné rovnému jest rovno. 
II. Rovných věcí týž jest způsob. 
III. Rovným věcem přísluší rovné věci (čas, místo, 

hodnost, řád, užívání, milost'). 
IV. K rovným věcem přičiníme-li neb odejmeme li od 

nich rovné, zbytky ostávají rovné. 
V. Kv rovným věcem přidáme-li neb odejmeme-li od 

nich neroně, vzejdou nerovné věci. 
VI. Rovně tak veliké věci mohou rovně tak velikou. 
(Rovně těžké věci váží rovněž, rovně krásné líbí se 

rovněž; rovně strašlivé věci straší rovněž atd.) 
20. Podobnost jest věci s věci. co do zevnitřních pří-

padků, sliodnosf. Jako všeliký člověk jest podoben člověku, 
poněvadž oba dva jsou obrazem božím, oba dva rozumným 
tvorem, oba dva smrtelníky, hříšníky; tak všeliká hvězda 
podobna hvězdě; nebo jest případků souhlasnost', ač větší 
menší. Sbíhají se zde 1) věc, 2.) druhá věc, 3.) jakýsi třetí 
kus, v kterém souhlasí. 

Zás. I. Podobnost jest při všelikých věcech neboli všecky 
věci jsou soběpodobny, více méně. Všecky věci zajisté jsou od 
jednoho, skrze jednoho, k jednomu. Dělí se pak od sebe 
po větší menší patrnosti téhož tvaru. Tomu cosi podobného 
jest o pečeti vytištěné na nejednom papíře z Viva"). Není 
tedy bytosti, která by, srovnána jsouc s některou kde jakou, 
nesouhlasila případkem některým, až i věci protivné (sou-
hlasí), jako bílé a černé souhlasí rodem (barvou) a činem 

6) Vives Juan Luis slavný humanista španělský, narodil se 1492. 
ve Valencii, zemřel 1540. Ve svých spisech rozebírá věci filosofické, 
pedagogické, politické jakož i bohoslovecké. Často dokládá se Komenský 
Viva jako v nástěnu pansofie jeho knihy o výkladu bytností, v metodě 
jazyků nejnovější, ve via lucis de tradendis disciplinis atd. Na česko 
byl Veleslavínem vyložen spis Joan. Lud. Vivis Valentini ad veram sa-
pientiam introductio. Navedení k moudrosti. Latinsky a česky. V Pr. 
1586. V nástěnu pansofie přivodí Kom. místo z jeho filosofie prvé. 



119 

obecným (dojímali zrak). A tato podobností souhlasnost, po-
něvadž platí všude (mezi věcmi duchovními a tělesnými, 
přirozenými a umělými); kdo vyrozumívá základům a po-
vahám podobností, může rozuměti světu, písmům i všelikým 
mudrců knihám. Nebo ničím není věcí rozmanitost' než po-
dobných věcí rozmnožením: ničím nejsou písmena písem a 
mudrců pomysly, slova, průpovědi, než nastíněním podob-
ných věcí podobnými věcmi. Xvlášlě pak sobě jsou podobny 
věci v temže rodě nejbližší, jako v rodě živočišném člověk, 
šelma, pták atd., jichžto plození, v bytu chování atd. jsou 
sobě vehr.i podobna. 

Zásada II. Doba těší se době neboli podobná věc pojí se 
ráda s podobnou, leč by byla na závadě vzdálenost. Plamen 
s plamenem, krůpěj s krůpějí snadničko se sjednává jakož 
i muž počestný s počestným, učenec s učencem, kostkář s 
košíkářem. 

Zás. III Podobná menšina přitahována bývá podobnou vět-
šinou. Tak země mezi hustostmi nejhustší táhne k sobě 
vše co husto; když jsi sobě připálil prst na svíčce a při-
strčíš-li jej ihned ke plameni, plamen pohltí v sebe vpálené 
horko, jakož i zhojí studená ledná voda zimou spálený úd, 
poněvadž v se pohltí zimu. Tak muž velmi učený zachva-
cuje v podivování se sobě muže ne tak učené. Znamením 
tedy jest nezběhlého člověka na spálené horkem, údy při-
kládali studené, na (spálené) zimou, horké věci. Nebo zna-
menitěji sobě škodí, protože v plameni nebo mrazu hroty 
valněji do nitra pudí, když protivné zevnitř se přikládají 
věci. Proto ve Vlaších škorpiony bodení lidé, skorpionv (nebo 
ze skorpionův udělanou mast) přikládají, by pohlcen byl jed ; 
a daří se to. 

21. Nepodobnost jest rozdílnost! případků na témže pod-
mětu nebo na rozličných. .lako člověk člověku jest velmi 
nepodoben obličejem, posunem, mravy atd. 

22. Nerovnost' jest bytnosti neboli případků podobnost', 
však nedostatečná. Jak člověk člověku jest neroven posta-
vou, sličností, silou, moudrostí, zámožností. 

23. Rozličnost jest případků při téže bytnosti nesou-
hlasnosl!. Jako bělosti a sladkosti při cukru. Tak při člo-
věku vzdělaném, zbožném, mocném, jiné jest vzdělanost, 
jiné zbožnost, jiné moc atd. Všeliká bytost dělí se některak 
od všeliké bytost', až i" podobná a rovná, jako vejce od 
vejce. Proto řekl Cicero. že žádný chloupek není ve všem 
všudy takový, jaký jest jiný chloupek. A víru toho působí 
tvar listů na témže stromě. Zohledej jich tisíckrát tisíce, 
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neshledáš nižádného lisfu druhému ve všem všudy podob-
ného. 

24. Nepřílicnými věcmi šlovou ty, kl.eré se bytností a 
rodein tak dělí, že nemají nižádné k sobě vespolek srov-
nalosti. Proto šlovou nepřílicnými, že přirovnati jich nelze 
k sobě vespolek t.ak, aby věc věci byla rodem nebo druhem, 
celkem nebo části, příčinou neb účinem, podmětem neb pří-
mětem jako člověk, kámen, strom a jiné věci, i proti každé 
z nich lze postaviti mnohé věci. Pohledáváno tu bývá 1.) 
věcí hojnějších, 2.) jich vzdálenosti nepravidelné, 3.) i proto 
srovnalosti nižádné. 

Zásada I. Věci nepřiličné jsou sebe vespolek nepo-
vědomy. 

II. Nepřiličné věci nemají nic společného. 
III. Nepřiličné věci nedrží se spolu, ani se potýkají 

vespolek, ani se háji (důvod toho ze dvou věcí bytností 
od sebe se dělících neb z jich vespolek srovnání). 

JV. Aniž o sobě vespolek mohou pověděny bý,ti, mohou 
o něčem třetím, v čem shledávají se spojené. Jakkoli zajisté 
říci nemohu voda jest med, neb med jest voda; však mohu 
říci, medovina jest voda a medovina jest med, protože jest 
voda medem upravená neb med vodou rozředěný. 

25. Protivné věci jsou dvě kterékoli tak proti sobě po-
ložené, že bojují a se vzájem ruší. Jako horkost a stude-
nosE; dobré a zlé; mudřec a hlupec; drahný a drobný; vy-
soký a nízký. 

Skládají se tedy ze dvou proti sobě postavených ja-
kosti a z půtky a boje, když by (v hromadu) spuštěny byly. 

Zásada I. Všeliká protiva má protivu. 
II. Protivy pocházejí z téhož principu. Téže jest po-

vahy obšírně a stručně mluvili. 
III. Dvě protivy nikdy nesouhlasí, leč v to vkročí pro-

středek nějaký. 
IV. Protiva počíná od své protivy a přestává na témž, 

jako pohyb od odpočinutí a na odpočinutí. 
V. Protivy dráždí se protivami. 
VI. Protivy se sjednávají, uvedeme-li je na prostředek 

jakýsi. 
26. Schoduú jsou věci, z kterých jedna skutečnou zna-

mená bytnost, druhá její záhubu a nebytenství. Jako zrak 
a slepota; sluch a hluchota; zdraví a nemoc; život a 
smrt atd. 
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Tu pohledávány bývají 1.) podmět, 2.) případek pří-
slušný k plné podmětu látce, 3.) .jeho zmařeni. 

