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111�339
Мені легко збагнути собі людину без

рук, без ніг, без голови, (2)бо лише дос@

від навчає нас, (3)що голова потрібніша

за ноги. (4)Але я не можу збагнути лю@

дину без думки1*. (5)Це був би камінь

або скотина2*.

112�344
Інстинкт і раціо, (2)ознаки двох при@

род 1*.

113�348
Тростина, що мислить1*.
(2)Не в просторі2* повинен я шукати

своєї гідності, (3)а в упорядкуванні влас@

ного мислення. (4)Я не матиму перева@

ги, посідаючи землі. (5)Простором усе@

світ осягає і поглинає мене як точку;
(6)мисленням я осягаю його.

131�434 І

Основні докази піроніків, (2)не ка@

жучи про менші, (3)ті, що ми, поза ві@

рою і об’явленням, не маємо жодної пев@

ності в тому, чи істинні ці принципи,
(4)хіба що відчуваємо їх з природи в

собі. (5)Але це природне відчуття (6) не є

переконливим доказом їхньої істини,
(7)бо поза вірою немає жодної певності

111�339
Je puis bien concevoir un homme sans

mains, pieds, tJte, (2)car ce n’est que l’ex@

pJrience qui nous apprend (3)que la tLte

est plus nJcessaire que les pieds. (4)Mais je

ne puis concevoir l’homme sans pensJe.
(5)Ce serait une pierre ou une brute.

112�344
Instinct et raison, (2)marques de deux

natures.

113�348
Roseau pensant. (2)Ce n’est point de

l’espace que je dois chercher ma dignitJ,
(3)mais c’est du rJglement de ma pensJe.
(4)Je n’aurai point d’avantage en possJ@

dant des terres. (5)Par l’espace l’univers

me comprend et m’engloutit comme un

point : (6)par la pensee je le comprends.

131�434
Les principales forces des pyrrhoniens,

(2) je laisse les moindres, (3)sont que nous

n’avons aucune certitude de la vJrite de

ces principes, hors la foi et la rJvelation,
(4)sinon en <ce> que nous les sentons na@

turellement en nous. (5)Or ce sentiment na@

turel (6)n’est pas une preuve convaincante

de leur vJrite, (7)puisque n’y ayant point de
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того, (8)створено людину благим Бо@

гом, (9)злим демоном (10)чи випадковіс@

тю. (11)Сумнівно, якими саме нам, за@

лежно від нашого походження, надано

ці принципи: істинними, хибними чи

непевними1*. 
(14)Понад те2*, поза вірою ніхто не має

упевненості, (15)чуває він чи спить3*,
(16)бо уві сні, як відомо, ми схильні так

само непохитно вважати, що чуваємо,

як і при неспанні. (17)Ми вважаємо,

що бачимо простори, (18)фіґури, рухи,
(19)відчуваємо, як плине час, (20)вимі@

рюємо його, (21)словом, діємо так само,

як при неспанні. (22)Отож, якщо поло@

вина життя (23)минає уві сні, (24)за на@

шим власним визнанням, (25)хай би чим

він нам при цьому здавався, (26)то ми не

маємо жодної ідеї істинного, (27)а тоді всі

наші відчуття — ілюзія. (28)Хто знає, чи ця

друга половина нашого життя, (29)впро@

довж якої ми думаємо, що чуваємо, (30)не

є іншим сном, (31)дещо одмінним від

першого, (32)від якого ми прокидаємо@

ся, (33)думаючи, що спимо4*? {(34)І хто б

сумнівався, (35)що <коли> в ньому нагро%

маджено наші сни, (36)як виглядає з нашо%

го сну — (37)від якого ми прокидаємося,
(38)коли думаємо, що спимо ІІ, — (39)і хто

б сумнівався, (40)що якби ми снили в то%

варистві, (41)і якби припадком сни збіга%

лися, (42)що трапляється досить часто,
(43)і якби ми чували на самоті, (44)то ми

б визнавали тоді речі перекинутими <що%

до теперішнього їх порядку> ІІІ. (45)Вреш%

ті, оскільки ми часто снимо, (46)що снимо,
(47)нагромаджуючи одне сновидіння на ін%

ше, (48)чи не може статися так, (49)що й

ця половина життя (50)сама по собі тіль%

ки сон, (51)на який нагромаджено інші (52)й

від якого нас пробуджує лише смерть,
(53)сон, впродовж якого маємо (54)так

само мало принципів істинного і благого,
(55)як і впродовж сну природного. (56)Увесь

цей плин часу, життя, (57)і ці різнома%

нітні тіла, (58)що їх ми відчуваємо, (59)ці

certitude hors la foi, (8)si l’homme est crJJ
par un dieu bon, (9)par un dJmon mechant
(10)ou < l’aventure. (11)Il est en doute si ces

principes nous sont donnJs (12)ou vJritab@

les, ou faux, (13)ou incertains selon notre

origine. 
(14)De plus que personne n’a d’assuran@

ce, hors de la foi (15)s’il veille ou s’il dort,
(16)vu que durant le sommeil on croit veil@

ler aussi fermement que nous faisons. (17)On

croit voir les espaces, (18)les figures, les

mouvements, (19)on sent couler le temps,
(20)on le mesure, (21)et enfin on agit de mL@

me qu’Jveille. (22)De sorte que la moitiJ de

la vie (23)se passant en sommeil, (24)par not@

re propre aveu (25)ou quoi qu’il nous en

paraisse (26)nous n’avons aucune idJe du

vrai, (27)tous nos sentiments Jtant alors des

illusions. (28)Qui sait si cette autre moitiJ
de la vie (29)ou nous pensons veiller (30)n’est

pas un autre sommeil (31)un peu diffJrent

du premier, (32)dont nous nous Jveillons
(33)quand nous pensons dormir. {(34)Et qui

doute (35)sur lequel nos songes sont entJs
(36)comme notre sommeil paraT t — (37)dont

nous nous Jveillons (38)quand nous pensons

dormir — (39)et qui doute (40)que si on rLvait

en compagnie (41)et que par hasard les son%

ges s’accordassent (42)ce qui est — assez —

ordinaire (43)et qu’on veill>t en solitude
(44)on ne crft les choses renversJes. (45)Enfi%

ne, comme on rLve souvent, (46)qu’on rLve
(47)entassant un songe sur l’autre, (48)ne se

peut%il faire (49)que cette moitiJ de la vie
(50)n’est elle%mLme qu’un songe, (51)sur le%

quel les autres sont entJs, (52)dont nous nous

Jveillons B la mort, (53)pendant <lequelle>

nous avons (54)aussi peu les principes du vrai

et du bien (55)que pendant le sommeil na%

turel. (56)Tout cet Jcoulement du temps, de

la vie, (57)et ces divers corps (58)que nous

sentons, (59)ces diffJrentes pensJes (60)qui

nous y agitent (61)n’Jtant peut%Ltre que des

illusions (62)pareilles a l’Jcoulement du

temps (63)et aux vains fant^mes (64)de nos

songes.}
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різні думки, (60)що нині нас хвилюють
(61)це, мабуть, ніщо інше, як ілюзії, (62)по%

дібні до плину часу (63)та порожніх при%

мар, (64)властивих нашим снам.}
(65)Ось головні докази однієї й дру@

гої сторони 5*; (66)я обминаю дрібні@

ші, (67)як, скажімо, промови піроніків
(68)проти впливів звички, (69)виховання,

місцевих нравів (70)та інших подібних

речей, (71)які хоч і дурять (72)більшість

пересічних людей, (73)котрі є догмати@

ками лише на цих марних засадах, (74)та

валяться від найменшого подмуху піро@

ніків. (75)Досить зазирнути до їхніх кни@

жок ІV; (76)якщо хтось не досить у тому

переконаний, (77)він переконається ду@

же швидко, (78)може аж занадто. 
(79)Я зупиняюся при єдиній тверди@

ні догматиків, (80)а саме, що, мовлячи
(81)сумлінно і щиро, (82)не можна сум@

ніватись у природних принципах.
(83)Проти цього, коротко кажучи, піро@

ніки виставляють (84)непевність нашо@

го походження, (85)а, отже, непевність і

нашої природи. (86)На що догматики
(87)шукають ще відповіді (88)від часу, як

світ існує.

{(89)Хто схоче докладніше просвіти%

тись щодо піронізму, (90)нехай подивить%

ся їхні книжки. (91)Він у цьому швидко

переконається, (92)можливо й занадто.}V

(93)І от уже — відкрита війна (94)між

людьми, (95)в якій треба, щоб кожен

прийняв <чийсь> бік (96)і став з необхід@

ності або при догматизмі, (97)або при

піронізміVI. (98)Бо хто буде думати, що

залишиться нейтральним, (99)стане на@

скрізь піроніком. (100)Ота нейтральність

і є (101)суттю <їхньої> змови. (102)Хто не

проти них, (103)той цілковито з ними:
(104)ось у чому вбачається їхня перевага.
(105)Вони самі не за себе, (106)вони нейт@

ральні, незацікавлені, утримуються <від

суджень> про все (108)без винятку.
(109)Що ж робитиме людина (110)в тако@

му становищі? Сумніватиметься в усьо@

(65)VoilB les principales forces de part et

d’autre, (66)je laisse les moindres (67)com@

me les discours qu’ont fait les pyrrhoniens
(68)contre les impressions de la coutume,
(69)de l’Jducation, des moeurs des pays,
(70)et les autres choses semblables (71)qui

quoiqu’elles entrainent (72)la plus grande

partie des hommes communs (73)qui ne

dogmatisent que sur ces vains fondements
(74)sont renversJs par le moindre souffle

des pyrrhoniens. (75)On n’a qu’B voir leurs

livres ; (76)si l’on n’en est pas assez persua@

dJ (77)on le deviendra bien vite, (78)et peut@

Ltre trop. 

(79)Je m’arrLte B l’unique fort des dog@

matistes (80)qui est qu’en parlant (81)de bon@

ne foi et sincPrement (82)on ne peut douter

des principes naturels. 
(83)Contre quoi les pyrrhoniens oppo@

sent, en un mot, (84)l’incertitude de notre

origine (85)qui enferme celle de notre na@

ture. (86)A quoi les dogmatistes (87)sont en@

core B rJpondre (88)depuis que le monde

dure. 

{(89)Qui voudra s’Jclaircir plus au long

du pyrrhonisme (90)voie leurs livres. (91)Il en

sera bient^t persuadJ (92)et peut%Ltre trop.}

(93)VoilB la guerre ouverte (94)entre les

hommes, (95)oj il faut que chacun prenne

parti, (96)et se range nJcessairement ou au

dogmatisme (97)ou au pyrrhonisme. (98)Car

qui pensera demeurer neutre (99)sera pyrr@

honien par excellence. (100)Cette neutralitJ
est (101)l’essence de la cabale. (102)Qui n’est

pas contre eux (103)est excellemment pour

eux : (104)en quoi paraTt leur avantage.
(105)Ils ne sont pas pour eux@mLmes,
(106)ils sont neutres, indiffJrents, (107)sus@

pendus B tout (108)sans s’excepter.

(109)Que fera donc l’homme (110)en cet

Jtat? Doutera<@t@>il de tout, (111)dou@
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му, (111)в тому, що вона чуває, (112)що її

щипають, (113)припалюють? (114)У тому,

що вона сумнівається? (115)У тому, що

вона є?6* (116)Не можна заходити так да@

леко, (117)і я покладаю як факт, (118)що

ніколи не було (119)дійсно досконалого

піроніка. (120)Природа підтримує несп@

роможне раціо (121)і не дозволяє йому

химородити аж до такого.
(122)То чи скаже він, навпаки, (123)що

<цілком> певно посідає істину, (124)він,

котрий, якщо його приперти бодай тро@

хи, (125)не зможе показати жодних під@

тверджень того (126)і муситиме посла@

бити хватку? 
(127)То що ж людина за химера? (128)Що

за цікавина, що за потвора, що за хаос,
(129)що за суперечливий предмет, що за

диво? (130)Суддя усього, (131)немічний

хробак земний, (132)хранитель істини,
(133)клоака непевності й заблуду, (134)сла@

ва і відпадок всесвіту. 

(135)Хто розбереться у цій плутанині?

{(136)Це напевне перевищує догматизм, і

піронізм, (137)і всю людську філософію.
(138)Людина перевищує людину. (139)Отож,

погодьмося з піроніками (140)у тому, про

що вони стільки кричать, (141)що істина

нам неприступна, (142)що вона не наш

луп, (143)що вона зостається не на землі,
(144)що оселя її — небеса, (145)що вона по%

коїться у лоні Бога, (146)і що її можна

пізнати лише тією мірою, (147)якою Він

зволить її об’явитиVII. (148)Отож, дізнай%

мося про нашу істинну природу від нест%

вореної і втіленої істини.}

{(149)Не можна уникнути, (150)шукаю%

чи істини за допомогою раціо, (151)однієї

з цих трьох сект.}

{(152)Не можна бути піроніком (153)чи

академіком, не поскромлюючи природи,
(154)не можна бути догматиком, (155)не

відмовляючись від раціо.}
(156)Природа спантеличує (157)піро@

ніків {і академіків}, (158)а раціо спанте@

tera<@t@>il s’il veille, (112)si on le pince,
(113)si on le brfle, (114)doutera<@t@>il s’il

doute, (115)doutera<@t@>il s’il est. (116)On

n’en peut venir lB, (117)et je mets en fait
(118)qu’il n’y a jamais eu (119)de pyrrhonien

effectif parfait. (120)La nature soutient la

raison impuissante (121)et l’empLche d’ex@

travaguer jusqu’B ce point. 

