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CZ}¥m PIERWSZA
RozsÈdek jest rzeczÈ ze wszystkich na Ăwiecie najlepiej rozdzielonÈ, kaĝdy bowiem sÈdzi, ĝe jest w niÈ tak dobrze zaopatrzony,
iĝ nawet ci, których we wszystkim innym najtrudniej jest
zadowoliÊ, nie zwykli pragnÈÊ go wiÚcej, niĝ posiadajÈ. Nie
jest prawdopodobne, aby siÚ wszyscy mylili co do tego, raczej
Ăwiadczy to, iĝ zdolnoĂÊ dobrego sÈdzenia i rozróĝniania prawdy
od faïszu, co nazywamy wïaĂnie rozsÈdkiem lub rozumem, jest
z natury równa u wszystkich ludzi. Tak wiÚc rozbieĝnoĂÊ sÈdów
nie pochodzi stÈd, ĝe jedni sÈ roztropniejsi od drugich, ale
jedynie stÈd, iĝ prowadzimy myĂli nasze rozmaitymi drogami
i nie bierzemy pod rozwagÚ tych samych rzeczy. Nie dosyÊ
bowiem, aby mieÊ umysï bystry, ale najwaĝniejsza rzecz, aby
wïaĂciwie go stosowaÊ. NajwiÚksze dusze zdolne sÈ do najwiÚkszych wystÚpków, podobnie jak i do najwiÚkszych cnót,
a ci, którzy jedynie bardzo wolno idÈ, jeĂli trzymajÈ siÚ wciÈĝ
prostej drogi, mogÈ posunÈÊ siÚ o wiele dalej niĝ ci, którzy
biegajÈ, lecz oddalajÈ siÚ od niej.
Co do mnie, nie sÈdziïem nigdy, aby umysï mój byï w czymkolwiek doskonalszy niĝ umysïy ogóïu; czÚsto nawet pragnÈïem mieÊ myĂl równie bystrÈ lub wyobraěniÚ równie jasnÈ
i wyraěnÈ albo pamiÚÊ równie obszernÈ i przytomnÈ jak niektórzy inni. A nie znam innych przymiotów, które sïuĝyïyby
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doskonaïoĂci umysïu; co siÚ tyczy bowiem rozumu, czyli rozsÈdku, jako ĝe jest to jedyna rzecz, która nas czyni luděmi
i odróĝnia od zwierzÈt, przypuszczam, iĝ znajduje siÚ caïkowity w kaĝdym z nas, i zmierzam w tym za powszechnym
przekonaniem filozofów, którzy twierdzÈ, ĝe róĝnice stopnia
miÚdzy jednostkami tego samego gatunku dotyczÈ jedynie ich
cech przypadkowych, nigdy zaĂ ich formy, czyli istoty.
Ale nie waham siÚ powiedzieÊ, jak moim zdaniem wiele miaïem szczÚĂcia, iĝ trafiïem juĝ od mïodoĂci na pewne drogi prowadzÈce mnie do rozwaĝañ i zasad, z których utworzyïem
metodÚ. Wydaje mi siÚ, iĝ przez tÚ metodÚ zdobyïem sposób
stopniowego pomnaĝania mojej wiedzy i wzniesienia jej pomaïu
do najwyĝszego punktu, do którego miernoĂÊ mego umysïu
i krótkie trwanie ĝycia pozwolÈ jej dosiÚgnÈÊ. Zebraïem juĝ
z niej bowiem takie owoce, iĝ — mimo ĝe w sÈdzie, jaki tworzÚ
o sobie, staram siÚ zawsze przechylaÊ raczej w stronÚ nieufnoĂci niĝ zarozumiaïoĂci i ĝe gdy patrzÚ okiem filozofa na
rozmaite dzieïa i przedsiÚwziÚcia wszystkich ludzi, nie ma ĝadnego niemal, które by mi siÚ nie wydawaïo próĝne i bezuĝyteczne — mimo to odczuwam najwyĝsze zadowolenie z postÚpu,
jaki w swoim przekonaniu juĝ uczyniïem w poszukiwaniu
prawdy, i czerpiÚ wielkie nadzieje na przyszïoĂÊ. Toteĝ jeĂli
miÚdzy zajÚciami ludzi bÚdÈcych jedynie luděmi znajduje siÚ
jakieĂ, które byïoby rzetelnie dobre i waĝne, Ămiem sÈdziÊ, iĝ
jest nim to, które ja wybraïem.