NB. Schůdnosti prostírají se přeširoko po všech bytosti 
výtvorech, rozumově, jmetiovně, slovně. Jako když díme: 
bezejmennosti, nevýmluvnosť alxl. 

Zásada. Schodnosti (privationes) nebývají postíhány lec 
po svých věcech kladných; a všeliké protivy po svých proti-
vách. Nikdo neví, co jest falešné, leč kdo rozumí, co jest 
pravé ; co nemožné, leč kdo ví, co jest možné. 



Hlava XXXII. 

O s k u p e n ý c h v ě c e c h . 

Skupina jest uvedení množstva v jedno. 
2. Bytostí skupených věcí jest celistvost' nebo býti z 

mnoha jedním, nebo z mnoha jedností, záležející na s, olku, 
spořádanosti, prospěšností zdražených věcí. 

3. Spolek jest, za kterým všeliké údy bytosti skupené 
dávají účaslnosť sebe sobě a svému celku. U pí', v lidském 
těle všeliké údy jsou údy téhož 1ěla, sobě pak vespolek spolu-
údy, až i ony nejdrobnější a nejposlednějši. Tak do strojby 
řeči nevchází nižádné slovíčko, by s j i i r m i se nepojilo, ni 
pojem v jakou myšlénku, by s jinými (pojmy) se nesjednával. 

4. Spořádanosť (harmonia) jest, za kterou všeliké údy 
se shodují, jakož s celkem svým tak s sebou vespolek. Viz 
dokonalé lidské tělo, jako nižádného tu není údu, který by 
svou úměrou různil se od jiných údů neb od celku, byť 
pak úd nad úd byl větší menší, vyšší nižší, zevnitrnější 
vnitřnější. Tak částky řeči, věty, rčení, slova atd. mají být. 
ve svém celku, by nic na různo neznělo, všecko pak libě1 

spolu znělo. Stejný jest způsob myšleni dokonalého, jemuž 
jest zákonem, by pojem od pojmů se nerůznil. 

5. Prospěšnost jest, za kterou všecky věci v témže celku 
sobě se vhod činí a odtud svému celku. Za tím arci koncem 
děje se věcí, pojmů, slov sbornosC (collegialio), aby sobě 
odměnné prokazovaly služby, a co nemůže vykonáno býti 
jednotlivými kusy po různu, by dálo se hojnějšími pospolu. 
Přiklad z reálií nejprve, kdyby člověka nebylo než hlava, 
nemohl by chodili; kdyby mu přidány byly toliko nohy, ne-
mohl by pracovati; kdyby zase toliko ruce, nemohl by vi-
děli, slyšeli, mluviti atd. Tedy tolik úslrojných údů tělu jest 
dáno, kolik třeba bylo ku práčem člověku, kterému na službu 
hledí všecky jeho připadnosti. Aniž jinak při řeči: co slov 
a rčení, tolik rozdílných posluh, ano kde jaké čím tím při-
spívá na vyplněnou co nejvhodněji smyslu (nebo nekoná-li 
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toho, jest nemístné, jest je odvarovali). Právě tak děje se 
při přemýšleni, kde má pojem posunovali, vysvětlovati, tvo-
fiti (jiný) pojem, aby nie nebylo nadarmo. 

6. Způsob skupenosti jest t růj : hromada, sbor, rovná 
váha. Tak na mysli skupenosC jest mnohých věci známost, 
a to z matečně při hromadě; místně a encyklopedicky při 
kouli; harmonicky při rovné váze. 

7. Hromada jest soubor věcí, kde nic ničím se neváže, 
jako spousta kamenů, v lese stromů, při bytosti slovné slova 
po různu položená, svět, konec, mí ti. 

8. Sbor jest věcí soujem, svazy spjatý, jako zeď: při 
slovech, svět bude rníti konec. 

Pohledáváme lu 1.) věcí hojnějších, 2.) jich rozýořádání 
vhodné, 3.) svazy, by k jednomu konci odnášelo se všecko. 

9. Sboru zprávného (při věcech, myšlení, řeči) vyhle-
dáváme trého, menšího, většího, nejvěťsího. Sbor menší sbírá 
se z trojního (počtu), větší ze sedmerního, největší z desa-
terního. Nebo trojní jest prvé číslo dokonalé sebrané z jed-
notky dvojné, mezi kteréž se vkládá jednotka je pojící. Sed-
merní jest drulié dokonalé číslo ze dvého trojního a ze spony 
jednotky. Desaterní jest svrchovaně dokonalé číslo skláda-
jící se ze trojí trojiny a jednotky je pojící; neboli novou 
t.rojinou vzchází dvanácterní (počet). 

[V číslech že tají se tajemství, uznali dávní mudrci, 
buď po světle přirozeném anebo po podání patriarchův. Nebo 
Pythagoras (nejznamenitější tajemství číselných stihatel a 
podivovatel) vybrav se do Egypta a Chaldejska seznal mou-
drost hebrejskou, jakož aby ji seznal, píše se, že i obřízku 
podnikl '.J 

J) Ze Pythagoras jakožto syn kamenorezbáře Mnesarcha narodil 
se na Samu a že byl původem svým ty r rhenský Pelasg i tudy na-
chýlen k mystickým obřadům, v tom snášejí se všecky zprávy o něm 
za jedno. Novější spisovatelé pokládají , že se narodil mezi 584. a 580. 
před Kr., že vyšel z vlasti své s tár j sa 40 let a že pobyv pohostinu 12 let 
v Jonii, Fénikii a Egyptě se osadil v Krotonu v jižní Itálii, kde zarazil 
(prý) svou školu. Roth pak zpravuje se Jambl ichem, tvrdí, že se na-
rodil 569. před Kr., že když mu teprv 18 let bylo, již se vyhostil ze 
Sama, že po dvě leta na učení byl u Pherekyda , dvě leta na cestách 
po Fénekii. 22 let že se hostil v Egyptě, naposledy pak 12 let v Baby-
lóně, kamž ho Kambyses zastěhoval s j inými zajatci egyptskými. Teprv 
po tom, když mu bylo 56 let, navráti l prý se opět na Samos, odkudž 
odešel stár jsa 60 let do jižní Itálie do Ivrotonu, odkud vypuzen byl, 
pomeškav se tam 20 let. 1 žil potom ještě 19 let v Tarentu a v Meta-
pontu a zemřel v stařecím věku. Učení Pherekydovo jest naprosto na-
ukou egyptskou, po které božství pokládá se za čtyřjedinnosť ducha, 
prahmoty , času a prostoru, z kteréž vyronil prý se svět. Phytagoras 
seznámiv se s učením Pherekydovým, ne l irubě vědeckým, poznal i 
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Trojní počet aspoň tak hrubě všude jest při věcech, 
že i protivy v něj se rozvodí. Poněvadž zajisté bez pro-
středku nejsou od sebe vzdáleny ni k sobě zření mají, třeba 
onen prostředek vkládali jakož při věcech samých tak při 
pojmu a řeči; kudy vykládá se obé. Tak jest mezi svěllem 
a Linou stín ; mezi dnem a nocí soumrak ; stávali se, byto-
vati, postupovali; počátek, postup, konec; ráno, poledne, 
večer atd. 