(122)Dira<@t@>il donc au contraire (123)qu’il

possPde certainement la vJritJ (124)lui qui,

si peu qu’on le pousse, (125)ne peut en mon@

trer aucun titre (126)et est forcJ de l>cher

prise. 

(127)Quelle chimPre est@ce donc que

l’homme? (128)Quelle nouveautJ, quel

monstre, quel chaos, (129)quel sujet de con@

tradictions, quel prodige? (130)Juge de

toutes choses, (131)imbJcile ver de terre,
(132)dJpositaire du vrai, (133)cloaque d’in@

certitude et d’erreur, (134)gloire et rebut de

l’univers.
(135)Qui dJmLlera cet embrouillement?

{(136)Certainement cela passe le dogmatis%

me et pyrrhonisme, (137)et tout la philoso%

phie humaine. (138)L’homme passe l’homme.
(139)Qu’on accorde donc aux pyrrhoniens
(140)ce qu’ils ont tant criJ, (141)que la vJritJ
n’est pas de notre portJe, (142)ni de notre

gibier, (143)qu’elle ne demeure pas en terre,
(144)qu’elle est domestique du siel, (145)qu’el%

le loge dans le sein de Dieu, (146)et que l’on

ne la peut connaTtre qu’B mesure (147)qu’il

lui plaTt de la rJvJ ler. (148)Apprenons donc de

la vJritJ incrJJe et incarnJe notre vJritable

nature.

{(149)On ne peut Jviter (150)en cherchant

la vJritJ par la raison, (151)l’une de ces trois

sectes.}

{(152)On ne peut L tre pyrrhonien, (153)ni

academicien sans Jtouffer la nature, (154)on

ne peut L tre dogmatiste (155)sans renoncer B
la raison.} 

(156)La nature confond (157)les pyrrho@

niens {et les acedJmiciens} (158)et la raison
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личує догматиківVIII. (159)То що ж буде з

тобою, о людино, (160)що, вдаючись до

свого природного раціо, шукає своє іс@

тинне становище: (161)ти не можеш ані

уникнути однієї з тих {трьох} сект,
(162)ані продовжувати <постійно> пе@

ребувати в жодній. 
(163)Пізнай же, гордію, (164)яким пара@

доксом ти є для самого себе. (165)Упо@

корся, неспроможне раціо! (166)Замовк@

ни, немічна природо, (167)дізнайтеся, що

людина нескінченно перевищує людину
(168)і почуйте від свого вчителя (169)про

свій істинний стан, вам невідомий.
(170)Слухайте Бога.

{(171)Невже не ясно, як день, (172)що

становище людини подвійне? (173)Безпе%

речно.} ІХ (174)Бо, зрештою, якби люди@

на ніколи не зазнавала псування, (175)во@

на у своїй невинності гарантовано во@

лоділа б й істиною, й щастям, (176)а

якби людина завжди була тільки зіп@

сована, (177)вона б не мала жодної ідеї
(178)ані істини, ані блаженства. (179)Але

ото ми нещасливі — (180)більше ніж

якби наш стан був зовсім позбавле@

ний величі, — (181)ми маємо ідею щас@

тя, (182)але не в змозі досягти його.
(183)Ми відчуваємо образ правди, (184)а

посідаємо тільки брехню. (185)Наскіль@

ки ж є явним, що ми, нездатні як абсо@

лютно не відати, так і напевне знати,
(186)<колись> перебували на деякому

щаблі досконалості, (187)з якого, на

жаль, упали.

{(188)Збагнімо ж, що становище (189)лю%

дини подвійне.}X 

{(190)Збагнімо ж, що людина (191)не%

скінченно перевищує людину, (192)і без до%

помоги віри вона була б незбагненна сама

собі. (193)Бо хто ж не бачить, (194)що без

пізнання цього подвійного природного ста%

новища (195)ми були б у нездоланному не%

віданні (196)щодо істини своєї природи.}ХІ

(197)Проте дивовижно, (198)що таєм@

ниця, найодлегліша від нашого піз@

confond les dogmatiques. (159)Que devien@

drez@vous donc, ^ homme (160)qui cher@

chez quelle est votre vJritable condition par

votre raison naturelle, (161)vous ne pouvez

fuir une de ces {trois} sectes (162)ni subsister

dans aucune. 

(163)Connaissez donc, superbe, (164)quel

paradoxe vous Ltes B vous@mLme. (165)Hu@

miliez@vous raison impuissante ! (166)Tai@

sez@vous nature imbJcile (167)apprenez que

l’homme passe infiniment l’homme (168)et

entendez de votre maTtre (169)votre condi@

tion vJritable que vous ignorez. 
(170)Icoutez Dieu. 

{(171)N’est%il donc pas clair comme le jour
(172)que la condition de l’homme est double?
(173)Certainement.} (174)Car enfin si l’hom@

me n’avait jamais JtJ corrompu (175)il joui@

rait dans son innocence et de la vJritJ et de

la fJlicitJ avec assurance. (176)Et si l’hom@

me n’avait jamais JtJ que corrompu (177)il

n’aurait aucune idJe (178)ni de la vJritJ, ni

de la bJatitude. (179)Mais malheureux que

nous sommes (180)et plus que s’il n’y avait

point de grandeur dans notre condition,
(181)nous avons une idJe du bonheur (182)et

nous ne pouvons y arriver. (183)Nous sen@

tons une image de la vJritJ (184)et ne pos@

sJdons que le mensonge. (185)Incapables

d’ignorer absolument et de savoir certai@

nement, tant il est manifeste que nous
(186)avons JtJ dans un degrJ de perfection
(187)dont nous sommes malheureusement

dJchus. 

{(188)Concevons donc que la condition
(189)de l’homme est double.}

{(190)Concevons donc que l’homme (191)pas%

se infiniement l’homme (192)et qu’il Jtait in%

concevable B soi%mLme sans le secours de la

foi. (193)Car qui ne voit (194)que sans la con%

naissance de cette double condition de la

nature (195)on Jtait dans une ignorance in%

vincible (196)de la vJritJ de sa nature.}
(197)Chose Jtonnante cependant (198)que

le mystPre le plus JloignJ de notre con@
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нання, (199) таємниця успадкування

гріха, (200) — це річ, без якої ми не мо@

жемо мати (201)жодного пізнання нас

самих.
(202)Бо, безперечно, (203)ніщо так не

приголомшує нашого раціо, (204)як твер@

дження, що гріх першої людини (205)зро@

бив винними тих, (206)хто такий дале@

кий від цього джерела, (207)що виглядає

нездатним брати в ньому участь. (208)Та@

ке перетікання <гріха> (209)видається

нам не тільки неможливим. (210)Воно

виглядає ще й вельми несправедливим,
(211)бо що ж є супротивніше (212)прави@

лам нашої мізерної справедливості,
(213)ніж карати на віки дитятко, (214)не@

здатне виявити волю до гріха, (215)до яко@

го воно видається так мало причетним,
(216)гріха, скоєного за шість тисяч років

перед тимХІІ, (217)як воно стало в ньому

перебувати? (218)Певна річ, ніщо не вра@

жає нас так потужно, (219)як це вчення.
(220)Проте без цієї таємниці, (221)найне@

осягненнішої з усіх, (222)ми неосягнен@

ні самим собі. (223)Вузол нашого стано@

вища (224)бере свої закрути і звої (225)у

цій прірвіХІІІ. (226)Отож людина більше

незбагненна без цієї таємниці, (227)ніж

ця таємниця незбагненна для людини.

{(228)З чого видається, що Бог,
(229)прагнучи зробити трудність нашої

істоти (230)незрозумілою [inintelligible]

для нас самих, (231)сховав її вузол так ви%

соко, (232)або краще сказати, так низь%

ко, (233)щоб ми були нездатні до нього

дістатися. (234)Отож не через сповнену

зверхності бурхливу діяльність [agitation]

нашого раціо, (235)а через підкорення

раціо у простоті (236)ми можемо істинно

пізнати себе.}

{(237)Ці засади, міцно утверджені
(238)на непохитному авторитеті релігії,
(239)дають нам пізнати, (240)що існують

дві однаково незмінні істини віри. (241)Од%

на, що людина в стані творення (242)чи в

стані благодаті (243)піднесена над усією

naissance (199)qui est celui de la transmis@

sion du pJchJ (200)soit une chose sans

laquelle nous ne pouvons avoir (201)aucune

connaissance de nous@mLme. 
(202)Car il est sans doute (203)qu’il n’y a

rien qui choque plus notre raison (204)que

de dire que le peche du premier homme
(205)ait rendu coupables ceux (206)qui Jtant

si JloignJs de cette source (207)semblent

incapables d’y participer. (208)Cet Jcoule@

ment (209)ne nous paraTt pas seulement

impossible. (210)Il nous semble mLme tres

injuste (211) car qu’y a<@t@>il de plus con@

traire (212)aux rPgles de notre misJrable

justice (213)que de damner Jternellement

un enfant (214)incapable de volontJ pour

un pJchJ (215)ou il parait avoir si peu de

part, (216)qu’il est commis six mille ans

avant (217)qu’il fft en Ltre. (218)Certaine@

ment rien ne nous heurte plus rudement
(219)que cette doctrine. (220)Et cependant

sans ce mystPre, (221)le plus incomprJhen@

sible de tous (222)nous sommes incomprJ@

hensibles a nous@mLmes. (223)Le noeud de

notre condition (224)prend ses replis et ses

tours (225)dans cet abTme. (226)De sorte

que l’homme est plus inconcevable sans ce

mystPre, (227)que ce mystPre n’est incon@

cevable B l’homme.

{(228)D’oj il paraTt que Dieu (229)voulant

nous rendre la difficultJ de notre Ltre (230)in%

intelligible B nous%mLmes (231)en a cachJ le

nFud si haut (232)ou pour mieux dire si bas
(233)que nous Jtions bien incapables d’y ar%

river. (234)De sorte que ce n’est pas les super%

bes agitations de notre raison (235)mais par la

simple soumission de la raison (236)que nous

pouvons vJritablement nous connaitre.}

{(237)Ces fondements solidement Jtablis
(238)sur l’autoritJ inviolable de la religion
(239)nous font connaitre (240)qu’il y a deux

vJritJs de foi Jgalement constantes.
(241)L’une que l’homme dans l’Jtat de la

crJation, (242)ou dans celui de gr>ce, (243)est
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природою, (244)ніби уподібнена до Бога
(245)і упричетнена до божественності.
(246)Друга, що в стані зіпсуття (247)і гріха,
(248)вона втратила цей стан (249)і стала

подібною до скота. (250)Ці два тверджен%

ня однаково (251)надійні й певні.}

{(252)Святе Письмо явно їх нам виголо%

шує, (253)коли говорить у деяких місцях —
(254)deliciae meae esse cum filiis hominum* —
(255)effundam spiritum meum super omnem

carnem **, etc. — (256)dii estis ***. (257)В ін%

ших же воно говорить <так>: (258)omnis

caro foenum ****, (259)homo assimilatus est

jumentis insipientibus et similis factus est

illis *****, (260)dixi in corde meo de filiis

hominum ****** — eccle. 3.}

{(261)З цього видається ясним, (262)що

людина через благодать стала ніби по%

дібна до Бога (263)і упричетнена до Його

божественності, (264)й що без благодаті
(265)вона вважається подібною (266)до

ницих скотів.}

135�469
Я відчуваю, (2)що я міг би й не бути,

(3)бо я полягає в моєму мисленні 1*;
(4)отже, того я, який мислить, (5)не бу@

ло б, (6)якби мою неньку вбили, (7)перш

ніж я дістав душу, (8)отже, я не є не@

обхідною істотою. (9)Так само я не є ані

вічним, ані нескінченним, (10)але я доб@

ре бачу, (11)що є в природі істота (12)не@

обхідна, вічна і нескінченна2*. 

148�425
Частина друга. 
(2)Що людина без віри (3)не може

пізнати ані істинного блага 1*, (4)ані

справедливості. 

JlevJ au%dessus de toute la nature, (244)rendu

comme semblable B Dieu (245)et participant

de la divinitJ. (246)L’autre qu’en l’Jtat de la

corruption, (247)et du pJchP, (248)il est dJchu

de cet Jtat (249)et rendu semblable aux bLtes.
(250)Ces deux propositions sont Jgalement
(251)fermes et certaines.}

{(252)L’Icriture nous les dJclare mani%

festement (253) lorsqu’elle dit en quelques

lieux — (254)deliciae meae esse cum filiis

hominum — (255)effundam spiritum meum

super omnem carnem, etc. — (256)dii estis.
(257)Et qu’elle dit en d’autres: (258)omnis

caro foenum, (259)homo assimilatus est

jumentis insipientibus et similis factus est

illis, (260)dixi in corde meo de filiis homin%

um — eccle. 3.}

{(261)Par oj il paraTt clairement (262)que

l’homme par la gr>ce est rendu comme sem%

blable B Dieu (263)et participant de sa divi%

nite, (264)et que sans la gr>ce (265)il est censJ
semblable (266)aux bLtes brutes.} 

135�469
Je sens (2)que je puis n’avoir point JtJ,

(3)car le moi consiste dans ma pensJe;
(4)donc moi qui pense (5)n’aurais point JtJ,
(6)si ma mJre eft JtJ tuJe (7)avant que j’eus@

se JtJ animJ, (8)donc je ne suis pas un Ltre

nJcessaire. (9)Je ne suis pas aussi Jternel ni

infini, (11)mais je vois bien (11)qu’il y a dans

la nature un Ltre (12)nJcessaire, Jternel et

infini.