ByÊ moĝe jednakowoĝ, iĝ siÚ mylÚ; moĝe to wszystko to jedynie trochÚ miedzi i szkïa, które biorÚ za zïoto i diamenty.
Wiem, jak bardzo czÚsto ulegamy pomyïkom w tym, co nas
dotyczy, i jak bardzo powinny wydawaÊ siÚ nam podejrzane
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sÈdy przyjacióï wówczas, gdy sÈ dla nas przychylne. Jednak
bÚdÚ bardzo rad pokazaÊ w tej rozprawie, jakie sÈ drogi, którymi szedïem, i przedstawiÊ swe ĝycie niby obraz, by kaĝdy
mógï o nim sÈdziÊ i abym sïyszÈc powszechne przekonania,
jakie siÚ pojawiÈ w tym przedmiocie, zdobyï nowy sposób
ksztaïcenia siÚ i doïÈczyï go do tych, które mam zwyczaj
stosowaÊ.
Tak wiÚc zamiarem moim nie jest nauczaÊ tu metody, której kaĝdy winien siÚ trzymaÊ, aby dobrze kierowaÊ swoim
rozumem, ale jedynie pokazaÊ, w jaki sposób ja staraïem siÚ
kierowaÊ moim wïasnym. Ci, którzy pouczajÈ innych, muszÈ
uwaĝaÊ siÚ za bieglejszych od tych, którym udzielajÈ nauk;
a jeĂli chybiÈ w najmniejszej rzeczy, zasïugujÈ na naganÚ.
Ale skoro przedstawiÚ to pismo jedynie jako historiÚ lub,
jeĂli wolicie, jako opowieĂÊ, w której poĂród kilku przykïadów, które moĝna naĂladowaÊ, znajdzie siÚ teĝ moĝe i wiele
innych, za którymi sïusznie bÚdzie nie podÈĝaÊ, mam nadziejÚ,
iĝ bÚdzie ono dla niektórych poĝyteczne, nie bÚdÈc dla nikogo
szkodliwe, i ĝe wszyscy oceniÈ pozytywnie mÈ szczeroĂÊ.
Od samego dzieciñstwa karmiono mnie naukami, poniewaĝ
zaĂ zapewniano mnie, ĝe za ich pomocÈ moĝna zdobyÊ jasnÈ
i pewnÈ wiedzÚ o wszystkim, co jest poĝyteczne dla ĝycia,
ĝywiïem niezmierne pragnienie przyswojenia ich sobie. Ale
zaledwie ukoñczyïem caïy ten okres studiów, po upïywie którego zostaje siÚ zazwyczaj przyjÚtym w poczet uczonych, zupeïnie zmieniïem zdanie. Czuïem siÚ bowiem udrÚczony tyloma
wÈtpliwoĂciami i bïÚdami, iĝ wydawaïo mi siÚ, ĝe usiïujÈc siÚ
ksztaïciÊ, nie osiÈgnÈïem ĝadnej innej korzyĂci jak tÚ, iĝ coraz
bardziej odkrywaïem wïasnÈ niewiedzÚ. A przecieĝ byïem
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w jednej z najsïawniejszych szkóï w Europie, gdzie jak sÈdziïem, powinni znaleěÊ siÚ uczeni ludzie, jeĂli tacy w ogóle
istniejÈ w jakimkolwiek miejscu na ziemi. Nauczyïem siÚ
wszystkiego, czego inni siÚ tam uczyli; a nawet, nie zadowalajÈc siÚ naukami, jakie nam wykïadano, przejrzaïem wszystkie
ksiÚgi, które mi wpadïy w rÚce, a które traktowaïy o przedmiotach uznanych za najbardziej osobliwe i rzadkie. Znaïem
przy tym sÈdy, jakie inni mieli o mnie — nie zauwaĝyïem,
aby mnie oceniano niĝej od moich wspóïuczniów, mimo iĝ
byïo juĝ miÚdzy nimi kilku, których przeznaczano, aby zajÚli
miejsce mistrzów. Wreszcie, wiek nasz wydawaï mi siÚ tak
kwitnÈcy i bogaty w bystre umysïy jak ĝaden z poprzednich.
