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W potocznym i dosłownym znaczeniu przesąd oznacza przesądzanie o jakiejś sprawie bez 

dostatecznego zbadania jej uprzednio i obstawanie przy swoim wbrew wszelkim przeciwnym 

dowodom, czy to na skutek nieuctwa, czy też złośliwości i przewrotności. 

Ta odrobina wiedzy, którą posiadamy, zepsuta jest znacznym aliażem wiadomości fałszywych i 

wątpliwych, a jednak ogrom spraw, o których wyrokujemy na ślepo i apodyktycznie, nie mając ku temu 

najmniejszych podstaw, ale czyniąc to tak, jakbyśmy znali je doskonale, jest przerażający. 

Przesąd jest dziecięciem ignorancji; ponieważ nasza rzeczywista wiedza nie może sprostać temu, co 

byśmy chcieli wiedzieć, względnie naszej ciekawości i zainteresowaniu otaczającym nas światem, z 

natury rzeczy ulegamy pokusie rozstrzygania o wielu sprawach na chybił trafił. A ponieważ nie 

powstrzymuje nas rozsądek i doświadczenie, więc im bardziej pochopne i zarozumiałe były nasze 

wnioski, tym bardziej są one uparte i nietolerancyjne. Brak dowodu, zamiast wstrzymać nas od 

wydawania sądu, staje się dla nas jedynie okazją do wytłumaczenia sobie sprawy zgodnie z naszymi 

życzeniami i kaprysami; zwykła ignorancja jest czystym płótnem na które nakładamy kolory według 

upodobania malujemy przedmioty czarno lub biało przedstawiając je jako anioły lub diabły, 

powiększając je lub umniejszając dowolnie. A w próżni, która powstaje, gdy brak jest faktów czy też 

dowodów, ciężar przesądu i namiętności zdwaja się i zmiata wszystko przed sobą. 

Poszerzając nawet nieznacznie zasób posiadanej wiedzy otwieramy pole dla wątpliwości i możemy 

natrafić na twardy orzech do zgryzienia; póki jednak nie opuszczamy celi naszej wrodzonej ignorancji, 

gdy wszystko, co wiemy, czerpiemy z nawyku rozumowania i obyczaju, ignorancja pozostanie dla nas 

sprawdzianem i wszystko do niej dostosujemy jak zepsute dzieci, które nigdy nie były poza domem i 

dlatego wierzą, że nie napotkają w świecie nic takiego, co nie odpowiadałoby ich życzeniom i nawykom. 

Oczywiście im mniej wiemy, tym pochopniej będziemy wyrokować i potępiać wszystko, co dla nas jest 

nowe i niezwykłe, to znaczy tym oporniej będą zmieniały się nasze pojęcia i tym łatwiej ulegniemy 

pomyłce sądząc o całości ze szczegółu. To, czego nie rozumiemy, musi, rzecz jasna, wydawać się nam 

śmieszne i godne lekceważenia; dlatego tak długo powinniśmy badać dane zagadnienie, dopóki 

wielokrotne doświadczenia i ostrzeżenia, iż jesteśmy omylni, nie pouczą nas, czy to my jesteśmy 

niedorzeczni, czy też przedmioty naszej niechęci i wzgardy. 

Najwięksi nieucy są grubiańscy i zuchwali podobnie jak ludzie najprymitywniejsi są okrutni i dzicy. 

Ponieważ cała nasza wiedza jest zrazu bardzo ograniczona (wąskimi horyzontami i przyrodzonym 

biegiem rzeczy), wszystko, co nie odpowiada naszym wyobrażeniom gorszy nas, jako przeciwne 

rozumowi i naturze. 

Im mniej stykamy się ze światem zewnętrznym, tym bardziej zasklepione stają się nasze pojęcia, 

wznosimy z naszych codziennych wrażeń coś w rodzaju trwałego budynku, który jednak grozi 

zawaleniem przy najmniejszym uchybieniu lub próbie krytyki, ponieważ powstał jedynie z kilku 

powtarzających się szczegółów. Tak na przykład uważano dawniej, że przynależność do rodzaju 

ludzkiego nie idzie w parze z odmiennym kolorom skóry człowieka czarnego, a trwało to tak długo, 

dopóki oryginalne słowa starego Fullera o „rzeźbionym w hebanie wizerunku Boga” nie złączyły tych 

dwóch pojęć w konieczną całość i Mr. Murray nie może już bezkarnie pisać paszkwilów na ludzi 

kolorowych. 



Słowo republika jest dla człowieka wychowanego w monarchii konstytucyjnej przykrym dysonansem i 

oto przez wiele lat dokładaliśmy wszelkich starań, by obalić republikę francuską, tylko dlatego że nie 

mogliśmy pogodzić się z istnieniem czegoś podobnego mimo przykładu Holandii, Szwajcarii i wielu 

innych. Termin ten właściwie nie przebył jeszcze kwarantanny. Dla lojalnego obywatela i patrioty wciąż 

jeszcze ma brzydki odcień i nie nadaje się do powtórzenia w przyzwoitym towarzystwie. Tracimy 

wprawdzie stopniowo uprzedzenie do niektórych słów, bynajmniej jednak nie do wszystkich. Te, które 

grzeszą przeciw obyczajności, stają się coraz bardziej obraźliwe w miarę postępu ogłady i cywilizacji i 

dziś już żaden pisarz nie odważy się użyć określeń, które nieświadomie szpecą stronice dawnych 

pisarzy. Pod tym względem zamiast stawać się nieczułymi i obojętnymi, stajemy się coraz bardziej 

wybredni. Istnieje poza tym prawdziwe prostactwo, na które nie ma wpływu nawyk i obyczaj. 

