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Úvod 

 

 Tato práce chce čtenáře seznámit s dialogem Idiota de staticis experimentis1, 

který v roce 1450 napsal významný teolog, matematik, astronom, církevní diplomat, 

politik a první renesanční filosof2 Mikuláš Kusánský3. 

 Dialog Idiota de staticis experimentis se zabývá praktickou aplikací vážení na 

nejrůznější oblasti soudobého vědění, zejména lékařství, a jak ukážeme, na obecnější 

rovině je především pojednáním o číslech jako takových. Naším cílem bude ukázat, že 

se jedná o text mimořádného významu, nikoli však v rámci Kusánovy filosofie a 

kosmologie, z níž logicky vychází, ale především v kontextu pozdějšího vývoje 

evropského vědeckého myšlení. Pokusíme se ukázat, že Kusánus tento vývoj 

pozoruhodným způsobem předjímá, a že důsledky, které ze zmíněného dialogu plynou, 

jsou pro konstituování moderního vědeckého myšlení mimořádně závažné, třebaže v 

                                                 
1 Česky Soukromník o zkušenostech s vahami. Budeme citovat podle překladu J. Sokola 

(Floss, 2001:244-258). 
2 Floss, 2001:9. Podle Flosse Kusánus sice ještě vychází ze středověkého myšlení (jako teolog 

především z Aristotela a scholastiky) a navazuje na něj, ale svými myšlenkami jej již 
podstatnou měrou překračuje. To by také mělo vyplynout ze závěrů této práce. 

3 Mikuláš Kusánský (1401-1464), též Mikuláš z Kusy či Kusánus, v anglosaské literatuře 
uváděn jako Nicholas of Kues, Nicholas of Cusa či Nicolaus Cusanus, vl. jménem Nicholas 
Chrypffs, byl synem zámožného loďaře a podnikatele z města Kues na řece Mosele 
(současné Německo). Ve dvanácti letech se rozhodl pro akademickou dráhu, a po neshodách 
s otcem, který si přál, aby místo toho převzal rodinný podnik, odešel na studia nejprve do 
Deventeru (1413-1414), poté na univerzitu v Heidelberku (1416-1417) a nakonec na 
univerzitu v Padově (1417-1422), kde studoval práva; v této době se však již zajímal o 
filosofii, teologii, matematiku a přírodní vědy. Během pobytu v Itálii se Kusánus setkal s 
italským humanismem, který jej zjevně hluboce ovlivnil. Po krátké a neúspěšné právnické 
kariéře Kusánus zahájil svou církevně-politickou kariéru, u které již setrval. Jako sekretář 
kardinála Orsiniho se zúčastnil koncilu v Basileji (1431-1437) a nakonec jako diplomat ve 
službách papeže Evžena IV. obhajoval oficiální názory katolické církve na koncilech ve 
Ferraře (1438) a Florencii (1439) a na říšských sněmech v Mohuči (1441), Frankfurtu (1442) 
a Norimberku (1444). Za tuto činnost byl nakonec povýšen na kardinála a biskupa 
brixenského s úkolem prosadit církevní reformu v Německu a Nizozemí. Během této 
činnosti se bezprostředně setkával s politickou, náboženskou a filosofickou rozvráceností 
soudobé Evropy, což se v jeho filosofii odrazilo v bytostné touze nalézt pevný ontologický 
základ, na jehož půdě by bylo možné uvést v soulad všechny protiklady smyslového světa. 
Kusánus většinu svého plodného a únavného života strávil na cestách, během nichž 
nepřetržitě kázal, promlouval k lidem a sepisoval své filosofické dílo. Mikuláš Kusánský 
zemřel v roce 1416 v italském městě Todi v Umbrii na diplomatické cestě do Vratislavi, kde 
měl jednat s Jiřím z Poděbrad. Pro bližší životopisné údaje o Kusánovi viz např. Floss, 1977, 
Floss, 2001 a další, v těchto knihách uvedené prameny. 
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textu nejsou bezprostředně patrné. 

 V tomto zkoumání se budeme opírat především o interpretace J. Sokola (Sokol, 

2003) a P. Flosse (Floss, 2001); naší hlavní metodou tedy bude komparace Kusánova 

dialogu s těmito texty a další relevantní literaturou. V následujícím výkladu nejprve 

stručně představíme Kusánovu kosmologii, z níž dialog vychází, poté se zastavíme u 

dialogu samotného a pokusíme se vystihnout a shrnout všechny klíčové myšlenky, které 

předkládá, a nakonec tyto myšlenky rozšíříme o komentář, který by měl ukázat, v čem 

je Kusánem navržená koncepce vědy tak významná a proč ji lze považovat za 

nadčasovou. 

 Vlastní Kusánovu filosofii, jakkoli je sama o sobě zajímavá a pozoruhodná, 

přitom budeme sledovat jen v nezbytně nutné míře, neboť nám nejde ani tak o 

zhodnocení dialogu Idiota de staticis experimentis v rámci Kusánovy filosofie jako 

celku, ani o zkoumání toho, zda a do jaké míry jej chápali Kusánovi současníci4, nýbrž 

čistě o prokázání onoho významného a překvapivého faktu, že Kusánus v tomto textu z 

hloubi patnáctého století téměř vizionářsky předpověděl mnohé z toho, co pak evropská 

věda postupně objevovala ještě dlouho poté, a převážně nezávisle na něm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Kteří na něj beztak navázali jen minimálně, což je důvodem toho, že Kusánus byl, navzdory 

svému vysokému církevnímu postavení a velikosti svého myšlenkového odkazu, poměrně 
brzo zapomenut. Tomu jistě napomohlo i to, že neměl žádné přímé žáky a nezaložil žádnou 
filosofickou či teologickou školu. (Floss, 2001:23) 
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Představení dialogu Idiota de staticis experimentis 

1) Myšlenkové předpoklady. Relativita, dynamismus a nepřesnost 

 

 Než se blíže seznámíme s vlastním obsahem dialogu Idiota de staticis 

experimentis, bude třeba, abychom se na chvíli zastavili u základních rysů Kusánovy 

kosmologie. Text, jímž se zde chceme zabývat, sice nemá kosmologický charakter, ale 

myšlenky, které v něm Kusánus předkládá, z jeho kosmologie bezprostředně vycházejí, 

a jak uvidíme, jsou také jejím nutným důsledkem. Abychom jej tedy mohli správně 

pochopit a interpretovat, musíme nejprve vědět, jakým způsobem Kusánus chápe svět a 

co soudí o jeho uspořádání5. 

 Svět, v němž Kusánus sepisuje své myšlenky, ještě plnou vahou spočívá na 

středověké kosmologii, která se opírá o Ptolemaiovo astronomické dílo z první poloviny 

druhého století. Tento svět jen hierarchicky a geocentricky uspořádán okolo Země, která 

nehybně spočívá v jeho středu, a všechna ostatní nebeská tělesa jsou unášena kolem na 

osmi rotujících nebeských sférách6. Za poslední z nich, sférou stálic, spočívá Bůh, který 

je zdrojem dokonalého řádu světa, a který celý systém stvořil a uvedl v pohyb. Svět je 

tedy ohraničený, jednoznačně konečný a z toho důvodu také přehledný a principiálně 

poznatelný, protože v něm všechno spočívá v dokonalé harmonii na svých přirozených, 

stvořitelem pevně určených místech, a pohybuje se výlučně klidnými, rovnoměrnými 

pohyby po dokonalých kruhových drahách. Je to ideální svět, který lze snadno popsat 

prostřednictvím euklidovské geometrie. 
                                                 
5 V souladu s dobovou literaturou používáme pojem „svět“ nejen pro Zemi, nýbrž pro úplný 

celek světa, tedy synonymně se současným pojmem vesmír nebo původním řeckým 
označením KOSMOS. 

6 Zdůrazněme, že toto, řekněme „geometrické“ privilegium, které má Země v tradiční 
kosmologii, nijak nesouvisí s její vznešeností – právě naopak. Protože se totiž jedná o 
kosmologii spočívající na silných teologických fundamentech, je jasné, že nejvyšší 
vznešenost musí být vyhrazena pouze nebesům (a Slunci), a Zemi, třebaže je středem světa, 
tedy poněkud paradoxně náleží nejnižší postavení jako důsledek výrazné distinkce mezi 
vysokým a nízkým, božským a světským. Kusánus je jedním z prvních, kdo svou 
pozoruhodnou úvahou o tom, že Země pozorovaná z hloubi vesmíru by se nám jevila 
podobně jako se nám nyní jeví Slunce, toto podřadné postavení Země narušuje. „Takže 
kdyby někdo stanul mimo naši ohnivou oblast, tahle Země by se mu jevila na obvodu 
prostřednictvím ohně jasnou hvězdou tak jako nám, kteří jsme v okruhu slunečního obvodu, 
se jeví Slunce velejasným.“ Proto je tedy i Země „vznešená hvězda, která má světlo a teplo i 
vliv jiný a odlišný ode všech hvězd, tak jako každá z nich se liší od kterékoli světlem, 
přirozeností a vlivem.“ (Koyré, 2004:27) To znamená, že Kusánova Země je svým způsobem 
stejně dokonalá jako Slunce nebo ostatní planety – nikoli však v mínění jeho doby. 
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 Je zřejmé, že takové představě světa nemůže být nic vzdálenějšího víc, než 

myšlenka relativity, nepřesnosti či nekonečného prostoru7 – a přesto je to právě tato 

myšlenka, která se nakonec prosadí a která bude stát u zrodu moderního novověkého 

myšlení. A i když její prosazení bude obtížný a problematický proces, dojde k němu 

nakonec relativně velmi rychle, během zhruba necelých dvou staletí po vydání 

Koperníkova zásadního spisu De revolutionibus orbium coelestum (O obězích 

nebeských sfér, 1543). Během této doby se svět změní z geocentrického na 

heliocentrický, z konečného na nekonečný, z ustáleného na dynamický, a člověk 

přestane být pouhým nezúčastněným divákem přírody a pomalu, ale jistě si osvojí také 

roli jejího pána se všemi výhodami i problémy, které z toho plynou. 

 Naším záměrem není sledování celého tohoto dějinného procesu, a v tuto chvíli 

ani zhodnocení Kusánova vlivu na něj. Potřebujeme však ukázat, že Kusánovo pojetí 

světa se od této, v jeho době ještě zcela převládající koncepce, zcela zásadně liší, a to 

přinejmenším v jednom ohledu, jímž je relativita světa a z ní bezprostředně vyplývající 

proměnlivost či dynamismus. 

 Zdůrazněme, že Kusánova kosmologie na první pohled ještě nijak radikální není; 

i Kusánus stále uvažuje geocentricky, věří v nebeské sféry apod. Kusánus je ale 

mnohem více než jeho předchůdci i současníci otevřen myšlence nekonečnosti světa, 

která má pro dějiny kosmologie zcela zásadní význam. Je třeba si uvědomit, že Kusánův 

svět ještě není a nemůže být nekonečný v moderním slova smyslu, třebaže tak někdy 

bývá interpretován8. Je tomu tak proto, že je založen a vybudován teologicky, a v 

Kusánově perspektivě může být nekonečný jenom Bůh, nikdy ne svět. Svět ale může 

být neukončený či přesněji neohraničený9, a na tom Kusánus také trvá. Jedná se tedy o 

jakýsi střední stupeň mezi konečným světem klasické kosmologie a nekonečným 

světem Brunovým. Je to svět, jehož konečnost je už nadále chápána jako neudržitelná, 

ale nekonečnost mu ještě není a nemůže být v plném rozsahu přiřčena. Jinak řečeno, 

                                                 
7 Ke sledování pozoruhodného procesu postupného prosazování myšlenky nekonečného 

prostoru jakožto k vývoji evropské kosmologie jako takové viz např. Burtt, 1954 a Koyré, 
2004. O tyto texty také opíráme náš výklad. 

8 Kusánovi bylo prvenství v otázce nekonečnosti světa připisováno poměrně často. Bruno, 
Kepler i Descartes se domnívali, že to byl právě on, kdo ji prohlásil jako první. „Přitom to 
byl Mikuláš Kusánský, poslední velký filosof umírajícího středověku, kdo jako první zavrhl 
středověké pojetí kosmu a komu je často připisováno – jako zásluha, nebo jako zločin – 
tvrzení o nekonečnosti vesmíru.“ (Koyré, 2004:17) Koyré ale poukazuje na to, že se jedná o 
dezinterpretaci a že Kusánus ve skutečnosti nekonečnost světa jako takovou nikde explicitně 
neprohlásil. To učinil až Bruno se svou vizí nekonečného vesmíru s nesmírným počtem 
sluncí, a tato vize sama se pak prosadila až za dob Newtonových na konci 17. století. 