148�425
Seconde partie. 
(2)Que l’homme sans la foi (3)ne peut

connaTtre le vrai bien, (4)ni la justice. 

*«Радість же моя — із синами людськими» ХІV(лат.).
**«Виллю Я Духа Мого на кожну плоть» ХV(лат.).

***Пс. 81: 6 (за Огієнком 82: 6): «<Я сказав був:> “Ви — боги, <і сини ви Всевишнього

всі [...]”>» (лат.).
****Іс. 40: 6 : «Всяке тіло — трава, <всяка ж слава — як цвіт польовий>» (лат.).

*****«Людина уподібнена тупій звірині й створена подібною до неї» ХVІ(лат.).
******«Сказав я в серці своєму про синів людських» ХVІІ(лат.).
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(5)Усі люди прагнуть бути щасливи@

ми І. (6)Тут немає винятку, (7)наскільки

б різні засоби вони не застосовували.
(8)Всі змагають до цієї мети. (9)Те, що

одні йдуть на війну, (10)а інші — ні,
(11)виникає в обох з цього ж бажання,
(12)на яке вони по@різному дивляться.
(13)Воля ніколи не робить найменшого

кроку (14)інакше, як до цієї мети. (15)Це

мотив усіх учинків усіх людей, (16)на@

віть тих, хто збирається вішатись.

(17) А все ж, (18) хоча й збігла безліч літ,
(19)ніхто без віри не дійшов до того

пункту, (20)якого всі безперервно праг@

нуть. (21)У всіх краях, за всіх часів, за

всякого віку і стану всі скаржаться: вла@

дарі, підданці, шляхта і простолюд, мо@

лоді, старі, сильні, слабкі, вчені й неу@

ки, здорові й хворі. 
(22)Така тривала, така постійна й од@

номанітна проба (23)мала б нас пере@

конати в нашій неспроможності (24)до@

сягнути блага нашими власними зусил@

лями. (25)Але приклад мало нас повчає.
(26)Він не є ніколи так досконало подіб@

ний, (27)щоб не було якоїсь тонкої різ@

ниці, (28)тому ми очікуємо, (29)що цього

разу наше очікування не зазнає розча@

рування, (30)як <зазнало> іншого <ра@

зу>. (31)Таким чином, теперішнє ніколи

нас не задовольняє, (32)а досвід — ошу@

кує (33)і, від лиха до лиха, (34)веде до

смерті, (35)їхнього вічного апогею. 
(36)Отож, про що нам кричать (37)оте

жадання й ота неспроможність, (38)як

не про те, що колись існувало в людині

істинне щастя, (39)по якому залишили@

ся нам тепер знак і цілковито порожній

слід, (40)і що даремно людина силку@

ється (41)заповнити його всім, що її

оточує, (42)шукаючи у відсутніх речах

допомоги, (43)якої не дістаємо від при@

сутніх ІІ, (44)але вони тут нездатні <за@

радити>, (45)бо те нескінченне провал@

ля може заповнити (46)єдино предмет

(5)Tous les hommes recherchent d’Ltre

heureux. (6)Cela est sans exception, (7)quel@

ques diffJrents moyens qu’ils y emploient.
(8)Ils tendent tous B ce but. (9)Ce qui fait

que les uns vont B la guerre (10)et que les

autres n’y vont pas (11)est ce mLme dJsir
(12)qui est dans tous les deux accompagnJ
de diffJrentes vues. (13)La volontJ fait ja@

mais la moindre dJmarche (14)que vers cet

objet. (15)C’est le motif de toutes les

actions de tous les hommes, (16)jusqu’B
ceux qui vont se pendre. 

(17)Et cependant (18)depuis un si grand

nombre d’annJes (19)jamais personne, sans

la foi, n’est arrivJ B ce point (20)ou tous vi@

sent continuellement. (21)Tous se plaignent,

princes, sujets, nobles, roturiers, vieux, jeu@

nes, forts, faibles, savants, ignorants, sains,

malades de tous pays, de tous les temps, de

tous >ges, et de toutes conditions. 
(22)Une Jpreuve si longue si continuelle

et si uniforme (23)devrait bien nous conva@

incre de notre impuissance (24)d’arriver au

bien par nos efforts. (25)Mais l’exemple no@

us instruit peu. (26)Il n’est jamais si par@

faitement semblable (27)qu’il n’y ait quel@

que dJlicate diffJrence (28)et c’est de la que

nous attendons (29)que notre attente ne

sera pas dJHue en cette occasion (30)com@

me en l’autre, (31)et ainsi le prJsent ne nous

satisfaisant jamais, (32)l’expJrience nous pi@

pe, (33)et de malheur en malheur (34)nous

mJne jusqu’B la mort (35)qui en est un comb@

le Jternel.
(36)Qu’est@ce donc que nous crie

(37)cette aviditJ et cette impuissance (38)si@

non qu’il y a eu autrefois dans l’homme

un vJritable bonheur, (39)dont il ne lui

reste maintenant que la marque et la trace

toute vide (40)et qu’il essaye inutilement
(41)de remplir de tout ce qui l’environne,
(42)recherchant des choses absentes le

secours (43)qu’il n’obtient pas des prJ@

sentes, (44)mais qui en sont toutes inca@

pables (45)parce que ce gouffre infini ne

peut Ltre rempli (46)que par un objet infini
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нескінченний і незмінний, (47)себто

Сам лише Бог. 
(48)Він один є істинним благом люди@

ни. (49)І відколи Він її покинув, (50)в

природі, дивна річ, немає нічого, (51)що

було б здатне заступити їй Його: (52)зо@

рі, небо, земля, стихіїІІІ, рослини, капус@

та, цибуля, (53)тварини, комахи, телята,

змії ІV, лихоманкаV, (54)чума, війна, го@

лод, пороки, перелюбство, кровоблуд.
(55)І відтоді, як людина втратила істин@

не благо, (56)все може їй ним здаватися,
(57)навіть самознищення, (58)хоч воно

таке супротивне Богу, раціо й усій

природі. 
(59)Одні шукають це благо у владі,

(60)інші — у цікавинах і науках, (61)тре@

ті — у любострастіVІ. 
(62)Інші ж, дійсно ближчі до нього,

(63)вважали, що це всезагальне і бажане

всіма людьми благо з необхідності (64)не

має міститися в якійсь окремій речі,
(65)яку може посідати тільки один (66)і

яка, коли її поділити, (67)більше засмучує

свого власника (68)браком частки, котрої

йому збуває, (69)ніж його задовольняє
(70)посіданням тієї, котра йому нале@

жить. (71)Вони осягнули, що істинне

благо має бути таке, (72)щоб усі могли

його посідати нараз, (73)без ущуплення і

заздростіVІІ, (74)й щоб ніхто не міг його

втратити всупереч своїй воліVІІІ, (75)ра@

ція ж їхня в тому, (76)що скоро це бажан@

ня природне для людини, (77)бо з необ@

хідності наявне в усіх (78)і його не можна

не мати, (79)звідси вони висновуть… 

149�430 І

Д<ля>. П<ор@>. Р<оялю> ІІ. (2)Поча@

ток після пояснення неосягненності.
(3)Велич і мізерія людини (4)так впада@

ють в око, (5)що істинна релігія з не@

обхідності (6)мусить навчати нас про

те, що в людині є і (7)якесь велике на@

чало величі, (8)і якесь велике начало

мізерії. 

et immuable, (47)c’est@B@dire que par Dieu

mLme. 
(48)Lui seul est son vJritable bien. (49)Et

depuis qu’il l’a quittJ (50)c’est une chose

Jtrange qu’il n’y a rien dans la nature (51)qui

n’ait JtJ capable de lui en tenir la place,
(52)astres, ciel, terre, JlJments, plantes,

choux, poireaux, (53)animaux, insectes,

veaux, serpents, fiPvre, (54)peste, guerre, fa@

mine, vices, adultPre, inceste. (55)Et depuis

qu’il a perdu le vrai bien (56)tout Jgalement

peut lui paraTtre tel (57)jusqu’B sa destruc@

tion propre, (58)quoique si contraire B Dieu,

B la raison et B la nature tout ensemble. 

(59)Les uns le cherchent dans l’autoritJ,
(60)les autres dans les curiositJs et dans les

sciences, (61)les autres dans les voluptJs.
(62)D’autres qui en ont en effet plus ap@

prochJ (63)ont considJrJ que il est neces@

saire que ce bien universel que tous les hom@

mes dJsirent (64)ne soit dans aucune des

choses particuliPres (65)qui ne peuvent Ltre

possJdJes que par un seul (66)et qui Jtant

partagJes (67)affligent plus leurs possesseurs
(68)par le manque de la partie qu’ils n’ont

pas, (69)qu’elles ne les contentent (70)par la

jouissance de celle qui lui appartient. (71)Ils

ont compris que le vrai bien devait Ltre tel
(72)que tous pussent le possJder B la fois
(73)sans diminution et sans envie, (74)et que

personne ne le pft perdre contre son grJ,
(75)et leur raison est (76)que ce dJsir etant

naturel B l’homme (77)puisqu’il est nJces@

sairement dans tous (78)et qu’il ne peut pas

ne le pas avoir, (79)ils en concluent...

149�430
A. P. R. (2)Commencement, aprPs avoir

expliquJ l’incomprehJnsibilitJ.
(3)Les grandeurs et les misPres de l’hom@

me (4)sont tellement visibles (5)qu’il faut

nJcessairement que la vJritable religion
(6)nous enseigne et qu’il y a (7)quelque grand

principe de grandeur en l’homme (8)et

qu’il y a un grand principe de misPre.
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(9)Ще треба, щоби вона здала нам

справу (10)з цих дивних суперечностей. 
(11)Щоби зробити людину щасливою,

вона повинна їй показати, (12)що існує

Бог, (13)що ми зобов’язані Його любити,
(14)що наше істинне щастя(15) — бути в

Ньому, (16)а єдине нещастя наше(17) —

бути відокремленими від Нього, (18)во@

на мусить визнати, (19)що ми сповнені

пітьми, (20)яка нам заважає (21)пізнавати

і любити Його; (22)і що ми сповнені

неправедності через те, що обов’язки

наші кажуть нам любити Бога, а пожад@

ливість відвертає нас від цього. (23)Вона

повинна нам здати справу (24)з цих суп@

ротивностей, (25)що існують між нами й

Богом (26)і між нами й нашим власним

благом. (27)Вона повинна нам указати

ліки (28)на ці неспроможності (29)і спо@

сіб добути ці ліки. (30)Дослідімо щодо

цього (31)всі релігії світу (32)і погляньмо,

чи є опріч християнської інша, (33)яка б

удовольняла ці вимоги. 
(34)Чи удовольнятимуть їх філософи,

(35)які пропонують <вважати> всеосяж@

ним благом (36)ті блага, що є в нас са@

мих? (37)Чи знайшли вони ліки на нашу

недолю? (38)Чи вилікує зарозумілість

людини (39)той, хто її поставить на рівні

з Богом ІІІ? (40)А ті, хто прирівнює нас

до скотів, (41)і магометани, які видавали

нам (42)земні почуття за всеохопне бла@

го, (43)навіть у вічності, (44)чи дали вони

нам ліки на нашу пожадливість ІV? 
(45)Яка ж релігія навчить нас (46)зці@

лювати гордість і пожадливість? (47)Яка

ж релігія вкаже нам, врешті, (48)наше

благо, наші обов’язки, (49)слабкості,

які нас відвертають від цих обов’язків,
(50)причину цих слабкостей, (51)ліки,

здатні їх зцілити, (52)і спосіб знайти ці

ліки? (53)Всі інші релігії на це не спро@

моглися. (54)Погляньмо ж, що вчинить

Премудрість Божа. 
(55)Не чекайте, о люди, рече вона,

(56)ані істини, ані розради від людей.

(9)Il faut encore qu’elle nous rende rai@

son (10)de ces Jtonnantes contrariJtJs. 
(11)Il faut que pour rendre l’homme heu@

reux elle lui montre (12)qu’il y a un Dieu,
(13)qu’on est obligJ de l’aimer, (14)que

notre vraie fJlicitJ (15)est d’Ltre en lui,
(16)et notre unique mal (17)d’Ltre sJparJ de

lui, (18)qu’elle reconnaisse (19)que nous

sommes pleins de tJnPbres (20)qui nous

empLchent (21)de le connaTtre et de l’ai@

mer, (22)et qu’ainsi nos devoirs nous oblig@

eant d’aimer Dieu et nos concupiscences

nous en dJtournant nous sommes pleins

d’injustice. (23)Il faut qu’elle nous rende

raison (24)de ces oppositions (25)que nous

avons B Dieu (26)et B notre propre bien.
(27)Il faut qu’elle nous enseigne les remPdes
(28)B ces impuissances (29)et les moyens

d’obtenir ces remPdes. (30)Qu’on examine

sur cela (31)toutes les religions du monde
(32)et qu’on voie s’il y en a une autre que la

chrJtienne (33)qui y satisfasse.

