
Epoka pierwsza

Ksi´ga Pierwsza

Powiem, jak człowiek jarzmił własne swe plemię, jak ród jego ujarzmiony odzyskał swe prawo. Z
wszech rodzajów ludzkiemu tylko dano rozum.

Żaden zwierz nie stara się niszczyć swoich plemion. Tylko człowiek nienawidzi człowieka. Tysiąca-
mi zbiegają się ludzie na wytępienie sobie podobnych. Jedni posiadają wszystko, drudzy do posiada-
nia na zawsze niezdatni. Plemię człowiecze rozdzielone na dwa rodzaje: większej części udziałem
wieczna praca, ubóstwo, niewola i od samego urodzenia hańba i wzgarda; mniejszej liczby własno-
ścią próżnowanie, wszystkiego zbytek, panowanie i od samego urodzenia szlachetność i szacunek.
Jedni zawsze dzierżą i panują z gwałtownością, drudzy od ich koni nędzniejsi zawsze cierpią i jęczą.

Zmawiają się tylko dwie lub trzy osoby, rozdzielają obsiadłą ziemię i mówią do ludzi: „Nam cześć! My
panami waszymi". Dwóch, często jeden człowiek miłością osobistą, łakomstwem, dumą albo zmysłów
słabością zakłócony: „Chcę wojny" - rzecze. Natychmiast kilkadziesiąt milionów ludzi traci spokojność.
Wszyscy poniewoli oddają mu część swojego majątku, rodzice z płaczem i przekleństwem prowadzą
mu swoich synów. Kilkakroć tysięcy ludzi zarzyna się wspólnie dla dogodzenia woli jednego.

Jak tylko myśleć począłem, raził mnie mocno ten przewrotny natury porządek. Rzekłem nieraz do
siebie: „Czyliż oni bogowie? Czemuż nie ukażą znaku, który by ich różnił od ludzi? I oni rodzą się,
cierpią i umierają". Przekonany, że to ludzie, jeszcze mnie bardziej zdumiało, jak w osobach z tak
wielką słabością umieściła się tak niezmierna potęga.

Ujrzałem naród człowieczy zbiegły daleko z drogi natury. Zabobon, oszustwo, przemysł, łakomstwo
i duma same tylko ciemności kojarząc, rozrzuciły grube zasłony. Kto by się ich dotknąć albo tylko w tę
stronę obejrzeć poważył, trupem karząc, uwodziły coraz dalej ród człowieczy od przyrodzenia ustawy.
Wkrótce świętą postacią religii i prawa pokryci oszczercy dla łatwiejszej swojej tuczy zniszczyli do
szczętu przyrodni jestestw związek, przewrócili zupełnie naturalnej nierówności stosunek. Z jednych
ludzi porobili bydlęta i bogi. Już ukazuje się ród człowieczy najodleglejszym od praw natury. Stosunek
człowieka do człowieka już zaczyna być nieskończony. Lecz ostateczności stykają się. Podobno tu
jest punkt, gdzieśmy najbliżsi nierówności naturalnej. Podobno wkrótce krok nam tylko będzie uczynić
potrzeba, a wyjdziemy znowu na przeznaczoną nam od Stwórcy odwiecznej ustawy drogę.

Niechaj gorący Greków umysł, gniew, zawziętość, kłótnie i wojny bogów w niebie wystawia za przy-
czynę nieszczęśliwości, niezgody, wojen i zabójstw ludzkich na ziemi; niechaj nikczemne pochlebstwo
opowiadają zgromadzenia, rady i zatrudniona cała nieśmiertelnych wszechmocność przez kilkanaście
wieków dla zachowania domu, z którego miał tron własnej ojczyzny zdrajca August; niechaj kiedy ku-
pią się, wadzą i jęczą między sobą zażarte diabły, aby nieszczęśliwymi uczynić ludzi, albo kiedy zwo-
łują, cieszą się i radzą wszystkie anioły i święci, aby jednej części świata mieszkańcy wyszli, zburzyli
miasta, wyrżnęli drugiej części świata inaczej myślących ludzi, aby człowiek dumny i tronu chciwy
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mieczem, ogniem, głodem, a nareszcie bogów i wiary odmianą narzucił się za pana temu ludowi, któ-
ry go nie chciał; niechaj ci wszyscy mówią językiem kłamstwa, którzy wmówić usiłują, iż dlatego nie-
szczęśliwi są ludzie, bo tak chce Bóg, bo rozgniewało się na ziemię srogie niebo. Takie baśnie, tak
użyteczne twardej osobistości wymysły prawiący, niechaj rozpuszcza swojego umysłu żywością, uno-
si w słuchającym przytomność, nie zostawia dla spostrzeżenia fałszu uwagi, oszukując razem słuch
i duszę brzmiącym rytmu tonem. Najpierwszych błędów wierszem nauczono ludzi.

Moja mowa będzie jasna i prosta jak ta prawda, którą głoszę.
Bóg chce, abyśmy wszyscy byli szczęśliwi. To ludzie porobili, że człowiek jest nieszczęśliwy.
Stłumię mojego rozumu żywość, abym nic swojego nie przydał. Zimna uwaga władać będzie myślą

i słowami, gdy szukam odwiecznego stosunku ustawy, gdy ukażę, kiedy od nich oddalił się człowiek.
Ale dam miejsce najżywszemu czuciu, kiedykolwiek spostrzegę nikczemnych zwodzicieli ludzi, chci-
wych samodzierżców i oszustów nieczułych.

Aby więc nic przede mną nie kryło prawdy, zapominam urodzenie moje, nie mam stanu, nie jestem
obywatelem żadnego kraju, otrząsam z usilną pracą z wszystkich przesądów mój rozum, jeden już tyl-
ko w moim sercu głos słyszę, że jestem człowiekiem, a ci, co cierpią, moimi bliźnimi. Z tym czuciem
oddalony od świata, w dzikim ustroniu wznoszę się nad poziom, jednym okiem obejmuję całą ziemię.
Trzech części ludzkości zostaję obrońcą, czwarta część jest stroną przeciwną, a cały ród ludzki bę-
dzie sędzią.

Człowieku! W którejkolwiek stronie tej ziemi mieszkasz, w którymkolwiek kraju obywatelem albo też
poddanym, czyli niewolnikiem żyjesz, którakolwiek czcisz religię, równie cię kocham. Poznaj twoje
prawo i twój obowiązek. Umiej się odtąd więcej poważać i przestań cierpieć.

Posłuchajcie i wy, z samego nazwiska szanowni nauczyciele ustawy Odwiecznego! O, gdybyście
na tym jednym obowiązku świętości byli poprzestali, gdybyście samą miłością rodu ludzkiego tchnąć,
byli zawsze i stale tylko tego uczyli: „Ludzie wszyscy są równi, wszyscy są braćmi; żaden nie może
mieć więcej przywilejów od drugich; każdy powinien kochać każdego bliźniego jak siebie samego" -
wy bylibyście dobrodziejami ludzi, a nie byłoby zapewne na tej ziemi uświęconego ani tyraństwa, ani
niewoli. Wieleż to wojen, rzezi i krwi niewinnej bylibyście oszczędzili? Wiele zachowali tysięcy naro-
dów, które zagubiły się okrutnie, albo nie ukazały się nawet? Przekonacie się, że ci przyłożyli się do
nieszczęśłiwości naszego rodzaju, którzy spomiędzy was zamiast otwartości braterskiej powlekli w ta-
jemnicze ciemności i swój stan, i swoją naukę, i oddzielili się najpierw od ludzi, przywłaszczając sobie
moc nadludzką przestawania z bogami, poznawania przyszłości, rozdawania szczęścia i nieszczę-
ścia, niewinności i przekleństwa, zbawienia i wiecznej zguby. A z tą mniemaną wszechmocnością od
rzeczywistej ułomności ludzkiej uwolnieni nie będąc, przez samą bojaźń, przez nadzieję, przez osobi-
stą miłość albo chciwość dzielili między ludzi błogosławieństwa i przekleństwa, miłość i nienawiść,
szacunek i wzgardę. Tym poświęcali złupione bogactwa, drugim kazali rzucać najsprawiedliwsze ma-
jątki. Jednym zapewnili wieczne panowanie, drugim nieskończone poddaństwo i niewolę, stworzyli
przeciwną nierówność, a tak zamiast utwierdzenia zerwali wszystkie między człowiekiem a człowie-
kiem Odwiecznego związki, nareszcie zamiast wdzięczności od ludzi, ściągnęli na siebie wzgardę od
tych najpierwej, których nad ludzi wynieśli.

Filozofowie, cierpiąca ludzkość do was o ratunek wzdycha!Tak jest, tylko rozsiane światło zniszczy
te ciemności, w których czcze strachy tak spokojnie trzymają ludzi w niewoli i nędzy, a gwałt, łakom-
stwo i pycha bez bojaźni, bez wstydu rżnie i poświęca sobie na ofiarę ród ludzki. Ale niebaczni mędr-
cy, ujrzycie tu, że dotąd więcej złego, niżeli dobrego uczyniliście ludziom. Najmocniejszym straszny,
bo sprawiedliwy sąd publiczności wy ustanowić mieliście. Ledwo zaczęty, a już przez was skażony. Bo
jesteście w waszych pismach i czynach niezgodni. Wyrzekacie nad tymi łańcuchami, w których jęczy
człowiek, a bóstwicie tych, którzy zręczniej albo zuchwałej je kują. Złorzeczycie wojnom, przeklinacie
fanatyzm, wzywacie do miłości ludzi, przyznajecie człowiekowi wolność. Przymierza, prawa narodów,
wiarę publiczną każecie czcić jako rzecz najświętszą dla szczęścia ludzi, a zaraz z drugiej strony ten-
że wasz duch, jakąś osobistością spodlony i znikczemniony, tych, którzy wiedli najniesprawiedliwsze,
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najokrutniejsze wojny, ale szczęśliwie, którzy do reszty co najświętszego mieli, ludzie to zniszczyli,
którzy zdeptaniem wiary publicznej, fałszowaniem monety utwierdzali swoje mocarstwa, którzy
odmianą religii, duszeniem mężów, zdradą i zabójstwem narodu całego posiedli trony, którzy z kim
dzisiaj przymierze najuroczystsze dobrowolnie zawarli, na ten naród jutro spiknąwszy się na sztuki go
szarpią, nad broniącym się, ale słabym wywierają okrucieństwa, obcinają mu ręce i nogi, a gdy
jeszcze wyrzeka, zapalają fanatyzm, dając mu nóż w ręce, aby dorżnął niewinnego. Takie to
potrapieńcze ludzkiego rodzaju straszydło wasze, niecne pochlebstwo nieśmiertelnym, wielkim
nazywa, wystawia przyjacielem ludzi, przykładem ludzkości, cnoty, mądrości etc. Niebaczni,
zastanówcie się! Z tymi pochwałami wy stajecie się gorsi od tych okrutników. Oni wypełniają
tyraństwo, wy płodzicie tyranów.

Przystąp i ty, szlachto, którą różni od innych ludzi oręż zawsze przy boku! Prawda, temu żelazu
winna byłaś twoje panowanie, ale temu żelazu winna będziesz i twoją niewolę. Opowiem tu, jak
obdarłaś rodzaj ludzki ze wszystkich przywilejów i te przywłaszczyłaś sobie samej, jak zagubiłaś ludzi,
a ustanowiłaś tylko niewolników i panów. Co do wszystkich należało, to małą liczbą posiadając, miałaś
zbytek. Ten cię uczynił nieczynną, delikatną, wygodną, słabą i chorą. Zobaczysz tu, jak w tym stanie, z
pośrodka ciebie sztuczniejszy najprzód odebrał ci broń, potem wszystkie całemu człowieczeństwu
właściwe przywileje w twoich rękach skupione, przywłaszczył sobie jednemu, a ponieważ niebaczny
zagubiłeś ludzi, zrównał cię z niewolnikami, a sam został panem.

