
 
 

D. HUME, texto 1.  
Investigación sobre o coñecemento humano, Seción IV, Parte 1ª. 

 
Todos os razoamentos referentes a materias de feito, parecen estar fundados na relación de causa e 
efecto. Por medio desa única relación podemos ir máis aló da evidencia da nosa memoria e dos nosos 
sentidos. Se se lle preguntara a un home por qué cre calquera cuestión de feito que non ten presente –
por exemplo que o seu amigo está no campo ou en Francia– daría unha razón; e esta sería algún outro 
feito, como unha carta recibida ou o coñecemento dos seus propósitos e promesas anteriores. Un home 
que encontrase un reloxo ou calquera outra máquina nunha illa deserta, concluiría que unha vez houbo 
homes nesa illa. Todos os nosos razoamentos concernentes a feitos son da mesma natureza. E neles 
suponse constantemente que hai unha conexión entre o feito presente e ese que se infire del. Se non 
houbese nada que os ligase, a inferencia sería completamente precaria. Oír unha voz articulada e un 
discurso racional na escuridade garántenos a presenza dalgunha persoa: ¿Por que? Porque estes son 
efectos de produción e fabricación humanas, estreitamente conectados con elas. Se analizamos todos os 
demais razoamentos desta natureza, atoparemos que están baseados na relación de causa e efecto, e que 
esta relación pode ser próxima ou remota, directa ou colateral. A calor e a luz son efectos colaterais do 
lume, e un efecto pode inferirse correctamente do outro. 
 Polo tanto, se quixeramos satisfacernos no referente á natureza da evidencia que nos garante as 
cuestións de feito, deberiamos preguntarnos como chegar ó coñecemento da causa e do efecto. 
Aventurareime a afirmar, como proposición xeral que non admite excepcións, que o coñecemento desta 
relación non se acada en ningún caso por razoamentos a priori, senón que procede da experiencia, na 
que achamos que uns obxectos particulares calquera están continuamente unidos entre si.  

Investigación sobre o coñecemento humano, Sec. IV. Dúbidas escépticas acerca das Operacións 
do Entendemento; Parte I.  
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D. HUME, texto 2.  
Tratado da Natureza Humana, Libro I, Parte I, Sección VI. 

 
Preguntaría gustosamente ós filósofos que derivaron tantos dos seus razoamentos da distinción entre 
substancia e accidente e imaxinaron que temos ideas claras acerca delas, se a idea de substancia debe ser 
derivada das impresións de sensación ou de reflexión. Se nos é proporcionada polos nosos sentidos, 
pregunto por cál deles e de qué maneira. Se é percibida pola vista, debe ser unha cor; se polo oído, un 
son; se polo gusto, un sabor; e así para os outros sentidos. Pero non creo que alguén afirme que a 
substancia é unha cor, un son ou un sabor. A idea de substancia, se é que existe, debe logo derivarse das 
impresións de reflexión. Pero as impresións de reflexión divídense nas nosas paixóns e emocións, 
ningunha das cales é posible que represente unha substancia. Polo tanto, non temos ningunha idea de 
substancia distinta dunha colección de cualidades particulares, nin nos referimos a outra cousa cando 
falamos ou razoamos sobre ela.  
 A idea de substancia, así como a de modo, non é senón unha colección de ideas simples reunidas 
pola imaxinación e que teñen un nome particular asignado, polo cal somos capaces de recuperar, para 
nós mesmos ou para outros, ese conxunto. Pero a diferenza entre estas ideas consiste nisto: que as 
cualidades particulares que forman a substancia se refiren normalmente a un algo descoñecido, ó cal son 
supostamente inherentes; ou aceptando que esta ficción no se produza, polo menos suponse que están 
conectadas de xeito próximo e indisoluble polas relacións de contigüidade e causalidade. O efecto disto 
é que calquera nova propiedade simple que atopemos que teña a mesma conexión co resto, 
inmediatamente a metemos entre elas, aínda que non estea na primeira concepción da substancia. Así, a 
nosa primeira idea do ouro pode ser que é de cor amarela, o peso, a maleabilidade e a fusibilidade, pero 
cando descubrimos a súa solubilidade en aqua regia, unímola ás outras cualidades e supoñemos que 
pertence ó concepto de substancia como se a súa idea formase parte dela dende o principio. O principio 
de unión, sendo considerado como a parte principal da idea complexa, dá entrada a calquera cualidade 
que se manifeste posteriormente, e é igualmente comprendido por el como as outras que se manifestaron 
en primeiro lugar.  

Tratado da Natureza Humana, Libro I, Do entendemento; Parte I, Das ideas: a súa orixe, 
composición e abstracción. Sec. VI. Dos modos e das substancias. 