Z trojního (počtu) skládají se též všecka čísla (ti j. 
všeliké číslo má v sobě v pravdě jakési trojiny) až i jed-
notka a dvojka. Jednotka vzchází ze trojiny, protože z roz • 
dílu. nerozdilu a spětí, a to i ukazuje prvý mezi obrazci, troj-
úhelník i nejprostší mezi obrazci kruh, který ač jest jeden, 
přece skládá se ze tři kusů, středu, obvodu, plochy. Dvoj-
nost (vzchází) ze dvou jednotek a ze spojující je mezery 
1—1. Trojný (počet) pak místo mezery maje přidanou jed-
notku (111) i plnou působě bytnost slově prvým (počtem) 
spojitým (cohaerens), systematickým, harmonickým, prvým, 
dokonalým. Nebo poněvadž dvojnost namítá rozlučku, leč 
zase se spojí skrze nějaký prostředek, jest počátkem roz-
slrku, pře, boje a záhuby. Avšak dán-li jest svaz nějaký 
skutečný, pojí se. A tímto jde, že trojný počet vládne všude. 

Čtverný vzchází ze tří rozdílů neboli mezer 1. 2. 3. 

j iné Jony jako Anaximandra , jeliož učení bylo též egyptské původem 
svým; potom prý v Egyptě vpravit se v j eho učtfní tak důkladně', že 
lze j e j pokládati za hlavního šířitelele učení egyptského po Řecku. 
Theologii a geometrii naučil p rý se Pytagoras v Egyptě, v ari thmetiku, 
v které byl ještě povědomější než geometrii , uvedli prý ho Clialdéové, 
s kterými se seznámil v Babylóně. Pvthagorovci shledávali do čísel 
základ všech věcí, čísla že jsou vlastními věcmi, rozvoj čísel že sku-
tečně jest rozvojem věcí a číselná soustava že v rovnává se světu. 
Číslům všem jest základem neboli principem jednuška neboli jednice 
(monas). k terá slově vůbec číslem, ježto obst íhá v sobě všecka čísla. 
Shrneme-l i jednušku a plnost '(plethos) t. j . umnožíme-li jednotku, vzniká 
n á m dvojice, která jes t čárou neboli rozměrem prvým, jako bod za 
jedno jes t s jednotkou, od které se nedělí nežli tesí neboli prostorností . 
Jednuška a dvojice způsobují trojiny, prvé číslo dokonalé, které jes t i 
číslem plochy jakožto na dél a na šiř. Nejdokonalejším číslem jes t 
počet čtverný, netoliko protože jes t číslem dokonalé prostornosti (ve 
tli rozměry), nýbrž proto, že v řadě číselné 1 : 2 : 3 : 4 namíta j í s e n á m 
podstatné harmonické poměry. Když je počet č tverný prostorem všecky 
harmonické poměry obsahujícím, tedy průvodna jest k němu úcta, t. j. 
k veškerenství ha rmonicky spořádanému. Protože 1 - |—2 - — 3 - |—4_ 10. 
tedy jes t desí tka jenom rozhojněná čtverka, a jest spolu s ní velmi 
zprávným vyjádřením světa. Z toho již srozumíváme, že Komenský 
kloní se k Pythagorovcům ve svých výkladech horních. (Srovnati s 
tím Erdmann, Grundriss der Geschichte der Philosophie. Band I. str. 
24 atd.) 
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4. neboli 1234-, i jest, prvý čtverečným neboli stálým. Nebo 
obraz čtverečný jest základem stálosti. To pak odkud? 1.) 
protože má do sebe sudu a lich.ii, bytnou všech čísel roz-
dílnost'. Nebo skládá se ze dvou sud, to jest dvojic, a ze 
dvou lich, jednotky ti trojiny; 2.) ze sebe zplozuje svrcho-
vaně dokonalou de.ítku, složenou totiž z předchozích tří 
(čísel), takto: 1. 2. 3. 4. t. j. 10. Odtud toto pověděni, mudřec 
nepočítá dále nad 1. 2. 8. 4. 

Paterný (počet) vyvstává ze dvou dvojic i z jednotky 
je pojící (2 a 2 a 1) a též z předchozí sudy a lichý dva-
kráte. Nebo 1 a 4 jest 5 a 2 se 3 taktéž 5, takto 1231. I 
jest zevrubně prostřední číslicí mezi devíti číslicemi známými, 
tak 1 2 3 4 5 (5 7 8 9, která spolu sčítána jsouc (se odvojíc), 
dává nejdokonalejši číslici X, kterou dávají i ostatní proti 
sobě postavené dvě číslice spolu jsouce vzaty. Což i viděli 
jest do kruhu na čtvero rozkrojeného. 

Sesterný (počet) skládá se ze trojí dvojnosti a ze dvojí 
trojnost.i. 1 jest prvým dokonalým, poněvadž skládá se z 
dvou trojin a z prvých tří číslic 1 . 2 . 3 a protože působí 
poloměrným obvodem okolek kruhu (nejdokonalejfiho 

obrazce); i jest prvým jehlancovým (počtem). ^ Šestero 

jest poloh místa, nahoru, dolu, vpředu, vzadu, na právo, 
na levo. 

Sedmerný (počet) jest druhý dokonale dokonalý, pro-
tože z odvojené trojice s jednicí je pojící: též ze všech, které 
má před sebou t a fi, 2 a 5, 3 a 4. Mezi všemi tedy nej-
plněj i to číslice i proto převhodná na množení věci, což 
shledáme ve světě přirozeném. Než i na tomto mísLě teček 
sedm jest sedmi stupni všech věcí. 

Osmerný (počet) vyvstává ze všech předchozích 1 a 7, 
2 a 0, 3 a 5, 4- a 4. jmenovitě ze dvou čtverných a z 
prvých sud 2 a 4- spolu znásobněných, z [.rvých lich 3 a i) 
sobě přikázaných, proto dokonalá suda, t. j. třikrát složený, 
ze dvojice dvakráte znásobněné i proto čtverečný. Odtud 
vyvstává nejprvé těl klid a stáli sť, mnj,-c délku, šířku a hloubku, 
čeho není do nižádné číslice mezi desíti číslicemi. 

Devaterný (počet) ze tří trojin, kterak ve svém obsa-
žení obstíhá všeliké číslic rozdílnosti, viz Aldsteď2) a kterak 

-) K Alstedovi jakožto někdy ctihodnému svému učiteli hlásí vo 
Komenský u předmluvě na svou fysiku r. 1(533. i sic jinak osvědčuje se 
jím, po spisech svých jako jeho triumfem biblickým, jeho scholastickou 
jeho grammatikou universální, jeho encyklopedií, Jan Jindřich Alstec( 
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násoben jsa, kolikrátkoli libo, vždycky sám sebe ukazuje 
(čeho nedělá nižádná jiná číslice) 9, 18, 27. 36, 45 54, 04, 
72, 81. 

Desatemý (počet), přidá-li se k dévalernéuiu jednotka 
jakožto spojka, uvádí trojí trojnosE v jednotu, i jest číslem 
dokonale dokonalým, protože 1) složeno z prvotku počtu, 
jednice a prvých tří číslic 2, 3, 4; 2) z prvého dokonalého 
(čísla) 3) sebou násobeného s jednotkou je pojící. 4) Slo-
ženo z obou dokonalých 3 a 7. 5) obrací se v povahu jed-
nice (monady) i působí sebou všecky následné větší čísla, 
šedesátky, sta. tisíce. Odtud žádný na světě národ ne-
počítá nad deset, a to nikoli po nějaké úmluvě dobrovolné 
nýbrž po samé přírodě učitelce, která rukám i nohám tolik 
vpravila prstů, kterými vykonáváme všecko. Jest tedy všech 
čísel doplňkem, pečetí, svazem, koncem i novým prvotkenv 
A cokoli nad ně vychází, jest toliko opětování bud jednotek 
(11, 12, 13) neb desítek (20, 30, 40.) 