To pozwalaïo mi sÈdziÊ wszystkich innych wedïug siebie i zrodziïo przeĂwiadczenie, iĝ nie ma na Ăwiecie nauki, która byïaby
taka, jak mi siÚ wczeĂniej kazano spodziewaÊ.
Nie przestaïem wszelako ceniÊ Êwiczeñ, którymi trudzÈ nas
w szkoïach. Wiedziaïem, ĝe jÚzyki, jakich uczÈ, potrzebne sÈ
dla zrozumienia ksiÈg staroĝytnych; ĝe urok baĂni rozbudza
umysï; ĝe godne pamiÚci uczynki przekazane przez historiÚ
podnoszÈ go, zaĂ czytane z rozwagÈ, pomagajÈ w ksztaïtowaniu sÈdu; ĝe lektura wszelkich dobrych ksiÈĝek jest jak
rozmowa z najwybitniejszymi uczonymi minionych wieków
bÚdÈcymi autorami tych dzieï, ba, i to nawet rozmowa przemyĂlana, w której odsïaniajÈ nam jedynie swe najcenniejsze
myĂli; ĝe wymowa zawiera w sobie moc i piÚkno nieporównane, a poezja powab i czarujÈcÈ sïodycz; ĝe nauki matematyczne zawierajÈ pomysïy bardzo subtelne i zdolne sÈ wydatnie
sïuĝyÊ tak, by zadowoliÊ ciekawych, jak i dla uïatwienia wszystkich rzemiosï oraz zmniejszyÊ pracÚ czïowieka; ĝe pisma
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traktujÈce o obyczajach zawierajÈ wiele uĝytecznych nauk
i zachÚty do cnoty; ĝe teologia uczy, jak zdobywaÊ niebo; filozofia wskazuje, jak w sposób prawdopodobny mówiÊ o wszystkich rzeczach i wzbudzaÊ podziw mniej uczonych; ĝe prawo,
medycyna i inne nauki przynoszÈ zaszczyt i bogactwa tym,
którzy je uprawiajÈ; ĝe wreszcie dobrze jest zbadaÊ je wszystkie,
nawet najbardziej zabobonne i faïszywe, aby poznaÊ ich prawdziwÈ wartoĂÊ i ustrzec siÚ przed byciem wprowadzonym przez
nie w bïÈd.
SÈdziïem jednak, ĝe juĝ dosyÊ czasu poĂwiÚciïem jÚzykom,
a takĝe lekturze ksiÈg staroĝytnych, ich opowiadañ i baĂni.
Rozmawianie bowiem z luděmi minionych wieków to niemal
to samo co podróĝowanie. Dobrze jest wiedzieÊ coĂ o obyczajach róĝnych ludów, aby bardziej zdrowo sÈdziÊ o wïasnych
i aby nie myĂleÊ, ĝe wszystko, co z tym ostatnim jest
sprzeczne, jest Ămieszne i niezgodne z rozumem, jak to majÈ
w zwyczaju sÈdziÊ ci, którzy niczego nie widzieli. Ale kiedy
zbyt wiele czasu poĂwiÚca siÚ podróĝowaniu, czïowiek staje
siÚ obcy w swoim kraju; a kiedy siÚ jest zbyt ciekawym rzeczy,
które siÚ dziaïy w minionych wiekach, pozostaje siÚ zazwyczaj
nieĂwiadomym tych, które siÚ dziejÈ wspóïczeĂnie. Prócz tego
za sprawÈ opowieĂci przedstawiamy sobie jako moĝliwe wiele
wydarzeñ, które takimi wcale nie sÈ, a nawet najbardziej
wierna historia, jeĝeli nie zmienia i nie pomnaĝa wartoĂci rzeczy, aby je uczyniÊ bardziej godnymi czytania, pomija prawie
zawsze okolicznoĂci najbardziej pospolite i najmniej doniosïe, z czego wynika, iĝ reszta nie wydaje siÚ taka, jaka jest,
i ĝe ci, którzy wzorujÈ swoje obyczaje na przykïadach stÈd
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czerpanych, skïonni sÈ ïatwo popaĂÊ w szaleñstwa paladynów
z romansów i podejmowaÊ siÚ zamiarów, które przerastajÈ
ich siïy.