Zburzyciele i naśladowcy szlachty, do was mój głos podnoszę. Żaden jeszcze król, cesarz, car a
despota nie dzierżył równej z wami potęgi. Co przywłaszczył sobie cały stan szlachecki i cały stan
duchowny, te wszystkie przywileje, tę moc całą ogarnia z was jeden. Jestestwo wasze stało się w
porównaniu do drugiego człowieka, poddanego waszego, gdyby jakie bóstwo nieskończone. Będę
opowiadać kroki i wszystkie te czyny, którymi w domach waszych wielcy poprzednicy tę dzielność i
władzy ogromność stworzyli. Wy słuchając przypominajcie sobie, żeście ludźmi, a ujrzycie ze mną, że
niezmierność wasza nie pochodzi od Boga. Bo nie znajduje się w tym stosunku, który Stwórca między
człowiekiem a człowiekiem położył, zasadzając na nim trwałość i rządność rodzaju. Jest to ostatni
stopień tego gwałtu, który prawa natury cierpią. Jest to z wszystkich bezprawi już sam stek bezprawia.
Z niego ma powstać porządek. Ostateczności stykają się. Nierówność z przywilejów osobistych
zrodzona dziś ukazuje się w swojej mierze najwyższą, a przecież naród ludzki swojej jawności
przyrodzonej dzisiaj jest bliższy. Już tylko kilka osób różni się od ludzi. Już tylko od kilku osób zawisł
los rodu ludzkiego. Jedynowładcy tej ziemi i żyjących na niej ludzi, wy ostatni własności
człowieczeństwa dzierżyciele! Ten szczęśliwy dzień ma się zbliżać, kiedy z rąk waszych oświecony
człowiek ma nazad odebrać swoje prawo. Już więc tylko od was kilku zawisł los całego naszego
rodzaju. Nie miejcie pychy, ale miejcie serce, a zbliżycie szczęsny dzień wolności i pokoju. Ale jeżeli
będziecie groźbą i darami kazić lub tłumić światło, jeżeli wasz dom i familie wasze będziecie przeno-
sić nad ród ludzki, jeżeli nie miłością ludzi, ale miłością osobistą wiedzeni użyjecie zagarnionych
ludzkości przywilejów na wyśmianie i zniszczenie wiary publicznej, na zdeptanie prawa narodów, na
dogodzenie chuci, popędliwości albo dumie, która najczęściej taką wydarzy okoliczność, gdzie nie wy
dla szczęśliwości i spokojności milionów ludzi, ale miliony ludzi dla waszego szczęścia i dla zaspoko-
jenia waszego burzliwego ducha służyć, cierpieć i ginąć muszą - biada wam! 

Powstaną niczym niezmienne prawa odwieczne, obruszy się cała natura i okrzyknie was tyranami.
Prędzej lub później sprowadzi ten czas, w którym z równą ohydą zaginą despoty jak teraz emiry,
brahmany i bonzy.

Nie sądźcie, że już nad wami nie ma Wyższego. Człowiek myśli. Człowiek nie jest ostatni w pędzie do
doskonałości. Więc jest nad nim Istność wyższa, która myśli doskonalej, ożywia świat, udziela cząstkę
swojego światła i w pewnym zamiarze tworzy człowieka. Wy sobie samym, ludzi poświęcając, niszczycie
ten zamiar, opieracie się najwyższej Istności, stajecie się nieprzyjaciółmi i ludzi, i tego Bóstwa.

Boże, którego świat nie poznaje, a którego cały świat pełen! O myśli najdoskonalsza, ty nieograni-
czona Istności, która wszystko ogarniasz, we wszystkim istniejesz, i samą obecnością swą wszystko
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ożywiasz i rządzisz. Twoja moc i twoje prawu są tak nieodmienne jak twoje Jestestwo. W twoim całym
stworze widzę mądrość i dobroć równie nieskończoną jak twoje Bóstwo. Wszystko ma zamierzoną
szczęśliwość całego dzieła.

Tworząc rzuciłeś w niezmierną przestrzeń światów bez liczby: „Każdy do utrzymania swojego jeste-
stwa dążyć musi. Mniejsza bryła będzie powolna większej" - wyrzekłeś. Natychmiast ogromne ciała
stanęły na niczym. Niezliczone światy krążą pod twoimi nogami. Bez nadwyrężenia siebie, a z same-
go ich ruchu wynika pokój i szczęśliwość całego ogółu.

Twoje każde stworzenie, od potężnego słonia aż po najlichszą mrówkę, koło zachowania swojego
życia pracując, dąży do zachowania i pomnożenia swojego rodzaju. Człowiek, sam jeden człowiek,
wytępia swój rodzaj, plemię. On jeden dla zachowania własnego życia chciał nieraz, aby niszczało,
aby mu służyło całe ludzkie plemię.

Przecież człowiek jest dziełem twoim. Na nim położyłeś najoczywistsze piętno twojej Istności.
W niego tchnąłeś promień nieśmiertelności. Zdaje się, Boże, że go wybrałeś do swojej pomocy, że go
przypuściłeś do wspólnictwa w urządzaniu i w doskonaleniu natury na tej ziemi. A on tej samej ziemi
burzycielem, a podobnych sobie jestestw tyranem został.

Boże dobroci! Zbytek, ubóstwo, niewola, despotyzm i ich płód, wojna, nie są twoją ustawą. Są to
gwałtowne skutki tego sporu, przez który ustawicznie twoje prawa cierpią, usiłując wrócić porządek
i równość. Największa część ludzi nie zna ani swojego przeznaczenia, ani swojego prawa. Z nieświa-
domości pożytkując, kilku ogarnęło wszystko. Wielki Boże! Nigdy jeszcze ani sprawiedliwsza, ani two-
jej wszechmocności godniejsza nie podniosła się na tej ziemi prośba do ciebie. Nie jeden to nieszczę-
śliwy człowiek, ale uciemiężony cały ród ludzki woła miłosierdzia twojego.

Ty znasz moją chęć, ty widzisz w tym momencie moje serce pełne miłości ku moim bliźnim. Oświeć
mój rozum: niechaj poznam, niechaj umiem wytłumaczyć, niechaj zrozumieją wszyscy, że nie stworzy-
łeś ich na to, aby nieszczęśliwi byli. Kto inny przyczyną, iż pracę, głód i nędzę cierpią.

Twórco światłości, zniszcz ciemność, a rozpostrzyj po całej ziemi światło, a człowiek przestanie być
nieprzyjacielem człowieka. Zbójeckie żelazo przekuje w użyteczny lemiesz. Już odtąd nie zbliży się
przed twoje oblicze burzliwy próżniak ani to człowieczeństwa straszydło, którego duch łakomstwem
i pychą trapiony znieważa i napastuje twoje Bóstwo, aby wspomagało niegodziwe na zniszczenie ty-
siąca narodów zamysły jego, ani pozuchwali się więcej wnijść do twojej świątyni z opluskanymi krwią
ludzką rękami obrzydły wojarz, który za dopomożenie mu w zabójstwach i łupieżach, tobie dziękując
bluźnierca, nie lęka się gromu i spokojnie kładzie na twoim ołtarzu zdzierstw cudzych połowę.

Ale będzie to pracowity człowiek. Wesołość twarzy świadkiem niewinności serca i spokojności du-
szy jego. Ten co rano prosić cię będzie, abyś pobłogosławił w tym dniu pracę, przez którą opatrzyłby
swojej familii potrzeby i stał się użyteczny swojemu towarzystwu. Lecz będzie to niewinny rolnik, który
po zebranym żniwie otoczony czeladzią i dziećmi, śpiewając twojej dobroci pochwały, twoją
opatrzność uwielbi, a towarzystwu odda pierwiastek urodzaju na opatrzenie niedołężnej sieroty, kaleki
i starca.

Jeszcze wody okrywały wszystko. Dopiero jedna spod nich dobyła się najwyższa ziemi góra. Po
wierzchu ciągną się śliczne równiny, których zieloność zdobiąc się w różne kwiaty coraz inny, a coraz
milszy oczom czyni widok. Drzewa jedne wonnością swojego kwiatu napełniają powietrze, drugie już
pod dojrzałym gną się owocem, bujna ta ziemia, niezmienną wiosnę mając, wydaje i takie, na których
jednej gałęzi prymy dojrzałym już owocu nowy kwiat pęka. Poza skrajem łąk pięknych równin palmy,
topole, cisy i jodły, cyprysy, sosny i cedry gdyby na przepych jeden wynosi się nad drugim, żaden
przecież nad wspomniane równiny nie waży się podnieść wierzchołka swojego. Ogromne buki, potęż-
ne dęby jak mur okrążają dół góry, a za nimi zdają się łączyć ze sobą przepaści wód z przepaściami
niebios.

Ta niewinna ziemia była istotnie miejscem samych rozkoszy.
Z daleka samo spojrzenie na tę ziemię w zachwycenie porywało; ogromna bryła zdawała się unosić

na samych wodach pośrodku dwóch niezmierności. Z bliska zaś każda na niej rzecz, każde jestestwo
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i każdego jestestwa coraz inna własność, nierównie większe jeszcze zdumienie sprawiały.
Było to miejsce samych dziwów, rozkoszy i życia. Posępność, czarny kłopot ani to nasiono życia ,

najwięcej mszcząca zgryzota tam nie powstały nigdy. Wesołość, wszystkiego obfitość, wszędzie spo-
kojność, a przecież wszędzie odmiana tej pierwszej ziemi udziałem były. Co krok to nowe widoki, no-
we uciechy, nowe dziwy i nowe rozkosze. Tu ukazują się śliczne gaiki. Z nich każdy jakimś skrytym,
a każdy sobie właściwym do siebie zachęca powabem. Tam zieloną murawą okryte wznoszą się pa-
górki. Z każdego w górę wysoko tryska woda. Ta w powietrzu, przybierając się w różne tęcze i kształ-
ty, zdobiąc się różnym blaskiem i kolorem, gdy na ziemię spadnie, znowu dzieli się na różne strumie-
nie i strumyki.

Zgoła wszystko na tej ziemi bawić, cieszyć i dziwić, coraz nowym uczuciem zmysły zachwycać, co-
raz pod inna postacią im się ukazywać miało własność. Nic zaś dać się poznać nie mogło. Skutki nie-
skończone. Przyczyna ukryta.

Czasem wystawia się w oczach jakaś mgła, niby to z daleka ciemny obłok dotyka ziemi. Ten wkrót-
ce zmienia się w las gęsty, którego drzewa u góry i u dołu ze sobą zroste, nieprzedarte miejsce ukazu-
jąc, przystępu tam bronią. Jeżeli tą trudnością nieustraszony zbliży się, natychmiast owe drzewa roz-
stępują się, czynią między sobą miejsce próżne i wolne, wchodzącemu ukazują daleki, coraz większy
i coraz jaśniejszy widok, w górze zaś gałąź z gałęzią przeplatając, rozciągają wygięty obłok. Gdzienie-
gdzie światło przebija, wszędzie zaś na rękę wysoko z wszystkich gatunków przecudne wiszą owoce.
Ich piękność porywa za sobą oczy, ich zapach, słodyczą płynące soki zasilają życie, gdy w tym sa-
mym czasie wesołego ptactwa rozkoszne śpiewy unoszą przytomność i umysł.

W tym tak miłym zachwyceniu niespodzianie, nagle ujrzy się pośrodku najpiękniejszych błoni.
A tam pląsa wokoło zwierząt pełno. Wszystko to wesołe, spokojne, niebojaźliwe, łaskawe, samo do
ręki biegnie niepierzchliwe. Mając wszystkiego dostatek, żadne drugiego nie nienawidzi ani nie poże-
ra. Owszem, bawią się, gonią, skaczą, przewala się słabe jagnię ze srogim wilkiem. Często nawet ty-
grys ze lwem igra i liże się.

Tym widokiem gdy się jeszcze nie nasycą oczy, już znowu nowe zachwyci je czucie. Słychać szum,
wzmaga się szelest. Naraz pokazuje się śliczna dolina. W górze tryska wysoko obfite źródło. Wody po
spadzistości rozlewając się, szeroko rzucają blask równy jak samo niebios światło. Dokąd pędzą po
wzgórzu warczą, huczą, szumią, skoro zbiegną w dolinę, tylko mruczą, szeleszczą, cichną wreszcie.
Z daleka widać diamentami, szmaragdami i topazami wyłożone ich koryto. Z bliska niknie to wszystko,
niepojętsze jeszcze dziwi cudo. Zamiast drogiego kamienia dno, po którym płynie ta woda, nowym
jest światem: doliny, równiny, wzgórki, pagórki piękniejsze jeszcze w tej wodzie niżeli na ziemi - z da-
leka rozkoszniejsze gaiki i laski ukazują. Między nimi skaczą wielorakich zwierząt stada, a od jednego
do drugiego przelatuje ptactwa gromada. Potężne góry, ogromne skały gubią swoje wierzchołki w ob-
łokach, niebo w tej wodzie inne, widać w niej drugie słońce.