10. Sbor menší trojný jest, kde se pojí věci trojné na 
způsobenou pravého celku. Takových věci plna jest příroda, 
ve které všeliká bytost skládá se ze tří totiž prvotků (prin-
cipia) přirozených. V metifvsice brána naše rozebrala vše-
likou bytost ve tři části. V řemeslných věcech totéž lze 
známe,nati, u př. brána skládá se ze dveří, veřejí, závor. 

Části sboru jsou 1) předseda, 2) druh, 3) onen výplněk, 
kterým prvnější věci spolu se zdrží. Předseda jest záldadem 
a jako středem sboru. Druh (collega) jest cosi rovnoběžného 
n jako obvod (okolek). Výplňky jsou jako paprsky ode středu 
k obvodu (Kom. okolku.) Tak v soustavě mysli rozumné 

narodil roku 1588. v Ballersbachu u Herbomu. Dokonav svá studia v 
lterbornu stal se tam učitelem předním na pédagogitt 1608, potom 
mimořádným nejprve, brzo pak řádným prolessorem filosofie (1010.. 
1615.), později učil theologii, až na konec na žádost" ISethlona Gábořa 
(za 1000 dolaru platu ročního- a za veškeré opatření,) přestěhoval se 
do Královského Bělohradu v Sedmihradfich, kde učil až do své smrti 
1638. řídě ústav veškercn. Znamenitější jeho díla jsou tato 1. Theatrum 
scholastikům Herborn 1610. a 1620. 2. Lexicón theólogicum llannov. 
1612 a někol.) 8. Theologia naturalis (Franoofurt 1615, 22 a llannov. 
1622.) -i. Encyclopaedia philosophica (Herborn 1620) o. Thesaurus 
chronologiac (Herborn 1624., 28., 85., 50.) 6. Encyclopaedia septem 
tomis distincta. II. vol. (Herborn 1680 et Lugduni Bat. 1640.) 6. Com-
pendium philosophicum (1626) 8. Gompondium lexicí philosopbici. i). 
Tractatus de mille annis. 10. De manducationé spirituali transsub-
stantione et sacrificio Missae (Genev. 1630). 11. Distinctiones per univer-
sam theologiam religionis triumphantis (Albae Juliae 1635.) 13. Glavis 
artis Lullianae et verae logicae Argentor 1609. 



127 

předsedou jest vůle, královna všeho. Druhem (collegou) rozum 
čili um královny rada. Výplňkem duch čili mohutnost vý-
konná, vykonavatelka úmyslů. 

Bytností jeho jest trojina čili být,i trojjedinu. Příkladů 
plna jest příroda, naše věcí brána veškerá. 

[0 trojině tak Arist v kn. I. o nebi h. i. Velikost 
jedním spůsobem dílná (na dél) jest čára; dvěma (11a dél 
a na šíř) povrch, trojím (na dél, šíř a na hloub) těleso. Aniž 
mimo to jaká velikost, protože tré jest všecko po všeliké stránce. 
Nebo jako Pythagorovci říkají, všecky věci irývi se vyměřují. 
Nebo konec, prostředek a počátek mají (v sobě) všeliké 
číslo, které jest (číslo) trojiny. A proto číslo toto jako 
od přírody vzaté obfráváme při obětech božích. Ale i 
vsedni řec nedí o dvou věcech: všecky, jdouc po samé takto 
se beroucí přírodě. To on. K tomu Konimbrieenští:i). Kterým 
věcem dostává se trojného počtu, ty že jsou dokonaly, do-
kazují tudy, 1) že při dělbě věcí dokonalých (jako j"st těleso) 
nelze dale jiti nad tři jakési (rozměry); 2) vážností Pytha-
gorovců, u kterých proslulé bylo to, že všecko, a všecky 
věci vymezeny jsou trým, protože v trojině shledává se 
důvod počátku, prostředku a konce, a že cokoli dospělo 
dokonalosti, nejprve se počná, potom předse jde, naposledy 
se skonává. 1 též že prokazuje se obyčejem národů, kteří 
po zákonech přírody postoupivše trého se jímají, když boží 
službu třeba vykonávati. Nebo Chaldeové a Et.hiopové boha 
ctí kadidlem, zlatem, myrrou. Řekové ohněm, oběti, obětnicí, 
jiní kadidlem, ohněm, modlením. Kam přísluší 0110 povědění 
z Thébkrita: Třikráte piji i třikráte vyslovuji tajemná slova; 
a z Virgilia: bůh t.ěší se z lichý. I proto my šetřili jsme 
třídilnosti (trichotomie) zde a jinde, protože trichomie pravá 
toliko dává, jakož klíč plného nálezu tak míru náležitého 
pořádu, tak pečeť pravdy, i jest praporcem světla posledního 
věku, vyjevujícím všecky všemi pominulými věky učiněné 
nedostatky a výstupky i z nenáležitého věcí zpravování po-
cházející zmatky a z toho bludy a omyly. 

11. Sbor ssdmerný jest několika bytostí uvedených 
v stupňovitou v l.émže rodu soustavu, u př. plného života 
lidského jest sedmero stupňů, nevluvněctví, pacholectví, 
mládenectví, mužství, stáří, sešlý věk. 

Bytností sedmerného sboru jest sedmi-jednota čili sedmi-
jedním býti, t,. j. odevšad t.ak se pojiti, by jedna způsobena 
byla soustava. Skládá se ze dvou krajních (členů) s jedním 

3) Míní hlavně Pereira, viz svrchu, v předmluvě, 
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středním i dvěma obapol mezil,iinnými (členy), jakož to vy-
svítá samým sed měrným počtem, takto: 1-2-3 (4) 5-6-7. 

Aj zde krajnými (členy) jest prvé a poslední číslo (1 a 
7), středním jest čtvrté (4), mezitímnými 3 a 5, 2 a 6 
Skládá se tedy ze dvojí trojiny, s jednicí ob!) spojující, sjed-
nocující; a lak vždycky jest každého takového sboru sedm 
členů. 

12. Sbor sedmemý buď jest prostý, kde pouhou stupňo-
vitostí jde se od počátku ke konci nebo složený, kde sl,up-
ňovitosC středem se počíná a obap il před se jde po trojí 
protivnosti ke dvěma kraj&m. 

13. V prostém sboru sedmerném stupňovitost jest usta-
vičná od prvého členu k poslednímu, jakož se stává při 
bytí věcí. kde od počátku do konce sedmero se naskýtá 
stupňů. Sem přísluší života našeho stupňů sedmero. Sem sbor 
světové osnovy za sedm dní způsobené a rozpořádané po 
sedmi podstat rodech, 1.) počálky vidomého světa, hmota, 
duch, světlo; 2.) živly, 8.) pára, 4.) prýštěniny a nerosty, 
5.) rostliny, 6.) živočichové, 7.) člověk. '1'ak živočichů stu-
peň sedmer 1.) zoophyta, 1.) lastura, 3.) červ, 4.) zeměplaz, 
5.) plovající, 6.) létající, 7.) kráčivý čili čtvernohý (živočich). 
Sem všeliké činy, jichžto počátky pratenké sotva lze zna-
menati a které na konec tak na posledním jakémsi svrcho-
vaném stupni se skonávají, že ani pomyslili nelze ničeho 
nad to dalšího. 

Ředidlo. Stupně věcí v témže rodě často jinak počí-
táme než po sedmeru, avšak v pravdě, šetřime-li toho lépe, 
sotva jest toho chyba, by jich všude nebylo sedm, u př. 
pásů zemských z příčiny tepla a zimy počítají pět, dva stu-
dené, dva mírné, jeden horký pás, však nehrubě zprávně, 
kdyžtě čtyři jsou mírné z příčiny dvojí přednosti takto: 

studený, jako studený, jako horký. 
(horký), jako horký, jako studený, studený. 
14. O sboru sedmerníni složeném znamenej, že nejlépe 

před se jde v položených proti sobě protivách, komparali-
vech, superlativech, u př. malý, větší, nejmenší (prostřední), 
veliký, větší, největši, o čemž viz dole při rovné váze. 