9 Kusánus důsledně užívá pojmu interminatum, nikoli infinitum. 
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Kusánus nekonečnost světa připouští potud, že jí přímo nevyvrací, a to, co ve své 

kosmologii dokazuje, není nutnost nekonečnosti světa, nýbrž nemožnost jeho 

konečnosti10. 

 Z myšlenky neohraničenosti světa ovšem plynou velmi závažné důsledky, k nimž 

Kusánus dospívá prostřednictvím elementárních geometrických úvah. Je totiž zřejmé, že 

co nemá přesné ohraničení, nemůže mít ani žádnou přesnou vnitřní strukturu, a co nemá 

pevný tvar, nemůže mít také pevný, nehybný střed, neboť bez prokazatelných vnějších 

hranic střed nelze vymezit a vlastně ani není možné jej řádně definovat. To samozřejmě 

neznamená, že by neohraničený svět neměl nebo nemohl mít vůbec žádnou vnitřní 

strukturu, ale protože sám není pravidelný, ani tato struktura nemůže být pravidelná, a 

proto o ní nelze s určitostí vypovídat nic jistého nebo konkrétního. Tímto způsobem 

tedy Kusánus od základu narušuje dosavadní kosmologické schéma, a třebaže jej ještě 

nepřekračuje směrem k úplné nekonečnosti, svým pojetím neohraničenosti do něj vnáší 

jeden zcela nový a klíčový prvek, totiž relativitu. 

 Jak jsme řekli, v klasické kosmologii je svět díky své konečnosti a pravidelnému 

uspořádání poznatelný, a vzhledem k tomu, že z těchto důvodů podléhá řádu, který je 

navíc božského původu, není a v žádném případě ani nemůže být relativistický. Toto 

všechno ale s popřením jeho hranic padá. Tím je samozřejmě založena omezenost 

lidského poznání, protože co nemá přesnou strukturu, nemůže být bezezbytku 

poznatelné, ale nejenom ta11. Kusánův svět se nutně stává světem relativním a z toho 

                                                 
10 Kdyby byl totiž svět konečný, musel by mít nějaké hranice, jimiž by se vymezoval vůči 

okolnímu prostoru (ať už je to cokoliv), a pak by ovšem sám o sobě musel být jsoucnem, což 
ale není možné, neboť jakožto svět už je vždycky souhrnem všeho jsoucího a v tomto smyslu 
tedy nemůže zahrnovat sám sebe (Floss, 2001:47). 

11 Omezenost lidského poznání zakládá Kusánovu koncepci učené nevědomosti (docta 
ignorantia), která na první pohled připomíná sókratovské prozření „vím, že nic nevím“, ale 
na rozdíl od něj je založena teologicky. Neohraničenost, nedokonalost i relativita světa jsou 
dány tím, že tyto vlastnosti nemohou existovat mimo Boha, a ten je sám neproniknutelný a 
lidskému myšlení nepřístupný s výjimkou několika důmyslných, v Kusánově případě 
matematických konstrukcí či metafor, s jejichž pomocí jej snad můžeme přibližně popsat, ale 
nikdy ne úplně vystihnout a vyčerpat. Jazyk matematiky je k tomu vhodný, neboť 
„matematická řeč na rozdíl od řeči pojmové nemá nic ze smyslového a tělesného světa a 
splňuje Kusánovu podmínku, že smysluplná řeč o Bohu není zatížená mluvou, jíž hovoříme o 
jeho výtvorech, což je typické pro pohanské filosofy“ (Floss, 2003:38); ale ani matematický 
jazyk nemůže zcela dostačovat. Naše poznání totiž ve vztahu k takovému absolutnu z 
podstaty věci je a vždycky bude určitým způsobem omezené, a stadium Kusánovy učené 
nevědomosti je vlastně nejzazším cílem, k němuž – v nejlepším případě – může dospět. 
„Všechny způsoby našeho přímého vědění o věcech – ať pomocí smyslů, rozumu, intelektu – 
jsou nevěděním o tom, co je absolutní, tzn. o tom, co je naprosto. Když začneme chápat, že 
naše běžné vědění je vlastně nevědění o tom, co je naprosto, že každé konečné vědění je 
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důvodu také světem dynamickým, neboť je zřejmé, že v systému, který de facto ani 

nemá střed, o klidu nadále nelze hovořit12. 

 Pro nás je nyní podstatné především to, že jakmile je svět založen takto 

relativisticky, dotkne se relativita úplně všeho, od prostoru jako takového až po veškeré 

vztahy a měřítka, které v něm do té doby platily. Tradiční vztahy, míry a váhy pozbudou 

smyslu, neboť v relativním světě už není nic jistého či privilegovaného, k čemu by je 

bylo možné vztáhnout nebo od čeho bychom je mohli odvodit, přinejmenším ne v 

absolutním slova smyslu. Minima začnou splývat s maximem, střed začne koincidovat s 

obvodem a střed i obvod začnou být současně nedefinovatelné, protože je nebude vůči 

čemu vymezit, takže nakonec dojde k tomu, že střed světa bude všude a jeho obvod 

nikde (Floss, 2001:47)13. To ovšem nevyhnutelně zruší dosavadní hierarchickou 

                                                                                                                                               
podstatně překonatelné, začne nám vysvítat, že klíčem k naprostému vědění musí být opak, 
tzn. nevědění.“ (Floss, 2001:123) V tomto smyslu Kusánus navazuje na pojetí negativní 
teologie, povstávající z novoplatonismu a z díla Mistra Eckharta, jehož Kusánus četl (Störig, 
2000:228). Pozitivní teologie (opřená o Aristotela) se domnívá, že o Bohu hovořit lze, a 
snaží se ho dovozovat z přírody na základě předpokladu, že z důsledku (tj. stvořeného) lze 
usuzovat na jeho příčiny (tj. stvořitele); k tomuto typu myšlení náleží většina klasických 
teologických myslitelů. Naopak negativní teologie se naproti tomu domnívá, že o Bohu 
přímo hovořit nelze, a proto se k němu snaží dospět jediným možným zbývajícím způsobem, 
totiž tak, že alespoň ukáže, co všechno Bůh není, a tím „očistí lidskou mysl od 
neadekvátních představ o Bohu“ (Floss, 2001:36) a dospěje k němu jakoby z „druhé strany“. 
Z této pozice lze potom dále vyvozovat, že Bůh nemá žádný atribut jsoucích věcí, tj. že je 
zcela jiné podstaty než jsoucna našeho smyslového světa, a že je tedy v tomto smyslu 
nejsoucí, vymykající se našemu rozumu; a věci našeho smyslového světa sice jsoucí jsou, ale 
zase mají nicotu niterně a bytostně obsaženu v sobě, neboť jsou odsouzeny k rozpadu a 
zániku, a z toho důvodu tedy neustále „téměř-nejsou“ a jejich bytí je ve srovnání s bytím 
Boha zcela pomíjivé a bezvýznamné (k výkladu novoplatonismu viz např. Floss, 1977:36-
38). Je zřejmé, že Kusánus v otázce nepřístupnosti Boha z těchto pozic vycházel (čerpal 
především z Prokla a Dionýsia Aeropagity), jinak by nemohl dojít k závěru, že „Bůh jako 
skutečná nekonečnost je nesrovnatelně jiný než cokoli jsoucího, je nesrovnatelný, je 
propastně odlišný, vlastně ne-nesrovnatelný, ne-neodlišný, stojící nad každým podobným 
vztahovým určením“ (tamtéž, s. 47). A jestliže je Bůh natolik odlišné povahy než jeho 
stvoření, pak je již zřejmé, že toto stvoření nemůže být dokonalé a že svět nemůže být 
uspořádán tak, jak předpokládá klasická kosmologie. 

12 Je logické, že pokud je v klasické středověké kosmologii středu světa připisován klid a 
nehybnost, pak všechno, co se v tomto středu nenachází, se nutně musí hýbat, a z pohledu 
Kusánovy kosmologie to pak znamená, že pokud takový střed nelze stanovit, musí být 
následně v pohybu úplně vše. Proto je Kusánův svět principiálně „pohyblivý, proměnlivý a 
neurčitý“ (Sokol, 2003:116) a proto je v něm nadále neudržitelná i nehybnost Země, třebaže 
ještě stále spočívá ve „středu“ světa – ale tím už samozřejmě není myšlen absolutní střed 
středověké kosmologie, nýbrž relativní střed, o kterém s určitostí nelze vůbec nic tvrdit. 

13 Z důvodů, které jsme uvedli výše, Kusánus používá matematické (resp. geometrické) 
příklady či metafory všude tam, kde se prostředky běžné řeči ukazují jako nedostatečné. 
Relativitu neohraničeného světa proto znázorňuje například poukazem na to, že obvod 
nekonečně velké kružnice bude splývat s její tečnou a obvod nekonečně malé kružnice bude 
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strukturu kosmu s pevnými sférami a privilegovaným postavením Země. „Z toho 

důvodu je nemožné, uvážíme-li různé pohyby nebeských sfér, že by stavba světová 

(universum) měla za své pevné a nehybné centrum buď tuto smyslově vnímatelnou Zemi, 

nebo vzduch či oheň, nebo cokoli jiného. V pohybech totiž nelze dospět k naprosto 

minimálnímu, tj. k pevnému středu, protože je nutné, aby minimum splývalo s 

maximem.“ (Floss, 2004:21) 

 Kdybychom se nyní pokusili dosud uvedené základní poznatky o Kusánově 

kosmologii shrnout, zobecnit a vyjádřit v podobě jednoho konkrétního a výrazného 

důsledku, který z nich vyplývá a k němuž nevyhnutelně směřují, mohli bychom 

prohlásit, že svět není přesný. Veškerý nám smyslově dostupný svět je a musí být 

nepřesný, a celá Kusánova kosmologie jakožto celek poukazuje (a současně z něj 

vychází) na nedostatek přesnosti a stability stvořeného světa (Koyré, 2004:22). To je 

přímý důsledek toho, že svět zbavíme hranic, učiníme jej relativním a zavedeme do něj 

všudypřítomný pohyb14. A lze ukázat, že ani takto radikální závěr není v rozporu s 

křesťanskou teologií, přinejmenším ne v Kusánově myšlení: jelikož totiž absolutní 

přesnost, tak jako absolutní dokonalost, pravda a jiné kvality, musí být z podstaty věci 

jen jedna15, musí být pouze u Boha a potom už se pochopitelně nemůže nacházet nikde 

jinde16. Stvořený svět tedy musí být nepřesný právě proto, že je stvořený17, čímž o něm 

samozřejmě neříkáme nic degradujícího, a takový závěr očividně není o nic méně 

                                                                                                                                               
splývat s jejím průměrem. Těleso, které se bude po kružnici pohybovat nekonečně rychle, 
bude stále na jednom místě a přece se jakožto pohybující bude stále nacházet jinde, třebaže 
to není možné. Obdobným způsobem argumentuje o dvě stě padesát let později také 
Newtonův současník Joseph Raphson, když zcela otevřeně obhajuje nyní již zcela 
nekonečný prostor a tvrdí, že uvnitř nekonečna nemohou platit vůbec žádné vztahy, neboť je 
není vůči čemu vymezit: když se budeme v nekonečném prostoru libovolně dlouhou dobu 
pohybovat, stále budeme setrvávat na jednom místě, protože pohyb lze vztahovat jen k 
věcem, nikoli k prostoru jako takovému; a přísně vzato, v nekonečném prostoru i sama 
otázka „kde“ zcela pozbude jakéhokoliv významu (Koyré, 2004:157). 

14 Podle E. A. Burtta Kusánus učil, že ve vesmíru se všechno hýbe, že je do všech směrů 
nekonečný (jakkoli víme, že je pouze neohraničený) a že tudíž nemá střed, v důsledku čehož 
i Země potom musí být v pohybu. Tento pohyb je všudypřítomný a nemůže tomu být jinak. 
„That the way already been paved to some extent for this most radical revolution is 
suggested by the free speculations of such a thinker as <icholas of Cusa, who dared to teach 
that there is nothing at all without motion in the universe – the latter is infinite in all 
directions, possessing no centre – and that the earth travels its course in common with the 
other stars.“ (Burtt, 1954:41) 

15 Když se pohan-oponent v Kusánově dialogu De deo abscondito (O skrytém Bohu, 1445-7) 
ptá, zda je jen jedna pravda, křesťan-Kusánus mu odpovídá: „Je pouze jediná.“ (De deo 
abscondito, cit. in. Floss, 2001:186) 

16 „Přesnou rovnost vzdáleností vůči různému mimo Boha nikde nelze najít, protože Bůh sám 
jediný je nekonečná rovnost.“ (Floss, 2004:22) 

17 „Ve všem, co je mimo Boha, chybí přesnost.“ (Idiota de mente, cit. in. Sokol, 2003:116) 
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logický či přesvědčivý než starší a přesně opačný názor, že svět musí nevyhnutelně 

odrážet Boží dokonalost, v důsledku čehož musí nést i jeho dokonalé atributy. V 

Kusánově světě tento požadavek neplatí. Člověk jistě může dosahovat určité přesnosti v 

dílčích věcech či poznatcích, ale nikdy ne přesnosti úplné, všeprostupující či absolutní, 

a vždy jen podřízeně vůči tomuto univerzálnímu relativismu. 