Oto rozkosze, które znajdowały się na pierwszej ziemi. Tych używać wolno równie wszystkim było.
Własność ani nieszczęsny jej płód: łakomstwo, pycha i wojna tam miejsca nie miały. Na niewinnej zie-
mi śmierć znana nie była. Wszystko było życiem. Wszystko tylko do mnożenia życia dążyło. Pracować
potrzeby nie było. Złej chęci nikt powziąć nie mógł. Cokolwiek zapragnął, wszystko natychmiast znaj-
dował. Każde żądanie zaraz było zaspokojone, każde pomyślenie odbierało swój skutek.

Takim było zapewne owo święte miejsce w raju, gdzie żyli pierwsi nasi rodzice, zanim jeszcze od-
ważyli się naruszyć drzewo wiadomości dobrego i złego. Albo też taką szczęśliwość, taką rozkosz owi
w Eleysie, w Paphos albo w Ephesie oszczerczy kapłani mieścili na tych Elizejskich Polach, które da-
wali tym, co najbogatsze na drewniane posągi składali w ich ręce ofiary.

Na takiej ziemi, gdzie same tylko pokazują się skutki, a ukrywa się przyczyna, stworzony był czło-
wiek. Oto moment kiedy wszechmocność tchnie w niego życie. Zmysły pierwszy raz odbierają czucie.
Pierwszy raz rozwiera oczy i z całą swoją ogromnością ukazuje się mu niezmierność. Ziemia, morze
i niebiosa uderzają go w oczy. On zewnątrz siebie nic nie widzi, tylko jakieś dziwne a miłe zjawiają
i przemieniają się w nim czucia. Bliskość, odległość, niskość i wielkość wcale nie podlegają zmysłom.
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Wszystko ukazuje się równe, wszystko ciągle połączone, wszystko zdaje się czymś jednym. Otoczony
naokoło jestestwami przecież ani zwątpi, aby cokolwiek istniało.

W takowym pierwszym poruszeniu zmysłów jedna ręka spotyka drugą. Zdumienie jeszcze większe,
czucia od wszystkich poprzednich dziwniejsze, przyjemniejsze i trwalsze.

Człowiek pierwszy raz siebie poznał. Z tym większą ciekawością dotyka wszystkich swoich części,
dotyka się po całym ciele, dotyka się często, dotyka długo. Wszędzie czucie za czuciem odbierając,
coraz pewniej czuje siebie, coraz wyraźniej upewnia się o sobie. Jego wyobrażenie nabiera stałości.
Światło, niebios ogrom, ziemi zieloność i kryształowa wód powierzchnia, mniema, że to wszystko jest
częścią jego.

Za każdą w powietrzu, niebie lub ziemi odmianą jemu zdaje się, iż to on się odmienia. Według róż-
nego zewnętrznych rzeczy, z nim stosunku różnych w sobie skutków doznając, zawsze inne, a coraz
dziwniejsze ma istnienie: wesołe i smutne, przyjemne i przykre.

Podług różnego widoku raz zdaje mu się, że jest piękną płaszczyzną, którą najprzyjemniejsza
a wszędzie jednaka okrywa zieloność. Drugi raz czuje się być jakąś przykrą, oschłą, więcej przeraził
niżeli przymilenia mającą skałą. Im smutniejsze to istnienie, tym prędzej zamienia się w śliczny pagó-
rek. Na jego wierzchołku stoi potężne drzewo; dół ozdabiają rozmaite kwiaty. Te w pierwszym mnó-
stwie jeszcze rozróżniać nie umiejącemu, podług większej liczności i większych wrażeń ukazują się,
jak gdyby okrążały ów pagórek wielorakimi pasami. Raz czerwonym, potem fioletowym, dalej żółtym,
wreszcie wszystkie kolory równie zmieszawszy wije się wkoło pas biały.

Jeżeli mu wpadnie w oczy jakieś miejsce cieniem pokryte lub odległy bór czarny, w niedostatku
światłości, gdy żadne poruszenie zmysłu nie schwyci, on się czuć przestaje, zdawać mu się będzie,
że ginie. Strach go obejmie.

Poniewolnie wzniesie oczy. Zbytek światła równy na nim czyni skutek, co niedostatek jego. Zmysły
nic wystawić nie mogą. Niespokojny, zdaje mu się jeszcze, że się gubi. Naraz znajduje się w obłoku
niebieskim, po którym najżywsze przemijają kolory i cienie, a wkoło okrąża go strefa siarczysta, z któ-
rej biją promienie gęsto. Wtem uderza blask słońca.

Nagle połowę istnienia traci. Lecz natomiast rozkoszna napełnia go wonność, rozmaity dookoła
rozchodzi się dźwięk: wesołe ptactwa śpiewanie, przyjemny wyniosłych drzew szelest i mile biegną-
cych wód mruczenie zajmuje słuch jego. Dziwi się, cieszy i podoba się sobie w tym istnieniu nowym.
Wkrótce odmienia się w jakowyś okropny szum, ściska go przeraźliwe zimno. Zdaje mu się, że czuje,
jak zmniejsza się, ginie i niknie. W takowym pomieszaniu otwiera oczy.

A w tym samym czasie słońce spod chmur wychodząc, rzuca dobroczynny swój promień, rozgrze-
wa go. On z uczuciem światła już znowu czuje, jak istność jego zwiększa się i wzmacnia.

Tę radość trudno wyrazić, z jaką znajduje swoje przeszłe istnienia; powtarza je, odmienia, gubi
i wznawia. Z doświadczenia poznaje, że są dwojakie: przyjemne i przykre, dobre i złe. Pierwszych
pragnie i szuka, drugich boi się i chroni. Czarność i ciemność zostawiają w nim jakąś okropną odrazę.
Światło i jasność nazywa swoją istnością najmilszą.

A ponieważ dotąd tylko jego węch, słuch i wzrok poruszany bywał, on nic zewnątrz siebie i oprócz
siebie nie zna, wszystko sobą nazywa. W pośrodku niezliczonych jestestw przecież nic nie czuje, nie
słyszy i nie widzi, tylko siebie jednego. Tak po dziś dzień człowiek, w pośrodku światów bez liczby rzu-
cony na tę ziemię, którą, w porównaniu do nich źdźbłem nazwać można, widzi przecież tylko tę jedną
ziemię, nazywa ją więc całym światem, a gwiazdy i niebo tego świata cząstką mieni.

Pierwszy człowiek był bez świadomości stworzony. Z przyrodzenia nic nie znając, był obojętny na
wszystko. Poznawanie uczyni go złym albo dobrym.

Bez zmysłów nie ma życia. Bez życia są z innym stworzeniem związki, ale tych znać nie można.
Człowiek pięć ma zmysłów dla odczuwania swoich związków z zewnętrznymi rzeczami, czyli pod

pięciorakim kształtem istnieje ciało jego dla poznawania i odbierania odmian i skutków, które obce je-
stestwa na nim wyrządzać mogły. Wzrok, słuch, węch, smak i ogólne dotykanie, czyli czucie, dają mu
poznawanie wszelkie. Te zaś wszystkie zmysły wyobrażają tylko, nigdy zaś nie pokazują mu rzeczy.
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To ostatnie poznanie do zachowania życia niepotrzebne. Te wszystkie zmysły, przez poruszenie czyli
bardziej przez dotykanie, stosują się z zewnętrznymi rzeczami. Z nich jedne są do poruszenia łatwiej-
sze, tych człowiek najwięcej używa, a te go najczęściej mylą. Drugie są mniej czułe, ale ich czucia są
pewne. Im zmysł jest dotkliwszy, tym mniej w rzecz obcą wpływa, tę porusza i w niej odmiany czyni.
Przeciwnie, tym większe, liczniejsze, tym dziwniejsze nie tylko jestestwa zewnętrzne bliskie i dalekie,
ale nawet wewnętrzne poruszenia w nim wyrabiają odmiany i skutki. W zmysłach dotkliwszych takie
obrazy, odmiany i czucia wykonują rzeczy zewnętrzne, takie obrazy, odmiany i czucia równie, albo ła-
twiej jeszcze uskutecznić w nich potrafią poruszenia wewnętrzne. Zmysłów przenikliwość stopniami
zwiększa się. Od ciała powszechnej czułości większą tkliwość mają usta, od nosa dotkliwsze ucho,
a z wszystkich zmysłów najtkliwsze jest oko.

Przecudna to i niezrozumiała ciała własność! Zdaje się, jeżeli lak mówić można, że w oku materia
zbliża się do własności duchowych. W człowieku dzikim dopokąd nie myśli, w zwierzętach, które rozu-
mu nie mają, te ostatnie zmysły przenikliwsze są i doskonalsze niźli w człowieku rozumnym. One tam
zastępują duszy miejsce. Im przenikliwsze zmysły, tym do zachowania życia użyteczniejsze.               

Jak nasz rozum zapuszcza się w wieków przepaść, obejmuje ustawy, słowa, czyny przed tysiącem
lat zdziałane, pożytkuje i łączy się z myślą tych ludzi, których już nie ma, tak oko rzuca się w rozle-
głość, przepaść, obejmuje, sięga jestestwa tysiącami mil odległe, z nimi łączy się, w rozległośc, prze-
paść, obejmuje,z nich pożytkuje, chociaż ich dotknąć nie można. Lecz węch, słuch i wzrok, te zmysły
najprzenikliwsze, nie ukazują wielkości ani jakości, odległości ani bliskości. Poruszeń, odmian, uczuć
od własnego ciała pochodzących nie odróżnia od poruszeń, odmian i uczuć od obcych ciał zawisłych.

Z takimi własnościami człowiek z początku niezliczonym omamieniom podpadał. Z czasem, kiedy
myśleć zaczął, niezliczonych błędów ofiarą został.

On za pierwszym otworzeniem oczu nic nie czuł, nic nie widział, tylko siebie jednego. Wkrótce bę-
dzie czuł, będzie widział nie tyko niezmierną moc takich rzeczy, które istnieją, ale i niezmierne mnó-
stwo takich jestestw, których wcale nie ma.

On, dopokąd nieświadomy, dopotąd obojętny. Czego nie zna, tego ani pragnie, ani unika. Poznał
tylko cokolwiek siebie i już obojętny być przestał. Znać siebie ani więcej, ani inaczej nie może, tylko
przez swoje czucia. Jak prędko żyć począł, tak już momentu nie ma, w którym by się nie czuł. Kiedy
się nie czuje, to śpi. Przeto taka jest natura człowieka, że nigdy, oprócz podczas snu, być obojętny dla
siebie nie może.

Wszelkie jego czucie albo jest przykre, albo przyjemne, albo jest skutkiem zewnętrznych, albo we-
wnętrznych poruszeń. Czucie przyjemne czyni go spokojnym i wesołym. Czucie przykre czyni go niespo-
kojnym i smutnym. Boleść i rozkosz są jedyną pobudką czynności każdego żyjącego jestestwa. Te nie są
konieczne, ale tylko stosowne. Obydwa są jednym sposobem czucia. Przystosowaniem różnią się.

W takim nieświadomości stanie, w jakim go tu wadzimy, człowiek ma czucia najmniej, zna siebie
najmniej, i jest spokojny najwięcej. Nie szuka swojej istności w rzeczach zewnętrznych. Znajduje się
w sobie samym i znajduje swoją szczęśliwość łatwo.

On swojego istnienia nie zmieni bez przyczyny. Ten krok, który uczyni dla odmienienia teraźniejsze-
go stanu, uczyni z potrzeby. Jest to zaręczę i przestroga, że w dalszym życiu gdziekolwiek stąpi, tam
go potrzeba powiedzie. Potrzeba go odmieni. Potrzeba będzie jedynym nauczycielem i wodzem jego.