Ceniïem wysoko wymowÚ i byïem rozkochany w poezji, ale
sÈdziïem, iĝ jedna i druga sÈ raczej darami umysïu niĝ owocami studiów. Ci, którzy sÈ najlepsi w rozumowaniu i najwïaĂciwiej porzÈdkujÈ myĂli, aby oddaÊ je nastÚpnie jasno i zrozumiale, zawsze mogÈ najlepiej przekonaÊ o swoich poglÈdach,
chociaĝby mówili jedynie gwarÈ ludowÈ i nigdy nie uczyli siÚ
retoryki; ci zaĂ, którzy majÈ pomysïy najbardziej powabne
i umiejÈ je wyraziÊ z najwiÚkszym wdziÚkiem i kunsztem,
byliby najwiÚkszymi poetami, nawet gdyby sztuka poetycka
byïa im zupeïnie obca.
Upodobaïem sobie zwïaszcza nauki matematyczne, dla pewnoĂci i oczywistoĂci ich racji, ale nie dostrzegaïem jeszcze
wïaĂciwego ich uĝytkowania, a sÈdzÈc, iĝ sïuĝÈ jedynie umiejÚtnoĂciom mechanicznym, dziwiïem siÚ, ĝe skoro ich podstawy
sÈ tak mocne i staïe, nie zbudowano na nich czegoĂ bardziej
podniosïego. Przeciwnie zaĂ, pisma staroĝytnych pogan traktujÈce o obyczajach porównywaïem do païaców bardzo okazaïych i wspaniaïych, ale zbudowanych jedynie na piasku
i bïocie. WynoszÈ bardzo wysoko cnoty i ukazujÈ je jako godne
czci ponad wszystko na Ăwiecie, ale dostatecznie nie uczÈ, jak
je poznaÊ, i czÚsto to, co nazywajÈ tak piÚknie, jest jedynie
nieczuïoĂciÈ lub pychÈ, lub rozpaczÈ, lub ojcobójstwem.
Miaïem szacunek dla teologii i zabiegaïem jak nikt inny, aby
pozyskaÊ sobie niebo, ale dowiedziawszy siÚ jako rzeczy bardziej pewnej, ĝe droga do niego tak samo jest otwarta dla
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najbardziej nieoĂwieconych, jak i dla najbardziej uczonych,
i ĝe prawdy objawione, które tam prowadzÈ, przekraczajÈ naszÈ
zdolnoĂÊ pojmowania, nie odwaĝyïbym siÚ poddaÊ ich memu
sïabemu rozumowaniu i myĂlaïem, ĝe aby podjÈÊ takie badanie
z pomyĂlnym skutkiem, trzeba by mieÊ jakÈĂ nadzwyczajnÈ
pomoc nieba i byÊ czymĂ wiÚcej niĝ czïowiekiem.
Nie powiem nic wiÚcej o filozofii ponad to, iĝ widzÚ, ĝe
uprawiaïy jÈ najdoskonalsze umysïy, jakie tylko istniaïy w ciÈgu
wieków, i ĝe mimo to nie znajduje siÚ w niej jeszcze ĝadnej
tezy, o którÈ by siÚ nie spierano, która by wiÚc tym samym
nie byïa wÈtpliwa; nie byïem na tyle zarozumiaïy, aby spodziewaÊ siÚ, ĝe lepiej w tym powiedzie mi siÚ aniĝeli innym.
Rozwaĝywszy przy tym, ile bywa róĝnych poglÈdów dotyczÈcych tego samego przedmiotu bronionych przez ludzi uczonych, podczas gdy nie wiÚcej przecieĝ niĝ jeden moĝe byÊ
prawdziwy, osÈdziïem jednak niemal jako faïszywe wszystko,
co byïo tylko prawdopodobne.
Co do innych zaĂ nauk: wskutek tego, ĝe w znacznej mierze
czerpiÈ zasady swoje z filozofii, sÈdziïem, ĝe nie moĝna byïo
zbudowaÊ niczego trwaïego na podstawach tak niepewnych.