 Z absence přesnosti pak dále plyne nemožnost vypovídat o hierarchickém 

uspořádání světa. Již jsme řekli, že Kusánus dobovou kosmologii nepřekonává v tom 

smyslu, že by ji celkově zavrhoval, například tím, že by popíral nebeské sféry18 nebo že 

by Zemi přisuzoval ony tři základní pohyby (denní, roční a precesní), které ji odvážně 

přiřkne až Koperník19, ale překonává ji tím, že z pozice svého relativismu již nemůže 

rozhodnout, která z částí světa je privilegovanější či nadřazená části jiné, protože to by 

předpokládalo pracovat s určitou pevnou strukturou světa, a tu Kusánus právě odmítá. 

Kusánův svět také ještě není čistě relativistický v tom smyslu, jak bude relativitě 

rozumět moderní fyzika, ale dozvídáme se o něm, že v něm již nic nadále nesetrvává 

přesně tam, kde se dříve soudilo, a že o prostorovém uspořádání světa, resp. o jeho 

geometrických strukturách nelze nic určitého vypovídat (resp. vypovídat ano, ale vždy 

jen s vědomím této nepřesnosti a relativity), protože  jediným skutečným středem světa 

je Bůh a ten je současně všudypřítomný, takže vlastně nemůže být oporou pro 

jakoukoliv geometrii20. 

 Můžeme tedy učinit závěr, že Kusánova kosmologie ještě neruší dobové, 

ptolemaiovské schéma, ale zavádí pro to nutné myšlenkové předpoklady21. Kusánus 

nikde neříká, že středověký výklad světa je nadále neudržitelný, jeho závěry to však 

                                                 
18 Kusánus naopak soudí, že svět má tvar koule, neboť ještě vychází z klasického předpokladu, 

že koule je nejdokonalejší ze všech tvarů; už ale víme, že je jedná o kouli bez vnějších 
hranic, a tedy něco velmi abstraktního. 

19 Kusánus k nim ovšem otevírá cestu tím, že Zemi zbavuje klidu – zrovna tak, jako otevírá 
cestu nekonečnosti světa tím, že svět zbavuje konečnosti. Kusánova Země se sice nenachází 
ve středu světa, ale to je dáno především tím, že tento střed sám o sobě není. I přesto však 
více méně spočívá na jednom místě, kolem nějž neustále neklidně osciluje. 

20 „Odtud stavba světa bude taková, že jaksi bude mít střed všude a obvod nikde, protože jeho 
obvod a střed je Bůh, který je všude a nikde.“ (Kusánus, cit. in. Koyré, 2004:25) 

21 Koyré opakovaně varuje před pokušením spatřovat v Kusánových kosmologických úvahách 
– jakkoli bezesporu odvážných a nadčasových – revoluci astronomie či její bezprostřední 
počátky, které by následně bylo možné v přímé linii sledovat ke Koperníkovi a dále (třebaže 
Koperník Kusána četl a přinejmenším v otázce pohyblivosti Země, o níž mu šlo především, z 
něj vycházel; Koyré, 2004:26; srov. též Floss, 1977:78). Je však třeba vidět, že Kusánus k 
této revoluci významně přispěl především zavedením relativismu a narušením dosavadní 
nauky o hierarchickém uspořádání kosmu, včetně např. odmítnutí podřadného postavení 
Země vůči Slunci apod. Tyto další pozoruhodné aspekty Kusánovy kosmologie zde ovšem 
již nebudeme dále sledovat. 
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jasně implikují22. Všechno je relativní, v neustálém pohybu, a vytvořit si objektivní 

představu o světě není možné (Koyré, 2004:24). Tento nesmírně podstatný závěr, který 

z Kusánovy kosmologie plyne, je současně základem, na němž je možné vystavět celou 

koncepci matematiky a vědy, kterou budeme sledovat v následujícím výkladu. To je 

také důvodem, proč jsme se o Kusánově kosmologii museli alespoň takto stručně zmínit 

a proč ji považujeme za nezbytný myšlenkový předpoklad dialogu Idiota de staticis 

experimentis, který by bez ozřejmění těchto základů patrně nebyl zcela srozumitelný – 

přinejmenším ne ve smyslu, který zde chceme sledovat – a to i navzdory tomu, že se 

nejedná o kosmologický text. 

 

2) Soukromník a vážení 

 

 Nyní stručně představíme vlastní obsah dialogu Idiota de staticis experimentis a 

pokusíme se zachytit jeho klíčové myšlenky, které nám budou oporou pro další výklad. 

Jak jsme předeslali v úvodu, rámcem a tématem celého textu je vážení23 a jak uvidíme 

dále, na obecné úrovni se jedná o pojednání o číslech a matematice24. Dialog probíhá 

jako diskuse mezi soukromníkem a řečníkem, který zde oproti očekávání nevystupuje 

jako oponent, ale naopak se soukromníkem v průběhu celé debaty souhlasí a svými 

otázkami jej povzbuzuje k dalším úvahám. 

                                                 
22 Čistě pro ilustraci alespoň uveďme krásný Kusánův argument, ukazující (aniž by ho přímo 

zaváděl či prosazoval), co může vést k heliocentrismu: „Kdyby totiž někdo na lodi uprostřed 
vody nevěděl, že voda teče, a neviděl břehy, jak by mohl pochopit, že se loď pohybuje? A z 
toho důvodu, ježto každému, ať je sám na Zemi či na Slunci nebo jiné hvězdě, se bude zdát, 
že je ve středu jaksi nehybném a že se všecko ostatní pohybuje, jistě by si každý takový 
utvořil jiné póly na Slunci, jiné na Zemi, jiné na Měsíci a Martu atd.“ (Kusánus, cit. in. 
Koyré, 2004:25) Jinak řečeno, Kusánus si velmi jasně uvědomuje, že člověk má přirozenou 
potřebu vztahovat okolní svět k sobě samému, ke svému momentálnímu tady a teď, a vnímat 
sám sebe jako nehybný střed a svět jako všechno to pohyblivé okolo. Budiž nám to ilustrací 
k tomu, do jaké míry již Kusánus myslí humanisticky a renesančně. 

23 V souladu s citovaným textem budeme termín „váha“ používat i na místo správnějšího 
termínu „hmotnost“ ve smyslu fyzikální veličiny, toho, co se zjišťuje vážením. 

24 Provázanost myšlení s matematikou je typická pro celou Kusánovu filosofii, především 
proto, že jsou to matematické a konkrétně geometrické metafory, jimiž se Kusánus 
opakovaně snaží nalézt adekvátní Boží jméno (ve smyslu charakteristiky), což je jeho hlavní 
a celoživotní filosofické téma. Kusánovy úvahy o matematice lze sledovat např. ve spisu De 
docta ignorantia (Vědění o nevědění, někdy též Poučená nevědomost, 1440), ale podle 
Flosse nejvýznamněji právě v dialogu Idiota de staticis experimentis (Floss, 2001:77). 



- 10 - 

 Jedná se o svěží a čtivý text25, který již jenom tím, jak je napsán, stojí v určitém 

rozporu se soudobým scholastickým systémem sum a kvestií. Scholastika programově 

usiluje o objektivitu a přesnost, a proto se ubírá cestou pečlivé výstavby textu, 

zevrubnosti a obšírnosti a potud i jisté těžkopádnosti. Kusánovo myšlení se ale vydává 

zcela jiným směrem. „Kusánus opouští nejen tuto strukturu filosofické argumentace, ale 

i zevrubnost pojednání problému, o níž scholastikům zcela programově šlo (…) své teze 

spíše nadhazuje, než systematicky pojednává a při jejich zdůvodňování nepřihlíží ke 

všem možným argumentům pro a proti (…) jeho spisy jsou proto spíše pozoruhodnými 

myšlenkovými rozvrhy (než systematicky budovanými filosofickými traktáty), v nichž se 

Kusánus pokouší vždy nově načrtnout, vyložit a obhájit své filosoficko-teologické vize.“ 

(Floss, 2001:27) Zdá se, že rozvrhování a načrtávání myšlenek je vůbec niternou 

podstatou Kusánova stylu, a patrně se v něm odráží i autorovo přesvědčení, že to, co je 

pravdivé, nemusí být nutně přístupné v nějaké hotové, ideální formě (jako například 

uspořádání světa v klasické středověké kosmologii), nýbrž že docela postačí, pokud se k 

tomu budeme moci přibližovat formou postupného zpřesňování. K tomuto motivu se 

ještě vrátíme. 

 Nositelem těchto pozoruhodných myšlenkových rozvrhů je soukromník. Postava 

soukromníka se vyskytuje i v jiných Kusánových dialozích a je třeba zmínit se o tom, 

jak ji Kusánus rozumí. Soukromník26 především stojí v protikladu k filosofovi, 

klasickému představiteli vzdělanosti své doby. Na rozdíl od něj ale nevychází ze 

scholastické knižní moudrosti, nýbrž čistě ze svých, soukromých myšlenek, „potravy 

poskytované intelektu přírodou“ (Floss, 2001:91). V důsledku toho je jednak 

svobodnější v tom smyslu, že není vázán žádnou autoritou a tudíž se může snáze 

mýlit27, a jednak je ze své nezaujaté pozice schopen zahlédnout i to, co učenému 

filosofovi může uniknout – nehledě na to, že filosof může být snadno klamán právě tou 

samou autoritou, o kterou se s důvěrou opírá. A protože mu jako soukromníkovi jde 

                                                 
25 Kusánus rehabilitoval a opakovaně používal literární formu platónského dialogu, jehož 

podstatou je fakt, že pravda není nic hotového, co by bylo možné rovnou předložit, nýbrž že 
pravdu je nejprve třeba hledat, a to lze činit jedině v diskusi, v dialogu, neboť „k pravdě 
člověk dospívá ve vzájemném dialogu (...) Pravda vzniká v rozhovoru. Rozhovor není 
apologií už přijaté pravdy, nýbrž tvořivým nástrojem jejího sebezrození.“ (Floss, 1977:16) 

26 Idiota, z řec. IDIOTES, je člověk starající se především o své vlastní, soukromé záležitosti. 
V tomto smyslu je idiota v řecké polis méně hodnotným protějškem politika, který se naopak 
stará o věci veřejné. Tam, kde jde politikovi o blaho obce, sleduje soukromník jen svůj 
vlastní prospěch. Odtud také pochází pejorativní význam tohoto slova, který byl při 
přechodu do latiny zdůrazněn (srov. Floss, 2001:195-196). 

27 Neboť vzdělaný filosof si musí dávat větší pozor na to, co říká, jeho autorita ho do jisté míry 
svazuje. „Jelikož prohlašuji sám, že jsem nevědomý soukromník, nebojím se odpovídat; 
filosofové učení, kteří mají pověst velkého vědění, uvažují váhavěji, protože se právem 
obávají, že by mohli chybovat.“ (Idiota de mente, cit. in Floss, 2001:198) 
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především o jeho vlastní blaho, má paradoxně silnější zájem na dopátrání se pravdy než 

filosof, který tak může činit – třebaže by jistě neměl – pouze z akademického zájmu28. 

Právě proto je soukromník v Kusánových dialozích tím, kdo přináší nové, neobvyklé 

myšlenky a nebojí se je otevřeně říkat (Sokol, 2003:115). Označení idiota zde tedy v 

žádném případě není hanlivé, ale naopak veskrze pozitivní: soukromník svým postojem 

totiž poukazuje na to, že ani knižní vzdělanost nemusí být absolutní a neomylná, že 

nemusí být sama o sobě zárukou pravdivosti a že je tudíž třeba věnovat pozornost i 

jiným, v tomto kontextu světským a obyčejným věcem29. 