Jeszcze pierwszy człowiek, gdzie był stworzony, na tym samym miejscu leży spokojny. Nic nie zna-
jąc, poprzestaje na sobie samym. 

Cieszy się poznanym swoim istnieniem. Ani być lepiej, ani być inaczej nie pragnie. 
Tymczasem dobroczynne słońca promienie, miłym ogrzewając go ciepłem, zasilają istność jego,

pomnażają w nim czułość i życie.
Jednym razem zaleciała go najprzyjemniejsza wonność. Wszystkie z nią wspólne, a od niej słabsze

czucia zdawnią się. On samą tylko wonnością schwycony ciągnie się, pnie, gramoli, czuje coraz wię-
cej, czuje się coraz lepiej.

Wstał i postąpił. Tysiąc naraz poczuł odmian. Nie zastanawia go żadna. Nieprzerwanie w jednym
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tylko, bo najtkliwszym wonności czuciu zatopiony, na to cała baczność zwrócona. Tylko wonności jego
wola żąda. Idzie dalej, stąpa śmiało. Naraz uderza go coś w głowę. Skoczył wstecz, drży, czując aż
nadto, staje się tak, jak gdyby nic nie czuł. Traci przytomność, odchodzi od siebie. Stoi długo, nie śmie
się ruszyć. Wreszcie podnosi ręce, wyciąga je zwolna. Spotyka jakieś ciało. Czuje, że to nie on. Ni-
gdzie czucia za czucie nie odbiera.

Pierwszy raz poznał, że nie sam istnieje. Z tym poznaniem być zaczął bojaźliwy. Dotyka się tym
ciekawiej. Przykłada wszystkie zmysły. Te różnie i z sobą przeciwnie rzecz mu wystawiają. Lecz czu-
cia ręki znaczniejsze i starsze z uczuciem oczu porównując, zostawiły w nim wyobrażenie drzewa.
Dotyka go i od dołu, dotyka i z góry. Rusza, ściska, waha. Raz czuje, że mu się opiera, drugi raz czu-
je, że mu się pod ręką ugina. Uderzyło go powtórnie. Zalękniony cofa się, a w tym jeszcze dotkliwiej
uczuł ból w nodze. Ogląda się, spostrzega drugie drzewo. Chce i to poznać, chce go dotknąć, ale to
rękę kolcami raniąc ani się dotknąć nie dało.

Zostaje mu wrażenie, że ta wewnętrzna istność jest zła. Zwiększyła się bojaźń jego, stał się jeszcze
bojaźliwszy. Już dalej stąpić nie waży się.

Po pewnym czasie, gdy ból ustał, zaleciała go znowu wonność. Jej przyjemność powoli stłumiła na-
reszcie pamięć przeszłego czucia. Człowiek stąpił w tę stronę, gdzie mu lepiej było. Ledwo kilka
uszedł kroków, lekko przez obwisłą gałąź tknięty z wzdrygnieniem stanął. W to miejsce wszystkie tezy
zmysły. Widzi drzewo. Na ten obraz wznawiają się dawniejsze bolesne uczucia. Chce się cofnąć, gdy
w tym samym czasie jeszcze większa od przeszłych wonność zajmuje jego uwagę. Poniewolnie wy-
ciąga rękę. Czuje w niej jakąś objętą istność. Ucieszony tym poznaniem nowym, małość tej istności,
którą on w jednej ręce zmieścić może, sprawia w nim jakieś miłe o sobie samym mniemanie. Przybli-
ża owoc do oka.

Ta istność, dopiero tak mała, zdaje mu się być większa od drzewa. I większa od niego samego.
Zmieszany nie wie, czyli go ręka, czyli oko myli.

Zwiększający się coraz zapach ku sobie obraca całą baczność. Chyli ku twarzy rękę, zbliża ku
ustom. Długim oddychaniem pcha w siebie wonność, otwiera usta dla wypuszczenia powietrza, otwie-
ra je powtórnie dla nabrania zapachu nowego.

Na koniec skosztował. Jakież to czucie! Jakaż to rozkosz! Ten zmysł pierwszy raz dał poznać czło-
wiekowi rozkosz. Wszystkich zmysłów zamiarem, aby ostrzegały wcześnie czułą istność, co sprzyja,
a co szkodzi zachowaniu życia. Smak najistotniej i przez siebie samego zachowuje życie. Wszelkie
człowieka dotąd istnienia najmilsze były tylko mamiącym zmysłów przystosowaniem do zewnętrznych
jestestw. To owocu spożycie jest prawdziwą jego jestestwa odmianą, jest do obcej rzeczy przystoso-
waniem nie tylko zewnętrznego, ale i wewnętrznego zmysłu i czucia. Oto mocni się cała jego istność,
zakrzepcza ciało, zemdlałe zmysły trzeźwi nowa żywość, całego zachwyca jakaś niezwyczajna weso-
łość, staje się śmiały, ustępuje wszelka bojaźń.

Drzewo nie budzi wstrętu, już mu nie czyni wrażenia przykrego, owszem ciągnie go do siebie, uka-
zuje w sobie dobre mienie jego. Wkrótce człowiek zbliży się do niego z ulubieniem, poczyna się
w drzewie kochać, czuje, że ta zewnętrzna istność jest dobra, bez strachliwości, z upodobaniem sięga
ręką po raz drugi, po trzeci; prędzej owocu nie starczy, niżeli jemu sięgać się sprzykrzy. To zaś roz-
koszne uczucie im mocniejsze było, tym dłużej ściągało uwagę i zostawiało w człowieku jakiegoś
uczucia pamięć. Przeto wszystkie dotąd innych zmysłów uczucia pójść w niepamięć mogły łatwo. To
ostatnie czucie zostało niezapomniane nigdy. Była to pierwsza człowieka potrzeba. On bez niej żyć
nie mógł. Potrzeba żywności jest najsilniejsza ze wszystkich uczuć. Ona będzie zawsze najmocniej-
szym woli człowieka bodźcem. Z uczuciem pierwszej potrzeby wszczęła się, a z potrzeb powiększe-
niem będzie rosnąć miłość własna. Każde nowe uczucie niejako powiększa człowieka istność, bo po-
większa wolę jego. Dotąd ów człowiek siebie tylko znając, w sobie wszelkie dobre mienie znajdując,
kochał siebie w sobie samym. Z uczuciem tej rozkoszy, której w sobie znaleźć nie mógł, zaczął jej
szukać zewnątrz. Za każdym zerwaniem owocu, za każdym skosztowaniem czuł, że ta zewnętrzna
istność jest dobra. Zaczął się w niej kochać, zaczął kochać drzewo.
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Uczucia złości i dobroci w zewnętrznej istności wzbudziły w człowieku bojaźń i miłość. Te zostawią
w nim wrażenie swojej podległości, a w tej drugiej istności więcej od siebie mocy. Z takim wrażeniem,
gdy człowiek myśleć zacznie, musi koniecznie stać się zabobonny .

Tego już dopóty odstąpić chcieć nie może, dopóki nie zaspokoi własnej żywności potrzeby. Jego
oczy w ten owoc, po który sięga, lub który spożywa, wlepione nie czują innych poruszeń: tyka je wiel-
kość, rozległość, wieloraka liścia zieloność, odmienny wszystkiego kształt od tego, który ręką czuje.
Waha się drzewo, ruszają gałęzie, trą się po różnych jego ciała częściach. Zalatuje węch, inny za-
pach, bije o uszy bliskiego ptactwa świerkot, kąsa go robactwo, on przecież nic nie czuje, bo na naj-
pierwszą w tym momencie potrzebę cała jego baczność zwrócona. Taka zaś jest własność człowieka,
że tylko to czuje, nad czym ma przytomność. Z wielorakich razem uczuć tylko najmocniejsze zastana-
wia baczność. Boleść i rozkosz są w nim stosowne do baczności, która kieruje zawsze wolę dla odda-
lenia pierwszej, lub jak w tym razie dla zaspokojenia drugiej, dopokąd czego mocniejszego nie poczu-
je, lub dopokąd wcale czuć nie przestanie.

Jedną potrzebę łatwo i prędko zaspokajał człowiek.
Z jej ustawaniem ustawała i wewnętrzna czułość. Powracał do obojętności, do tego pierwszego

swej natury stanu. Wewnątrz spokojny bywał, zewnątrz mniej czuły. Z uspokojeniem potrzeby we-
wnętrznej, czucie zewnętrzne traciło swoją ruchliwość, ociężałe obwisły zmysły. Bez potrzeby śpi naj-
częściej. Lecz snu od czuwania nie odróżnia jeszcze. Czasem przeciwnie: wewnętrzne zmysłów poru-
szenie ostrzyło wewnętrzną czułość; na wszystko baczny przypomniał sobie, że jest zewnątrz jakaś
obca istność. Zaraz cokolwiek usłyszy, cokolwiek ujrzy, tego chce dotykać, sięga ku niebu, łapie za
obłoki, chce się tykać słońca, jak owo dziecię, z rozpoczęciem rozumu jeszcze nie dosyć doświadcze-
nia mające, wbiega na górę, aby dotknąć nieba, które zdaje mu się tam dotykać ziemi. Zdziwiony nie
wie, co go myli, czyli własne zmysły, czyli owa istność. Wszystko to mnoży w nim tej istności bojaźń.
Poznaje i to z czasem, że ta rzecz zewnętrzna w różnej odległości bywa od niego.

Żadne któregokolwiek jego zmysły poruszenie nie jest wyobrażeniem zewnętrznego jestestwa. Jest
to skutek, który jest zawsze pewnym dowodem przyczyny, nie jest nigdy wyobrażeniem przyczyny.

Prócz zmysłów ma człowiek władzę porównywania uczuć na jednym lub na wszystkich zmysłach
doznanych, i tym sposobem tworzenia sobie wyobrażeń tego zewnętrznego jestestwa, które na zmy-
słach poruszenia sprawia.

Wewnętrzne wyobrażenie, osobliwie pierwsze, często więcej wpływa i często mocniejsze czyni
skutki na myślach niżeli rzeczy zewnętrzne.

Jak kiedy podróżny, który słysząc o świeżym rozboju w tym lesie, do którego wjeżdża, na każdy
szelest, na zaskrzypienie gałęzi słyszy szepcących do siebie złodziei, a każdy pniak z ogromną palicą
stoi mu w oczach zbójcą. Albo jak ten, kto okropnym snem trapiony wśród ciemnej nocy zbudzi się, wi-
dzi w każdym kącie te same straszydła: tam gdzie ręcznik wisi, siedzi w długim czochłe niezmiernej
wielkości duch. Tak człowiek, który nic innego nie znał, który pierwsze i to jedno dopiero ma wyobra-
żenie drzewa, na co spojrzy, co mu tylko w oczach mignie, wszystko to widzi być drzewem.

Z tym nieustająca pamięć bólu i rozkoszy, które w nim drzewa sprawiły, budzi wewnętrzną niespo-
kojność, a z nią chęć poznawania. Rażony jakąś odmiennością pewnego drzewa idzie ku niemu. Im
bardziej on zbliża się, tym bardziej owo drzewo powiększa się. Przystępuje, dotyka. Ginie mu z oczu
drzewo, widzi przed sobą skałę.

Z tym większą ciekawością obchodzi wkoło, natęża wszystkie zmysły, dotyka ją więcej, ściska, pcha,
znajduje odpór. W jednym miejscu ani mu się ruszyć nie daje, w drugim miejscu spotyka kamienie, które
podnosi, w jednej ręce obejmuje, ale czuje jakąś siłę, z którą uginają się ku ziemi, dobywają mu się z rę-
ki. Dla przełamania tej opornej siły pomnaża w ręce moc w przeciwną stronę. Leci w górę kamień, on
szuka go okiem. Wtem strasznie został uderzony. Krzyknął. Odskoczył. Patrzy, ogląda się wkoło. A gdy
nic nie widzi, tym większa ku zewnętrznym jestestwom powstaje w nim bojaźń i trwożliwość. Lecz im
więcej się boi, tym więcej pragnie poznać to, przed czym się ma chronić. Postępuje dalej.