Przy tym ani honory, ani zyski, jakie obiecujÈ, nie wystarczaïy,
aby mnie skïoniÊ do ich studiowania. Nie byïem, Bogu dziÚki,
w poïoĝeniu, które by mnie zmuszaïo w celu poprawy mego
losu czyniÊ rzemiosïo z nauki, zaĂ mimo iĝ nie gïoszÚ na wzór
cyników pogardy dla sïawy, nie zabiegaïem o tÚ, którÈ mogïem
zdobyÊ jedynie za pomocÈ faïszywych tytuïów. Wreszcie
odnoĂnie do nauk okultystycznych sÈdziïem, iĝ dostatecznie
znam ich wartoĂÊ, aby siÚ nie daÊ oszukaÊ ani obietnicami
alchemika, ani przepowiedniami astrologa, ani szalbierstwami
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magika, ani sztuczkami lub przechwaïkami kogokolwiek, kto
chce uwaĝaÊ siÚ za mÈdrzejszego, niĝ jest.
Dlatego teĝ skoro tylko wiek pozwoliï mi uniezaleĝniÊ siÚ od
mych nauczycieli, porzuciïem zupeïnie zgïÚbianie nauk.
I postanowiwszy nie szukaÊ juĝ innej wiedzy prócz tej, jakÈ
mógïbym znaleěÊ w samym sobie lub teĝ w wielkiej ksiÚdze
Ăwiata, wykorzystaïem pozostaïe mïode lata na podróĝe, oglÈdanie dworów i wojsk, poznawanie ludzi róĝnych usposobieñ
i stanów, gromadzenie rozmaitych doĂwiadczeñ, sprawdzanie
samego siebie w przygodach, jakie mi zsyïa los, a wszÚdzie
na zastanawianie siÚ nad nasuwajÈcymi siÚ problemami w taki
sposób, iĝ mógïbym wyciÈgnÈÊ z nich jakÈĂ korzyĂÊ. Zdawaïo
mi siÚ bowiem, iĝ mogÚ znaleěÊ o wiele wiÚcej prawdy w rozumowaniach, jakie kaĝdy przeprowadza w odniesieniu do spraw,
które mu sÈ bliskie i których wynik musi go ukaraÊ niebawem, jeĂli je ěle osÈdziï, aniĝeli w tych, które przeprowadzaï
w swojej pracowni uczony odnoĂnie do spekulacji niedajÈcych ĝadnego skutku i pozostajÈcych bez innych nastÚpstw,
jak chyba to tylko, iĝ wydobÚdzie on z nich moĝe tym wiÚcej
chluby, im dalsze bÚdÈ od pospolitego rozsÈdku, a to z tego
powodu, iĝ musiaï uĝyÊ wiÚcej dowcipu i pomysïowoĂci, aby
im nadaÊ cechy prawdopodobieñstwa. Ja zaĂ pragnÈïem zawsze bardzo gorÈco nauczyÊ siÚ rozróĝniaÊ prawdÚ od faïszu, aby
stopniowo wyraěnie rozpoznawaÊ me czyny i pewnie kroczyÊ
przez ĝycie.
Prawda, iĝ gdy tak przyglÈdaïem siÚ obyczajom innych ludzi,
nie znajdowaïem niczego, na czym mógïbym siÚ oprzeÊ,
a zauwaĝyïem w nich niemal tyle rozbieĝnoĂci, co wczeĂniej
w poglÈdach filozofów. Dlatego najwiÚkszÈ korzyĂciÈ, jaka stÈd
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dla mnie wynikïa, byïo to, iĝ widzÈc wiele rzeczy, które jakkolwiek wydajÈ siÚ nam bardzo Ămieszne i niedorzeczne, cieszÈ
siÚ mimo to powszechnym uznaniem i powaĝaniem innych
wielkich narodów, nauczyïem siÚ, aby nie wierzyÊ zbyt pewnie
w nic, o czym przekonywaï mnie jeden przykïad i obyczaj.
W ten sposób uwalniaïem siÚ od wielu bïÚdów, które mogÈ
zaciemniaÊ nasze Ăwiatïo przyrodzone (lumière naturelle) i osïabiaÊ naszÈ zdolnoĂÊ pojmowania. Lecz spÚdziwszy kilka lat na
studiowaniu w ten sposób w ksiÚdze Ăwiata i zdobywaniu niejakiego doĂwiadczenia, postanowiïem pewnego dnia zagïÚbiÊ
siÚ równieĝ w samego siebie i uĝyÊ wszelkich siï mojego umysïu, aby wybraÊ drogi, którymi naleĝaïo kroczyÊ. Udaïo mi siÚ
to, jak sÈdzÚ, o wiele lepiej, niĝ gdybym nigdy nie opuĂciï ani
mego kraju, ani moich ksiÈĝek.
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