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Soll ich nun ferner auf diesem Wege, der mir der zuträglichste scheint, fortfahren können: 
so bestehet die einzige Gunst des Publicums, um die ich bitten muss, darin, dass man diese 
einzelne Abhandlungen ihres geringeren Umfanges wegen nicht übersehe, sondern sie 
vielmehr prüfe mit aller nur möglichen Strenge, die Resultate dieser Prüfung aber öffentlich 
kund machen wolle, damit, was vielleicht undeutlich gesagt ist, deutlicher erkläret, was ganz 
unrichtig ist, widerrufen werde, das Wahre und Richtige aber je eher je lieber zur allgemeinen 
Annahme gelange. 

BERNARD BOLZANO 

Mám-li nyní pokračovat v této cestě, která se mi zdá nejprospěšnější, pak jediný projev 
přízně, o nějž čtenáře prosím, spočívá v tom, aby jednotlivá pojednání pro jejich malý rozsah 
nepřehlédl, nýbrž je spíše zkoumal se vší možnou přísností a aby výsledky tohoto zkoumání 
uvedl ve všeobecnou známost, tak aby to, co snad bylo řečeno nejasně, bylo vysvětleno jasněji, 
to, co je zcela nesprávné, bylo odvoláno, ale vše správné a pravdivé aby co nejdříve došlo 
obecného přijetí. 
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