(34)Sera@ce les philosophes (35)qui nous

proposent pour tout bien (36)les biens qui

sont en nous? (37)Ont@ils trouvJ le remPde

B nos maux? (38)Est@ce avoir guJri la prJ@

somption de l’homme (39)que de l’avoir

mis B l’Jgal de Dieu? (40)Ceux qui nous ont

JgalJ aux bLtes (41)et les mahomJtans qui

nous ont donnJ (42)les plaisirs de la terre

pour tout bien, (43)mLme dans l’JternitJ,
(44)ont@ils apportJ le remJde B nos concu@

piscences? 
(45)Quelle religion nous enseignera donc

(46)B guJrir l’orgueil, et la concupiscence?
(47)Quelle religion enfin nous enseignera
(48)notre bien, nos devoirs, (49)les faibles@

ses qui nous en dJtournent, (50)la cause de

ces faiblesses, (51)les remPdes qui les peu@

vent guJrir, (52)et le moyen d’obtenir ces

remPdes. (53)Toutes les autres religions ne

l’ont pu. (54)Voyons ce que fera la sagesse

de Dieu. 
(55)N’attendez point, dit@elle, ^ hommes,

(56)ni vJritJ, ni consolation des hommes.
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(57)Я є та, яка уформувала вас, (58)і я од@

на можу вас навчити, (59)чим є ви.
(60)Але тепер ви вже не в тому стані,

(61)в якому я вас уформувала. (62)Я сот@

ворила людину святою, невинною, дос@

коналою, (63)наповнила її світлом і ро@

зумінням; (64)сповістила їй свою славу
(65)і свої диваV. (66)Око людини спогля@

дало (67)тоді могутність Божу. (68)Вона

не була тоді у тій пітьмі, (69)яка її за@

сліплює, (70)ні в тих смертності й мізе@

рії, (71)які її cмутять. 
(72)Проте вона не могла винести

стільки слави, (73)не впавши в зарозу@

мілість; (74)вона захотіла зробитися са@

ма своїм центром (75)і незалежною від

моєї помочі. (76) Вона вийшла з@під мо@

го панування (77)і рівнялася зі мною,
(78) віддавшись бажанню знаходити
(79)своє щастя у самій собі; (80)відтак я

покинула її саму (81)і, бунтуючи під@

леглу їй твар, (82)зробила з останньої

ворогів їй, (83)отож нині людина сама

стала подібною до скотів (84)і такою

далекою від мене, (85)що в неї зостало@

ся лише невиразне знання про свого

Творця; (86)так усе її знання пригасло

або збурилося. (87)Почуття, незалежні

від раціо, (88)а часто і його господарі,
(89)потягли її шукати втіхVІ. (90)Всяка

твар або засмучує, або спокушає її (91)і

панує над нею, (92)підкорюючи її своєю

силою (93)або причаровуючи своїми

знадамиVІІ, (94)і це панування ще жах@

ливіше (95)і образливіше. (96)Ось у яко@

му стані люди сьогодні. (97)Від щастя

їхньої первісної природи у них зоста@

ється ще якийсь неспроможний ін@

стинкт, (98)і <водночас> вони тонуть
(99)у напастях засліплення і пожадли@

вості, (100)які стали їхньою другою при@

родою. 
(101)<Виходячи> з цього принципу,

(102)що я вам відкриваю, (103)можете

розпізнати причину стількох супереч@

ностей, (104)які дивували всіх людей

(57)Je suis celle qui vous ai formJs (58)et qui

puis seule vous apprendre (59)qui vous Ltes. 
(60)Mais, vous n’Ltes plus maintenant en

l’Jtat (61)oj je vous ai formJs. (62)J’ai crJJ
l’homme saint, innocent, parfait ; (63)je l’ai

rempli de lumiPre et d’intelligence, (64)je

lui ai communique ma gloire (65)et mes

merveilles. (66)L’oeil de l’homme voyait
(67)alors la majestJ de Dieu. (68)Il n’Jtait

pas alors dans les tJnPbres (69)qui l’aveug@

lent, (70)ni dans la mortalitJ et dans les

misPres (71)qui l’affligent. 
(72)Mais il n’a pu soutenir tant de gloire

(73)sans tomber dans la prJsomption. (74)Il

a voulu se rendre centre de lui@mLme (75)et

independant de mon secours. (76)Il s’est

soustrait de ma domination (77)et s’Jgalant

B moi (78)par le dJsir de trouver (79)sa fJ@

licitJ en lui@mLme (80)je l’ai abandonnJ B
lui, (81)et rJvoltant les crJatures qui lui

Jtaient soumises, (82)je les lui ai rendues

ennemies, (83)en sorte qu’aujourd’hui

l’homme est devenu semblable aux bLtes,
(84)et dans un tel Jloignement de moi
(85)qu’B peine lui reste<@t@>il une lumiPre

confuse de son auteur (86)tant toutes ses

connaissances ont JtJ Jteintes ou troub@

lJes. (87)Les sens indJpendants de la raison
(88)et souvent maTtres de la raison (89)l’ont

emportJ a la recherche des plaisirs. (90)Tou@

tes les crJatures ou l’affligent ou le tentent,
(91)et dominent sur lui (92)ou en le soumet@

tant par leur force (93)ou en le charmant

par leur douceur, (94)ce qui est une domi@

nation plus terrible (95)et plus injurieuse.
(96)Voila l’Jtat ou les hommes sont aujour@

d’hui. (97)Il leur reste quelque instinct

impuissant du bonheur de leur premiPre

nature, (98)et ils sont plongJs (99)dans les

misPres de leur aveuglement et de leur con@

cupiscence (100)qui est devenue leur sec@

onde nature.
(101)De ce principe (102)que je vous ouvre

(103)vous pouvez reconnaTtre la cause de

tant de contrariJtJs (104)qui ont JtonnJ to@

us les hommes (105)et qui les ont partagJs
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(105)і поділяли їх між такими різними

почуттями. (106)Тепер зважте всі порухи

величі й слави, (107)що їх проба стількох

напастей не може притлумити, (108)і

погляньте, чи причина цього не повин@

на (109)таїтися в якійсь іншій природі. 
(110)Д.П.Р. Назавтра. ПрозопопеяVІІІ.
(111)Даремно, о люди, (112)шукаєте ви

в собі самих (113)засобів проти своїх на@

пастей. (114)Усе світло ваших знань
(115)може дати пізнати тільки те, (116)що

не в собі самих (117)знайдете істину і

благо. (118)Філософи обіцяли вам це,
(119)але не змогли цього виконати.
(120)Вони не знають ані вашого істин@

ного блага, (121)ані того, яким є {ваш

істинний стан. (122)Одна я можу навчи%

ти вас цих речей (123)і того, чим є ваше

істинне благо, (124)і я викладаю їх тим,

хто мене слухає. (125)Книги, вкладені

мною в руки людей, (126)відкривають ос%

таннім їх вельми чітко, (127)але я не волі%

ла, (128)щоб це пізнання було настільки від%

критим. (129)Я навчаю людей того, (130)що

може зробити їх щасливими. (131)Чому від%

мовляєтеся ви мене слухати?}. 

{(132)Не шукайте вдоволення на землі,
(133)не сподівайтесь ні на що від людей,
(134)ваше благо — лише у Богові, (135)суве%

ренне ж щастя полягає в тому, (136)щоби

пізнавати Бога, (137)єднатись із Ним на%

завжди у вічності. (138)Ваш обов’язок —
(139)любити Його всім вашим серцем.
(140)Він створив вас...} ІХ

(141)Як могли б вони дати ліки на ва@

ші недуги, (142)яких навіть не пізнали?
(143)Ваші головні хвороби — (144)гор@

дість, яка віддаляє вас од Бога, (145)і

пожадливість, що вас в’яже до землі;
(146)вони ж уміли тільки підсичувати
(147)принаймні одну з цих хвороб Х.
(148)Якщо вони вам указували Бога як

ціль, (149)то щоб тільки живити вашу пи@

ху; (150)вони змусили вас думати, (151)що

ви подібні до Нього (152)і, за своєю при@

родою, відповідні ЙомуХІ. (153) Ті ж, хто

en de si divers sentiments. (106)Observez

maintenant tous les mouvements de gran@

deur et de gloire (107)que l’Jpreuve de tant

de misPres ne peut Jtouffer (108)et voyez s’il

ne faut pas que la cause en (109)soit en une

autre nature.
(110)A. P. R. Pour demain. ProsopopJe.
(111)C’est en vain, ^ hommes, (112)que

vous cherchez dans vous@mLme (113)les re@

mPdes B vos misPres. (114)Toutes vos lumiP@

res (115)ne peuvent arriver qu’B connaitre
(116)que ce n’est point dans vous mLme
(117)que vous trouverez ni la vJritJ ni le bien.

(118)Les philosophes vous l’ont promis
(119)et ils n’ont pu le faire. (120)Ils ne savent

ni quel est votre vJritable bien, (121)ni quel

est {votre vJritable Jtat. (122)Je suis la seul

qui puis vous apprendre ces choses, (123)et

quel est votre vJritable bien, (124)et je les en%

seigne B ceux qui m’Jcoutent. (125)Les livres

que j’ai mis entre les mains des hommes
(126)les dJcouvrent bien nettement, (127)mais

je n’ai pas voulu (128)que cette connaissance

fft si ouverte. (129)J’apprends aux hommes
(130)ce qui les peut rendre heureux. (131)Pour%

quoi refusez%vous de m’ouVr?}.

{(132)Ne cherchez pas de satisfaction dans

la terre, (133)n’esperJz rien des hommes,
(134)votre bien n’est qu’en Dieu, (135)et la

souveraine fJlicitJ consiste (136)B connaTtre

Dieu, (137)B s’unir B lui pour jamais dans l’J%

ternitJ. (138)Votre devoir est (139)B l’aimer de

tout votre c ur. (140)Il vous a crJJs...}

(141)Comment auraient@ils donnJ des re@

mPdes B vos maux (142)qu’ils n’ont pas seu@

lement connus. (143)Vos maladies princi@

pales sont (144)l’orgueil qui vous soustrait

de Dieu, (145)la concupiscence qui vous

attache B la terre ; (146)et ils n’ont fait autre

chose qu’entretenir (147)au moins l’une de

ces maladies. (148)S’ils vous ont donnJ
Dieu pour objet (149)ce n’a JtJ que pour

exercer votre superbe ; (150)ils vous ont fait

penser (151)que vous lui Jtiez semblables
(152)et conformes par votre nature. (153)Et
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бачив марноту цих зазіхань, (154)вкида@

ли вас у другу прірву, (155)даючи вам

зрозуміти, (156)що природа ваша схожа
(157)на природу скотів, (158)і казали вам

шукати ваше благо у пожадливостях,
(159)які є уділом скотів. (160)То, звичай@

но, не спосіб, (161)щоб вас вилікувати

від ваших несправедливостей, (162)яких

ці мудреці не знають зовсім. (163)Я одна

можу дати вам зрозуміти, (164)хто ви

такі, це… 

{(165)Я не вимагаю (166)від вас сліпої

довіри.} 
(167)Адам, І.Х. 
(168)Якщо ви єднаєтеся з Богом, (169)то

завдяки благодаті, (170)а не природі. 
(171)Якщо ви принижуєте себе <перед

Богом>, (172)то завдяки каяттю, (173)а не

природіХІІ. 
(174)Отже, ця подвійна здібністьХІІІ.
(175)Ви не в тому стані, (176)в якому

вас сотвореноХІV. 
(177)Скоро обидва ці стани перед ва@

ми, (178)не може бути, (179)щоб ви їх не

розпізнали. 
(180)Стежте за своїми <душевними>

рухами. (181)Вдивіться в себе (182)і ви

побачите, (183)чи не знайдеться там ви@

разних рис (184)тих двох природ. 
(185)Чи вмістилося б стільки супереч@

ностей (186)у простому суб’єкті? 
(187)Неосягненне1*. 
(188)Усе, що є неосягненним, (189)не

припиняє <від того> бути. (190)Нескін@

ченне число, (191)нескінченний простір,

рівний скінченномуХV. 
(192)Неймовірно, що Бог єднається з

нами. 
(193)Це міркування виснуване (194)ли@

ше з погляду нашої ницості, (195)але як@

що висновуєте його достатньо щиро,
(196)ідіть за ним так далеко, (197)як я, і

визнайте, (198)що ми дійсно є так низь@

ко, (199)що аж ніяк не здатні самі пізна@

ти, (200)чи може Його милосердя (201)зро@

бити нас здатними до <цього єднання>

ceux qui ont vu la vanitJ de cette prJten@

tion (154)vous ont jetJ dans l’autre prJcipice
(155)en vous faisant entendre (156)que votre

nature Jtait pareille (157)B celle des bLtes
(158)et vous ont portJ B chercher votre bien

dans les concupiscences (159)qui sont le

partage des animaux. 
(160)Ce n’est pas lB le moyen (161)de vous

guJrir de vos injustices (162)que ces sages

n’ont point connues. (163)Je puis seule vous

faire entendre (164)qui vous Ltes, ce... 

{(165)Je ne demande pas (166)de vous une

crJance aveugle.}
(167)Adam, J.@C. 
(168)Si on vous unit B Dieu (169)c’est par

gr>ce, (170)non par nature. 
(171)Si on vous abaisse (172)c’est par pJni@

tence, (173)non par nature. 

(174)Ainsi cette double capacitJ. 
(175)Vous n’Ltes pas dans l’Jtat (176)de

votre crJation. 
(177)Ces deux Jtats Jtant ouverts (178)il est

impossible (179)que vous ne les recon@

naissiez pas. 
(180)Suivez vos mouvements. (181)Obser@

vez@vous vous@mLme (182)et voyez (183)si

vous n’y trouverez pas les caractPres vivants
(184)de ces deux natures. 

(185)Tant de contradictions se trouverai@

ent@elles (186)dans un sujet simple?
(187)IncomprJhensible. 

(188)Tout ce qui est incomprJhensible
(189)ne laisse pas d’Ltre. (190)Le nombre in@

fini, (191)un espace infini Jgal au fini. 

(192)Incroyable que Dieu s’unisse B nous.