 Pokud jde o to, proč Kusánus zvolil právě vážení, můžeme říci, že důvody pro 

jeho výběr mohou být přinejmenším dva, totiž praktický a metafyzický. Praktický 

důvod spočívá v tom, že středověká věda Kusánovy doby nemá mimo vážení k 

dispozici prakticky žádný jiný prostředek, jímž by bylo možné přesně vypovídat o 

přírodě (Floss, 2001:79)30 – a jak uvidíme, právě o přesné vypovídání o přírodě 

Kusánovi jde. Metafyzický důvod pak může být ten, že vážení je samo o sobě podstatě 

světa ontologicky blízké. 

 Středověk totiž tradičně rozlišuje tzv. sedm svobodných umění (septem artes 

liberales), která se dále dělí na trivium (prezentované gramatikou, rétorikou a 

dialektikou, což byla logika) a quadrivium (sestávající z matematiky, geometrie, muziky 

a astronomie). Toto schéma má svůj původ už na přelomu starověku a středověku u 

Augustina a zejména Boëthia a udrží se až do nástupu novověku, kdy si vznik a rozvoj 

moderní vědy vyžádá jeho revizi. Samotné vážení pak spadá do kompetence muziky, 

což je dáno tím, že muzika původně není naukou o hudbě, nýbrž učením o 

harmonickém uspořádání světa, které se sice v hudbě zrcadlí, ale vždy ji již předchází, a 

harmonie je zase závislá na rovnováze mezi proporci. Z těchto důvodů vážení jistým 

způsobem odráží sám princip světa, nebo lépe řečeno, může o něm z podstaty věci 

                                                 
28 Soukromník je „člověk, kterému myšlení a starost o svou duši není pouhou funkcí, rolí jako 

oficiálnímu filosofovi, nýbrž záležitostí jeho nejvlastnějšího zájmu a starosti o nalezení 
smyslu vlastního života. Proto tento soukromý myslitel usiluje o to, aby jeho myšlenky něco 
jemu i druhým přinášely. <ejde mu tedy o pouhé akademické vědění, učenost. Usiluje o 
takové vědění, které je potravou duše.“ (Floss, 2001:196) 

29 I z tohoto důvodu se Kusánovy dialogy zpravidla odehrávají za bílého dne a na obyčejné 
ulici, nikoli na akademické půdě. Odráží se v tom Kusánovo hluboké přesvědčení, vystižené 
známým výrokem „pravda křičí venku na ulicích a je to volání té, jež bydlí na výsostech“; 
jinak řečeno, že pravdu lze hledat i „ve způsobech jejího sebezjevování, nikoliv jen v temnotě 
skrytosti“ (Floss, 2001:91). 

30 A mimoto jej stejně nevyužívá. Někteří středověcí vědci měří délky nebo velikosti úhlů, ale 
žádný z nich neváží. V dalším výkladu uvidíme, že Kusánův důraz na vážení je skutečně 
novátorský. 
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vypovídat31. Obdobně se Kusánus vyjadřuje i ve druhé knize spisu De docta ignorantia, 

kde mluví o tom, že sám Bůh při stvoření světa „využíval“ disciplín quadrivia, 

především aritmetiky, geometrie a hudby (Floss, 2003:37). 

 

3) Idiota de staticis experimentis 

 

 Dialog začíná tím, že řečník zmíní váhy ve smyslu obvyklé metafory vah jakožto 

nástroje spravedlnosti. Tím otevře prostor pro soukromníkovy úvahy, které, jak 

uvidíme, jsou bytostně odlišné: soukromník očividně nechce hovořit o vahách v 

jakémkoli přeneseném, metaforickém smyslu, nýbrž v jejich smyslu původním, tedy 

jako o vahách tak, jak jim běžně rozumíme. 

 Proto vstupuje do diskuse zásadní otázkou, zda někdo systematicky zvážil různé 

věci a sestavil o tom příslušné záznamy32. Znamená to, že soukromníka obyčejné vážení 

zajímá do té míry, že se na něj ptá, že si přeje, aby se jím někdo zabýval, a jak vyplývá z 

jeho dalších poznámek, že si jej dokonce cení ještě více, než klasické knižní 

vzdělanosti33. Podle soukromníka totiž vážení, přesněji řečeno zkoumání různosti vah 

různých věcí, může být zdrojem poznání34. Tento názor lze založit i teologicky: pokud 

je pravda, že sám Bůh „všechno uspořádal s mírou, počtem a váhou“ (Mdr 11,20)35, 

znamená to, že tato míra, počet a váha musí být samotnými nástroji, jimiž byl svět 

stvořen, a pak je jedině logické, že skrze tytéž nástroje musí být zase zpětně 

                                                 
31 „Muzika nebyla naukou o hudbě, nýbrž o harmonickém uspořádání univerza, jež má v hudbě 

jen názornější podobu. Harmonie však vládne jen tam, kde existuje řád proporcí, tedy jakási 
vyváženost, která se ve sféře hmotných věcí manifestuje především určitými váhovými 
poměry při srovnatelných objemech. Proto má vážení v Kusánově filosofii přírody tak 
významné místo a proto pomocí něho chce zpřesnit naše nedostatečné poznání přírodních 
jevů.“ (Floss, 2001:78) 

32 „Ale pověz mi, prosím tě, zda někdo sestavil dohromady různé váhy rozmanitých věcí 
vzhledem k tomu, že přece není možné, aby týž objem látek různého původu měl touž váhu?“ 
(Floss, 2001:244) 

33 Což je v souladu s charakteristikou soukromníka tak, jak jsme ji uvedli výše. Soukromník 
zde říká: „Kéž by tak někdo sestavil takový seznam, měl bych to za cennější než mnoho 
tlustých svazků.“ (tamtéž) 

34 „myslím si, že různost váhy je prostředek, jak se dotápat pravdivěji k tajemstvím věcí“ 
(tamtéž) 

35 Obdobně též Störig: „Bůh nestvořil svět bez plánu, nýbrž na základě matematických 
principů.“  (Störig, 2000:227) 



- 13 - 

poznatelný36. Tímto způsobem Kusánus svou úvahu hned v úvodu opírá o autoritu 

Písma, aby doložil, že jeho nárok na použití matematiky v popisu světa je legitimní. 

 Soukromník předpokládá, že vzhledem k tomu, že je zřejmé, že stejné množství 

různých látek nikdy nemůže vážit stejně37, musí tedy rozdíly vah, resp. rozdíly 

specifických hmotností, o těchto věcech něco reálně vypovídat zrovna tak jako jiné 

kvality, jakými jsou například barva nebo chuť – ovšem přesněji. Soukromník je totiž 

přesvědčen, že vážení může přinést větší jistotu než jiné metody, a právě proto mu chce 

věnovat svou pozornost38. Tento výchozí postoj je v dialogu Idiota de staticis 

experimentis dále rozvíjen v sérii praktických (to praktických zdůrazněme) příkladů „ze 

života“, na nichž se ukazuje, jakým způsobem by tedy v praxi bylo možné 

prostřednictvím vážení dospět k hlubšímu poznání věcí. Prvním příkladem je porovnání 

vah vody ze dvou rozdílných pramenů, které má vést k lepšímu pochopení přirozenosti 

dvou pramenitých vod39. Všimněme si zde, že soukromník nechce dělat závěr ze 

zjištěné váhy jako takové, nýbrž porovnáním dvou různých vah, tedy z jejich rozdílu a 

vzájemného poměru. 

 Zdá se, že takový princip poznání, tedy postavený na vážení, by mělo být možné 

zobecnit a rozšířit na všechny věci, což také soukromník dělá hned v následujícím 

kroku své úvahy40. Od vážení vody proto dále pokračuje k vážení krve a moči, což má 

význam v lékařství (zde budeme poměřovat váhy krve, případně moči u zdravého a 

nemocného, nebo mladého a starého člověka), přičemž nás soukromník opět ujišťuje o 

                                                 
36 Jedná se o obvyklý názor, který se nepoměrně později prosadí v novověké vědě: je-li svět 

stvořen na základě matematických principů, potom nutně musí být matematicky poznatelný, 
a potud poznání vlastně ani nemůže být jiné než matematické. „Knowledge is always 
measurement, number is the first model of things in the mind of the Creator; in a word, all 
certain knowledge that is possible for man must be mathematical knowledge.“ (Burtt, 
1954:53-54) 

37 „<eboť neexistuje nikdy identita jistého objemu kterýchkoli odlišných věcí.“ (Floss, 
2001:245) 

38 Soukromník se přeci ptá, zda někdo sestavil seznam různých vah, a to je něco, co kupříkladu 
se zmíněnými barvami udělat nelze – třebaže na první pohled by se barvy mohly zdát 
kvalitami stejného druhu, jako jsou váhy. Znamená to, že Kusánus zde určitým způsobem 
upřednostňuje kvality, které lze přesně zaznamenat, před kvalitami, o nichž je možné 
vypovídat jen subjektivně. To je pro náš další výklad velice podstatné. 

39 „Jestliže táž mírka vody z jednoho pramene nemá touž váhu jako podobná mírka z druhého, 
dosáhne se vahou soudu o rozdílné přirozenosti obou pramenitých vod lépe než kterýmkoli 
jiným prostředkem.“ (Floss, 2001:244) 

40 Na řečníkovu otázku „myslíš si, že to platí pro všecky věci tak, jak jsi to pověděl o vodě?“ 
soukromník odpovídá „zajisté že to tak míním. <eboť neexistuje nikdy identita jistého 
objemu kterýchkoli odlišných věcí.“ (Floss, 2001:245) 
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tom, že vážení by mohlo stávající metody obohatit o novou přesnost41, což znamená, že 

předpokládá, že kombinace více metod – tedy metod stávajících a vážení – povede k 

jistějšímu poznání, a že výsledky získané vážením nás dovedou blíže k pravdě. 

Moderně řečeno, že budou exaktnější. 

 Sledujme však úvahu dále: Pokud se vážením krve různých lidí o její podstatě 

dozvíme více, než pouze na základě barvy, tak nám vážení různých bylin jistě prozradí 

více, než pouhý chuťový vjem. Budeme-li frekvenci srdečního tepu různých lidí měřit 

objemem odteklé vody a porovnávat rozdíly takto získaných vah, dospějeme zase k 

„dokonalejší znalosti nemoci“. Když budeme různé kovy vážit ponořením do vody (na 

základě množství jimi vytlačené kapaliny) a získané údaje přesně zaznamenáme, 

získáme tak klíč pro určování jednotlivých složek slitin. Budeme-li znát váhy úrodných 

a neúrodných půd, budeme z nich moci usuzovat na obsažené kameny a minerály a 

odtud získáme výhodu v zemědělství. V tomto smyslu je dále vážením možné určit 

hloubku moře, rychlost lodí i čas, lze jej aplikovat na pohyb nebeských těles42, a 

soukromník uvádí ještě mnohé další, velmi důmyslné příklady, jak by se vážení dalo a 

mělo aplikovat43. 

 Tak se princip vážení v soukromníkově úvaze nakonec ukazuje jako princip 

univerzální.  Když se řečník táže, zda by bylo možné drahé kameny vážit stejně jako 

kovy, soukromník mu s jistotou odpovídá: „<ení pochyb o tom, že všecko se to dá 

provést jednou metodou.“ (Floss, 2001:249) A na jiném místě soukromník dokonce 

vyvozuje, že vážení, bude-li jakožto metoda aplikováno pečlivě, povede vždycky ke 

stejným a stejně jistým výsledkům nezávisle na tom, kdo jej bude provádět, když říká 

                                                 
41 „Domnívám se totiž, že lékař by mohl vyvodit pravdivější soud zároveň z váhy a barvy moči 

než pouze z barvy, která ráda klame.“ (tamtéž) 
42 Pokud jde například o astronomii, soukromník vždy poměřuje určitý přírodní pohyb – v 

tomto případě nebeského tělesa – vůči množství vody, které za danou dobu proteče 
hydraulickými hodinami. „Ze všeho, cos pověděl, se zdá vyplývat, že všecku rozmanitost 
pohybů, zatmění nebeských těles, postup všech planet, jejich zastávky i zpětné pohyby, jejich 
směr a excentricitu bys mohl poznat jedním a týmž důvtipem s pomocí vah a vodních hodin.“ 
(Floss, 2001:255) 

43 Příklady, které Kusánus ústy soukromníka uvádí, jsou četné, svědčí a autorově originalitě a 
vynalézavosti a na dnešního čtenáře nesporně působí určitým půvabem. „Kusánův spis 
Soukromník o zkušenostech s vahami je až jakýmsi gejzírem nápadů, jak prohloubit a 
zpřesnit naše poznání v nejrůznějších speciálních vědách a technických dovednostech, ať už 
jde o geografii, chemii, farmacii, medicínu či aplikaci některých vědeckých poznatků, 
řemeslnických zkušeností a matematických výpočtů na sestrojování různých prospěšných 
mechanismů.“ (Floss, 2001:78) Důvod, proč se jim na tomto místě nebudeme věnovat 
podrobněji, je především ten, že se za nimi skrývá stále jeden a tentýž princip, totiž nárok 
vážení jakožto jedné univerzální metody poznání světa. Tento motiv je pro naše téma 
klíčový. 