Już zna dwie rzeczy zewnątrz siebie. Dwa ma wyobrażenia. Nic jeszcze innego nie widzi, tylko
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drzewa, skały, kamienie. Te często przemieniają mu się w oczach. Drzewo w skałę, skała w drzewo.
Niektóre przechodzą z miejsca na miejsce. Niedaleko siebie zdaje mu się widzieć kamień, który zbliża
się do niego. Idzie on ku niemu. Wtem kamień oddalać się zaczyna. Idzie za nim spieszniej, dochodzi
wreszcie. Dotyka. Czucie dziwne, jakiego mu ani drzewo, ani kamień nie dawał! Czuje, że mu się owa
rzecz pod ręką rusza. Czym prędzej rozpoznaje wszystkimi zmysłami. Niezadługo traci wyobrażenie
kamienia. Widzi przed sobą zwierzę. Dotyka go tym ciekawiej, ciągnie, wstrzymuje, chce przewrócić.

Wtem zwierz przeraźliwie ryknął i w krzaki uskoczył. On za nim. W tym miejscu, gdzie mu znikł
z oczu, same drzewa znajduje.

Stoi zdumiony, wzniesione ręce, rozdziawiona gęba, oczy wytrzeszcza na owe drzewa. Wtem słyszy
szum, wyciąga szyję, nadstawia ucha. W owym miejscu, gdzie mu znikł z oczu ów zwierz, wzbija się
w górę kilka podobnych zwierząt. Już widzi je nad głową. Czym prędzej łapie, sięga, spieszy za nimi.

Było to nad brzegiem morza, którego jeszcze nie znał, a na pierwsze zoczenie nie różnił od ziemi.
Chylą się ku morzu widziane orły. Człowiek tym sporzej ku nim bieży. Nagle zanurza się z głową w wo-
dach. Krzyczy, mocuje się. Bez przytomności, bez woli. samym ciała składem do zachowania życia
zrządzonym, a jeszcze wychowaniem ani złym zwyczajem nie popsutym, wprędce wydobywa się na
ląd. Ucieka od morza gdyby od czego złego. W tym samym czasie słońce było . Swoją jasność straci-
ło. Zaczerniło się całe niebo, gwałtowny lunął deszcz. To uczucie ponowiło jeszcze straszniej straszne
wrażenie morza. Ucieka zalękniony bardziej.

W jednym miejscu ustało nagle zło wszystko. Stanął. Wkrótce czuje, że jest mu dobrze. Uspokoiw-
szy wewnętrzne pomieszanie, odzyskawszy przytomność i zmysły, poznaje swoje dobre drzewo, któ-
re gałęzie rozwieszając, deszcz nad nim wstrzymało. Pod nim człowiek nie tylko wygodne schronienie
znalazł, ale i żywność, której potrzebę już znowu poczuł. Lecz chociaż czego tylko zachciał, to pod
tym drzewem znalazł, jednakowoż pragnie, a sam nie wie czego. Już syty, a jeszcze smutny.

Ma jeszcze drugą przyrodzoną potrzebę. Tym zaś różni się prawdziwa człowieka potrzeba od po-
trzeb wymyślonych, że chociaż tej człowiek nie zna, przecież bez niej cierpi, jest niespokojny i nie-
szczęśliwy. Przeciwnie, każda wymyślona potrzeba dopokąd nieznana, dopokąd niepotrzebna, dopo-
tąd człowiek ani o niej myśli, ani z jej przyczyny cierpieć lub być niespokojnym nie może.

Już poznał drzewo, kamienie, zwierzęta, morze, ziemię, niebo. Tyle wyobrażeń razem działa usta-
wicznie na zmysły jego. Za każdym ich poruszeniem przez rzeczy, których jeszcze nie poznał, zaraz
jedno z wyobrażeń rzeczy poznanych ów zmysł poruszony do siebie stosuje. To zaś przystosowanie
zmysłów do wyobrażeń wewnętrznych niezmiernie jest łatwe. Od składu świata, nie od woli zawisło.
Ustawicznie miga mu w oczach to zwierz, to skała, morze albo drzewo. Jedne zamieniają się w dru-
gie, te łączą się z owymi; tam nikną, tu powstają. To zaś widzi najczęściej, czego boi się najwięcej.

Człowiek nie mogąc poznać, co widział, ani nie mogąc osądzić, w jakiej odległości widzi, musiał
często widywać straszydła, których, bojąc się dotknąć, wyobrażenie zostało mu wraz z przekonaniem
o rzeczywistym tych straszydeł istnieniu.

Ku owemu drzewu schodziły się wielorakie zwierzęta. Ale człowiek jeszcze gatunków nie odróżniał.
Pies, niedźwiedź i dzik, krowa, owca i koza wszystko to zdawało mu się jednakim zwierzem.

Między nimi jeden uderza go w oczy od innych znaczniej. Raz przechodzi go jakieś zimno, drugi
raz gorąco, drży, chociaż się nie tak bardzo boi. Raz zbliża się kilku krokami, znowu się cofa, obchodzi
wkoło, a za każdym przypomnieniem, że są zewnątrz złe istności, staje. Wzmacnia się znowu w nim
chęć poznania tego zwierzęcia. 

Przystępuje nareszcie. Po kilka razy dla dotknięcia zapuszcza się ręką. Za każdym razem przypo-
mina sobie boleść, której dotykając się złych jestestw już tyle razy doświadczył. Powściąga też rękę.
Przykłada się innymi zmysłami. Wytrzeszcza oczy, ostrzy węch, a wtem gwałtowniejszym od wszel-
kich innych czuciów schwycony tknął się.

Jakież to zdumienie! Oto widzi przed sobą taką jak on sam istność. Nie jest to on, ale jest coś lep-
szego niżeli on. Jakaś niewidzialna siła ciągnie go do niej, chciałby się przemienić, chciałby się w nią
przeistoczyć.
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Ona ożywia się pod ręką jego. On za każdym dotknięciem coraz przenikliwsze, coraz milsze odbie-
ra czucia. To czerpie z oczu jej nowe chęci i nową żywość, a on przy każdym jej spojrzeniu czuje, jak
się rozchodzi po jego żyłach nowe życie. Obydwojga zmysły odbierają nową własność, przenikają
i tłumaczą sobie wspólnie wewnętrzne czucia. Natychmiast w obojgu jedna myśl, jedna wola i jedna
chęć. Człowiek poznał swoją drugą potrzebę: mnożenia rodzaju swojego.

Już tam, gdzie się niebo na morzu wspierało, spadało słońce w wód głębię. Ustępuje z ziemi świa-
tło, szerzy się po niej coraz bardziej czarna ciemność. To niszczy cokolwiek istniało. Chowają się naj-
przód odleglejsze istności. Wkrótce nikną i poniższe rzeczy. Noc byłaby i człowiekowi część życia
odebrała, pozbawiając go związku z jestestwem, albo przynajmniej byłaby wznowiła całą okropność
tych pierwszych wrażeń, które na nim sprawiły czarność i ciemność. Lecz w tym samym momencie
najtkliwsze z uczuć zachwyciło całą baczność jego. On nic innego czuć nie może. Już on nie istnieje
w sobie, ale istnieje w owej sobie podobnej istności.

Ksi´ga Druga
Wszystko jest połączone. Wszystko nosi jedności piętno. Wszystko do jednego dąży końca.
Jest pierwsza moc wtłioczona we wszystko. Ta we wszystkim działa, wszystko więże, zmienia i ru-

sza wszystko. Ta moc wywodzi skutki niezliczone i jeszcze między nimi stanowi związki bez końca.
Ta moc nie czyni ślepo.
Są prawa. A prawa nienaruszone. Na nich zasadza się niewzruszona ogółu szczęśliwość i trwałość.
Te prawa urządzają moc, z jaką powszechność wpływa na część każdą, wymierzają każdej części

dzietność, z jaką przykłada się do powszechności dobra i wyznaczają między częściami związki, któ-
re zachowują ich wszystkich trwałość.

Odwieczne prawa zakreśliły drogi, którymi muszą dążyć wszystkie razem jestestwa, i do wspólne-
go jednych dla drugich użytku, i do powszechnego wszystkich porządku.

Tych praw nic zniszczyć nie potrafi. Można je ucisnąć, lecz prędzej lub później z gwałtem powstają.
Ten świat, wszystko, co istnieje i zmienia się, poczyna i kończy, powstaje i ginie, to wszystko jest

skutkiem. Utajona, ale konieczna jest  p r z y c z y n a.
Skutek przyczyny swojej poznać nie może, ale każdy skutek ze swoją przyczyną mieć stosunek

musi. Przez ten stosunek wszystko w Pierwszej Przyczynie łączy się. Wszystkie skutki mają ze sobą
związek. Nic nie ma oddzielnego i niezawisłego. Wszystko połączone, wszystko nosi piętno jedności.
Wszystko do jednego dąży końca. Na tych związkach zasadza się całego ogółu szczęśliwość i trwa-
łość. One urządzają tę moc, z jaką powszechność wpływa na część każdą, i wymierzają każdej części
dzielność, z jaką przykłada się do powszechności dobra.

Najwyższa Istność, z niczego ten świat tworząc, ustanowiła drogi, którymi wszystko do jej zamiaru
dążyć musi. Bóg wyrzekł prawa, równie jak on sam nieodmienne, które stanowią konieczny związek
każdego stworzenia z innymi stworzeniami, a wszystkich ze swoim Stwórcą. Ktokolwiek sprzeciwia
się ustawom przyrodzenia, ten sprzeciwia się Bogu. Kto zapiera prawo natury, ten zaprzecza Opatrz-
ności. Prawa natury można cisnąć do czasu, ale przeistoczyć ani zniszczyć nigdy. Stworzenia im nie-
posłuszne ściga kara nieuchronna. Ta, jeżeli się spóźni, bywa straszna. Prędzej lub później prawa na-
tury z gwałtem zajmują swoją całą dzielność. Cokolwiek nie na swoim miejscu, co tylko im sporne, to
roztrącając i niszcząc prostują drogi wielkiego przeznaczenia: powszechny porządek i szczęśliwość.
Pokój stały na tym świecie jest skutkiem dzielności praw natury. Każda między żywiołami burza, każ-
de między żyjącym stworzeniem zamieszanie, wojna, głód i mór są gwałtem nasilających się a uci-
śnionych praw natury. Wszystkie jestestwa, jakie tylko w składzie tych praw podobne są, istnieją, ist-
niały lub istnieć będą. Każde stworzenie, razem ze swoim jestestwem, odbiera własności sobie wisto-
czone i do praw natury stosowne.
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Te jestestwa, które jednakie własności posiadają, podlegają równie prawom natury, są wszystkie
sobie równe, mają wspólne potrzeby, jednakie powinności i obowiązki wzajemne.

Podnieś oczy! Niebo opowiada Bóstwa wielkość. Ta niezmierność, ten w nim porządek jest dziełem
tego Bóstwa, którego moc i mądrość są także niezmierne. Nie ma tu nic próżnego. To wszystko napeł-
nione stworzeniami jego. Ich powiększanie się albo ich zmniejszanie się wpływa na ogólność całą.
Jednym końcom niepojętego dzieła są źdźbła nieskończone, które dotknąć się oku nie dozwalając,
gubią się wśród siebie, zostawiając po sobie jakąś czczość i przepaść, drugim końcem są światła
ogromne, które w środku tej niezmierności palcem Wszechmocnego prowadzone, na wszystko siejąc
czucia i życie, odkrywają niezliczoność rzeczy, z których każda jest częścią, ale żadnej nie wolno
oglądać dzieła całego. Między tymi ostatecznościami, gdyby ze środka ku zakrajom i z zakrajów ku
środkowi, podług odwiecznych ustaw przymuszana, ustawicznie dążyć waży się materia; tam ozna-
czone wszelkie stopnie czucia, wyznaczony każdego jestestwa początek, koniec i własność. Nic zagi-
nąć nie może. Nic wiecznie nie trwa, wszystko w nieustannej czynności, wszystko się przeistacza, od-
mienia i już odmieniło wiele razy. Tylko prawa trwają niewzruszone i świat stoi zawsze jeden.