(193)Cette considJration n’est tirJe
(194)que de la vue de notre bassesse, (195)ma@

is si vous l’avez bien sincJre, (196)suivez@la

aussi loin (197)que moi et reconnaissez
(198)que nous sommes en effet si bas
(199)que nous sommes par nous@mLmes

incapables de connaTtre (200)si sa mi@

sJricorde ne peut pas nous (201)rendre
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з Ним. (202)Бо мені хотілося б знати,
(203)звідки ця тварина, (204)яка визнає

себе такою слабкою, (205)отримує право

міряти милосердя Боже (206)і ставити

йому межі, (207)взяті з власної фантазії.
(208)Чим є Бог, людина знає так само по@

гано, (209)як і те, чим є вона сама. (210)І

геть стривожена виглядом власного

стану, (211)вона ще насмілюється гово@

рити, (212)що Бог не може зробити її

здатною (213)прилучатися до Нього!
(214)Але я хотіла б її запитати, (215)чи

Бог вимагає від неї чогось іншого,
(216)крім того, щоби вона Його любила

і знала, (217)а також — чому вона гадає,
(218)що Бог не може зробитися приступ@

ним (219)її пізнанню і любові, (220)адже,

оскільки вона з природи здатна до лю@

бові й пізнання, (221)то, немає сумніву,

вона знає принаймні, що вона є2* (222)і

що любить щось. (223)Тому, якщо люди@

на бачить щось (224)у тій пітьмі, в якій

перебуває, (225)і якщо знаходить якийсь

предмет любові (226)серед земних ре@

чей, (227)чому, якщо Бог дасть їй якийсь

промінець Своєї сутності, (228)не буде

вона здатна пізнавати і любити Його у

той спосіб, (229)в який Йому вгодно

прилучитися до нас? (230)Отож, у такого

штибу розмірковуваннях, безперечно,

є нестерпна зарозумілість, (231)хоча во@

ни й видаються заснованими на позір@

ній упокореності, (232)яка <насправді>

не є ані щирою, ані відповідною раціо,
(233)якщо не дає нам відверто визнати,
(234)що, не знаючи з самих себе, хто ми

такі, (235)ми можемо про це довідатися

тільки від Бога.
(236)Я не збираюся вимагати від вас

підпорядкувати мені (237)свою довіру без

<жодної> рації (238)і не збираюся підко@

ряти вас тиранічно. (239)Не збираюся я

також (240)подавати вам рації всіх речей.
(241) А щоби узгодити ці суперечності,
(242)я збираюся дати вам ясно побачити,
(243)за допомоги переконливих доказів,

capables de lui. (202)Car je voudrais savoir
(203)d’od cet animal (204)qui se reconnaTt
si faible (205)a le droit de mesurer la mi@

sJricorde de Dieu (206)et d’y mettre les

bornes (207)que sa fantaisie lui suggPre.
(208)Il sait si peu ce que c’est que Dieu
(209)qu’il ne sait pas ce qu’il est lui@mLme.
(210)Et tout troublJ de la vue de son propre

Jtat (211)il ose dire (212)que Dieu ne le peut

pas rendre capable (213)de sa communi@

cation. 
(214)Mais je voudrais lui demander (215)si

Dieu demande autre chose de lui (216)sinon

qu’il l’aime et le connaisse, (217)et pour@

quoi il croit (218)que Dieu ne peut se rendre
(219)connaissable et aimable B lui (220)puis@

qu’il est naturellement capable d’amour et

de connaissance, (221)il est sans doute qu’il

connaTt au moins qu’il est (222)et qu’il aime

quelques choses. (223)Donc s’il voit quelque

chose (224)dans les tJnPbres oj il est (225)et

s’il trouve quelque sujet d’amour (226)parmi

les choses de la terre, (227)pourquoi si Dieu

lui dJcouvre quelque rayon de son essence,
(228)ne sera<@t@>il pas capable de le con@

naTtre et de l’aimer en la maniPre (229)qu’il

lui plaira se communiquer B nous. (230)Il y

a donc sans doute une prJsomption insup@

portable dans ces sortes de raisonnements,
(231)quoiqu’ils paraissent fondJs sur une

humilitJ apparente, (232)qui n’est ni sin@

cPre, ni raisonnable (233)si elle ne nous fait

confesser (234)que ne sachant de nous@mL@

mes qui nous sommes (235)nous ne pouvons

l’apprendre que de Dieu. 

(236)Je n’entends pas que vous soumet@

tiez (237)votre crJance B moi sans raison,
(238)et ne prJtends pas vous assujettir avec

tyrannie. (239)Je ne prJtends pas aussi
(240) vous rendre raison de toutes choses.
(241)Et pour accorder ces contrariJtJs
(242)j’entends vous faire voir clairement
(243)par des preuves convaincantes (244)des
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(244)божественні ознаки в мені, (245)які б

вас переконали в тому, (246)що я є, (247)і

здобули б мені авторитет дивами і дока@

зами, (248)які ви не зможете відкинути,
(249)а відтак повірите у речі, (250)яких я

вас навчаю, (251)скоро не знайдете жод@

ної причини для відкидання їх ХVІ,
(252)хіба тієї, що не можете (253) з самих

себе пізнати, (254)існують вони, чи ні. 
(255)Бог хотів відкупити людей (256)і від@

крити спасіння тим, (257)хто Його шукав,
(258)але люди виявляються настільки

недостойними, (259)що цілком справед@

ливо, (260)щоб, з причини їхньої зачер@

ствілості <сердечної>, Бог відмовив де@

яким у тому, (261)чого вділяє іншим через

милосердя, (262)якого вони не заслужили.
(263)Якби побажав здолати упертість

найзачерствіліших <серцем>, (264)Він міг

би зробити це, (265)відкривши Себе їм

так явно, (266)що вони не могли б сумні@

ватися в істинності Його сутності, (267)так,

як з’явиться Він в останній день, (268)у

такому блиску перунів (269)і такому пе@

ревороті природи, (270)що мертві воск@

реснуть (271)і найсліпіші побачать Його.
(272)Але не в такий спосіб (273)побажав

Він з’явитись у Своє тихомирне при@

шестя; (274)а що багато людей (275)вия@

вилися недостойними Його великодуш@

ності, (276)то Він хотів залишити їх поз@

бавленими того блага, (277)якого вони не

хочуть. (278)Тому було б <вельми> несп@

раведливо, (279)якби Він явив Себе у спо@

сіб явно божественний (280)і здатний ціл@

ковито переконати всіх людей; (281)але

не було б також справедливим, (282)як@

би Він прибув у спосіб настільки прихо@

ваний, (283)щоб Його не могли впізнати

ті, (284)хто б щиро Його шукав. (285)Він

волів постати (286)для останніх доскона@

ло пізнаваним, (287)і, таким чином, во@

ліючи з’явитися відкрито тим, (288)хто

Його шукає всім серцем, (289)і зостати@

ся прихованим від тих, хто всім серцем

від Нього тікає, (290)Він обмежив... 

marques divines en moi (245)qui vous con@

vainquent de ce (246)que je suis (247)et m’at@

tirer autoritJ par des merveilles et des

preuves (248)que vous ne puissiez refuser
(249)et qu’ensuite vous croyiez les choses
(250)que je vous enseigne (251)quand vous

n’y trouverez autre sujet de les refuser,
(252)sinon que vous ne pouvez (253)par

vous@mLme connaTtre si elles sont ou non. 
(255)Dieu a voulu racheter les hommes

(256)et ouvrir le salut B ceux (257)qui le

chercheraient, (258)mais les hommes s’en

rendent si indignes (259)qu’il est juste
(260)que Dieu refuse B quelques@uns, B
cause de leur endurcissement, (261)ce qu’il

accorde aux autres par une misJricorde
(262)qui ne leur est pas due. 

(263)S’il eut voulu surmonter l’obstina@

tion des plus endurcis, (264)il l’eft pu,
(265)en se dJcouvrant si manifestement B
eux (266)qu’ils n’eussent pu douter de la

vJritJ de son essence (267)comme il paraTtra

au dernier jour (268)avec un tel Jclat de

foudres (269)et un tel renversement de la

nature (270)que les morts ressusciteront
(271)et les plus aveugles le verront. (272)Ce

n’est pas en cette sorte (273)qu’il a voulu

paraTtre dans son avPnement de douceur,
(274)parce que tant d’hommes (275)se ren@

dant indignes de sa clJmence (276)il a voulu

les laisser dans la privation du bien
(277)qu’ils ne veulent pas. (278)Il n’Jtait

donc pas juste (279)qu’il parft d’une ma@

niPre manifestement divine (280)et abso@

lument capable de convaincre tous les

hommes, (281)mais il n’Jtait pas juste aussi
(282)qu’il vint d’une maniPre si cachJe
(283)qu’il ne pft Ltre reconnu de ceux
(284)qui le chercheraient sincPrement.
(285)Il a voulu se rendre (286)parfaitement

connaissable B ceux@lB, (287)et ainsi voulant

paraTtre B dJcouvert B ceux (288)qui le cher@

chent de tout leur c ur, (289)et cachJ B
ceux qui le fuient de tout leur c ur, (290)il a

tempJrJ. 
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(291)Д.П.Р. Назавтра. 2ХVІІ.

... (292)так обмежив <можливість>

пізнати Себе, (293)що дав видимі озна@

ки Себе тим, (294)хто Його шукає, (295)а

не тим, (296)хто Його не шукає. (297)До@

сить є світла для тих, (298)хто прагне

лише бачити, (299)і досить темряви для

тих, (300)у кого протилежна налашто@

ваністьХVІІІ. 

170�268
Покора 
(2)Треба вміти де треба сумніватися,

(3)де треба утверджувати, (4)і де треба

коритися1*. (5)Хто чинить не так, (6)не

розуміє сили раціо. (7)Є ті, хто хиблять

щодо цих трьох принципів: (8)або ут@

верджують все як довідне, (9)з браку

обізнаності з доведеннями, (10)або сум@

ніваються в усьому, (11)з браку знань

про те, (12)де треба коритись, (13)або ко@

ряться в усьому, (14)з браку знань про

те, (15)де треба судити. 
(16)Піронік, геометр, християнин:

(17)сумнів, упевненість, покора2*. 

190�543
Передмова. (2)Метафізичні докази <іс@

нування> Бога (3)такі далекі від раціо@

нального розмірковуваня людей (4)і та@

кі заплутані1*, (5)що мало <нас> вража@

ють; (6)а якби навіть і надалися декому,
(7)хіба що лиш у ту хвилю, (8)коли ті ма@

ють таке доведення перед очима; (9)та

за якусь годину вони вже побоюються

помилитись2*. 
(10)Quod curiositate cognoverunt super@

bia amiserunt*. (11)Саме до цього І приз@

водить пізнання Бога, (12)здобуте без

І.Х., (13)тобто спілкування без посеред@

ника з Богом, (14)Якого пізнали без по@

середника. (15)Натомість ті, щo пізнали

Бога через Посередника, (16)знають

свою мізерію. 

(291)A. P. R. Pour demain. 2. 
(292)tempJrJ sa connaissance, en sorte

(293)qu’il a donnJ des marques de soi visi@

bles B ceux (294)qui le cherchent (295)et non

B ceux (296)qui ne le cherchent pas. 
(297)Il y a assez de lumiPre pour ceux

(298)qui ne dJsirent que de voir, (299)et assez

d’obscuritJ pour ceux (300)qui ont une dis@

position contraire.

170�268
Soumission
(2)Il faut savoir douter oj il faut, (3)assur@

er oj il faut, (4)en se soumettant oj il faut.
(5)Qui ne fait ainsi (6)n’entend pas la force

de la raison. (7)Il y (en) a qui faillent contre

ces trois principes, (8)ou en assurant tout

comme dJmonstratif, (9)manque de se con@

naTtre en dJmonstration, (10)ou en doutant

de tout, (11)manque de savoir (12)oj il faut

se soumettre, (13)ou en se soumettant en

tout, (14)manque de savoir (15)oj il faut

juger. 
(16)Pyrrhonien, gJomPtre, chrJtien:

(17)doute, assurance, soumission.

190�543
Preface. (2)Les preuves de Dieu mJta@

physiques (3)sont si Jloignees du raison@

nement des hommes (4)et si impliquJes,
(5)qu’elles frappent peu (6)et quand cela

servirait a quelques@uns, (7)cela ne servirait

que pendant l’instant (8)qu’ils voient cette

dJmonstration, (9)mais une heure aprPs ils

craignent de s’Ltre trompes.

(10)Quod curiositate cognoverunt super@

bia amiserunt.(11)C’est ce que produit la

connaissance de Dieu (12)qui se tire sans

J.@C. (13)qui est de communiquer sans

mJdiateur, avec le Dieu (14)qu’on a connu

sans mJdiateur. (15)Au lieu que ceux qui

ont connu Dieu par mJdiateur (16)connais@

sent leur misPre.

I Аврелій Авґустин, Проповідь CXLI, 2: «Те, що їм дала пізнати їхня допитливість, за@

напастила їхня пиха» (лат.).
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199�72
Н. 9 І.
(2)Несумірність людини ІІ. 

