
 

V objektivním poznání nám podle Francise Bacona brání tzv. idoly, myšlenkové omyly. 
Vztáhl je na poznávání přírodních zákonů, ale lze je aplikovat i na problémy při běžné 
komunikaci mezi lidmi. Bacon rozeznává čtyři základní typy zkreslení, pro jejich označení 
používá metafory jeskyně, rodu, tržiště a divadla. Přečtěte si pozorně text a zkuste 
vymyslet příklady a situace, které danému typu zkreslení odpovídají. Vyjděte z vlastní 
zkušenosti, pomohou vám otázky pod textem. 
 

Idoly jeskyně jsou idoly člověka jakožto jedince. Neboť každý jedinec má (kromě 
omylů, jež jsou vlastní přirozeností člověka jako druhu) svoji jakousi individuální 
jeskyni či doupě. Tato jeskyně láme a zkresluje světlo přírody, a to jednak proto, že 
každému je vlastní určitá zvláštní přirozenost, jednak proto, že se mu dostalo 
odlišné výchovy a stýkal se s jinými lidmi. Také proto, že četl jen určité knihy a měl 
v úctě rozmanité autory a obdivoval se jim, dále proto, že jeho dojmy byly odlišné, 
podle toho, zda se naskytly duši předpojaté a plné předsudků, anebo duši 
vyrovnané a klidné, anebo pro jiné věci tohoto druhu. Takže vlastně lidský duch 
(tak jak je uspořádán v jednotlivých lidech) je velmi proměnlivý, naprosto zmatený 
a jaksi náhodný. Správně to formuluje Hérakleitos, když říká, že lidé hledají vědění 
ve svých malých světech, a nikoli ve světě velkém čili obecném 

 
Shodnete se s rodiči nebo prarodiči na tom, co je dobrá hudba? 
Shodnete se s kamarády, jak se „správně“ slaví Vánoce? 
Setkali jste se někdy se zvyky nebo rituály, které vám připadaly divné a nepochopitelné? 
Označili jste někdy někoho za blázna, pitomce apod. kvůli jeho názorům? Pokud ano, 
zkoumali jste důvody, proč si myslí, co si myslí? 
 
 
 
 

Idoly rodu mají svůj základ v samé lidské přirozenosti a v samém lidském rodu či 
pokolení. Tvrzení, že lidské smysly jsou mírou věcí je vlastně nesprávné. Právě 
naopak, jak všechny smyslové vjemy, tak i to, co je v mysli, je ve vztahu k člověku, 
a nikoli k vesmíru. Lidský rozum je jako nerovné zrcadlo, jež, přijímajíc paprsky 
věcí, směšuje svou přirozenost s přirozeností věcí a tím ji pokřivuje a porušuje. 

 



 

Věříte za všech okolností vlastním očím nebo uším?  
Vychází a zapadá slunce? 
Slyší nebo cítí psi, kočky a další zvířata něco, co vy ne? 
Jak dlouhý je podle vás opravdu dlouhý život člověka? Psa? Kočky? Slona? Jepice 
Když jedete do Itálie, jedete z kopce dolů? Když jedete do Norska, stoupáte výš a výš? 
Když se za letní jasné noci díváte na oblohu, vnímáte ji 2D, nebo 3D? Pomyslíte někdy na to, 
nač se vlastně díváte?   
 
 

Jsou však také idoly, jež vznikly ze vzájemného styku a společenského života 
lidského rodu, ty pak nazýváme idoly tržiště proto, že vznikly vzájemným 
dohadováním ve společenství. Lidé se totiž dorozumívají řečí; slova jsou pak 
určována obecným chápáním. Špatný a nevhodný výběr slov kupodivu značně 
překáží rozumu. Nenapraví to ani definice, ani nějaké vysvětlování, jak se učenci 
obvykle ohrazují a brání. Slova prostě rozum znásilňují a všechno uvádějí ve 
zmatek a lidi svádějí k nespočetným a zbytečným sporům a myšlenkám. 

Shodnete se vždy s kamarády na tom, že je někdo „hezký“?  
Shodnete se vždy s rodiči, jak vypadá „uklizený pokoj“? 
Shodnete se vždy s učiteli, že je něco „na jedničku“? 
Vedli jste někdy ohnivou debatu/hádku a posléze zjistili, že spor spočíval 
v rozdílném chápání konkrétního slova? 
 
 

A konečně jsou takové idoly, které se do lidských myslí přestěhovaly z různých 
filosofických učení a z toho, že se používalo nesprávně pravidel dokazování. 
Nazývám je idoly divadla, poněvadž všechny tradiční a až dotud vynalezené 
filosofické systémy jsou podle mého mínění jako divadelní hry, jež vytvořily toliko 
světy vymyšlené a jakoby na divadle. Nerozumím tím toliko filosofické systémy, 
nýbrž také principy a tvrzení mnohých věd, jež vyrostly z tradice, důvěřivosti a 
nedbalosti… 
 

Když sedíte v divadle nebo se díváte na film, uvědomujete si v každém okamžiku, 
že se díváte na herce a kulisy? 
Ověřujete si tvrzení vašich učitelů přírodních i společenských věd?  



 

Vzpomenete si na příklady z historie, kdy se studenti učili věci, které neodpovídaly 
pravdě nebo je později vyvrátilo vědecké zkoumání? (Zamyslete se např. nad 
výukou dějepisu nebo nad historickými úvahami o potřebnosti různých technologií, 
viz http://svjet.sweb.cz/omyl.html) 
 
 
 
 