- 15 - 

řečníkovi: „I ty bys to dokázal, dovedeš-li důkladně sebrat rozdíly váhy.“ (Floss, 

2001:255) Z této univerzálnosti patrně platí jen jedna jediná výjimka: když v závěru 

dialogu dojde také na otázku astrologie a na aplikaci vážení v této oblasti, soukromník 

reaguje negativně44. Zdá se tedy, že věci, které vážením uchopit nelze, za zdroj jistého 

poznání nepovažuje, a proto je nechce do své metody vážení zahrnout, třebaže určitou 

míru pravdivosti jim přiznává a dokonce sám připouští, že se k nim v minulosti 

několikrát uchýlil45. 

 Tímto způsobem tedy soukromník na jednotlivých příkladech ukazuje a obhajuje 

vážení jako novou, a pro svou přesnost či výstižnost nadmíru užitečnou metodu, která 

by mohla vést k lepšímu pochopení světa. To je základ, na němž následně vznáší nárok, 

že váhy různých věcí by se tedy měly co nejúplněji a nejsystematičtěji zaznamenávat46, 

a na řečníkovu námitku, že takové množství informací by jistě nebylo možné vtěsnat do 

žádné knihy odpovídá, že „na zkušenosti založená věda vyžaduje obšírné spisy. Čím by 

jich totiž bylo více, tím nepochybněji by se mohlo dospívat od zkušeností k uměním 

[dovednostem], která se z nich odvozují.“ (Floss, 2001:251). To ovšem znamená, že 

nezáleží jen na získávání informací, ale také a především na jejich množství a kumulaci, 

a čím více jich bude, tím bude soukromníkem navrhované vědění pevnější a tím pádem 

také blíže pravdě. 

 Soukromník jde dokonce tak daleko, že tvrdí, že při shromažďování různých vah 

by bylo třeba brát v úvahu průměrné hodnoty, nikoliv hodnoty extrémní47, a uvědomuje 

si, že na úkolu zaznamenávání vah by se měli v zájmu hlubšího a jistějšího poznání 

podílet lidé z celého světa. Dialog proto končí následující výzvou, pronesenou ústy 

řečníka, který už je o významu vážení přesvědčen také: 

                                                 
44 „Myslím si však, že o této věci není možné ani umění opřené o vědění, ani že ten, kdo by je 

měl, by je nedovedl sdělit, ani si nemyslím, že mudřec se má takovými věcmi zabývat.“ 
(Floss, 2001:256) 

45 „Vím, že jsem často předpověděl mnoho věcí, jak mi to duch vnukl, a naprosto jsem přitom 
neznal příčinu. Posléze se mi však uzdálo, že se vážnému člověku nehodí, aby mluvil bez 
příčiny, a nadále jsem mlčel.“ (Floss, 2001:257) 

46 „Bylo by tedy nadmíru užitečné, kdybychom měli sepsány tyto váhy získané zkušenostním 
vážením spolu s rozdíly, jež s sebou nese jejich různý původ (…).“ (Floss, 2001:249) 

47 „Zdá se však, že by se přitom musela brát váha všech věcí v průměru různých hodnot v 
rozličných klimatech. Tak např. kdyby se brala váha člověka ve srovnání s jiným zvířetem, 
musel by se člověk brát ne tak jako obyvatel severu nebo jihu, kde je pokaždé jiný extrém, 
nýbrž spíše jako obyvatel středního pásma.“ (Floss, 2001:246) Pro úplnost si všimněme, že 
soukromník zde velmi citlivě rozlišuje mezi vážením různých lidí navzájem (zde uvažuje 
konkrétní váhy, aby zjistil rozdíly mezi jednotlivými lidmi, jako například mezi zdravým a 
nemocným člověkem) a mezi vážením člověka jako takového a zvířete; v takovém případě 
už mu postačí jen průměrná hodnota, vyjadřující v tomto případě lidskost proti „zvířeckosti“. 
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 „Sdostatek jsi vysvětlil důvody, proč si přeješ, aby se vážením zjistila váha věcí a 

v pořadí se ve vztahu k různým okolnostem zaznamenala. Je totiž zřejmé, že by tak 

vznikla na výsost užitečná kniha a že by bylo třeba naléhat na mocné tohoto světa, aby 

tyto údaje byly sebrány v různých zemích a sneseny dohromady, abychom tak dospěli 

snáze k mnohým věcem, které jsou nám skryty.“ (Floss, 2001:258) 

 Závěrem tedy můžeme zkusit shrnout soukromníkovy hlavní myšlenky přibližně 

takto: Vážení, třebaže svým původem spadá do obyčejného, nevědeckého života – v 

tomto případě vlastně „kupecké“ či „řemeslnické“ praxe – může být i navzdory tomu 

silným zdrojem hlubšího a jistějšího poznání světa. Jeho podstatou nejsou naměřené 

váhy jako takové (tj. váhy samy o sobě), nýbrž rozdíly vah různých věcí. Tyto váhy mají 

tu výhodu, že je lze, na rozdíl od smyslových kvalit jako jsou např. barva či chuť, také 

dobře zaznamenat, „snést dohromady“, a jejich souhrnem pak vznikne jistá, na empirii 

založená věda48. 

 Jistota této vědy bude pramenit z důsledné aplikace metody, která bude 

objektivní v tom smyslu, že je jedno, kdo příslušné váhy zaznamená, protože získané 

výsledky budou platit vždy, všude a stále stejně, a z toho, že všechno, co zvážit nelze a 

co tedy nelze uchopit jinak než snad s pomocí subjektivních dohadů bez opory v 

jakékoliv empirii, bude z takové vědy vyloučeno, protože i kdyby takové věci byly 

pravdivé, není možné o tom s jistotou rozhodnout. 

 K těmto zajímavým myšlenkám nyní podáme bližší komentář. 

 

 

 

 
                                                 
48 Jak vyplývá z Kusánovy kosmologie, tak samozřejmě ani taková věda nemůže být zcela jistá 

v absolutním slova smyslu, neboť úplná jistota a tedy přesnost je vyhrazena pouze Bohu. 
Kusánova na vážení založená věda si ale takovou míru jistoty také nikde nenárokuje. Tvrdí 
pouze tolik, že poznání, které se bude opírat o vážení, povede k jistějším výsledkům než 
formy poznání založené na jiných principech, nebo jinak řečeno, že určité metody poznání 
musí být z podstaty věci přesnější než metody jiné, a že nás tedy více přiblíží pravdě. A 
právě o toto přiblížení tu jde: „Ačkoli nic na tomto světě nemůže dosáhnout přesnosti, máme 
přece jen zkušenost, že soud opřený o výsledky vážení považujeme za pravdivější a že 
následkem toho je všude přijímán.“ (Floss, 2001:244) 
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Analýza 

1) Kusánovo pojetí čísel v protikladu k ideálu harmonie světa 

 

 Abychom Kusánovy myšlenky zachycené v dialogu Idiota de staticis 

experimentis mohli řádně posoudit, musíme nejprve uvážit dobový kontext a 

myšlenkové klima, které panovalo ve středověké vědě Kusánova věku. Viděli jsme, že 

Kusánus navrhuje prosazení vážení jako jedné spolehlivé a univerzální vědecké metody, 

že chce získávat a zaznamenávat výsledky vážení a ze vztahů mezi nimi následně 

vypovídat o skutečné povaze věcí. Nyní je tedy třeba uvážit, jaké postavení taková 

myšlenka mohla mít v polovině patnáctého století. 

 Především je potřeba si uvědomit, že středověká evropská věda zcela spočívá na 

bytostné potřebě hledat ve světě pouze krásné vztahy a dokonalé harmonie. Tento ideál 

vychází přinejmenším ze dvou historických kořenů, přičemž oba dva jsou antické: 

prvním je řecká potřeba vizuální evidence a druhým pythagorejství a jeho důsledky. 

 Řecké myšlení se totiž opírá především o to, co je bezprostředně vidět, nikoli o 

to, co lze spočítat. Proto se Řekové nezabývají aritmetikou (teď samozřejmě nemáme na 

mysli potřeby běžného, praktického života, ale zájmy filosofické) a proto matematický 

důkaz, má-li být přesvědčivý, vždycky musí být geometrický; kdyby totiž nebyl, nebyl 

by evidentní, zřejmý49. Tento výrazný rys má podle Vopěnky svůj základ již v řecké 

                                                 
49 V tomto krátkém exkurzu do historického pozadí evropské vědy se držíme interpretace, 

kterou podává Petr Vopěnka (Vopěnka, 1999). Podle Vopěnky v sobě evropská matematika 
tak, jak ji známe dnes, spojuje dva dějinné proudy – geometrický proud s důrazem na 
vizuální složku, který je právě odkazem řeckým, a aritmetický proud s důrazem na početní 
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mytologii, kde je tímto způsobem – tedy vizuálně – založena i Diova vševědoucnost. 

Zeus totiž nevidí všechno dění světa ani tak proto, že by vševědoucnost byla jeho 

určitou metafyzickou vlastností, jako spíš proto, že z Olympu všechno přehlédne, že 

zkrátka vidí dále a lépe než kterýkoli člověk. Svět se řeckému bohu i člověku 

zpřístupňuje především vizuálně, a tato tendence se dále prolíná s řeckým hledáním 

krásy, které je dobře zdokumentováno jak v umění, tak filosofii. Geometrie, kterou 

Eukleidés předkládá ve svých Základech, je jistě exaktní co do metody postupného 

budování složitějších tvrzení prostřednictvím důkazů, založených na základních, 

elementárních axiomech, avšak kromě toho také vyniká nespornou čistotou a elegancí, a 

především, její důkazy jsou vizuálně jasné, transparentní. O jejich pravdivosti se může 

přesvědčit každý, protože jsou „vidět“50. Důkaz, který je veden aritmeticky, je sice také 

určitým způsobem „vidět“, ale pouze z pohledu člověka, který je k tomu školen, tedy 

matematika, zatímco geometrické důkazy jsou v tomto smyslu mnohem přístupnější, 

zřejmější. 

 Pythagorejství pak přináší myšlenku, že čísla je možné vzájemně stavět do 

určitých hierarchických vztahů, tj. že o určitých číslech můžeme rozhodnout, zda jsou 

„lepší“ či „horší“ než jiná čísla (mohli bychom říci, že jsou ontologicky hodnotnější). 

Tato myšlenka je nezbytným důsledkem toho, že v pythagorejství jsou čísla věcmi 

samotnými, nikoli jen nástrojem k jejich popisu51. Od těchto výchozích matematických 

úvah pak Pythagorejci dospívají k úvahám, které jsou stále více abstraktní a filosofické, 

takže nakonec například mohou tvrdit, že určitý „stav čísel“ je spravedlnost, jiný duše či 

mysl a jiný zase příhodný čas (KAIROS)52. 

 Od této široké filosofické aplikace matematiky, resp. teorie čísel, na celý svět, a 

současné potřeby tato čísla explikovat pomocí jednoduchých (a potud také dokonalých 

či přesněji ideálních) geometrických entit už je jen krok k zavedení učení kladoucího do 

                                                                                                                                               
složku, který má svůj původ ve starověké Indii a do Evropy pronikal postupně, především v 
dílech latinsky píšících arabských učenců. Tyto dva proudy se postupně mísily a zdá se, že 
relativně dlouhou dobu existovaly do jisté míry nezávisle na sobě. Jejich definitivní spojení 
provedl až Descartes, když objevil a zavedl analytickou geometrii. 

50 Proto je důkaz už od dob antiky „řada na sebe navazujících kroků, o nichž nikdo nemůže 
pochybovat, protože je vidí přímo před očima“ (Sokol, 2004:108). 