{(3)Ось куди приводить нас (4)природне

пізнання.}

{(5)Якщо воно не істинне, (6)то нема

істини в людині, (7)якщо ж істинне, (8)во%

на знаходить у ньому великий привід для

упокорення, (9)<відтак> змушена прини%

жувати себе в той чи інший спосіб.}

{(10)І скоро вона не може <постійно>

продовжувати існувати, (11)не вірячи йо%

му, (12)я хочу, щоби перед початком глиб%

ших досліджень природи вона (13)якось на

дозвіллі серйозно1* розглянула її (14)та по%

дивилася б ще й на саму себе (15)і, порівняв%

ши ці два об’єкти, склала судження, чи є

між нею і природою якась сумірність...}
(16)Хай же людина спогляне (17)всю

природу у її (18)високій і зуповній вели@

чі ІІІ, (19)хай відведе зір від (20)низьких

предметів, що її оточують. (21)Хай поди@

виться на те осяйне світло, (22)як вічна

лампада, поставлене (23)освітлювати

всесвіт; (24)нехай земля здасться їй тоді

цяткою ІV (25)проти величезного обво@

дуV, (26)який та зірка описує, (27)і хай

подивує тому, (28)що цей величезний

обвід сам є тільки дрібненькою цяткою
(29)проти описуваного зірками, що ко@

тяться небесною твердюVІ. (30)Але коли

наш погляд зупиниться тут, (31)хай ви@

ображення йде далі: (32)радше воно вто@

миться збагати, (33)ніж природа вичер@

пається постачати <для нього пожи@

ву>2*. (34)Весь цей видимий світ (35)є

лише непомітною дробинкою (36)на

розлогому лоні природи. (37)Жодна ідея

не наблизиться до нього; (38)дарма ми

надимали б наші збагання (39)понад усі

виображувані простори; (40)ми надмемо

тільки (41)атоми в порівнянні з ре@

альністю речей. (42)Це нескінченна

сфера, центр якої скрізь, а кружина

нідеVІІ. (44)Зрештою, це найбільший з

почуттєвих проявів (45)усемогутності

199�72
Н. 9. 
(2)Disproportion de l’homme. 

{(3)Voila oj nous mPnent (4)les connais%

sances naturelles.}

{(5)Si celles%lB ne sont vJritables (6)il n’y a

point de vJritJ dans l’homme, (7)et si elles le

sont (8)il y trouve un grand sujet d’humilia%

tion, (9)forcJ a s’abaisser d’une ou d’autre

maniPre.}

{(10)Et puisqu’il ne peut subsister (11)sans

les croire (12)je souhaite avant que d’entrer

dans de plus grandes recherches de la nature,

qu’il (13)la considPre une fois sJrieusement et

B loisir, (14)qu’il se regarde aussi soi%mLme
(15)et qu’il juge s’il a quelque proportion avec

elle, par la comparaison qu’il fera de ses

deux objets.}
(16)Que l’homme contemple donc (17)la

nature entiPre dans sa (18)haute et pleine

majestJ, (19)qu’il Jloigne la vue des (20)ob@

jets bas qui l’environnent. (21)Qu’il

regarde cette Jclatante lumiPre (22)mise

comme une lampe Jternelle (23)pour

Jclairer l’univers, (24)que la terre lui

paraisse comme un point (25)au prix du

vaste tour (26)que cet astre dJcrit, (27)et

qu’il s’Jtonne de ce que ce vaste tour lui@

mLme n’est qu’une pointe trPs dJlicate (29)

B l’Jgard de celui que ces astres, qui

roulent dans le firmament, embrassent.
(30)Mais si notre vue s’arrLte la (31)que

l’imagination passe outre, (32)elle se

lassera plut^t de concevoir (33)que la

nature de fournir. (34)Tout ce monde visi@

ble (35)n’est qu’un trait imperceptible
(36)dans l’ample sein de la nature.
(37)Nulle idJe n’en approche, (38)nous

avons beau enfler nos conceptions (39)au

delB des espaces imaginables, (40)nous

n’enfantons que (41)des atomes au prix de

la rJalitJ des choses. (42)C’est une sphPre

infinie dont le centre est partout, (43)la

circonfJrence nulle part. (44)Enfin c’est le

plus grand caractPre sensible (45)de la

toute puissance de Dieu (46)que notre
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Бога, (46)так, що наше виображення
(47)губиться в цій думці.

(48)Хай людина, повернувшись до се@

бе, (49)розгляне, хто вона (50)проти того,

що єVІІІ, (51)нехай подивиться на себе
(52)як на ту, хто є тут <випадковим> за@

бродою, (53)і хай з цієї маленької тем@

ниці, (54)в яку її вміщено ІХ, (55)я маю на

увазі всесвіт, (56)навчиться оцінювати

землю, (57)царства, містаХ і себе саму,
(58)складати собі справедливу ціну.

(59)Що таке людина у нескінчен@

ності?
(60)Але покажемо їй інше диво, (61)та@

ке ж дивовне: (62)хай дослідить вона ре@

чі, найдрібніші з відомого їй, (63)хай

кліщикХІ покаже їй (64)на своєму кри@

хітному тільці (65)частини незрівнянно

менші, (66)ноги з суглобами, (67)вени на

цих ногах, (68)кров у цих венах, (69)гу@

мори у цій крові, (70)краплі в цих гумо@

рах, (71)пару в цих краплях; (72)хай, по@

діляючи далі ці останні, (73)вичерпає

вона свої сили в цих збаганнях (74)і хай

останній предмет, (75)до якого зможе

дійти, (76)стане тепер предметом нашої

дискурсії. (77)Мабуть, вона думатиме,
(78)що це вже гранична малість у при@

роді.

(79)Я ж хочу показати їй (80)там нову

безодню. (81)Я хочу змалювати їй (82)не

лише видимий усесвіт, (83)а й незмір@

ність, яку можна природно збагнути
(84)в обрубі цієї часточки атому; (85)не@

хай побачить у ній (86)нескінченну

<кількість> світів, (87)кожен з яких, у

тій самій пропорції, що й світ видимий,

має свою небесну твердь, свої планети,

свою землю, (88)а на цій землі — тварин
(89)і, нарешті, кліщів, (90)у яких вона

віднайде те саме, (91)що знайшла в тих

перших; (92)і так далі без кінця і спо@

чинку, (93)хай загубиться в цих дивах,
(94)таких же дивовних у своїй малості,
(95)як інші у своєму <неозорому> об@

imagination (47) se perde dans cette

pensJe. 
(48)Que l’homme Jtant revenu B soi

(49)considPre ce qu’il est (50)au prix de ce

qui est, (51)qu’il se regarde (52)comme

JgarJ, (53)et que de ce petit cachot (54)oj il

se trouve logJ, (55)j’entends l’univers, (56)il

apprenne B estimer, la terre, (57)les royau@

mes, les villes, et soi@mLme, (58)son juste

prix. 

(59)Qu’est@ce qu’un homme, dans l’in@

fini? 
(60)Mais pour lui prJsenter un autre pro@

dige (61)aussi Jtonnant, (62)qu’il recherche

dans ce qu’il connaTt les choses les plus

dJlicates, (63)qu’un ciron lui offre (64)dans

la petitesse de son corps (65)des parties in@

comparablement plus petites, (66)des jam@

bes avec des jointures, (67)des veines dans

ses jambes, (68)du sang dans ses veines,
(69)des humeurs dans ce sang, (70)des gout@

tes dans ses humeurs, (71)des vapeurs dans

ces gouttes, (72)que divisant encore ces der@

niPres choses (73)il Jpuise ses forces en ces

conceptions (74)et que le dernier objet
(75)ou il peut arriver (76)soit maintenant

celui de notre discours. (77)Il pensera peut@

Ltre (78)que c’est lB l’extrLme petitesse de la

nature.
(79)Je veux lui faire voir (80)la dedans un

abTme nouveau. (81)Je lui veux peindre
(82)non seulement l’univers visible, (83)mais

l’immensitJ qu’on peut concevoir de la

nature (84)dans l’enceinte de ce raccourci

d’atome, (85)qu’il y voie, (86)une infinitJ
d’univers, (87)dont chacun a son firma@

ment, ses planJtes, sa terre, en la mLme

proportion que le monde visible, (88)dans

cette terre des animaux, (89)et enfin des

cirons (90)dans lesquels il retrouvera ce
(91)que les premiers ont donnJ, (92)et trou@

vant encore dans les autres la mLme chose

sans fin et sans repos, (93)qu’il se perdra

dans ces merveilles (94)aussi Jtonnantes

dans leur petitesse, (95)que les autres par
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ширі. (96)Бо як не здивуватися, (97)що

наше тіло, (98)яке допіру було несприй@

манною цяткою у всесвіті, непомітнім

своєю чергою (99)на лоні всього, (100)стає

тепер кол\сом, (101)світом або радше всім
(102)у стосунку до недосяжного для нас

ніщо? (103)Хто розглядатиме себе отак,
(104)злякається самого себе (105)і, розгля@

даючи себе зведеним до наданої йому

природою <тілесної> маси, (106)<розмі@

шеної> між двома безоднями, (107)не@

скінченністю і нічим, (108)затремтить на

вид цих див, (109)і я гадаю, що, (110)змі@

нивши цікавість свою на подив, (111)він

буде схильніший споглядати їх у мов@

чанні, (112)ніж зарозуміло досліджувати.
(113)Бо що ж таке, врешті, (114)людина

у природі? (115)Ніщо проти нескінчен@

ності, (116)все проти ніщо, (117)середина

між нічим і всім, (118)нескінченно відда@

лена від осягнення країв; (119)мета речей

і їхні принципи (120)для неї неприступ@

но сховані (121)у непроникній таємниці.

(122)Однаково з цим — (123)нездатна

бачити і те ніщо, (124)з якого її вирвано,
(125)і ту нескінченність, (126)яка її пог@

линає.
(127)Що їй тепер робити, (128)як не пос@

терігати (129)якусь позірність середини

речей, (130)навіки втративши надію піз@

нати (131)як їхній принцип, так і їхню

мету. (132)Всі речі вийшли з ніщо (133)і

прямують у нескінченність. (134)Хто

простежить цю дивовижну ходу? 3*

(135)<Тільки> Творець цих див осягає їх.
(136)Ніхто інший не спроможеться на це.

(137)Але, за браком споглядання цих

нескінченностей, (138)люди зухвало

схильні досліджувати природу, (139)ніби

вони мають бодай якусь сумірність із

нею.
(140)Дивна річ: (141)вони захотіли осяг@

нути принципи речей 4* (142)і від них

дійти до пізнання всього — (143)у заро@

зумілості такій же нескінченній, (144)як

leur Jtendue, (96)car qui n’admirera (97)que

notre corps, (98)qui tant^t n’Jtait pas per@

ceptible dans l’univers imperceptible lui@

mLme (99)dans le sein du tout, (100)soit B
prJsent un colosse (101)un monde ou plut^t

un tout (102)B l’Jgard du nJant oj l’on ne

peut arriver. (103)Qui se considJrera de la

sorte (104)s’effraiera de soi@mLme (105)et se

considJrant soutenu dans la masse que la

nature lui a donnJe (106)entre ces deux

abTmes (107)de l’infini et du nJant (108)il

tremblera dans la vue de ces merveilles
(109)et je crois que (110)sa curiositJ se chan@

geant en admiration (111)il sera plus dispo@

sJ B les contempler en silence (112)qu’B les

rechercher avec prJsomption.
(113)Car enfin qu’est@ce que (114)l’hom@

me dans la nature? (115)Un nJant B l’Jgard

de l’infini, (116)un tout B l’Jgard du nJant,
(117)un milieu entre rien et tout, (118)infin@

iment Jloigne de comprendre les extrLmes;
(119)la fin des choses et leurs principes
(120)sont pour lui invinciblement cachJs
(121)dans un secret impJnJtrable.

(122)Igalement — (123)incapable de voir

le nJant (124)d’oj il est tirJ (125)et l’infini
(126)ou il est englouti. 

(127)Que fera<@t@>il donc (128)sinon

d’apercevoir (129)quelque apparence du

milieu des choses (130)dans un dJsespoir

Jternel de connaTtre (131)ni leur principe

ni leur fin. (132)Toutes choses sont sorties

du nJant (133)et portJes jusqu’B l’infini.
(134)Qui suivra ces Jtonnantes dJmarches?
(135)L’auteur de ces merveilles les com@

prend. (136)Tout autre ne le peut faire.
(137)Manque d’avoir contemplJ ces infi@

nis (138)les hommes se sont portJs tJmJ@

rairement B la recherche de la nature
(139)comme s’ils avaient quelque propor@

tion avec elle. 
(140)C’est une chose Jtrange (141)qu’ils

ont voulu comprendre les principes des

choses (142)et de lB arriver jusqu’B con@

naTtre tout, (143)par une prJsomption aussi
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і їхній предмет. (145)Бо, поза сумнівом,
(146)такий намір неможливий (147)без

зарозумілості або без здібності такої ж

нескінченної, (148)як і природа.