15. .lest i počet sedmemý dvojitý v genealogiích, kde 
každý stupeň sestupníků má protivný stupeň vzeslupniků jako : 
Předkové, prapradědův otec, prapraděd, praděd, děd, otec, 
(člověk), syn, vnuk, pravnuk, prapravnuk, vnuk pravnukův, 
potomci. 

16. Ani sboru desaternúho nenedostňvá se příkladů. Ruce 
lidské jako nástroji nástrojů dáno deset prstů. Též svatosti 
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deset, vyměřeno pravidel v desateru přikázání..Světové osnově 
deset jako by dáno ponebí, totiž I.) podzemská propast.. 2 ) 
země ji obkličující, 3.) vody zemi oplývající, 4.) vzduch dolní 
tyto věci obklopující, 5.) nebe, kde je měsíc, 6.) nebe, kde 
je slunce s pěti oběžnicemi slunce obcházejícími, 7.) nebe, 
kde jsou hvězdy, 8.) prostranství horní, 9.) vody horní, bašty 
to světa, 10.) nebesa nebes. 

17. Rovná váha jest věcí ha proti sobě postavených 
vůkol svého středu shromáždění a rozpořádání. Jako dům 
skládající se z rozdílných části, podlah atd., a při bytosti 
slovné: jako svět. měl počátek, tak bude míli i konec, ne-
boli rovná váha jest spořAdanosC (harmonie) částí trojí po-
dvojností se na sobě zavěšujících. Jako nejlepší, lepší, dobré 
(prostředni) zlé, horší, nejhorší. 

Sem přísluší rozvod všelikých věcí po sedmi stupních 
při podstatách, případcích, nedostatcích, anobrž hned při 
bytnostech věcí, u př. dokonale se státi, moci se sl.áti, (býti), 
nedostatečným se státi, rušiti se, bynouti. 



Hlava XXXIII. 

O n e - b y t o s t e c h . 

Potud o bytostech; prospěšně také vykládáme bytost' 
po né-bytosti. Nebo poněvadž mysl naše stvořena jesl. z 
ničeho, snáze srozum i vá; co věc není než ' co jest. Odl.ud 
toliká rozdílnost a prospěšnost záporův a protikladův. Odtud 
i toto p o v ě d ě n í P r o t i v n é (ba i odporné) věci vedle sebe po-
stavené vysvítají- lépe. Ustavičný trdy parallélismus má býti 
mezi bytnostmi a ne-bytostmi. 

Zásada. Ne-bytosť šíře jde nez bytosť. Nebo bytost 
vyjádřuje jedno cosi, ne bytost neskonalé věci, u př. ká-
men jest jedna určitá věc přirozená. Ne-kámen není jedním 
čímsi, nýbrž nesčíslnými věcmi. Nebo může býti, co jest 
ne—kamenem, dřevem, zemí, kovem, vodou, živočichem, 
oblakem, andělem atd. 

Dluhem ne-bytosti, ne-podstata, ne-případek ald. 
Pravidlo. Čím obecnější jest bytost, tím zvláštnější její 

protiva ne-bytost a na odpor. 
Ne-podstata hojněji v sobě obsahuje než ne-bytosť 

protože i případek jest ne-podstata, poněvadž jest ne-
bytosť. Ne-Petr (jedinec popřený) obstíliá v sobě jakož 
všecky ne-bytosti, tak všecko jiné, mimo sama Petra. 

K osnově ne-bytosti nicoty. 
Ne-bytost nebývá poznávána lec odvarován pojem by-

tosti. 
Totiž odvarují-li ne, činím z ne-bytosti bytosť a klamu 

se sám. Ne-bytosť nebývá poznávána lei za pojmem bytosti. 
(Nebo když o ničem mluvím, mluvím jako o nějakém 

předmětě mého myšlení, bych pak odlouštil od něho vše, 
co jest věcně do jiných předmětů.) 

Ne-bytost mysliti si nelze (leč za pojmem bytosti). 
Ne-bytosti žádné není vědomosti. 
Ne-bytosti žádné není jména, 



Ne-bytosti žádného není plození ( jze též rozuměli 
prodlouženi). 

Ne-bytosti nižádných není principů totiž kladných. 
My sliti je pak lze záporné, jakož i samo nic jest. Můžeme 
říci. že k ne-byl,osti sluší 1.) nebýti učiněnu, 2.) neučinil.i 
se, 3.) nemoci se učiniti. 

Výměšek. Co není ni skutkem, ni náchylností, ni mocí, 
to je nic. Poněvadž zajisté nemňže se učinili, neučiní se ; 
a poněvadž se neučiní, nebude. Co pak není, aniž bude, 
aniž bylo, to jest nic. 

Ne'-bytosti nižádné není bytnosti. 
Ne-bytosti •nižádných není ýříýadků. Poněvadž pak 

případky bytovati nemohou než v bytosti, odepřeme-li byt-
ství (negata -entitate), kde bytovati budou? u př. nadarmo 
pří ti se budeš, o ohni očistcovém, kde jest, jaký, koliký, 
koliké jeho muky atd., leč prvé na jisto postaveno bude, že 
něco jest. Odtud o všeliké věci prvá otázka, zda-li jest? 

Ne-bytosti nižádná není příčina, nižádný účin, nic 
nečiní, nic netrpí, nižádný jí není účel. 

Z ničeho stává se nic. 
Od ničeho stává se nic. 
Pro nic stává se nic. 
Nicotě žádného není podmětu, žádného přímětu (pří-

padku). 
Prvá ne-bytosC se svrchovanou bytostí rovněž jsou 

věci nepostižitelné, protože ku prvým a posledním částem 
při věcech nedosáhá rozum stvořený. 



Hlava XXXIV. 

O polo-bytost i . 

Polo bytost jest, co stránkou jest, stránkou není. Jako 
tráva na louce jest. v letě, v zimě jí není. Na jaře jest a 
není, protože teprve býti počíná, taktéž na podzim, protože 
jest posekána, že jí toliko ostatky některé pozůstávají i že 
můžeš říci, jest i není (čili co též bude, ani jest, ani není). 
Polobytostí při myslných věcecli jest důmysl, podezření, po-
chybnost'. I ak čin nějaký počatý a nedokonaný jest polo— • 
bytostí, protože dílem jest, dílem není: jest, totiž počatý, 
není, věz dokonaný. 



Hlava XXXV. 

P o ř á d pudův obecných. 

Pudy obecné jsou vrozená mysli síla k dobrým věcem se 
obraceli, od zlých pak se odvraceti. 

Pohledáváme; Jtu trého 1.) sily mysli vrozené, 2.) dobra, 
jež jest vyvolovali, zla, jež jest zavrhovali. 8.) svobody s 
voli spolubytné. 

Uvážili zde náleží způsob dvojitý, pudů totiž, jež třeba 
poznávati a jich se jímali. 

Pudy přirozené lze snadno vypátrali po pojmech obecných: 
sic naopak nikterak, protože po neznámé věci nižádné touhy. 
Nebo nevyrozumivám-li, jakým co jest (dobré-li či zlé), vůli 
zavěšuji na nejistotě. 

Kterak pak? Jdouc po vystižených již názvech (ter-
m'nech). 

Bylí.) Mysli si, že tebe ještě není, t.aži se tebe, zdali 
chceš. aby's byl učiněn, zplozen čili stvořen ? (zdali chceš) 
býti či nebyli? 

Jedno) (Zdali chceš) sjednotili se či různo se roz-
trhnou li ? 