„Dąż do celu jestestwa twojego, każda bryło mniejsza podlegaj większej!" - tak wyrzekł Stwórca do
pierwszych jeszcze nieczułych swojego utworu żywiołów. Do wypełnienia tych praw wszechmocnych
stosują się podług swoich własności równie znikome prochy, jak i potężne światy.

Tak jest: te najdzielniejsze niebios słońca, które ustawicznie odnawiają naturę, podlegają Prawu.
Ciągną i są ciągnione, łączą i dzielą, są ogniskiem jednych ciał, które do siebie dążyć ustawicznie są
przymuszone; mają swoje wspólne ognisko, do którego same dążyć zawsze muszą. Każde wyrządza
swoją dzielność nad mniejszymi bryłami, a wszystkie swoją moc w jedną łącząc, posłuszne są sile po-
wszechnej.

Jak niedościgła mądrość, która w swoich rękach trzyma wagę tej siły ogólnej zawsze w jednej rów-
ni z wagą wszystkich światów! Jak niepojęty porządek! Wokoło źródła nieskończonego światła, woko-
ło pierwszego słońca krążą miliony słońc, a każde otoczone jest jeszcze niezliczonymi światami. Te
znowu wszystkie jednakie mają własności, w jedną stronę ich bieg wymierzony, wszystkie z siebie nie-
użyte i martwe, wszystkie potrzebują światła, wszystkie też równie znowu podpadają wielkiej natury
ustawie. Każde dki utrzymania swojego jestestwa przymusza wszystko w swoim zakraju dążyć do
swojego środka, a wszystkie razem moc wspólną łącząc, toczą się w porządku dokoła swojego słoń-
ca, które również dla utrzymania swojego jestestwa nie dozwala im oddalać się od niego. Żadne dru-
giemu nie waży się zastąpić dobroczynnych promieni jego.

I ta nasza ziemia, przez związek z powietrzem i ze słońcem, musi różnym podpadać odmianom. Te
odmiany nie mogą być bez wpływu na słońce i na inne światy. Te odmiany dzieją się przez odmiany
różnych na ziemi stworzeń; więc Opatrzność równie też wszystkie stworzenia musiała związać z pew-
nym na tej ziemi ich zamiarem, który by dążył do Zamiaru wielkiego.

Tam, gdzie tak wszystko zapełnione, iż miejsce próżne stało się niepodobieństwem, gdzie nie ma
nic stałego, wszystko się siłuje, wszystko się przemienia, w tym związku wszystkich ciał ze słońcem,
a każdego słońca z całym światem, każda wielka odmiana, każde powiększenie lub zmniejszenie się
znaczne bryły któregokolwiek z wielkich ciał niebieskich, każda odmiana zwierzchni zrządza najprzód
odmianę w żywiołach ją otaczających, dalej daje czuć swoją odmianę innym światom, miesza porzą-
dek układu słońca, to na koniec porusza, a przez to wprowadza odmianę w powszechnym Dziele.
Spuść oczy na tę ziemię! Jest ona częścią Wielkiego Świata, a także jednym światem z tych, które
ciągnie za sobą słońce. To samo prawo, które wszystkie światy do wielkiego Zamiaru prowadzi, to sa-
mo Wszechmocnego prawo i na tym świecie wszelkimi żywiołami i jestestwami włada, i z wielkim Za-
miarem łączy.

Jedne pomnaża, drugie umniejsza, te z sobą łączy, tamte rozdziela; mniej użyteczne ustąpić miej-
sca użyteczniejszym przymusza. Rzeczy martwe przerabia w czułe, a cokolwiek czułego było, to dalej
w żywe przeistacza. Martwość i czucie, zimno i ciepło, śmierć i życie kładzie za granice, między który-
mi zawarta wszelka dzielność natury.
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Sama bryła tego świata jest z siebie twarda i nieużyta. Wkoło oblana ogniem, powietrzem i wodą,
które równie nieużyte i martwe. Nie ma w nich znaku poznania ani czucia, a przecież słuchają Prawa.
Jak gdyby czuły, wszystkie utrzymać i wzmocnić swoje jestestwo usiłują, a każde z nich do mocniej-
szego stosować się umie.

Skamieniała bryła wywiera swoją dzielność na wszystkie razem. Ogień, powietrze i woda rzucają się na
nią; czepią, głębią się, rwą i szarpią. Wkrótce wyniosła skała pryska z wierzchu, łupie się dalej, runą z góry po-
tężne kamienie, runąć sypią gruzy, trą się na piasek; ten porywa woda, roznosi po przepaściach swojej głębi.

Ogień, powietrze i woda łatwiej na drobne prochy piasku niżeli na ogromną kamienia bryłę działa-
jąc, łączy i istoczy się z nimi. Tak słały się warstwy kształtniejszej gliny, czyli tej ziemi pierwszej, którą
oznaczano w wielkim Zamiarze dla istoczenia rzeczy czułych, a karmienia rzeczy żywych.

Tu Bóg stworzy z ziemi latorośle i zwierzęta. Im wyznacza ten sam zamiar, co światu całemu i te
same prawa, co powszechnej naturze. Przydał nadio Stwórca: „Wszelka latorośl i każde ze zwierząt
nie tylko swoje jestestwo zachować, ale swój rodzaj rozmnażać musi". A do samych zwierząt rzekł:
„Oprócz słuchania ogólnej ustawy natury, wy jeszcze czułymi będziecie na czucia wam podobnych".

Dla wykonania tych praw udziela każdemu z latorośli i każdemu ze zwierząt pewnych własności.
Kto więcej takich własności posiada, ten ustawie natury podlega więcej, ten w zamiarze tego świata
znaczy więcej, tego oddalenie się od ustawy sprowadza zaburzenia większe.

Zwierzęta, które jednakie własności mają, czynią jeden rodzaj, są podobne.
Na głos Wszechmocnego postaci się ziemia. Pierwsza, jeszcze zimna, prosta, jeszcze niewyrobio-

na, jeszcze surowa, że tak powiem, stosuje się w te kształty, niedoskonałe i najprostsze, w których ma
tylko postać zewnątrz, a nie ma żadnego jeszcze czucia wewnątrz. W różnej mierze, z różnymi żywio-
łami przerabiając się, nieustannie składa najprzód kwasy, sole i kruszce albo istoczy się w te drugie
kształty doskonalsze, ale jeszcze nieruchome i proste, które z wierzchu nie różniąc się ani od ziemi,
ani od kamienia, wewnątrz mają jeszcze krew zimną jak woda i dopiero pierwszy czucia stopień. Po-
znają, co im sprzyja; swój rodzaj od innych odróżniają i mnożą.

Stopniami doskonali się nieczuła materia, stopniami istoczy się w żywioły czucia i życia. Już rusza
się nasamprzód wokoło całego tego okręgu zwierzchnia. Tam gdzie była woda, wybucha ogień; gdzie
stała ukazywała się ziemia, burzy się woda; tu się doły podnoszą, tam się góry niżą; wszędzie po naj-
wyższych górach i po niezgruntowanych morza głębiach szerzą się i okrywają wszystko pierwsze nie-
czułe i grube rośliny albo nieruchawe i skorupiaste zwierzęta, które odebrały własność przerabiania
nieukutych skał w pulchne ziemie. Im prostsze ich kształty, tym szybszy ich wzrost. Powszechna ma-
teria jest ich żywnością. Przez nieodmienne nad sobą prawo, nie mogąc i na moment zaprzestać wy-
mierzonej sobie pracy, starając się ustawicznie o utrzymanie swojego jestestwa i o pomnożenie swo-
jego plemienia, mnożą się milionami, ze swoich skorup składają całe góry, w których materia już
ksztatniejsza wystawia się żywiołem wszelkiemu w powietrzu, w wodzie i na ziemi stworzeniu. Wkrót-
ce osadza się niezliczone mnóstwo żywych tam, gdzie poprzednio tysiąc warstw gniło.

Korale i muszle układają w morzu grunt, na którym rodzaj ludzki żywić i rozmnażać się będzie. Sko-
ro tylko grunt spod wód dobywać się poczyna, zaraz dobywają się z niego łabuzie, wisy, trzciny, tata-
raki, łoziny, samej wilgoci płody, które więcej potrzebując wody niżeli innego żywiołu, miękczą coraz
bardziej i powiększają coraz obszerniej warstwy kształtowniejszej ziemi, po której natychmiast szerzą
się niezliczone rośliny, zioła i kwiaty, krzewią i pną się w górę wielorakie potężne drzewa. Te więcej
powietrza, ognia i wody w siebie istocząc, co rok więcej oddają, niżeli biorą z ziemi, a tak ustawicznie
ją przerabiając, ustawicznie posiacąc, czynią ją chociaż stałą, przecież równie z najpłynniejszymi ży-
wiołami do brania kształtu łatwą. Niszczeje jej zimny bezruch, ustawiczna dzielność staje się jej istot-
ną własnością. Nareszcie jej istoczenia, kształtowania się potrzeba jest tak silna i nieoddzielna, iż gdy
dla nierządu człowieka nie może się postacić w utwory doskonalsze, leże robactwo nieczyste, zielsko
śmierdzące, albo też roi milionami muchy znikome i nikczemne.

A skoro nieczuła ziemia stanie się najdzielniejszym żywiołem tego wszystkiego, co czuje i żyje, za-
raz naokoło cały jej okrąg i po jej wierzchu, i w jej wnętrzu pawi się czuciem i życiem.   
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Powietrze, morze, ziemia napełniają się roślinami i zwierzętami. Te przez własności sobie istotne ma-
ją związki z żywiołami i ze słońcem. Przez ten stosunek dzielą między siebie różne kraje. Jedne powie-
trze czystsze i grunt opoczysty lubiąc, okrywają same tylko góry; drugie, którym powietrze grube i namuł
tłusty dogodniejszy, zapełniają wszystkie doliny. Inne nigdy nie dobędą się z morza, inne nigdy nie
spuszczą się z powietrza, inne zawsze grzebią się w ziemi. Są i takie, które na przemian szukają wody,
powietrza i ziemi; są i takie, które światło zabija, a noc cuci, i takie, które noc martwymi czyni, a światło
ożywia. Wszystkia zaś podług stosunku, który mają ze słońcem, sadowią się, giną lub mnożą.

Twardy i potężny grab zawsze z upodobaniem po górach i w kamienie swoje korzenie plecie. Mięk-
ka olcha lubi błoto i ssie wody śmierdzące. Północ ulubioną ojczyzną świerczyny, sosny, jedliny, któ-
rym dogadzają zlodowaciałe śniegi i czcze piaski. Przeciwnie, wonniejące cyprysy, laury i cukrem pły-
nące figi, pomarańcze, brzoskwinie i winogrona, doskonalszych jestestw żywioły, obierają sobie kraj
jeden ze słońcem. Nigdy jeszcze nie przeszły reny, niedźwiedzie lub rysie z północy na południe, ani
wielbłądy, lamparty i słonie z południa na północ.

Jak nieczuła materia, według pierwotnych swojej istoty własności, dzieliła się na różne żywioły,
kwasy, sole, zgoła na niezliczone ciał gatunki, które wszystkie w każdym nowym składzie odbierając
własności nowe, mają w dalszym łączeniu się ze sobą, czyli z innymi ciałami, mniej lub więcej stosun-
ku, tak latorośle i zwierzęta w każdym tej ziemi kraju, czy na zachodzie, czy na wschodzie, równie na
południu, jak na północy, według przymiotów w sobie utworzonych, dzielą się na rozmaite rodzaje,
które wszystkie i między sobą, i do istoczenia się z materią ogólną mają mniej lub więcej związku.

Zaczyna się nowy rzeczy porządek. Stosunki między rodzajami ułatwiają wykonanie ustawy od-
wiecznej i prowadzą wszystko do jednego celu. Jedne, którym mniej przymiotów nadano, przyrabiają
sobie same żywioły i ciała martwe; drugie, w których stosunków liczniej, rozpościerają swoją dzielność
nad żywiołami i roślinami; a w których własności powszechne, w tych z całym utworem i związki ogól-
ne; rośliny i zwierzęta ich żywiołem.