51 Neboť principy a prvky všech věcí jsou totožné s principy a prvky čísel, přinejmenším v 
pozdější Aristotelově interpretaci pythagorejství: „Podstatné pro Aristotelův výklad 
pythagorejské nauky o číslech je, že čísla nejsou něčím samostatným vedle věcí, nýbrž že jsou 
to tyto věci samy. <eplatí pouze, že věci jsou čísly, platí také, že čísla jsou těmito věcmi. (…) 
Čísla, říká Aristotelés, jsou pro pythagorejce nejenom formou, ale zároveň také látkou věcí.“ 
(Karfík, 2003:12) „Věci jsou vlastně čísla.“ (tamtéž, s. 9) 

52 Karfík, 2003:10. Zde lze také nalézt konkrétní a velmi zajímavé příklady aplikace 
pythagorejské teorie čísel na svět, jimiž se zde ale nebudeme podrobněji zabývat. 
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vzájemného vztahu poměry mezi čísly, hudební intervaly a strukturu světa, což ve svém 

konečném důsledku vede k interpretaci světa jakožto dokonale harmonické hudby 

sfér53. Toto učení, které je připisováno Pythagorovi samotnému, pak prostupuje celou 

Ptolemaiovou kosmologií a odtud (a jistě i z jiných zdrojů) se dostává do středověké 

vědy, kde je dále a opakovaně fixováno filosofickými a především teologickými 

předpoklady, které krásu a dokonalost světa nadále vztahují k dokonalosti Boží, čímž z 

ní ovšem činí nutný rys či charakteristiku světa; a v této podobě se učení o harmonii 

světa stává filosofickým a vědeckým ideálem, který bude evropské vědecké myšlení 

ovládat velice dlouho. 

 Tyto dějinné pohyby by jistě bylo třeba sledovat hlouběji, avšak můžeme říci, že 

ve středověké vědě se toto hledání harmonie jeví již jako všudypřítomný a 

nezpochybnitelný proud54. Celá příroda musí být popsatelná dokonalými tvary a 

harmonickými poměry, změřitelná krásnými (tj. celými) čísly a vtěsnaná do proporcí 

zlatého řezu. Je to právě říše eukleidovské geometrie, která svou povahou umožňuje 

naplňovat tento ideál55. Proto ještě Galileo může tvrdit, že vesmír je kniha napsaná 

                                                 
53 „Učili také [pythagorejci], že celé nebe je sestaveno podle jakési harmonie – to chce totiž 

Aristotelés objasnit, když říká, že „celé nebe je číslo“ –, protože jak co do čísla, tak co do 
harmonie je z čísel. <eboť vzdálenosti těles, která obíhají okolo středu [světa], jsou 
analogické [k číselným poměrům harmonií]. Protože jedna tělesa se pohybují rychleji a jiná 
pomaleji a při pohybu vydávají zvuk, přičemž pomalejší tělesa vydávají hlubší zvuk a 
rychlejší tělesa vyšší zvuk, vytvářejí nebeská tělesa podle analogie svých rozestupů 
enharmonickou ozvěnu. A protože učí, že počátkem této harmonie je samozřejmě číslo, 
kladou číslo za počátek nebe, tj. veškerenstva. <eboť učí, že odstup Slunce od Země je, 
řekněme, ve dvojnásobném poměru k odstupu Měsíce, odstup Venuše v trojnásobném a 
Merkura ve čtyřnásobném, a také pro každou další planetu mají nějaký aritmetický poměr, 
takže pohyb nebe je enharmonický.“ (Alexandrův komentář k Aristotelovi, cit. in. Karfík, 
2003:11-12) 

54 „First, of course, both ancient and medieval observers had noted that in many respects 
nature appeared to be governed by the principle of simplicity, and they had recorded the 
substance of their observations to this effect in the form of proverbial axioms which had 
become currently accepted bits of man's conception of the world.“ (Burtt, 1954:39) Na témže 
místě Burtt uvádí také několik příznačných výroků, která tuto tendenci dokumentují ještě 
výrazněji: natura semper agit per vias brevissimas (příroda vždy koná skrze nejkratší cesty); 
natura nihil facit frustra (příroda nekoná nic nadarmo); natura neque redundat in superfluis, 
neque deficit in necessariis (příroda ani neoplývá přebytkem věcí nadbytečných, ani nemá 
nedostatek v nezbytném). 

55 „Cílem vědy v té podobě, jak ji vytvořili řečtí filosofové a vědci klasické doby, bylo pravé a 
jisté poznání, porozumění a pochopení světa. Takové poznání je možné jen tam, kde předměty 
samy jsou přesné, neměnné a věčné: v oblasti ideální, zejména geometrické.“ (Sokol, 
2004:107) Na omezení tohoto přístupu se ovšem naráželo již v jeho samotném počátku, tj. v 
pythagorejství, když se ukázalo, že některé geometrické poměry, jako např. poměr poloměru 
kruhu k jeho obvodu nebo poměr délky strany čtverce k jeho úhlopříčce, vlastně uspokojivě 
vyjádřit nelze (srov. Sokol, 2004:126-127). 
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matematickým jazykem, jehož symboly jsou trojúhelníky, kružnice a další geometrické 

útvary, bez jejichž pomoci by z ní nebylo možné porozumět byť jen jednomu jedinému 

slovu (Burtt, 1954:75), a řád a harmonii ve sluneční soustavě hledá ještě Kepler (tamtéž, 

s. 36n)56. 

 Proto jsou Kusánovy úvahy o tom, že vesmír není ohraničen, že se z toho 

důvodu vymyká přesné geometrické fixaci a že jsou v něm tudíž všechny vztahy 

následně relativní vůči sobě navzájem, jedním z prvních pokusů – a dost možná vůbec 

prvním – tuto svrchovanou harmonii narušit alespoň poukazem na její nedostatky. A je 

jasné, že vážení, o němž hovoří Kusánův soukromník, k této harmonii vůbec nijak 

nepřispívá, a že ji právě naopak velmi efektivně ruší. Výsledky, které jeho 

prostřednictvím získáme, totiž jistě nebudou krásné, harmonické hodnoty, nýbrž 

hodnoty odpovídající jen a pouze tomu, co se momentálně váží, a to znamená, že se 

bude jednat o hodnoty vypadající nahodile, neuspořádaně a v tomto smyslu slova také 

„nepěkně“. To je důvod, proč si středověká věda obyčejného vážení velmi dlouho 

nevšímá a proč si jej vlastně ani všímat nemůže. Je sice nepochybné, že se v běžném 

životě samozřejmě vážilo odnepaměti a že potřebu vážit původně jistě objevili kupci a 

řemeslníci, kteří se bez něj ve své každodenní praxi nemohli obejít, nikoli filosofové a 

učenci; ale právě proto jej středověká věda nevidí a přehlíží jako něco pokleslého, 

světského a tedy nevědeckého. 

 Tím se nám současně ukazuje první výrazný rys předkládaných Kusánových 

myšlenek: číslo má hodnotu samo o sobě, právě proto, že je číslem, a nic víc už není 

třeba. Pokud jsme jej získali nějakou spolehlivou metodou, například vážením, pak 

skutečně pravdivě zachycuje nebo vystihuje určitý rys tohoto světa, a to už jej samo o 

sobě dostatečně legitimuje. Soukromník rozhodně nikde netvrdí, že by se takové číslo 

ještě muselo nějak „ospravedlňovat“ zasazením do kontextu svrchované harmonie 

světa, čímž bychom dokázali jeho vysoký ontologický statut. A je zřejmé, že Kusánův 

nepřesný, dynamický a neustále se proměňující svět ani jinými, než zrovna takto 

                                                 
56 Všimněme si, že ani Koperník, který ruší ptolemaiovské schéma a zavádí heliocentrický 

systém, ještě nepopírá harmonii světa. I on nadále usiluje o přehledně uspořádaný, 
harmonický svět, a i když dochází k překvapivě přesným a nadčasovým představám o 
uspořádání vesmíru, vede je ještě stále z těchto pozic. Proto je u něho pohyb nebeských těles 
ještě stále rovnoměrný, nepřetržitý a zásadně kruhový, neboť kruh a koule jsou 
nejdokonalejší geometrické entity, a když dospěje k tomu, že středem světa není nehybná 
Země, ale Slunce, jeho hlavním argumentem je především jednoduchost, protože takový 
systém je nepochybně mnohem přehlednější a matematicky snáze uchopitelný, než 
komplikovaný a v jeho době již nedostačující ptolemaiovský systém s mnoha epicykly. A 
jednoduchost tkví v přirozenosti, a ta se zase dále odvozuje z přírody a odtud z Boha. Srov. 
Koperník, 1974 (zejm. první kniha). 
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nepřesnými či „nedokonalými“ čísly, vlastně ani popisovat nelze. Číslo, které Kusánus 

navrhuje, je stejné povahy jako jeho svět sám; a protože svět sám o sobě není ani 

dokonalý, ani ideální a nemůže takový být, potom jistě takové nemůže být ani číslo, 

kterým jej chceme popisovat – nebo lépe řečeno, nemusí takové být. Kusánem 

navrhovaná koncepce vážení tedy ukazuje, že ideál harmonie světa k jeho popisu není 

potřeba, že není nezbytně nutný. Vážení vrací čísla zcela různá a libovolná a Kusánus 

nijak netrvá na tom, aby věda nadále pracovala jen s „krásnými“ čísly tak jako dosud. 

Právě naopak. 

 Takové číslo je ale něco docela jiného, než číslo středověké vědy. Je to číslo, 

které už neodpovídá žádným estetickým pravidlům, a které nijak nepoukazuje na 

dokonalost řádu světa a jeho stvořitele. Přesto však stále pochází z přírody, a proto stále 

vypovídá o reálných věcech. Zdá se, že tato skutečnost Kusánovi sama o sobě docela 

stačí – a tím se již otevírá cesta k moderní vědě tak, jak ji známe dnes. 

2) Měření a experiment. Cesta k moderní empirické vědě 

 

 To, že je dialog Idiota de staticis experimentis první obhajobou myšlenky vážení 

jako vědecké metody, je samo o sobě velmi významné57. Tím se ovšem ještě stále 

nedotýkáme samotné podstaty textu. To, že se jedná o pojednání o vážení, je nakonec 

zřejmé na první pohled a hovořili jsme o tom již v úvodu. Zatím jsme poukázali na to, 

že sama myšlenka vážení jako účinné metody přispívající k exaktnějšímu poznání světa 

je v Kusánově době silně neobvyklá, a že naléhavost, se kterou ji předkládá, tedy mimo 

jiné musí plynout i z faktu, že v ní správně rozpoznává rys, jímž věda jeho doby 

rozhodně nedisponuje. Domníváme se ovšem, že vlastní výpověď zkoumaného textu je 

ještě hlubší – nebo by možná bylo vhodnější říci obecnější. 

 Na tomto místě je totiž třeba se ptát, co je skutečnou podstatou vážení. Viděli 

jsme, že Kusánus chce porovnávat váhy různých věcí navzájem, že mu tedy jde o 

vzájemné poměry mezi vahami. Ale i jedno jediné vážení je ve skutečnosti poměrem, v 

tomto případě vážené věci vůči vhodně zvolené, konvenčně stanovené jednotce – dnes 

například jednomu kilogramu58. 

                                                 
57 Dialog Idiota de staticis experimentis je tedy „patrně nejstarším svědectvím myšlenky vážení 

ve vědeckém kontextu“. (Sokol, 2003:115) 
58 Právě tato konvenčnost používaných jednotek je podstatným zdrojem „konfliktu“ se 

středověkou vědou: něco tak dokonalého a vznešeného, jako je Bohem stvořený svět, přeci 
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 Tak se ukazuje, že podstatou vážení je na obecné úrovni měření jako takové, 

protože každé vážení je ve skutečnosti měřením váhy danou jednotkou. Jestliže tedy 

Kusánus apeluje na význam vážení, hovoří ve skutečnosti o významu měření, a chce 

tedy v jádru ukázat, že věda, má-li přinášet jisté a spolehlivé poznání světa, k tomu 

především potřebuje měřit, a následně také zaznamenávat získané údaje, protože jím 

kladený požadavek na celosvětové sestavování seznamů vah různých věcí v podstatě 

není nic jiného, než požadavek pečlivého shromažďování naměřených údajů. Tato 

myšlenka, z dnešního pohledu zcela samozřejmá, je ale v polovině patnáctého století 

naprosto nová a velmi revoluční, protože středověká věda ještě žádné systematické 

měření neprovádí – jednak proto, že k tomu nemá potřebné přístroje59, a jednak a 

především proto, že jej ve svém ideálním harmonickém světě ještě příliš nepotřebuje. 

 Měření v sobě ale skrývá obrovskou sílu: umožňuje nám přesně zaznamenat 

různé přírodní jevy a rozdíly mezi nimi, a umožňuje cíleně zaznamenat i takové jevy, 

jejichž průběh sami připravíme. Proto je nezbytnou složkou experimentu, který už je ale 

základním nástrojem vědy novověké, nikoli středověké (Sokol, 2003:114). Antická věda 

experiment ještě nezná a vystačí si s pozorováním, což souvisí s důrazem na vizuální 

složku světa, o němž jsme hovořili výše, a středověká věda, která se opírá o autority 

jako byl Aristotelés, Eukleidés či Ptolemaios, tento rys samozřejmě dále přebírá a 

rovněž s experimenty nepracuje. 