Pravé) Právě býti či smyšleně? 
Dobro) (Zdali chceš) ze sebe míli potěšení či tesknosti, 

bolest!, se pýření. 
Trvání.) Trvali či zhynouli. 
Místo.) (Zdali chceš) bydlisko míli prostorné či z místa 

vystrčenu býti neboli tlumenu těsností. 
Kolikost) Chtěl-li bys zůstali jedním jediným či roz-

ploditi se v množstvo, kdyby lze bylo, bys mnohé sebe měl 
obrazy? Zdali bys chtěl postavě na způsob nejapy nemotorné 
neboli pídimužíkové nebo s t ředmé? Zdali těžkým býti jako 
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váha (balvan) či lehkým jako péro? též myslí svou velikým 
neboli malým, lehkým neboli vážným ? 

Jakost'.) Chceš-li živ býti či mrtev? věcí svědom či 
nepovědom? dober chliv či ke všemu váhav ? A síly k činu 
maje bud mnohé nebo žádné? 

Čin) Pracovati či prázdnili? 
Tjf.) — 

Rád) Zdali bys si přál. aby věci tvé byly spořádány 
na počet a na míru? či raději umaleny, zapleteny, nejistý, 
bys nic neviděl, kde co jest a kterak se má? Odstup to. 

Užitek) Prospěšným býti či škodným? Chceš-li, by 
věci, kterými vládneš, byly užitečný či neužitečný? 

Láska a klid) Chceš-li, by tobě byl úklid či trápenu 
a sužovánu býti? úklidu pak jakého? truchlého nebo líbez-
ného? lahodného nebo trpkého? 

Nedostatek.) Chceš-li toho něco kuse? Odstup to, plné 
a dokonalé chci všecko. 

Podvojnost) Chceš-li samotně bytovali,' k jiným se ne-
míšeti? Odmodlují se samoty, tesVnosli má do sebe. Chceš-li 
vládnouti něčím či ničím? vládnoul.i. 

O všem nebo na díle) Celému dobrému chci raději 
(mohu-li) než částce. Zlého nechci nic. namane-li se přece 
něco neúchylného, chci raději částce než celku. 

Chceš-li pak větší částce či menší? dobra větší č istce, 
zla (nemohu-li celé uniknout!) menši. 

Z předmětu v podvojnosti) Dobrému chci, zlému nechci, 
nejhoršiho se hrozím. Lepšímu pak raději chci než dobrému, 
a méně chci horšímu, po nejlepším prahnu. 

Raději chci dobru čistému než dobru se zlem pomí-
šenéniu. 

Libuji pak dobro větší obklíčené zlem menším. 
Nechci menšího dobra, jež po sobě vleče menší zlo. 
Nechci menšího dobra, jest-li na závadě většímu 

dobru. 
Z protivy) -lesl-li se hráli k naměřeni nějakému po 

protivných závadách, raději chci nebojovali nežli v nebez-
pečenství býti (t.. j. boji vyhna prorazili); pakli jest bojovali, 
volím a vynasnažím se zvítězili než překonánu hýli. Není-li 
naděje o vítězství, posledním útočištěm smlouva; nebo ode-
prou-li ji, útěk, nedostane-li se ni toho, trpělivost. 

Výměr) Kde s l o v ě 
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dobré 
svrchované [ 

zlé 
kterého svrchovaně 

chci, horoucně žádám. 

| nechci, odříkám se. 
Úhrnem. Tak po všem všudy, co ukázaly pojmy obecné, 

i učině všeho výběr po protivách vždycky, uhodíš 11a pro-
past bezednou ve své a v cizí vůli. 

Kterak se jííňciti oněch pudů ? 
Odp. l'o rozumu jako po věrném rádci vždycky jdouc 

a po jeho úsudku dobrému chtíc, zlému neohtíc ; pak-li co 
není zjevilo, kteraké jest, chtíč zastavujíc. Vždycky zajisté 
při rozumném rozumného tvoru si počínání smysl nebo ro-
zum napřed jdou nebo maji napřed jiti. Hloudem zajisté jest, 
kdo zanedbav rozeznali, zdali co dobro či zlo jest, přece 
schvaluje nebo zavrhuje to neb 0110, a takového bloudstvi 
pln jest svět, moudrým pak lidem jest se ho vystříhali. A 
poněvadž troje dobro rozum ukazuje, totiž něco žádostivého 
1.) pro sebe jakožto účel, 2.) neboli pro účel prostředky, 
8.) nebo pro prostředky, jichž se jest platněji jímali, jakožto 
způsobu, kterak co konali: já vžďvcky předně a nejhlavněji 
chci účelu, potom prostředkům, naposledy způsobu, u př. 
životu chci prostě, než poněvadž ho uehovati nemohu bez 
potrav, oděvův i jiných potřeb, chci také potravám. A po-, 
něvadž pokrm a nápoj ten onoho jsa lépe přistrojen, lépe 
chutná a živí, i roucha lépe tato než ona zahřívají, chci 
také co do jejich úpravy věci lepší. 

[Zdali vášně mezi pudy neboli mohutnostmi ? 
Odp. P/vější — avšak na posledním stupni. Jsou za-

jisté ostnem ke skutečnému činu, k hledání dobra, k ulikání 
zla. Druhy ledy předchozí budou moci býLi tři : I. touha, II. 
aádost\ 111. vášeň. 

I. Touha jest cit dobra nepřítomného nebo zla pří-
tomného. v 

II. Žácipsť jest. náchylnost dobra stíhali. 
III. Vášeň jest pobídka mohutností, by onoho bylo 

stíháno, tohoto se pokrýváno. 
Láska, by dobra bylo vyhledáváno ; nenávist\ aby zla 

bylo se pokrýváno; slosť, by závady byly pobojovány; bázeň 
zavádí stráž; naděje odnímá nesnadnosti; zármutek svírá 
síly; radost' rozlévá dobra a zdili se jimi.] 



Hlava XXXVI. 

O m o h u t n o s t e c h obecných. 

Shlédli j sme kolikým věcem chceme všickni! Nuže po-
patřeme;* také, co můžeme nebo nemůžeme přirozeně všickni. 

Ono naše moženi (posse)jest vrozená síla konati všecko, 
k čemu cítí, že jí jsou síly, ústroje, příležitosti. 

[K příležitosti přísluší právo, slušnost', volno.-;!!, svoboda, 
kterým jest na protivu neslušnost', z.ivázanosť, závada atd.] 

Principy tedy moženi (rov posse) jsou t ř i : 1.) sila 
vnitrní ducha, sama způsoba (lorma) věci, sílu svou vylé-
vaj íc í ; 2.) přidané jemu zevnitř ústroje, kudy předmětu do-
sahovali, chápali, s ním se obírali; 3.) nad to ještě přidaná 
svoboda a od závad prostost', volnost". Síovcni sily. ústroje, 
právo a slušnost'. 

Zásada 1.) Kde není žádné sily, 
2.) Kde není žádného ústroje, 
3.) Kde překážka, závada, 

Způsob, kterak co konati, lze vyvodili z pojmuv obec-
ných. u př. mohu trvali , jsem-li zdráv. 

Pozůstati na místě, nic-li mne nevyhání, nebo z místa 
odejiti, jsou-li mi sily a nohy zdravé a příležitost volná. 

Vzrůslati, stávají-li se přírůstky. 
Zhříli se. jest-li teplo, mrznouťi, jest-li zima. 
Činiti nčco, trpěli. Úhrnem. Mohu všecko, k čemu mi 

se nenedoslává sil, ústrojův a příležitostí volných. 

tam není činu 
žádného. 



H l a v a XXXVII. 

Z á v í n k a b r á n y v ě c í . 

Máš otevřenou moudrostí bránu, zdali nepospišíš do ní 
vstoupil,i i prohlédati samé moudrosti (svatyně) paláce. 

2. Ačkoli se pak zdá, že jsme opluli břehy povšechné 
učenosti i že jsme nejpředněj i osáhli přístavy, přece slředo-
zernské věci přijde prohlédati všecky, ke kterýmž nesluší se 
liknovati, kdyžtě přístup jest propraven. Sic jinak bude-li 
kdo chtíli nejvyšším tímto bytosti spatřováním skonati své 
studium, aniž postoupili k věcem částečným, podoben bude 
někomu, který doprosiv se, by mu otevřena byla brána do 
velikého některého paláce, nevchází pokojů prohlédat., z před-
domí toliko na ně se dívaje, jaký odsud tak hrubě užitek 
ponese ? 