W takim porządku wymiar własności rodzajów jest wymiarem doskonałości każdego. Te są najdo-
skonalsze, które najwięcej mają związków, i które w wielkim Dziele są najużyteczniejsze. W ustawicz-
nej odmianie porządkiem idąc, wszystko waży się do nabierania własności nowych, a tak wszystko do
doskonałości dąży. Rzeczy martwe istoczą się z czułymi; stworzenia czułe kształcą się w żywe; zwie-
rzęta mniej doskonałe ustępują miejca doskonalszym; wszystko dąży do pomnożenia jestestw najuży-
teczniejszych, wszystko stosuje się do szczęśliwości tego rodzaju, który ma związki najpowszechniej-
sze z całym światem, a tak wszystko w nim łączy się najpowszechniej z wielkim ogółu światów prze-
znaczeniem.

Między wszystkimi stworzeniami najdoskonalszy jest rodzaj ludzki. Na ostatku Bóg stworzył czło-
wieka. W nim zakończył swoje dzieło; w nim połączył wszystkie stworzenia tej ziemi z Zamiarem całe-
go świata. Więcej rodzajowi ludzkiemu nadał własności do dążenia do wielkiego Zamiaru, niżeli tej
ziemi, z której się ludzie żywią. Między rodzajem ludzkim i między tym światem i sobą największe po-
łożył związki. Człowieka najściślej złączył ze sobą. Uczynił go na swoje podobieństwo. Tchnął w niego
promień światła nieśmiertelności, aby poznawał związki swoje z wszelkim stworzeniem na tej ziemi,
i związki tej ziemi z innymi światami i ze słońcem; aby miał wolność wybierania między nimi, umniej-
szał sobie szkodliwe, a pomnażał swoje stosunki z tymi, które uzna za sposobne do powiększania
szczęśliwości swojej, to jest które ułatwiają mu wykonanie ustawy natury, a tak razem z nim zrządzają
stosunek tej ziemi z wielkim porządkiem wszystkich światów.

Gdy tylko Bóg stworzył człowieka i nic nad niego więcej nie tworzył, zaraz wszelkie stworzenie po-
dług swojego prawa i swojego przymiotu usiłowało stosować do siebie to wszystko, co mogło, dla za-
chowania własnego jestestwa i dla pomnożenia własnego rodzaju; każdy zaś rodzaj swoich jestestw
dzielność w sobie łącząc, rozciągał ją nad słabszymi i istoczył je ze sobą, a rodzaje wszystkie czując
nad sobą te najsilniejsze związki, które nad nimi przez rozum wymierza człowiecze plemię, wszystkie
stosowały się do szczęśliwości rodzaju ludzkiego, a on coraz bardziej swój rozum doskonaląc, a za-
wsze za powszechnym światłem idąc, prowadził wszystkie w najzgodniejszym stosunku do wymierzo-
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nej szczęśliwości tej ziemi. Tak właśnie każdy z tych światów, w swoim pośrodku wszystkich swoich
części dzielność łącząc, ciągnie do siebie ciała mniejsze, a światy wszystkie największą nad sobą
moc w słońcu znajdując, kupią się wokoło słońca, które za siłą jeszcze od siebie wyższą idąc, prowa-
dzi je wszystkie drogą porządku do zamiaru powszechnego dzieła.

Tak: człowiek jest najprzedniejszą sztuką tego niepojętego dzieła. Stwórca tak związał rodzaj ludz-
ki z tym światem, że im więcej zbliża się ten rodzaj do swojej powszechnej szczęśliwości, tym więcej
zbliża się ta ziemia do swojego stosunku z powszechnym światem. Jeden jest związek ziemi z rodza-
jem ludzkim i z wielkim tego świata Zamiarem. Nie może się ziemia utrzymać w wymierzonym swoim
stosunku z innymi światami, tylko stosowana rozumem ludzkiego rodu. Bez człowieka jest to dzieło
niezakończone. Bez rodzaju ludzkiego widzę ziemi tej Zamiar, ale nie widzę tego związku, który by ja
do niego prowadził.

Cała ziemia i wszystkie na niej rzeczy są ślepe, tylko cisnącej potrzeby machiny: ani swojej trwało-
ści przedłużyć, ani skrócić nie mogące, ani w utrzymywaniu swojego jestestwa do czynienia wybioru
sposobów nieudolne - mieszałyby żywiołów wagę, sprowadzałyby zamęt, a żadnych związków ogól-
nych, tylko szczególne mając, nie przewidywałyby nigdy, nie czułyby prędzej sprowadzonego zamie-
szania, dopiero wtenczas, kiedy ginąć będą.

W jednym miejscu mnożyłyby się nieznaczne te jestestwa, które najwięcej wody potrzebując, spro-
wadzałyby z daleka ustawiczne deszcze i chmury. W drugim miejscu rzeczy najwięcej związku
z ogniem mając, ściągałyby ogień zewsząd i gromadziły w kupę; gdzie indziej rosłoby i lęgło się to
wszystko, co powietrze najczystsze psuje. Stąd nastąpiłoby ustawiczne zamieszanie w żywiołach,
gwałtowne ich równoważności zburzenie; w zwierzchni ziemi najstraszniejsze odmiany; w powietrzu
wichry, nawałnice i gromy; tu potop zalewałby wszystko, tam z góry biłyby ognie, dalej z ziemi bucha-
łyby otchłanie; gdzie były przepaści, wydymałyby się góry, gdzie były góry, stałyby otworem przepaści.
Często nad całym krajem rozpościerałby się okropny mór i niszczyłby wszelkie życie.

Odmiany tak nierządne i gwałtowne w żywiołach, a dalej i na ziemi wierzchu musiałyby uczynić z wie-
kiem znaczną odmianę w całej jej bryle, a tak zmienić jej rządny stosunek z innymi światami, i zamiast dą-
żenia do jednego z nimi Zamiaru, rzucić między nie zamieszanie i burzyć powszechny porządek.

Lecz gdy tylko z rąk swojego Stwórcy wyszedł człowiek, gdy tylko powstał rodzaj ludzki, natych-
miast z zamieszania zaczął się porządek, ten z rozmnażaniem się człowieka na tym okręgu szerzył
się po lej ziemi, a na co tylko rodzaj ludzki swojego rozumu światło rozciągnął, to wszystko zaraz
uczuło miarę dróg swoich i stosować się do rodzaju ludzkiego, gdyby do swojego celu poczęło. Tak to
kiedy pierwszy raz rozjaśniało słońce, usunęły się ciemności, a z burzliwego chaosu powstał porzą-
dek; cokolwiek światła promienie doścignęły, to wszystko ujrzało swoje drogi i gdyby do swojego celu
dążyto do słońca.

Tylko rodzajowi ludzkiemu Bóg wyznaczył całą ziemię. Wszystkie kraje tego świata są krajem ple-
mienia człowieka. Z wszystkich stworzeń tylko jednemu rodzajowi ludzkiemu udzielono tę własność, iż
żyje i mnoży się tak na północy, jak na południu. On jeden otrzymał cząstkę władzy samego Bóstwa
nad materią, to jest rozum. Z tą niepojętą własnością nie jest jak inne stworzenia koniecznie przymu-
szony być tylko w pewnym miejscu, nie jest koniecznie zawisły tylko od pewnych stosunków i tylko od
pewnych jestestw.

On jeden jest wolny, on jeden ma wolę wybierania sobie między nieskończonymi stosunkami i mię-
dzy niezliczonymi rzeczami. Czuje i obiera swoje związki z rzeczami bliskimi sobie równie jak z najod-
leglejszymi jestestwami, stosuje do siebie rzeczy teraźniejsze i jeszcze pomniejsza albo powiększa
swoje stosunki z tymi, które dopiero istnieć będą.

Wprowadza nowy porządek między rośliny i zwierzęta, jedne wytępia, drugie rozmnaża. Tych wie-
lorakie plemiona zatraca, z innych nowe gatunki wyprowadza; którym w tym miejscu szkodzi, tym
w drugim sprzyja. Wszędzie, podług związków tej ziemi ze słońcem, stanowi między ziemią i jej rodza-
jami porządny stosunek. Owszem, nadaje jej nowy kształt i postać: góry zniża, doły wywyższa, skały
kruszy albo żyzną ziemią okrywa; wody osusza, rzekom drogi wyznacza; morzu granice kładzie. Zgo-
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ła całą ziemię w urodzajną zamienić stara się, a coraz obszerniej po niej swój rodzaj rozmnażając,
upowszechnia rozum, to jest swojego rodzaju nad materią władzę i moc. Stanie się: będą mu posłusz-
ne i żywioły, położy on kiedyś między nimi a ziemią porządny stosunek i wagę. Będzie w jednym miej-
scu powiększał, w drugim umniejszał, będzie sprowadzał i będzie oddalał podług swojego użytku
ognie, deszcze i wichry.

Po Bogu najwyższą władzą na tej ziemi jest powszechny rozum ludzkiego rodzaju. Przed nim gnie
się cała natura. Łagodzą się albo giną najsroższe zwierzęta, skromią swoje gromy niedotkliwe nawet
żywioły, i chcąc panować tą siłą, ukrywać się muszą, albo skoro tylko się okażą powszechnemu naro-
du rozumowi przeciwne, muszą zniszczeć w zarodku największych wojsk potężne tej ziemi tyrany.

Ludzie końcem powszechnej szczęśliwości im więcej odkrywają związków z rzeczami stworzony-
mi, to jest im więcej upowszechniają rozum, tym więcej powiększają swoją moc na tym świecie, tym
hardziej zbliżają się do swojego Stwórcy, tym rozległej szerzą swoje plemię po tej ziemi i stawiają się
w wymierzonym jej stosunku z innymi światami.

Kiedy naród ludzki jest najszczęśliwszy na tej ziemi, wtenczas najlepiej dopełnia się stworzenia jej
Zamiar. Bez rodzaju ludzkiego byłaby ta ziemia bez celu. W stworzeniu człowieka zakończył Stwórca
dzieło. W stworzeniu człowieka Bóg położył największe zamiary. Naród ludzki jest najdzielniejszym
narzędziem Opatrzności. Naród ludzki swojej powszechnej szczęśliwości szukając, ma prowadzić tę
ziemię do zamierzonego jej celu. Zastępcą Boga na tej ziemi jest rodzaj człowieczy.

Człowieku, znaj więc twoją godność, miej zawsze przed oczyma twojego przeznaczenia wielkość.
Brzydź się podłością, a umieraj, gdy masz żyć w niewoli. Nad rodzaj ludzki nie ma szlachetniejszego.
Ten, kto się nad plemię człowieka wynosi, jest nieprzyjacielem twoim i Boga, burzycielem ziemi. On
niszczy ten Zamiar, który sobie założyło w rodzaju ludzkim stwórcze Bóstwo. Ty powinieneś go niena-
widzić i nim gardzić. Na tej ziemi nad rodzaj ludzki nie ma nic wyższego, tylko Bóg. A poniżej rodzaju
tego nie znajdują się inne jestestwa, tylko nierozumne zwierzęta. Więc kto się ze swoim pokoleniem
w rodzaju ludzkim nie mieści, ten albo zuchwale chce się podawać za Boga, albo nikczemnie podli się
między nierozumne zwierzęta; wyraźniej powiem: ten albo jest tyranem, albo niewolnikiem.

Równie obrażasz Boga i karany będziesz równie, czy czynisz się tyranem, czy żyjesz niewolnikiem.
Tobie wyznaczone jest być człowiekiem. To jest twoje miejsce na tym świecie. Tylko w istocie człowie-
ka jesteś sposobny do wykonania Zamiaru twojego Stwórcy. W innym stanie jesteś straszydłem, wię-
cej szkodzisz niżeliś na tym świecie użyteczny.

Najwyższą władzą, którą Bóg na tej ziemi ustanowił, jest powszechny rozum ludzkiego rodzaju.
Przez rozum Bóg złączył plemię ludzkie ze sobą, uczynił pośrednikiem między ziemią i jej Stwórcą.
Twój rozum jest cząstką tej najwyższej władzy rodzaju ludzkiego nad ziemią. Pamiętaj, że w celu
uszczęśliwienia plemienia ludzkiego, swój rozum doskonaląc,  zbliżasz się do swojego Stwórcy.