(149)Освічений осягає, (150)що скоро

природа вибила образ свій (151)і свого

Творця на всіх речах, (152)вони майже

всі мають щось від її подвійної нескін@

ченності. (153)Так, ми бачимо, що всі

науки (154)нескінченні за обширом сво@

їх досліджень, (155)бо хто ж сумніваєть@

ся, що геометрія, наприклад, (156)міс@

тить нескінченну нескінченність тео@

рем для доведення. (157)Вони однаково

нескінченні у многості, (158)як і у тон@

кості своїх принципів: (159)хто ж бо не

бачить, (160)що ті, яких вважають ос@

танніми, (161)не тримаються самі со@

бою, (162)а спираються на інші, (163)ті ж,

маючи ще якісь за опертя, (164)не дадуть

ніколи <з’явитись> останньому прин@

ципові?
(165)Але ми робимо останніми (166)ті,

що видаються <такими> раціо, (167)тим

же робом, що й у матеріальних речах,
(168)де називаємо неподільною ту точку,
(169)поза якою вже почуття наші нічого

не постерігають, (170)хоча вона поділь@

на до нескінченності, (171)і то, за своєю

природою.
(172)З цих двох нескінченностей у на@

уках (173)куди відчутнішою є нескінчен@

ність великого, (174)ось чому небагато

хто наважується запевняти, що знає всі

речі. (176)Я говоритиму про все, — сказав

ДемокритХІІ.
(177)Натомість нескінченність у мало@

му (178)видима куди менше. (179)Філосо@

фи значно частіше зазіхали досягнуть

її, (180)але всі спіткнулися саме на цьо@

му. (181)Звідси виникли (182)такі звич@

ні назви: (183)«Про принцип речей»,
(184)«Про принципи філософії» 5* та

подібні до них, (185)у дійсності такі ж

пишномовні, (186)хоча менш показні,

infinie (144)que leur objet. (145)Car il est

sans doutJ (146)qu’on ne peut former ce

dessein (147)sans une prJsomption ou sans

une capacitJ infinie, (148)comme la

nature. 
(149)Quand on est instruit on comprend

(150)que la nature ayant gravJ son image
(151)et celle de son auteur dans toutes

choses (152)elles tiennent presque toutes

de sa double infinitJ. (153)C’est ainsi que

nous voyons que toutes les sciences
(154)sont infinies en l’Jtendue de leurs

recherches, (155)car qui doute que la

gJomJtrie par exemple (156)a une infinitJ
d’infinitJs de propositions B exposer.
(157)Elles sont aussi infinies dans la multi@

tude (158)et la dJlicatesse de leurs

principes, (159)car qui ne voit (160)que

ceux qu’on propose pour les derniers
(161)ne se soutiennent pas d’eux@mLmes
(162)et qu’ils sont appuyJs sur d’autres
(163)qui en ayant d’autres pour appui
(164)ne souffrent jamais de dernier.

(165)Mais nous faisons des derniers
(166)qui paraissent B la raison, (167)comme

on fait dans les choses matJrielles (168)oj
nous appelons un point indivisible, celui
(169)au delB duquel nos sens n’apercoivent

plus rien, (170)quoique divisible infiniment
(171)et par sa nature. 

(172)De ces deux infinis des sciences
(173)celui de grandeur est bien plus sensi@

ble, (174)et c’est pourquoi il est arrivJ B peu

de pJrsonnes (175)de prJtendre connaTtre

toutes choses. (176)Je vais parler de tout,

disait DJmocrite. 
(177)Mais l’infinitJ en petitesse (178)est

bien moins visible. (179)Les philosophes

ont bien plut^t prJtendu d’y arriver, (180)et

c’est lB oj tous ont achoppJ. (181)C’est ce

qui a donnJ lieu (182)a ces titres si ordi@

naires, (183)Des principes des choses,
(184)Des principes de la philiosophie, et aux

semblables (185)aussi fastueux en effet,
(186)quoique moins en apparence (187)que
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(187)як оця, що <відверто> муляє очі:
(188)De omni scribili *.

(190)Ми, природно, вважаємо себе за

здібніших (191)дістатись центру речей,
(192)аніж охопити їхню кружину, (193)бо

видимий обшир світу (194)видимо пере@

вищує нас. (195)А що малі речі переви@

щуємо ми, (196)то і вважаємо себе за

здібніших опанувати їх, (197)проте щоб

дійти до ніщо не менше здібності тре@

ба, (198) ніж щоби дійти до всього.
(199)І до того, і до того потрібна не@

скінченна здібність, (200)і мені здаєть@

ся, що хто б осягнув останні принципи

речей, (201)міг би дійти і до пізнання не@

скінченності. (202)Одне залежить від

другого (203)і одне приводить до друго@

го. (204)Ці крайнощі, віддаляючись одна

від одної, сходяться і єднаються, (205)і

віднаходять одна одну в Бозі (206)й тіль@

ки в Бозі.
(207)Пізнаймо ж свої можливості.

(208)Ми є чимось, (209)але не всім. (210)Те,

чим ми маємо бути, (211) застує нам

пізнання перших принципів, (212) які

родяться з ніщо, (213)а та миттєвість,

протягом якої ми маємо бути, (214)при@

ховує від нас вигляд нескінченності.
(215)Наш інтелект займає в порядку

речей інтелігібельних (216)те саме місце,
(217)що наше тіло в обширі природи.

(218)Ми обмежені на будь@який ко@

пил; (219)цей стан якраз посередині між

двома крайнощами (220)віднаходиться в

усіх наших спроможностях. (221)Наші

почуття не помічають нічого крайньо@

го; (222)надмірний шум нас оглушує,
(223)надмірне світло засліплює, (224)над@

то далека і надто близька одлеглість
(225)перешкоджає зоровіХІV. (226)Як над@

мірна розтягненість, так і надмірна ко@

роткість (227)промови затемнюють її

<зміст>; (228)надмірна правда дивує нас.

cet autre qui crJve les yeux : (188)De omni

scibili *.
(190)On se croit naturellement bien plus

capable (191)d’arriver au centre des choses
(192)que d’embrasser leur circonfJrence,
(193)et l’Jtendue visible du monde (194)nous

surpasse visiblement. (195)Mais comme c’est

nous qui surpassons les petites choses
(196)nous nous croyons plus capables de les

possJder, (197)et cependant il ne faut pas

moins de capacitJ pour aller jusqu’au

nJant (198)que jusqu’au tout. (199)Il la faut

infinie pour l’un et l’autre, (200)et il me

semble que qui aurait compris les derniers

principes des choses (201)pourrait aussi

arriver jusqu’B connaTtre l’infini. (202)L’un

dJpend de l’autre (203)et l’un conduit B
l’autre. (204)Ces extrJmitJs se touchent et

se rJunissent B force de s’Ltre JloignJes
(205)et se retrouvent en Dieu, (206)et en Dieu

seulement. 
(207)Connaissons donc notre portJe.

(208)Nous sommes quelque chose (209)et ne

sommes pas tout. (210)Ce que nous avons

d’Ltre (211)nous dJrobe la connaissance des

premiers principes (212)qui naissent du

nJant, (213)et le peu que nous avons d’Ltre
(214)nous cache la vue de l’infini. 

(215)Notre intelligence tient dans l’ordre

des choses intelligibles (216)le mLme rang
(217)que notre corps dans l’Jtendue de la

nature.
(218)BornJs en tout genre, (219)cet Jtat

qui tient le milieu entre deux extrLmes
(220)se trouve en toutes nos puissances.
(221)Nos sens n’aperHoivent rien d’extrLme,
(222)trop de bruit nous assourdit, (223)trop

de lumiPre Jblouit, (224)trop de distance et

trop de proximitJ (225)empLche la vue.
(226)Trop de longueur et trop de briPvetJ
(227)de discours l’obscurcit, (228)trop de

vJritJ nous Jtonne. (229)J’en sais qui ne

peuvent comprendre (230)que qui de zJro

^te 4 (231)reste zJro. (232)Les premiers

* «Про все, що піддається описові» ХІІІ(лат.).
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(229)Я знаю тих, хто не може зрозуміти,
(230)що як від нуля відняти чотири,
(231)залишиться нульХV. (232)Перші прин@

ципи для нас надто очевидні; (233)над@

мірна втіха знуджує ХVІ; (234)надмірне

співзвуччя немиле разить у музиці,
(235)надмірна благодія — дратує. (236)Ми

хочемо мати, з чого (237)заплатити борг

з надвишкою. (238)Beneficia eo usque laeta

sunt dum videntur exsolvi posse. (239)Ubi

multum antevenere pro gratia odium reddi%

tur *. (240)Ми не відчуваємо ані крайньо@

го тепла, (241)ані крайнього холодуХVІІ.
(242)Надлишкові якості (243)— вороги

наші, (244)і то невідчутні, (245)не відчу@

ваючи їх більше, (246)ми страждаємо від

них. (247)Надмірна молодість і надмірна

старість — (248)завади розумові ХVІІІ,

<як і> (249)надмірне і надміру мале нав@

чання.
(250)Нарешті, крайні речі (251)для нас

ніби не існують, (252)і ми ніби не

існуємо щодо них: (253)вони тікають від

нас, (254)або ми від них.
(255)Такий наш істинний стан: (256)ось

що робить нас нездатними (257)і знати

напевне, (258)і не знати абсолютно <ні@

чого>. (259)Ми пливемо широким прос@

тором, (260)завжди непевні й нерішучіХІХ,
(261)кидані з краю в край; (262)за яку б ме@

жу не думали ми вчепитися (263)<й так>

утвердитися, (264)вона <враз> хитаєть@

ся і віддаляється від нас; (265)а якщо же@

немося за нею, (266)вона уникає наших

спроб її схопитиХХ, (267)вислизає від нас

і пускається у вічну втечуХХІ; (268)ніщо

для нас не зупиняється. (269)Такий стан

природний для нас, (270)і однак — най@

супротивніший нашим схильностям.
(271)Ми палаємо жагою (272)знайти твер@

ду опоруХХІІ (273)і останній несхитний

базис, (274)щоби збудувати на них вежу,

principes ont trop d’Jvidence pour nous ;
(233)trop de plaisir incommode, (234)trop

de consonances dJplaisent dans la mu@

sique, (235)et trop de bienfaits irritent.
(236)Nous voulons avoir de quoi (237)sur@

passer la dette. (238)Beneficia eo usque laeta

sunt dum videntur exsolvi posse. (239)Ubi

multum antevenere pro gratia odium reddi%

tur. (240)Nous ne sentons ni l’extrLme

chaud, (241)ni l’extrLme froid. (242)Les

qualitJs excessives (243)nous sont ennemies
(244)et non pas sensibles, (245)nous ne les

sentons plus, (246)nous les souffrons.
(247)Trop de jeunesse et trop de vieillesse
(248)empLche l’esprit ; (249)trop et trop peu

d’instruction. 

(250)Enfin les choses extrLmes (251)sont

pour nous comme si elles n’Jtaient point
(252)et nous ne sommes point B leur Jgard ;
(253)elles nous Jchappent (254)ou nous B elles. 

(255)VoilB notre Jtat vJritable. (256)C’est

ce qui nous rend incapables (257)de sa@

voir certainement (258)et d’ignorer absolu@

ment. (259)Nous voguons sur un milieu

vaste, (260) toujours incertains et flot@

tants, (261)poussJs d’un bout vers l’autre;
(262)quelque terme oj nous pensions nous

attacher (263)et nous affermir, (264)il branle,

et nous quitte, (265)et si nous le suivons
(266)il Jchappe B nos prises, (267)nous glisse

et fuit d’une fuite Jternelle; (268)rien ne

s’arrLte pour nous. (269)C’est l’Jtat qui

nous est naturel (270)et toutefois le plus

contraire B notre inclination. (271)Nous

brflons du dJsir (272)de trouver une assiette

ferme, (273)et une derniere base constante
(274)pour y Jdifier une tour (275)qui s’JlPve B
<l’>infini, (276)mais tout notre fondement

* Тацит, Аннали IV, 18: «Благодіяння приємні лише тоді, коли бачиш, що спроможний

за них оплатити; коли ж справа стоїть інакше, то замість удячності віддаєш за них

ненавистю» (лат.).
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(275)що здіймається в нескінченність,
(275)але весь наш підмурок тріскається
(277)і земля розверзається проваллям.

(278)Не шукаймо ж упевненості й ста@

лості; (279)наше раціо завжди розчаро@

вується <у сподіваннях> (280)непостій@

ністю позірностейХХІІІ: (281)ніщо не в

змозі утвердити скінченне (282)між дво@

ма нескінченностями, (283)які обійма@

ють його і тікають від нього.
(284) Добре осягнувши це, гадаю,

(285)кожен з нас спокійно триматиметь@

ся за той стан, (286)в якому вмістила йо@

го природа. 
(287)А що та середина, яка припала нам

в уділ, (288)завжди відлегла від країв,
(289)то чи важливо, що хтось <із нас>
(290)має трохи більше розуміння речей,
(291)якщо дивиться на них і схоплює їх
(292)з трохи вищого <пункту>: (293)чи не

буде він завжди нескінченно віддале@

ним від краю (294)і чи тривалість нашо@

го життя (295)не так само нескінченно

жалюгідніша від вічності, (296)хоч би й

подовжилась на десять роківХХІV?
(297)З погляду цих нескінченностей,

(298)всі скінченності рівні <між со@

бою>ХХV; (298)і я не бачу, чому (299)рад@

ше застановлювати своє виображення

на тій з них, ніж на іншій. (300)Саме

порівняння між нами і скінченністю
(301)завдає нам прикрості.

(302)Якби людина вивчала себе, (303)то

побачила б, наскільки вона нездатна
(304)просунутися далі. (305)Як могла б

частина (306)пізнати ціле? (307)Але вона,

мабуть, сподіватиметься пізнати (308)бо@

дай ті частини, (309)яким сумірна?
(310)Проте всі частини світу так співвід@

несені (311)та зчеплені одна з одною,
(312)що неможливо, як на мене, пізнати
(313)одну без іншої і без цілого…

(314)Людина, скажімо, має якийсь

стосунок (315)до всього, що знає.
(316)Вона потребує місця, (317)щоби в

craque (277)et la terre s’ouvre jusqu’aux

abTmes. 

(278)Ne cherchons donc point d’assur@

ance et de fermetJ; (279)notre raison est

toujours dJHue (280)par l’inconstance des

apparences: (281)rien ne peut fixer le fini
(282)entre les deux infinis (283)qui l’enfer@

ment et le fuient. 

(284)Cela Jtant bien compris je crois
(285)qu’on se tiendra en repos, chacun dans

l’Jtat (286)ou la nature l’a placJ. 