3. My zatím ohledavše povšechné tyto věci, zdali uzdá 
se, že jsme něco vyzískali? Přemnoho. Nebo předně máme 
jmenovatele obecného věcí a pojmů nejvyšších, které, po-
něvadž se zase naskýtali budou po všelikých věcech niž-
ších, také všude právě (zde jednou pochopeny byvše) před-
nášeli budou pochodně. Pak (máme) věcí, jež přijde řádně 
pořádati, idee a způsoby (formy) obecné, př šlí nám to vzory 
na krásné rozpořádání všelikých věcí částečných. Jefirva 
(máme) normy pravd bylné zbraňující, by v částečných 
věcech snadno neudál se výšin z kolejí. 

4. Nebo cokoli toto již námi vyšetřené světlo myslí 
vystíhá na předmětu svém, na bytosti a cokoli s ní činí, 
totéž vyhlédati a s tím právě se obírali bude moci v čás-
tečných předmětech svých fysik, elhik, politik, theolog. Od-
kud vysvitne, že všecky kterýchkoli částečných věcí výměry, 
rozdíly, zásady ničím nejsou, než sousledky prvé této filo-
sofie. 

5. Tajemství nad tajemství a klíč klíčů jest, jedno moci 
rozvěsti ve všecko (což činí tato brána věcí) i všecko vioci 
iivésU pod jedno (což učiní následující částky moudrosti), 
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totiž pod bytost; o které cokoli hlásáno bývá po zákonech 
věčnosti, lze a n iležeti bude to hlásali o všelikých pod ní 
přičiněných věcech až do nejmenších a nedílných; o jedno-
každém smyslu a způsobu jejím. 

G. Totiž cokoli kdo z lidi (rolník, řemeslník, filosof, 
matematik, logik, ethik, politik, král, vojín, právník, theolog 
atd.) myslí, mluví, koná, nic než toto právě, co prvá po-
dává filosofie (na látky své obrácená i ludy zvláštní nomen-
klaturou přiodíná) nemysli, nemluví, nekoná, právě-li, právě, 
zle-li, zle. 

7. I vyplývá odl.ud, kdokoli umě ti bude obraceti obecné 
tyto věci na jich .zvláštnosti, ze ten pouhé všudy rozprostřené 
hry moudrosti bozi s neskonalými lidskými poblouzeními ne-
toliko spatřovali muže, nýbrž i sám naskýtat i překrásná mou-
drosti divadla i že bude miti jisté kazijedy, na tolik mezer 
a nedostatkův i na zmatky a omyly při myšleni, mluvení, ko-
nání, naucil-li se na to pozor miti; v pravdě zajisté všeli-
kých nedostatkův a nadbytků i zmatků a omylů, toto ne-li 
jedinou, přece prvou jest. příčinou, že nešetříme na idee, 
kterými všecko jednoty, pravdy i dobroty účastnili se má, 
zpravovat! se musí. Nápravy tedy tolika nedostatkův. zmatků, 
omylů (kterými se prýšLí věci lidské) nelze odjinud se na-
dít.i než od ideí lidský rozum osvěcujících i skutky zpra-
vujících. 

8. Aniž jaká bude otázka o nějaké myslitelné věci, 
jížto by nemohl prohlédnout! povahy po toml.o myslí světle, 
v čistý blesk uvedeným, leč by snad otázka sama byla ne-
rozumná, a neskonalé takovéto (otázky) mohou způsobeny 
býti závrativosl.i hlupcův, i ty nebudou ničím než motaninou. 
Avšak toto světlo bude moci prospěli, by přece i lakové 
mrákoty byly rozehnány. 

9. I aby vysvitlo, že to lze, ukáži trojí cvičby způsob, 
kterým lze prospěšně vybrousili žáky moudrosti prvé. Prvá 
cvičba bude jako slabikování, když kterýkoli daný (nebo na kte-
rémkoli místě vystižený) termiti se uvede pod nějaký termín 
metafysický. Druhá osnova, když, cokoli jest, uvede se pod 
ideu nějakou. Třetí, když uvede se všeliká výpověď pravá 
pod nějakou zásadu prvou o bytosti. 

10. A to aby jasněji vysvitlo návodem melafysiky naší, 
zdělíme se co nejdříve o trojjediné 1 tmění1), kterak moudře a 
spořádaně (harmonice) mysliti, mluviti, cos kouati. Zatím se 
povšechně tak cvič obírali se branou touto. 

J) Viz Triertium svrchu pozn. 20. v předmluvě Komenského. 



. 





Lis tá rna a d m i n i s t r a c e : s díky kvitujeme: ct. p. j. Caslcovi v jizb. 
i-o8 zl., — si. ÍÍČ. spolku Vset. i-2o zl., — ct. p. T. Mařikovi v Nev. 4-30 zl., 
ct. p. F. Glossovi v Žad. 3 zl., — velect. p. insp. / . Jelínkovi v Třeb. 2-16 zl., 
— vet. p. Dru. J. M&ácharovi v Křiž. 2- i6 'z l . ,— ct. p. J. Černíkovi v Bojk. 2-16 zl., 
— ct. p. A. Dolinovi v Bojk. 2 ' i6 zl., — ct. p. A. Hampolovi v Bojk. 2-16 zl.,— 
ct. p. J. Vrbovi v Krh. 2-16 zl., — sl. <>Budči« Votické 4'6o zl., — ct. p. V. 
Miethovi ve V. Boru. —-40 zl., —, sl. Val. meziř. uč. spolku 2-16 zl., — ct. p. 
IC. Proškovi ve St. Městě 2-40 zl., — ct. p. A. Novotnému v Doup. 4^26 zl., — 
sl. Přel. uč. sp. 1-86 zl., — ct. p. J. Kotkovi v Zah. 1-40 zl., — vclect. p. insp. 
V. Podhajskému v Žamb. 2-16 zl., — ct sl. J. Sovičové ve Frenšt. 2-60 zl., •—• 
sl. uč. sp. »Komenský« v Hl. i-86 zl.. — ct. sl. M. Hornofové v Pelh. 2-16 zl., 
— ct. p. J. Krejéiřikovi v Uh. Ost. 2.— zl., — velect. p. prof. Fr. Bartošovi 
v Brně 5 zl., — ct. sl. A. Votýpkové v Sedl. 3 7 8 zl., — ct. p. E. Malcovičkovi 
v Ber. 1-08 zl., — ct. p. F. Fričovi v N. Vsi 2'i6 zl., — sl. Velko-meziř. «Budii« 
5-88 zl., — sl. okr. uč. knili. ve Vel. Mez. 4^32 zl., — ct. p. J. Kalhoxisovi 
v Kejž. 2-— zl., sl. řed. Slavic. Sk. 2-16 zl., — ct. p. V. Eškovi v Ros. 2-16 zl., 
— ct. p. J. Semrádovi v Mez. 2.10 zl., — ct. sl. Ž. Klímové v Ž. Brodě 2' iózl . , 
— ct. p. AI. Špičkoví v Měř. 3'85 zl., — ct. p. J. Brtníčkovi v Lašk. 2-16 zl.,— 
velect. p. vrch, inž. J. Krostovi v Praze 4-32 zl., — velect. p, prof. J. Šmahovi 
v Rak. 2' 16 zl., — ct. p. Ed. Dorazilovi v Kopř. 108 zl., — ct. p. J. Borovi-
čkovi v Dob. 2'i6 zl., — ct. p. A. Dolenskému v Z. Br. 2-16 zl., — ct. p. K. 
Havlíčkovi v Dol. 1 zl., — ct. p. A. Hrdličkovi v Nech. 2-16 zl., — ct. p. J. 
Hrubému v Nad. 2'16 zl., — sl. uč. sp. v Kliink. 2'16 zl., — ct. p. J. Pořízkovi v Br. 
2 40 zl., •—vet. p. zemsk. dozorci dno. A. Tillemu vPr . 2-16 zl., — ct. p. Z. Wald-
hulterovi v ICř. 1*08 zl., — dp. J. Walleskému v Sol. 3'46 zl., — ct. p. J. Ada-
movi v Č. Dubě 5-60 zl., — ct. p. J. Čížkovi v N. Byd. 370 zl., — sl. sboru 
uč. 11. šk. clil. v Karl. r 8 6 zl., — ct. p. A. Jungvirtbvi v Br. r 6 8 zl., — ct. 
p. J. Přikrylovi v Č. Boh. i-86 zl., — sl. okres. knih. v Žamb. 4-30 zl., — vet. 
p. insp. F. Pataníčkovi v Hor. 2-16 zl., — ct. p. M. Povolnému v Zář. 4'oi zl., 
— ct. p. K. Stehnoví v Blízk. 2 ' io zl., — ct. p. F. Lossmahnovi v Archl. 2-16 zl. 
— sl. uč. sp. v Třeb. i-86 zl., — sl. uč. sp. »Kom.« ve Val. Klob. 2-— zl. 