 Experiment se ovšem od pozorování bytostně liší, protože nám umožňuje 

zkoumaný jev izolovat, vyjmout z kontextu přírody a provést jej v předem připravených 

(dnes bychom řekli laboratorních) podmínkách s vyloučením veškerých vnějších a 

nežádoucích vlivů. Zatímco v pozorování nás zajímá tak říkajíc všechno, neboť přírodu 

pozorujeme nejprve jako celek a vlastně teprve čekáme, co nás zaujme a na co 

zaměříme svou další pozornost, tak experiment už je vždy a předem úzce a konkrétně 

zaměřen. Z toho plynou přinejmenším dva závažné důsledky: zkoumaný jev tak 

                                                                                                                                               
nelze popisovat něčím tak obyčejným a pokleslým, jako jsou dohodou stanovené, 
antropomorfní jednotky (palec, loket, stopa), které se používají mezi řemeslníky a na 
tržištích. Jak jsme ale ukázali, Kusánus tento spor vidí jako zbytečný, a jakmile ho odstraní, 
může již poměřovat zcela libovolnými jednotkami – vždyť přeci nejde o tyto jednotky samy, 
ale jen a pouze o poměry, které naměřené hodnoty vyjadřují, a k tomu je potřeba jenom to, 
aby se jednotka neměnila a platila stále všude stejně. Navíc se zde současně naráží ještě na 
ten problém, že každá jednotka ve skutečnosti je a musí být konvenční, a to včetně těch, 
které věda nakonec přijme za své, tj. za všeobecně platné jednotky – ale opět zase jen 
konvencí. Právě tato konvence je totiž ve skutečnosti tím, co zavedení všeobecně platných 
jednotek vůbec umožňuje (Sokol, 2004:126). 

59 „K potřebným měřením neměla ovšem doba téměř žádné přístroje a jediná kvantifikační 
metoda, s níž měla určité zkušenosti, bylo právě ono vážení.“ (Floss, 2001:79) 
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vystoupí mnohem zřetelněji, protože experiment je uspořádán tak, aby pokud možno 

ukázal jen to, co potřebujeme zjistit, a naopak vynechal všechno to, co by nás mohlo 

zmást nebo co by mohlo zkoumaný jev zkreslit60; a experiment můžeme libovolně 

opakovat a provádět tak dlouho, dokud jeho výsledky nebudou zcela prokazatelné a 

jisté. Tím už se ale ocitneme na půdě provádění důkazu, jehož je experiment základním 

nástrojem, a z toho, co již bylo experimentálně dokázáno a nezakládá se tedy na 

pouhém mínění či neověřené teorii, pak pramení vědecká jistota v moderním slova 

smyslu61. 

 Tato jistota se opírá také o skutečnost, že si ji může kdokoliv ověřit: teoreticky 

každý člověk, který je vybaven potřebným vzděláním a nezbytnou vědeckou průpravou, 

může znova projít jednotlivé kroky důkazu, zopakovat všechny nezbytné experimenty a 

sám se přesvědčit, že dojde ke stejným výsledkům jako ti, kdo je prováděli před ním, a 

to tak dlouho, dokud bude postupovat metodicky správně a nedopustí se žádné chyby. Z 

toho důvodu možnost experimentovat a dokazovat konstituuje moderní novověkou vědu 

tak, jak ji dnes známe. Teprve taková věda dokáže smysluplně klást otázky – tedy 

hypotézy – a systematicky je dokazovat, případně vyvracet. Přímé pozorování přírody, 

které provozuje klasická věda, sice může při řešení konkrétních problémů dosahovat 

dílčích úspěchů a nepochybně jich také dosahuje, ale k systematické experimentální 

práci novověké vědy ještě nemá potřebné nástroje. K tomu jí chybí především jedna 

univerzální metoda, kterou by bylo možné rovnoměrně aplikovat na všechny oblasti 

lidského poznání a kterou by bylo možné spolehlivě popsat celý svět. A přesto Kusánův 

soukromník právě o takové metodě otevřeně hovoří. 

 

 

 

 

                                                 
60 Experimenty jsou „zvlášť připravená uspořádání skutečnosti, jaká se jinak jinde 

nevyskytují“ (Sokol, 2003:114). 
61 Jistota experimentální vědy mj. přináší i velmi významnou možnost predikce. Pokud totiž 

jednotlivé přírodní jevy dovedeme experimentálně dokázat, budeme následně i schopni 
předvídat, jak se příroda bude v konkrétních případech chovat směrem do budoucna. Právě 
ve schopnosti předvídat přírodní děje lze spatřovat jeden z nejvýznamnějších zdrojů 
úspěchu, který věda v průběhu novověku zaznamenala. 
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Důsledky 

1) Měření jako univerzální vědecká metoda 

 

 V předchozím výkladu jsme sledovali, proč je experiment jednou z klíčových 

složek moderní empirické vědy, a ukázali jsme, že sám o sobě spočívá na nezbytném 

předpokladu, jímž je možnost jej zaznamenat, tj. vyjádřit číselně, a tedy měřit62. Pokud 

experimenty skutečně mají být spolehlivým prostředkem k zodpovídání vědeckých 

otázek, musí být možné je porovnávat navzájem a zobecňovat jejich výsledky, a to by 

nebylo možné, kdyby současně neexistovala možnost, jak je přesně zaznamenat. To lze 

provést jedině čísly63, a to navíc nikoli ideálními čísly středověké vědy, nýbrž takovými 

čísly, o nichž hovoří Kusánus: tedy čísly, která už nejsou dána žádným vnějším 

pravidlem o dokonalosti a harmonii světa, ale jen a pouze konkrétní situací, v níž je 

získáme, a to znamená jen a pouze tím, co se právě měří. 

 Kusánus sice nehovoří o experimentu jako takovém, přinejmenším ne doslovně, 
                                                 
62 „Pro budoucí vývoj empirické či exaktní vědy je však podstatný ještě jiný rys, který s 

experimenty souvisí, totiž potřeba získávat číselné výsledky, jinými slovy měřit.“ (Sokol, 
2003:114) 

63 Protože v konečném důsledku jsou tím, co nás na experimentu skutečně zajímá, jen a pouze 
čísla: „zajímají nás čísla jako odpovědi na naše otázky“ (Sokol, 2004:110). 
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ale snaží se prosadit to, co k němu bezprostředně vede, tedy nutnost měřit, a to opět, 

ještě na obecnější rovině, znamená možnost matematizovat přírodu64. Jedině s přírodou, 

která je popsána a uchopena matematicky, lze totiž skutečně experimentovat, především 

proto, že jazyk matematiky je svou povahou univerzální, a právě o univerzálnost tu jde. 

Řekli jsme, že vážení se běžně používalo dávno před tím, než se jej chopila věda, a to z 

výše uvedených důvodů samozřejmě platí i o měření jako takovém – ovšem právě bez 

onoho podstatného nároku na univerzálnost. Podívejme se nyní, zda Kusánem 

navrhovaný model vědy tento nárok univerzálnosti splňuje. 

 Už ve starověku se samozřejmě měřilo, od délek a ploch až po váhy a objemy, 

ale naměřené velikosti se zaznamenávaly jako poměry, takže výsledky různých měření 

nebylo možné navzájem porovnávat. Váhy sice také udávají poměr, konkrétně toho, co 

je na jedné misce vůči tomu, co je na misce druhé, avšak pokud si dialog Idiota de 

staticis experimentis přečteme pozorně, zjistíme, že tímto rysem se Kusánus vůbec 

nezabývá. To, o čem doopravdy hovoří a co jej ve skutečnosti zajímá, je použitelnost a 

srovnatelnost různých (přesněji všech) vážení navzájem. To znamená, že mu rozhodně 

nejde o klasické vyjádření poměru, nýbrž o prosazení váhy – dnes bychom řekli 

hmotnosti – jako jediné univerzálně platné konstanty, který by platila vždy a všude 

stejně. Kusánus si nepochybně všímá, že poznání přírody jeho doby se zabývá spíše 

jevy jako takovými, nikoli vztahy mezi nimi65, a proto mu jde právě o tyto vztahy 

                                                 
64 Nárok matematizace světa (v tom smyslu, že filosofie je nevědecké uchopování světa a 

teprve až matematika vědecké) se poprvé objevuje u Koperníka a do praxe jej v podobě výše 
zmíněného požadavku, že svět je a nutně musí být matematicky uchopitelný, uvádí až 
Descartes a v konečné podobě Newton. Newton už si všímá i toho, že k tomu, aby mohl svět 
řádně a bezezbytku matematicky popsat, již ani nepotřebuje znát jeho skutečnou povahu: 
stačí mu jen přesné pozorování a dostatečně exaktní metoda (Koyré, 2004:139). Díky tomu 
například může pracovat s přitažlivostí, aniž by znal její skutečnou povahu, tj. věděl, že je to 
reálná fyzikální síla (protože Newton stejně jako jeho současníci a předchůdci ještě nemůže 
přijmout myšlenku, že by látka mohla působit na dálku, nebo že by mohla být podobným 
způsobem oživována). Musíme si uvědomit, že Kusánus matematizaci světa v této podobě, 
tedy jako nacházení matematických zákonitostí a jejich univerzální aplikaci na přírodu, ještě 
nepředkládá a jako takovou ani nezná – to je skutečně až dílem novověku. Jeho koncept je 
spíše „aritmetický“ než matematický a v konečném důsledku je to především radikální 
empirismus. Ale způsob, jímž uvažuje, je právě tím způsobem uvažování, který pozdější 
matematizaci v moderním slova smyslu otevírá cestu. Když chce Kusánus poměřit celý svět 
vahami, tak především ukazuje, že něco takového je vůbec možné, a na konkrétních 
příkladech prakticky předvádí, jak by se to také mohlo udělat. Kusánus nezná cestu 
Descartovy a Newtonovy univerzální matematizace světa, ale předjímá ji a přesvědčivě 
ukazuje, že taková cesta by mohla být vysoce užitečná, protože by vedla k přesnějšímu 
poznání světa a větší jistotě. A v tomto smyslu Kusánus v kontextu své doby představuje 
„dosud nejglobálnější koncept matematizace“ (Floss, 2001:80), navíc o to hodnotnější, že je 
ontologicky založen, tj. pevně zakotven a legitimován v jeho kosmologii. 

65 „Vysvětlovat vodu kvalitou vody, oheň přirozeností ohně, to považuje autor [Kusánus] za 
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především. Nejvhodnější nástroj k jejich popisu nachází právě v měření, ve kterém 

správně rozpoznává univerzální metodu vhodnou k popisu celého světa. Podstatou této 

metody je „zvláštní číslo, s jakým tehdejší matematikové nepracovali. <ení celé a není 

to zlomek s malým jmenovatelem. <emá žádný geometrický ani jiný význam, je vlastně 

přibližné a znamená skutečně jen číslo“ (Sokol, 2003:115). Takové číslo, jehož význam 

neplyne z toho, že by samo o sobě něco vyjadřovalo nebo znamenalo – samo o sobě, 

bez příslušného kontextu, totiž neznamená vůbec nic – , ale z toho, že platí vždy a všude 

stejně, že je možné jím univerzálně popsat všechny věci a že je srovnatelné s jinými 

čísly. Právě tato možnost, možnost porovnání čísel a tedy i všech matematických tvrzení 

a závěrů navzájem, je vlastním nositelem vědecké informace a v konečném důsledku 

také vlastním zdrojem poznání. 

 Vidíme tedy, že Kusánova koncepce vědy směřuje k prosazení měření jako jedné 

univerzální metody popisu světa, jejíž podstatou je ochota pracovat nejen s „krásnými“ 

či ideálními čísly, ale obecně s jakýmikoliv čísly. Svět je jistě založen na matematických 

principech, neboť Bůh jej stvořil podle přesného plánu, a z těchto matematických 

principů je tudíž nepochybně možné odvozovat i nutnost jeho řádu a harmonie, nikoli 

však nezbytně. S určitostí z nich ale lze vznášet nárok na matematickou poznatelnost 

světa. To znamená, že tytéž principy, matematické principy, musíme používat i my sami 

– přinejmenším ve vědě – chceme-li svět skutečně a pravdivě poznat, a to již bez ohledu 

na to, zda ještě budou pracovat s ideálem dokonalé harmonie světa či nikoliv. 