(287)Ce milieu qui nous est Jchu en par@

tage (288)Jtant toujours distant des extrL@

mes, (289)qu’importe qu’un autre (290)ait un

peu plus d’intelligence des choses (291)s’il

en a et s’il les prend (292)un peu de plus haut
(293)n’est@il pas toujours infiniment Jloig@

nJ du bout (294)et la durJe de notre vie
(295)n’est@elle pas Jgalement infime de

l’JternitJ (296)pour durer dix ans davantage. 

(297)Dans la vue de ces infinis (298)tous

les finis sont Jgaux (298)et je ne vois pas

pourquoi (299)asseoir son imagination plu@

t^t sur un que sur l’autre. (300)La seule

comparaison que nous faisons de nous au

fini (301)nous fait peine. 

(302)Si l’homme s’Jtudiait (303)il verrait

combien il est incapable (304)de passer out@

re. (305)Comment se pourrait@il qu’une

partie (306)connft le tout? (307)Mais il aspi@

rera peut@Ltre B connaTtre (308)au moins les

parties (309)avec lesquelles il a de la propor@

tion. (310)Mais les parties du monde ont

toutes un tel rapport (311)et un tel enchai@

nement l’une avec l’autre (312)que je crois

impossible de connaitre (313)l’une sans

l’autre et sans le tout.
(314)L’homme par exemple a rapport

(315)B tout ce qu’il connaTt. (316)Il a besoin

de lieu (317)pour le contenir, (318)de temps
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ньому перебувати, (318)часу, щоби три@

вати, (319)руху, щоби жити, (320)еле@

ментів, що її утворювали б, (321)тепла і

їжі, щоби харчуватися, (322)повітря,

щоби дихати. (323)Вона бачить світло,
(324)відчуває тіла, (325)все, зрештою,

якимось чином поєднане з нею ХХVІ.
(326)Отже, щоб пізнати людину, треба
(327)знати, звідки випливає, що вона

потребує повітря, (328)щоби зберігати

існування, (329)а щоб пізнати повітря,
(330)треба знати, чим воно пов’язане з

життям людини тощо.
(331)Полум’я не продовжувало б існу@

вати без повітря; (332)отож, для пізнан@

ня одного (333)треба пізнати інше.
(334)Отож, скоро всі речі є спричине@

ними (335)і такими, що спричиняють,
(336)зазнають допомоги і вділяють її,
(337)є опосередкованими і неопосеред@

кованими, (338)і все взаємно підтриму@

ється природним і невідчутним зв’яз@

ком, (339)який пов’язує найвіддаленіше

і найвідмінніше, (340)то неможливо, як

на мене, пізнати частини, (341)не знаю@

чи цілого, (342)так само, як пізнати ціле,
(343)не пізнавши окремих частин.

{(344)Вічність речей у самих собі або в Бо%

гові (345)теж мусить дивувати наш ку%

ций вік.}

{(346)Стала і постійна непорушність при%

роди (347)у порівнянні з безперервністю

зміни, (348)яка відбувається в нас, (349)му%

сить призводити до того ж наслідку.}
(350)А нашу неспроможність у пізнан@

ні речей завершує те, (351)що вони прос@

ті в самих собі, (352)ми ж складені з двох

протилежних і різнорідних природ:
(353)з душі й тіла6*. (354)Бо неможливо,

щоб та частина, (355)яка у нас раціо@

нально розмірковує, (356)була іншої при@

роди, ніж умової, (357)а якби хтось твер@

див, (358)що ми просто тілесні, (359)це

відсунуло б нас набагато більше від

пізнання речей, (360)бо немає нічого не@

збагненнішого, ніж казати, (361)що ма@

pour durer, (319)de mouvement pour vivre,
(320)d’JlJments pour le composer, (321)de

chaleur et d’aliments pour se nourrir,
(322)d’air pour respirer. (323)Il voit la lu@

miPre, (324)il sent les corps, (325)enfin tout

tombe sous son alliance. (326)Il faut donc

pour connaTtre l’homme (327)savoir d’oj
vient qu’il a besoin d’air (328)pour subsister
(329)et pour connaTtre l’air, (330)savoir par

oj il a ce rapport B la vie de l’homme, etc. 

(331)La flamme ne subsiste point sans

l’air ; (332)donc pour connaitre l’un (333)il

faut connaTtre l’autre. 
(334)Donc toutes choses Jtant causJes

(335)et causantes, (336)aidJes et aidantes,
(337)mJdiates et immJdiates (338)et toutes

s’entretenant par un lien naturel et insensi@

ble (339)qui lie les plus JloignJes et les plus

diffJrentes, (340) je tiens impossible de

connaTtre les parties (341)sans connaTtre le

tout, (342)non plus que de connaTtre le tout
(343)sans connaTtre particuliPrement les

parties. 

{(344)L’JternitJ des choses en elles%mLmes

ou en Dieu (345)doit encore Jtonner notre

petite durJe.}

{(346)L’immobilitJ fixe et constante de la

nature, (347)comparaison au changement

continuel (348)qui se passe en nous (349)doit

faire le mLme effet.}
(350)Et ce qui achJve notre impuissance B

connaTtre les choses est (351)qu’elles sont

simples en elles@mLmes (352)et que nous

sommes composJs de deux natures oppo@

sJes et de divers genres, (353)d’>me et de

corps. (354)Car il est impossible que la par@

tie (355)qui raisonne (356)en nous soit autre

que spirituelle (357)et quand on pretJndrait
(358)que nous serions simplement corporels
(359)cela nous exclurait bien davantage de

la connaissance des choses, (360)n’y ayant

rien de si inconcevable que de dire (361)ue
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терія пізнає сама себе. (362)Неможли@

вим для нас є пізнання того,(363)як вона

себе пізнавала б. (364)Таким чином, як@

що ми <є> просто матеріальними,
(365)то не можемо зовсім нічого пізна@

ти; (366)якщо ж нас складено з уму і ма@

терії, (367)то не можемо досконало

пізнати прості речіХХVІІ, {(368)оскільки

наша субстанційна основа, (369)що діє в

цьому пізнанні, (370)є частково vмовою.
(371)І як ми точно пізнаємо vмові субс%

танції, (372)коли в нас є тіло, що нас об%

тяжує (373)і понижує до землі?}, (374)vмові

вони чи тілесні.
(375)Ось чому майже всі філософи

(376)плутають ідеї <цих> речей (377)і

мовлять про речі тілесні як про vмові,
(378)а про vмові — як про тілесні; (379)ад@

же вони сміливо кажуть, (380)що тіла по@

ривають униз, (381)прагнуть до свого

центру, (382)утікають від руйнації, (383)бо@

яться порожнечі, (384)мають схильнос@

ті, симпатії, антипатії, (385)тобто все

те, що притаманне лише умамХХVІІІ.
(386)Кажучи ж про vми, (387)вони розг@

лядають їх так, ніби ті <перебувають> в

якомусь місці, (388)та ще й приписують

їм рух (389)від одного місця до іншого, а

це (390)притаманне тільки тілам.

(391)Замість сприймати ідеї цих речей

як чистих, (392)ми обарвлюємо їх наши@

ми якостями (393)і відбиваємо нашу

складену істоту (394)на всіх простих ре@

чах, які споглядаємоХХІХ.
(395)Хто не вважав би, (396)бачачи, як

ми складаємо усе з уму і тіла, (397)що ця

суміш легко осягненна для нас? (398)А

проте це річ, (399)яку ми осягаємо най@

менше; (400)людина для себе самої
(401)найдивовижніший предмет у при@

родіХХХ, (402)бо не в змозі збагнути, що

таке тіло, (403)ще менше — що таке ум,
(404)а менше, ніж будь@що (405)— у який

спосіб тіло може бути поєднане з

умом7*. (406)Це вершина її труднощів

la matiPre se connaTt soi@mLme. (362)Il

ne nous est pas possible de connaTtre
(363)comment elle se connaTtrait. (364)Et

ainsi si nous <sommes> simples materiels
(365)nous ne pouvons rien du tout connaTt@
re, (366)et si nous sommes composJs d’e@

sprit et de matiPre (367)nous ne pouvons

connaTtre parfaitement les choses simples

{(368)puisque notre supp^t (369)qui agit en

cette connaissance (370)est en partie spirituel.
(371)Et comment connaTtrions nous nette%

ment les substances spirituelles, (372)ayant un

corps qui nous aggrave (373)et nous baisse vers

la terre?} (374)spirituelles ou corporelles. 
(375)De lB vient que presque tous les phi@

losophes (376)confondent les idJes des

choses (377)et parlent des choses cor@

porelles spirituellement (378)et des spir@

ituelles corporellement, (379)car ils disent

hardiment (380)que les corps tend<ent>

en bas, (381)qu’ils aspirent B leur centre,

(382)qu’ils fuient leur destruction, (383)qu’ils

craignent le vide, (384)qu’ils <ont> des in@

clinations, des sympathies, des antipathi@

es, (385)toutes choses qui n’appartiennent

qu’aux esprits. (386)Et en parlant des es@

prits (387)ils les considPrent comme en un

lieu, (388)et leur attribuent le mouvement
(389)d’une place B une autre, qui sont cho@

ses (390)qui n’appartiennent qu’aux corps. 
(391)Au lieu de recevoir les idJes de ces

choses pures, (392)nous les teignons de nos

qualitJs (393)et empreignons notre Ltre

composJ (394)<de> toutes les choses sim@

ples que nous contemplons. 
(395)Qui ne croirait (396)> nous voir com@

poser toutes choses d’esprit et de corps
(397)que ce mJlange lB nous serait bien

comprJhensible. (398)C’est nJanmoins la

chose (399)qu’on comprend le moins;
(400)l’homme est B lui@mLme (401)le plus

prodigieux objet de la nature, (402)car il ne

peut concevoir ce que c’est que corps (403)et

encore moins ce que c’est qu’esprit, (404)et

moins qu’aucune chose (405)comment un

corps peut Ltre uni avec un esprit. (406)C’est
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(407)і, тим не менш, це її власна істота:
(408)modus quo corporibus adhaerent spir@

itus comprehendi ab homine non potest, et

hoc tamen homo est*.

{(409)Ось частина з%поміж тих причин,
(410)що роблять людину настільки неміч%

ною (411)щодо пізнання природи. (412)Ос%

тання є нескінченною у подвійний спосіб,
(413)перша скінченна й обмежена, (414)дру%

га триває і вічно зберігається у своєму

бутті, (415)перша минуща і смертна.
(416)Речі в їхній окремішності псуються
(417)і змінюються щомиті. (418)Вона ж

бачить їх лише мимохідь. (419)Кожна з

них має свій принцип і свою ціль. (420)Во%

на ж не збагає ані того, ані того. (421)Во%

ни прості, (422)її ж складено з двох різних

природ.}
(423)Зрештою, аби довершити доказ

нашої слабкості, (424)я закінчу такими

двома заувагами...

200�347
Н. 3 І

(2)Людина є тільки тростина, (3)най@

слабша у природі, (4)але це тростина, що

мислить1*. (5)Щоб її розчавити, не треба

озброюватися цілому всесвітові: (6)одно@

го випару, однієї краплі води досить,
(7)щоб її вбити. (8)Але якби навіть усесвіт

її розчавив, (9)людина була б усе ж чи@

мось значно шляхетнішим, ніж те, що її

вбиває, (10)бо вона знає, що вмирає, (11)і

знає про ту перевагу, яку всесвіт має над

нею. (12)Всесвіт же про це не знає нічого. 
(13)Отже, вся наша гідність полягає в

мисленні. (14)З цього треба нам вихо@

дити, (15)а не з простору і тривання,
(16)яких нам не наповнити2*. (17)Нама@

гаймося ж добре мислити: (18)ото <пер@

ший> принцип мораліІІ.

lB le comble de ses difficultJs (407)et cepen@

dant c’est son propre Ltre: (408)modus quo

corporibus adhaerent spiritus comprehendi ab

homine non potest, et hoc tamen homo est. 

{(409)Voila une partie des causes (410)qui

rendent l’homme si imbJcile (411)B connaTtre

la nature. (412)Elle est infinie en deux ma%

niPres, (413)il est fini et limitJ ; (414)elle dure

et se mantient perpJtuellement en son Ltre;
(415)il passe et est mortel. (416)Les choses en

particulier se corrompent (417)et se changent

B chaque instant. (418)Il ne les voit qu’en pas%

sant. (419)Elles ont leur principe et leur fin.
(420)Il ne conHoit ni l’un ni l’autre. (421)Elles

sont simples (422)et il est composJ de deux

natures diffJrentes.}

(423)Enfin pour consommer la preuve de

notre faiblesse (424)je finirai par ces deux

considJrations...

200�347
Н. 3
(2)L’homme n’est qu’un roseau, (3)le plus

faible de la nature, (4)mais c’est un roseau

pensant. (5)Il ne faut pas que l’univers en@

tier s’arme pour l’Jcraser ; (6)une vapeur,

une goutte d’eau suffit (7)pour le tuer. (8)Ma@

is quand l’univers l’Jcraserait, (9)l’homme

serait encore plus noble que ce qui le tue,
(10)puisqu’il sait qu’il meurt (11)et l’avan@

tage que l’univers a sur lui. (12)L’univers

n’en sait rien. 

(13)Toute notre dignitJ consiste donc en

la pensJe. (14)C’est de lB qu’il nous faut

relever (15)et non de l’espace et de la durJe,
(16)que nous ne saurions remplir. (17)Tra@

vaillons donc B bien penser: (18)voila le pri@

ncipe de la morale.

* Аврелій Авґустин, Про місто Боже ХХІ, 10: «Спосіб, яким єднається тіло з духом,

неосягненний для людини, хоча саме цим єднанням і є людина» ХХХІ (лат.).
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