Velectěným pp. J. Gabrielovi, správci školy_ v Boršově a jedn. uč. sp. ky-
jovského a p. J. Adamovi, uč. a jedn. uč. sp. v Č. Dubě, vyslovujeme díky vřele 
a srdečné za vzácnou obětavost', jakou získali "Bibliotéce p. kl.« onen 1 4 abonentu, 
tento 8 abonentů. Kéž by všickni pp. jednatelé učit. spolků následovali vzorů 
těbhto! Až dosud jest přihlášeno 131 předpl., počet to, který nestačí ani na třetinu 
nákladu. 

Kalendář „IWORAWAN" na rok 1886. 
Obsah jest hojný a vybraný. IC roku Cyrillo-Methodějskému se od-

náší báseň Fr. Kyselého: Zlaté Stopy a V. Sevěikův obsažný článek: 0 s lav-
nostech všeslovauských ve s vato-M etli o děj sk ém roce 1885v K zábavě 
čtenářů přispěli: chvalné známý A. Dostál povídkami: Zálesáci , Živá Čísla, 
Jak V Itokořově volil i; Vlad. Štastný: Hrob VC Vltavě; Fi. Stránecká: 
Kmocliáě.ci a Tetřivky 11a akcisu, V. Ševčík přeložil: Velký soud kozlov-
Ský ve V i š ň o v é Hoře . Vlastivěda zastoupena článkem B. Hendla- P o s v á t n á 
m í s t a kr . měs ta J i h l a v y ; výtečný znalec lidový profesor Fr. Bartoš podal 
stať: Chléb v názorech, zvycích a pověrách našeho lidu. Mimo to jsou 
tam drobné články poučné, čásť hospodářská a hojné žerty. 

„MORAVAN" jest hojně illustrován podo-
biznami nejznamenitě]šich. mužův o náš národ za-
sloužilých. s titulním obrazem v barvotisku: svatý 
Václav, patron země české, jakož i s vyobrazeními 
k povídkám a popisům, ku článkům hospodářským 
i žertovným. 
Cena výtisku v tuhé vazbě 4 5 kr., tucet výt. (za hotové jen 4 zl., 

což se odporučuje zvláště spolkům dělníků. 

K dostání v Juened. tiskárně v Brně, 
Dominikánská ulice čís. 4. 



Ed. Musila 
sklad psacích a kreselních sešitů 

v e ' V í d n i , T iac l i l a -u /ben . ©. 
N o v é v y d á n í M u s i l o v ý c h p í s á n e k 

v barevných obálkách 
ze zvláš tě d o b r é h o a s i lného pap í ru . Jsou d r á t e m seši ty a obsahu j í 
mimo to ssací pap í r . 

J a k o p r a k t i c k á n o v o t a zasluhuje , by bylo p ř ipomenu to , že 
j e na každém seši tě udáno číslo l inkování , čímž se může docíliti 
v ce lé t ř ídě u všech seši tů s t e jného l inkování . 

c e n y z a lOOO fe-cisů.: 
Normální fo rmát , sešity po 8 l istech, vče tně obá lku zl. 15* — 
Velký fo rmá t , seši ty po 8 listech ; vče tně obá lku zl. 30* — 

Musi lovy krese ln í sešity 
z ne j lepš ího krese ln ího p a p í r u , dle m e t r i c k é sous tavy se vzdá lenos t í 
teček i, 2, 3 a 4 cm. Předlohy k u kresleni na obálkách 

jsou provedeny od znalců na slovo vzatých. 
Musilovy kreselní sešity po 8 listech, lOOO kusů zl. 20*— 

Vzorky zdarma a f ranko. 

Pojišťování na život lidský. 
Pojišťování životní stalo se potřebou všeobecnou, vyhovujíc všem poměrům 

lidského živobytí. Citát vrstevníků již ve všech stavech a za všech poměrů život-
ních, počínajíc od obyvatele chaty až do paláců šlechtických. Zde některé účely, 
jimž slouží pojišť. životni: 

Z a b e z p e č e n i r o d i n y p ř e d n o u z i v p ř i p a d ě ú m r t i o t c e ž i v i t e l e . 
Za č t v r t l e t n í pojistné 5 zl. 94 kr. při stáří otce 30 let vyplatí banka po 

úmrtí pojištěnce k d y k o l i v téhož rodině kapitál 1 0 0 0 z l . r . m . 
Z a l o ž e n i v ě n a d i t k á m i p r o t e n p ř i p a d , ž e b y o t e c z a o p a -

t ř o v a t e l n e d o č k a l s e p l n o l e t i d i t e k . 
40letý otec pojistí svému I rok starému synu kapitál 1 0 0 0 zl . splatný 

dožitím 24. roku za čtvrtletní pojistné 8 zl. 30 kr. 
Úmrtím otce přestává další placení pojistného a syn obdrží přece v usta-

novené době c e l ý k a p i t á l . Zemře-li syn před určenou dobou, v r á . t i s e v e -
š k e r é s p l a c e n é p o j i s t n é . 

Rozmnožení jmění rodinného. 
25letý muž pojistí si kapitál zl. 1000 ua dožití a úmrtí. Dosáhne-li na př. 

55 roků svého věku, obdrží kapitál sám; z e m ř e - l i k d y k o l i v před dobou tou, 
obdrží jej v pojistce jmenovaní dědicové. Čtvrtletní pojistné 7 zl. 27 kr. 

Vešker}'' čistý užitek rozdělí se pojištěncům. Záloha zisku pro pojišťování 
toto obnáší koncem roku 1884 zl. 136.015*99. 

»Slavia« poskytuje ze všech pojišt. ústavů nejdelší lhůty ku placení pojistného 
Úhrn vyplacených 11a život pojištěných kapitálů obnáší do konce r. 1884 

zl. 1,048.315*11. 
Koncem r. 1884 čitá banka »Slavia«« v tomto odboru 23.633 členy s poji-

štěným kapitálem zl. 14,201.477-67. 
Sazby zevrubné zasýlá a na veškeré dotazy odpoví 

generální ředitelství banky „SLAVIE" v Praze 
(Senovážné náměstí .) 

K dnešnímu sešitu přikládáme pro naše p. t. pp. abonenty cennik 
firmy L. S t o r ť h v Brně, který zasluhuje pozorností. 











www.books2ebooks.eu

elektronické knihy získáváte prostřednictvím

books2ebooks.eu

eBooks on Demand

digitalizaci provedla

Vědecká knihovna Olomouc