Ta analiza istoty przesądu czy też sposobu, w jaki poglądy nasze z nawyku i braku wiedzy ogólnej 

zastygają w pewnej niezmiennej formie, dowiedzie czegoś, co wydaje się niewytłumaczalne, a 

mianowicie, że najśmielsze i najbardziej błahe różnice zdań lub też wewnętrzne oznaki symbolizujące 

te różnice prowadzą do gwałtownych antypatii i animozji. Nawyk bowiem i bezmyślność sprawiły, iż 

najbardziej błahe rozbieżności łączą się z istotą problemu na równi z największymi różnicami, wobec 

czego najmniejsze ustępstwa oznaczałyby rezygnację z najgłębszej treści i najżywotniejszych interesów 

religii, moralności i państwa. Oto dlaczego wszystkie sekty i partie przypisują takie znaczenie dzielącym 

je zewnętrznym różnicom, traktując je jako istotę i fundament religii i polityki, a przy najmniejszym 

odchyleniu atakują bezceremonialnie swych przeciwników jako ateistów, bluźnierców, zdrajców i 

podpalaczy. 

W istocie te drobne różnice podchwytywane są z upodobaniem, są bowiem oczywiste i dotykalne i dają 

duże pole do działania przesądom i namiętnościom. 

Przesądom dodaje zajadłości i zatwardziałości również i to, że przyjmuje się je bezkrytycznie jako rzecz 

samą przez się zrozumiałą, z czego z kolei wnioskujemy, że są one oczywiste nie tylko dla nas, ale i dla 

innych, a fakt, że tamci różnią się od nas w poglądach jest tylko wynikiem ich uporu, hipokryzji i 

złośliwości. 

Inkwizycja nigdy nic uważała, że karze swe ofiary za herezję czy niewiarę, lecz za świadome wyznawanie 

fałszywych poglądów. Inkwizycja uważała całą religię katolicką za „utworzoną z jednej rodzimej sztuki 

chryzolitu”, za coś tak bezbłędnego i nieskazitelnego, że nie mogła pojąć, jak ktokolwiek mógłby sądzić 

inaczej, chyba że czynił to z uporu i krnąbrności (aby uniknąć tak niewiarygodnego przypuszczenia, 

przyznawała raczej, że ludzie szli na stos dla idei, w którą nie wierzyli, lecz udawali, że wierzą, i z 

zadowoleniem dawali się palić dla przyjemności odegrania roli hipokryty). Nic więc dziwnego, że z tak 

wielkim oporem musiało się spotkać przyznanie, iż istnieją poważne wątpliwości w sprawach 

żywotnych i wiecznych, w sprawach, na których opiera się cały gmach Kościoła, skoro pierwsza 

wątpliwość wyrażona w jednej sprawie pociągnęła za sobą wszystko, a pierwsza osoba, która mając 

skrupuły sumienia zażądała sądu rozumu, obaliła jak przy pomocy magicznego zaklęcia twierdze 

bigoterii i zabobonu i rozstrzygnięcie sporu przeniosła z ślepego trybunału przesądu i dogmatów na 

zupełnie inny grunt – na uczciwe, otwarte pole dyskusji i dociekań. 

Na tym polu samotny zapaśnik da radę tysiącom. Tu nie starcza decyzja większości: bez jednomyślnej 

decyzji nie ma mowy o nieomylności. Albowiem tego rodzaju niedorzeczne uroszczenia można 

budować tylko na jednej pewnej podstawie, a mianowicie, przesądzając z góry, że sprawa ta nie ulega 

żadnej wątpliwości, i tak odwracając uwagę człowieka, by nigdy nie kwestionował prawdy pewnych 

dogmatów i tajemnic, tak jak nigdy nie kwestionuje tego, że dwa razy dwa jest cztery. Krótko mówiąc, 

przesąd to egotyzm; widzimy część i zastępujemy nią całość, zwracamy na coś przypadkowo i pobieżnie 

uwagę, a już chcielibyśmy, by świat cały przyświadczał naszej decyzji po to, by mocniej utwierdzić ją w 



naszym przekonaniu. Żeby nie wiem jak niedostateczne lub nieuczciwe były podstawy naszych sądów, 

potrafimy przekonać siebie samych, że biorą się z naszych najgłębszych przekonań i zasługują na 

najpełniejszą aprobatę. Niewolnicy własnych przesądów, kaprysów i nieuctwa, chcielibyśmy być 

panami rozumu i rozsądku naszych bliźnich i (o dziwne omamienie!) sądząc wyłącznie z naszego 

wąskiego i stronniczego punktu widzenia, nie biorąc pod uwagę tego, co czują inni, ani też logiki spraw 

i rzeczy, czujemy się urażeni, że świat cały nie myśli tak jak my. 
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