 V tomto smyslu se zde setkává dvojí pojetí přesnosti: Čísla, s nimiž pracuje 

středověká věda, tedy čísla celá a případně zlomky s malými jmenovateli, se přímo 

dotýkají celků, resp. samotných idejí čísel, a v tomto smyslu jsou také absolutně 

přesná66. Ale i Kusánova čísla jsou přesná, třebaže zcela odlišným způsobem. Sice už 

nemohou být přesná v absolutním slova smyslu, ale zato je možné je neustále – dnes 

bychom řekli asymptoticky – zpřesňovat, takže se nakonec ukazuje, že jsou libovolně 

přesná, „nepřesná s libovolně malou chybou“ (Sokol, 2003:116), neboli tak přesná, jak 

právě v dané situaci potřebujeme – což ideální čísla, která už jsou z podstaty věci 

vždycky úplná či dokonalá, samozřejmě nemohou. Proto jsou ideální čísla svým 

způsobem nepraktická a proto čísla, o nichž hovoří Kusánus, tedy čísla reálná, nakonec 

ve vývoji evropské vědy zvítězí. Jsou to čísla, která umožní měřit svět a matematicky 

                                                                                                                                               
prázdné přemílání nic neříkajících tautologií.“ (Floss, 1977:88) 

66 Resp. ideální. O tom se můžeme přesvědčit tak, že si celá čísla představíme jako odlišné 
struktury či geometrické reprezentace. Potom například trojka vyjádřená počtem vrcholů 
trojúhelníku a trojka vyjádřená listy trojlístku bude stále jedna a tatáž trojka, resp. odkaz na 
ni; platónsky řečeno se stále bude jednat o variaci na jednu a tutéž ideu trojky. Ke vztahu 
čísel k idejím viz Karfík, 2003:9n. 
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uchopovat a kvantifikovat experimenty, čímž otevřou cestu moderní, empirické 

novověké vědě. Takové vědě, která v době, kdy o ni Kusánus tímto způsobem uvažoval 

a psal, ještě neexistovala. 

 

2) Závěr 

 

 Zkusme na tomto místě shrnout a zhodnotit to, co jsme v předchozím textu 

ukázali jako nejvýznamnější motivy dialogu Idiota de staticis experimentis, a co 

považujeme za nejvýznamnější důsledky Kusánovy koncepce vážení-měření na vývoj 

moderní vědy. 

 Viděli jsme, že Kusánus reviduje soudobé kosmologické schéma tím, že mu 

upírá přesné hranice. Tím do něj zavádí relativismus a z něj bezprostředně plynoucí 

pohyb, který je dán tím, že všechno, co leží mimo střed světa, musí být v pohybu, a 

protože tento střed je sám nezachytitelný, musí se nutně hýbat vše. Tím se svět stane 

zcela dynamickým a nepřesným a jeho dosavadní hierarchická struktura pozbude jistoty 

i přesvědčivosti, takže již nadále nebude možné jej bezezbytku rozumově uchopit a 

poznat. V tomto okamžiku přestane být možné ve světě hledat dokonalá čísla, krásné 

poměry a a harmonické vztahy, a dosavadní ideál dokonalé harmonie světa, vyjádřený 

ideálními čísly a elementárními geometrickými konstrukcemi, se ukáže jako nadále 

neudržitelný. Tím Kusánův svět rezignuje na někdejší „ontologicko-axiologický“ smysl 

univerza, neboť všechny původní kvality, jako klid a pohyb nebo nahoře či dole, ve 

světle jeho neohraničenosti a relativity ztratí jakýkoliv ontologický smysl a napříště už 

budou vždy jen relativně vztaženy k aktuálnímu pozorovateli ve smyslu vztažných 

soustav moderní fyziky, protože k ničemu jinému už je vztahovat nelze (Bůh je sice 

jistý, ale současně všudypřítomný, nepoznatelný a člověka zcela přesahující). To v 

konečném důsledku znamená, že v takovém světě už nadále bude možné hovořit pouze 

o vzájemných vztazích mezi věcmi, nikoli o vztahu těchto věcí k nějakému 

nadsmyslovému absolutnu či geometrickému řádu světa, a tyto vztahy zrovna tak 

nebudou ideální, nýbrž budou právě tak relativistické, dynamické a proměnlivé jako 

věci, k nimž se vztahují. Proto jako jediný možný nástroj vhodný k jejich popisu 

nastoupí Kusánova koncepce reálných čísel, která vyhovují jak potřebám tohoto 

relativistického a dynamického světa, tak pozdějšímu nároku univerzální matematizace, 

který nakonec přinese novověk. 
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 Na tomto základu pak Kusánus navrhuje vědu, která se od vědy provozované v 

jeho době dramaticky liší. Obě dvě usilují o poznání světa, které bude pravdivé, a které 

bude pramenit ze zkušenosti. Avšak tam, kde řecká a středověká věda pouze pozoruje 

přírodu a z těchto pozorování vyvozuje nutně subjektivní závěry67, Kusánus přichází s 

koncepcí vědy, která si nárokuje větší jistotu svého poznání. Tato jistota je založena na 

možnosti měřit, zaznamenávat údaje a popisovat svět jednou univerzální metodou, 

kterou je na praktické úrovni vážení neboli měření a v základu pak matematika spolu s 

objevem reálných čísel. 

 Tak Kusánus proměňuje vědu nejen co do metodiky a formy jejího provedení, 

ale mění i samotný její předmět, kterým jsou od Aristotela až do 14. století esence věcí, 

tedy entity, které jsou poznatelné spíše duchovně než experimentálně v moderním slova 

smyslu. Pro Kusána však nejsou předmětem vědy tyto skryté duchovní esence, ale 

přírodní jevy v moderním slova smyslu, tedy právě onen smyslový a jevový „odpad“ 

scholastické kosmologie, o nějž se středověká věda ještě nezajímá (Floss, 1977:82). 

Kusánus si jasně uvědomuje, že matematický (či aritmetický) popis světa je nutný, a že 

jej s těmito duchovními esencemi (které jako takové nepopírá, pouze je považuje za 

vědecky irelevantní) provést nelze – na rozdíl od přírodních jevů. Tyto jevy mohou 

klamat, ale matematika nikoli. Tak z dialogu Idiota de staticis experimentis nakonec 

vyrůstá (zčásti nereflektovaně) to, co se mnohem později stane filosofií vědy68. 

 Je to věda, která rezignuje na hledání harmonie a dokonalých přírodních vztahů, 

a potud již nemá se soudobou středověkou vědou nic společného a namísto toho je 

předzvěstí vědy novověké, která začíná právě tam, kde se od dokonalých vztahů a čísel 

začne upouštět, kde se připustí relativita, proměnlivost a dynamismus, a kde začne jít o 

vzájemné vztahy mezi věcmi více než o čísla, která je vyjadřují (Sokol, 2004:110). Je to 

věda, která uzná, že číslo může nabývat libovolných hodnot, ne jen ideálních, a která se 

nebude bát sestoupit z akademických výšin do přízemního světa řemeslníků a kupců a 

vzít si to, co oni dávno dobře znají a používají ve své každodenní praxi, za svou 

primární metodu – což je pro středověkou vědu nejen neobvyklé, ale přímo 

nemyslitelné69. Je to taková věda, která vyzývá všechny moudré lidi na světě k tomu, 

                                                 
67 Kusánus hledá „způsoby, jak jevy, posuzované jen subjektivně, nějakým způsobem 

objektivizovat. Z obecně metodologického hlediska jde Kusánovi o to, aby různými formami 
měření (respektive vážení) stanovil stálé a pro stav posuzování věcí signifikantní poměry 
určitých srovnávaných jevů.“ (Floss, 2001:80) 

68 „V analyzovaných praktických, konkrétních přírodovědeckých úvahách tak vyrůstá (aniž je 
systematizována či teoreticky ontologicky reflektována) 'filosofie' moderní vědy.“ (Floss, 
1977:90) 

69 „Kusánus odhaluje metodu výzkumu přírody. Ale nejen to, Kusánus vlastně buduje ideu 
výzkumu, ve středověku neznámou nebo pro filosofii irelevantní. Znalost skutečných vztahů 
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aby kolektivně přispívali ke kumulaci exaktních, naměřených údajů, z nichž teprve se 

bude dělat věda ve vlastním slova smyslu. Věda, která otevře cestu k přírodnímu zákonu 

(který objeví Galileo), a která, třebaže ještě nepracuje se schématem ověřování a 

vyvracení hypotéz, k němu historicky vytyčí cestu. Je to věda, která chce ještě pořád na 

prvním místě světu rozumět, ale která se jednou, až se Kusánovy myšlenky prosadí a 

budou nezávisle znovuobjeveny dalšími mysliteli, také naučí, že může svět i efektivně 

ovládat – nebo si to přinejmenším bude velmi dlouho myslet. 

 Naším cílem v této krátké studii nebylo prokázání Kusánova bezprostředního 

vlivu na konkrétní dějinné události nebo díla jeho následovníků, jednak proto, že k tomu 

nemáme patřičný prostor a kompetenci, a jednak a především pak z toho důvodu, že 

vývoj moderní, novověké vědy jistě nelze připisovat jednomu jedinci. Chtěli jsme však 

ukázat nadčasovost a pronikavost Kusánova myšlení, které k pozdějšímu vývoji 

evropské vědy evidentně přispělo a dalo mu k dispozici mnohé, velmi podstatné 

myšlenkové předpoklady, a které i navzdory tomu, že nemělo žádnou oporu v 

podobných názorech soudobých myslitelů a nedočkalo se pochopení ani u nemnohých 

Kusánových následovníků (Sokol, 2003:116)70, dokázalo s pozoruhodnou přesností 

rozpoznat a předpovědět, jakým směrem by se věda měla do budoucna ubírat – a to 

dokonce ještě úplněji než ti, kteří koncept moderní vědy rozvíjeli po něm (Sokol, 

2003:117). Chtěli jsme na jednom klíčovém textu ozřejmit, proč Kusánus je a již musí 

být počítán mezi renesanční myslitele, nikoli středověké, a chtěli jsme ukázat, že jeho 

názory na vědu, které jsme měli možnost sledovat, samu renesanci předbíhají daleko do 

novověku71. 

 Chtěli jsme ukázat, že dialog Idiota de staticis experimentis je textem, který v 

soudobé filosofické literatuře nemá obdobu (Floss, 1977:86), a že jeho prostřednictvím 

                                                                                                                                               
věcí v přírodě byla ponechána 'praktikům'. Platónský dualismus trval. Praxe, pokus, znalost 
souvislostí byla hodna řemeslníků, sedláků, porodních bab, felčarů, ale ne filosofů, lékařů, 
astronomů a teologů.“ (Floss, 1977:92) 

70 Na Kusána se nejvíce odkazoval Galileo, dále z něj čerpali též Koperník či Leonardo da 
Vinci, u nás Komenský (tuto souvislost objevil Jan Patočka). Novověk už ale o Kusána příliš 
nejevil zájem a systematického zpracování a filosofické rehabilitace se Kusánus dočkal až ve 
20. století v dílech převážně německých kusánologů (srov. Floss, 1977:9-10 a Floss, 
2001:15n). 

71 V tomto smyslu se např. vyjadřuje Störig, když Kusána hodnotí nejen jako nejvýznamnějšího 
představitele rané renesance, nýbrž i jako zakladatele filosofie novověké: „Zcela na počátku 
tohoto věku stojí nejvýznamnější filosof rané renesance, který geniální intuicí předjal ve 
svém díle již mnohé z toho, co bylo teprve po něm formulováno velkými přírodovědci jako 
exaktní teorie na základě pozorování. Jeho myšlenky obsahují tolik zárodků moderního 
duchovního vývoje, že je často považován za vlastního zakladatele novověké filosofie.“ 
(Störig, 2000:226) 
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k nám z hloubi patnáctého století promlouvá myslitel, jehož dílo na poli přírodovědy lze 

svým významem přirovnávat i k dílu aristotelskému72. Chtěli jsme ukázat, že autorem 

tohoto textu je myslitel, který svou odvážnou a nápaditou vizí moderní vědy dalece 

předběhl svou dobu. Domníváme se, že tato skutečnost je nyní dostatečně evidentní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72 „Kdybychom se nyní pokusili personifikovat novátorství výše charakterizované epochy 

[renesance] jmény klíčových protagonistů, pak opíral-li se ještě středověk o triádu 
Aristotelés-Ptolemaios-Galénos, srovnatelnou renesanční triádu novátorských duchů by 
tvořili Kusánus-Koperník-Paracelsus. První jména v obou dvojicích reprezentují celkové 
pojetí přírody, druhá dvojice specifikuje jeho astronomickou část a třetí dvojice manifestuje 
vědy o člověku a především medicínu.“ (Floss, 2001:30) 
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