Rozum jest nieoddzielny od woli. Razem dał ci Bóg rozum i wolę. Doskonałość potrzebuje wolno-
ści. Ty siebie doskonaląc, masz pomnażać szczęśliwość rodzaju ludzkiego, a on ze swoją powszech-
ną szczęśliwością ma doskonalić i prowadzić tę ziemię do jej Zamiaru. Na to Bóg stworzył cię człowie-
kiem wolnym.

Ale ta wolność ma granice. Ty sam jesteś istnością skończoną. Nie zapominaj, żeś stworzenie, iż
żyjesz w świecie pomnymi ustawami rządzonym. Więc jesteś koniecznie zawisły. Jako stworzenie
masz związki z twoim Stwórcą; jako człowiek jesteś nieoddzielną częścią tego świata. Więc podle-
gasz ustawom, pod którymi ten świat stworzony. Doskonalisz się, im dokładniej te ustawy, te prawa
wypełniasz. Powiększasz twoją wolność, im więcej do ich wypełnienia poznajesz sposobów.

Prawa natury są wyryte w całej naturze. Wszystko, co istnieje, nie znając ich, musi je przecież wy-
pełniać. Sam tylko człowiek może je poznać. Wszystkim stworzeniom dla ich zachowania wymierzone
są pewne sposoby. Sam tylko człowiek może te sposoby doskonalić i powiększać.
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TREÂå USTAW NATURY

1. Czuj związki z tym wszystkim, co cię otacza. Rośnij, staraj się o zachowanie życia, to jest czucia
przyjemnego, albo cierp i umieraj. Pierwsza natury ustawa.

2. Będziesz się rodził niedołężny i słaby. Starzejąc się, będziesz znowu niedołężny i słaby. W ciągu
tych stopni życia będziesz potrzebował często snu. Koniecznie jesteś zawisły od rodzaju twojego. Żyj
w społeczności, albo cierp ustawiczne niebezpieczeństwo śmierci.

3. Czucia tobie podobnych sprawią w tobie czucia najwyższe. Kochaj ludzi, a cierp na cierpiącego
patrząc. 

4. Mnóż twój rodzaj udzielając niezliczonym pokoleniom własności naturalnych. Doskonałość nie
będzie dziedziczna.

5. Będziesz potrzebował snu i żywności. Noc jest dla spoczynku, ziemia dla twojej żywności. Pra-
cuj, będziesz miał zdrowie, chleb i życie długie.

6. Siła mniejsza, większej ustąpi. Największa moc na tej ziemi złożona w rodzaju ludzkim. Stosuj
się do mocy rozumu i woli plemienia ludzkiego, żyj w społeczności albo cierp i giń.

Te są wszystkie natury prawa.
Otwieram nieskażoną księgę natury. Ty ktokolwiek mnie słuchasz, tu wnijdź w siebie. Tam znaj-

dziesz to wszystko, co ja tu pisać będę.
Na czele ustaw człowieka to stoi: „Rodzisz się w pośrodku światów. Posłuszeństwo Bogu jest twoją

wolnością. Daję ci życie - taki jest głos Stwórcy do człowieka - daję ci życie, a wraz z nim czucie tych
związków, które ma twoje jestestwo z innymi jestestwami. Co twojemu życiu sprzyja, to wzbudzi w to-
bie uczucia miłe. Co twojemu życiu szkodzi, to sprawi tobie boleść. Rośnij i staraj się o zachowanie te-
go życia, albo cierp i umieraj. To jest twój pierwszy obowiązek, a w naturze najwyższa ustawa.

„Jam jest twój Bóg. Nie mam początku, ani końca. Pierwsza wszystkiego przyczyna. Ty jesteś moim
stworzeniem. Musisz poczynać się i kończyć. Będziesz się rodzić niedołężny i słaby. Będziesz potrzebo-
wać często spoczynku. Starzejąc się, będziesz znowu słaby i niedołężny. Przez to kładę między tobą i mię-
dzy rodzajem ludzkim największe związki. Staraj się być ludzkim, abyś sobie zapewnił ludzkość.

„Czucie tobie podobnych sprawi w tobie uczucia najmocniejsze. Żyj w społeczności i staraj się
o szczęśliwość ludzi, czyń im dobrze, albo cierp wewnętrzny niepokój, boleść i ustawiczne niebezpie-
czeństwo śmierci. To jest moja powtórna wola, a twój obowiązek.

„W rodzaju ludzkim położyłem moje przeznaczenie. W tobie ten zamiar, abyś pomnażał i uszczęśli-
wiał plemię ludzkie.

“Twoje życie ma swoją miarę i koniec, ale twoje jestestwo ma się odradzać w nieskończonych po-
koleniach.

“Mnóż twój rodzaj, udzielając twoim pokoleniom naturalnych własności człowieka. Doskonałość
jest tylko nabyta i wrodzona być nie może. To jest czwarta moja ustawa.

„Dla utrzymania twojego życia i twoich sił będziesz potrzebował snu i żywności. Noc wyznaczam do
spoczynku, ziemię dla żywności. Pracuj, a będziesz miał zdrowie, chleb i życie długie. To jest piąta na-
tury ustawa.

„Jak twoje życie, tak i siły twoje mają pewną miarę i koniec. Chcąc, aby moje dzieło doskonaliło się
i trwało, poddałem siłę mniejszą większej. W narodzie ludzkim położyłem moc na tej ziemi najwyższą.
Powszechna tego rodzaju moc, rozum i wola są moim rozumem i wolą moją. Do tych stosować się
musisz, albo zginiesz. To są wszystkie twojej natury prawa.

„One są równie jak ja nieodmienne, a równie jak życie tobie istotne. Ruszyć tę ustawę jest odmienić
naturę ludzką. W tych prawach położona twoja szczęśliwość.

„Człowieku, dałem ci powinności. Ale dla ich zachowania nadałem ci pewne własności.
„Nie jest ci wolno poznać istotę rzeczy, ale wszystkie rzeczy mają na tobie sprawiać rozmaite skut-

ki, wszystkie mają z tobą mieć różne związki. Dla poznania tych związków daję ci pewne własności
osobiste.
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„Pierwszą twoją własnością są zmysły: czucie, smak, węch, słuch i wzrok. Z tych dwa pierwsze od-
kryją ci skutki rzeczy z bliska, trzy inne ukazują ci związek jestestw dalekich.

„Dla schronienia się od tego, co ustawie twojej natury szkodzi, a tobie sprawia boleść, i dla zbliże-
nia się do tego, co ustawie twojej natury sprzyja, a w tobie budzi czucia miłe, daję ci władzę ruszania
się i przechodzenia z jednego miejsca na drugie. Moc osobista jest drugą twoją własnością.

„Abyś z ziemi sposobił dla siebie żywność, daję ci sposobność do pracy.
„Czwartą twoją własnością, która cię od wszystkich innych zwierząt różni, jest rozum czyli władza

myślenia. Przez nią będziesz mógł porównywać uczucia zmysłów i wystawiać sobie wyobrażenia.
„Te wyobrażenia, czy prawdziwe, czy fałszywe, tak jak inne zewnątrz rzeczy, będą czynić na twoich

zmysłach różne skutki i sprawiać tobie rozkosze lub boleści.
„Czucie mocniejsze, wyobrażenie dzielniejsze skłaniać ma twoją wolę. Pomnażając twoje wyobra-

żenia, będziesz mógł pomnażać twoje z naturą związki i twoje do wykonania ustaw natury sposoby.
„Aby zaś twoje związki z rodzajem ludzkim powiększały się najwięcej, daję ci władzę mówienia.

Przez tę będziesz mógł łączyć z innymi ludźmi nie tylko twoje czucia, ale i twoje myśli. Przez to prze-
nosić będziesz wyobrażenia twoje tobie podobnym, a wyobrażenia ich uczujesz w sobie.

„Twoje wyobrażenia nie wszystkie będą prawdziwe. Nikt z ludzi nie będzie nieomylny. Kto tylko
w jakimkolwiek czasie, w jakimkolwiek kraju z ciebie urodzi się, będzie jak ty stworzeniem ograniczo-
nym, równie jak ty człowiekiem niedoskonałym, będzie podlegał wyobrażeniom Fałszywym.

„Doświadczenia powszechne zbliżać będą wyobrażenia ludzkie do rzeczywistości. Jak czucia, tak
i wyobrażenia, czy prawdziwe, czy fałszywe, tym większą mieć będą nad tobą moc, im dawniej po-
wzięte będą, i im częściej powtarzane. Przeto czucia i wyobrażenia z młodością wrosłe, staną się
w dalszym wieku najdzielniejsze".

Oto prawdziwe Boga słowo. Oto jak sam Bóg wyznaczył nieodmienne natury prawo, a najświętsze
człowieka własności. Ktokolwiek się urodzi, jest niewolnikiem tej ustawy natury: musi koniecznie ją
spełniać, albo cierpieć i umierać.

Prawa natury odmienić nikt nie może, ale własności dla wykonania tego prawa natury każdemu
nadane doskonalić, między nimi wybór czynić, końcem lepszego zachowania praw natury swoje spo-
soby pomnażać i między tymiż wybierać jest człowieka wolnością. Człowiek może swoje czucie po-
większać, może też i swoje sposoby do zachowania tegoż czucia pomnażać. Nieszczęśliwy będzie
wtenczas, kiedy prędzej czucia niżeli swoje sposoby zwiększy.

Człowiek trzema sposobami traci swoją wolność i staje się nieszczęśliwy: albo umniejszaniem tych
własności, które mu Bóg nadał, albo przywłaszczaniem sobie własności nadprzyrodzonych, albo błą-
dzeniem w wyobrażeniach przy wybieraniu sposobów do wypełnienia ustaw natury. Pierwszy staje się
niewolnikiem, drugi czyni się tyranem, trzeci jest człowiekiem niedoskonałym. On nadto wcześnie my-
śli. Dwaj pierwsi wyzuwają się z natury, są straszydłami, siłującymi się ustawicznie z prawem przyro-
dzenia, to jest z wolą swojego Stwórcy. Ostatni jest człowiekiem nie dosyć doświadczenia mającym.
Pierwsi cierpią zawsze, ich nieszczęście kończy się tylko z życiem. Jedni cierpią, bo czują niedostatek
tych potrzeb, które do zachowania ustawy ich natury są im wyznaczone. Drudzy cierpią, bo czują po-
brzeby nieskończone, które oni sobie sami namnożyli, a których nie ma w naturze. Lecz ten ostatni
więcej żyje, niżeli cierpi, jego nieszczęścia są rzadkie i przemijają. On, choć zbłądzi, nie przestaje być
człowiekiem natury. Wkrótce na przyrodzenia drogę boleść i doświadczenie naprowadzają go. Żaden
człowiek nie może zrzec się, ustąpić swoich własności komuś innemu, bo żaden z ludzi nie może
zrzec się i zdać na kogoś innego swojej boleści, ani swojej śmierci.

W tych wszystkich krajach, w których człowiek wyrzeka nad swoim nieszczęściem, a nie widząc
przyczyny niewidzialnym duchom złorzeczy, lub bóstwi je, w tych wszystkich krajach, w których więk-
sza część ludzi w niedostatku, a mniejsza część ludzi w zbytku, gdzie człowiek cierpi niewolę, tyranię,
choroby i wojny, tam dzielność tych praw natury cierpi przeszkody, tam niezawodnie przeistoczone
w człowieku własności. Człowiek nieświadomy jest szczęśliwszy w stanie natury, niżeli człowiek nie-
świadomy w towarzystwie, osobliwie w tym, w którym jednej części ludzi zostawiono mniej, niżeli od
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nich natura wymaga, a drugą część wyniesiono nad ludzi, w którym większą część porównano ze
zwierzętami, a mniejszą z bogami.

Im więcej swoje własności doskonali, im więcej oświeca się człowiek, tym wolniejszy się staje. Lecz
słuchajcie wszystkie narody i zastanówcie się nad tym, co powiem. Tenżeli choć jeden człowiek bę-
dzie na tym świecie, któremu pozwolicie nadawać sobie własności nadludzkie i te czynić dziedziczny-
mi w domu jego, natychmiast wszyscy muszą cierpieć jakąś stratę, wolność wszystkich krajów musi
być wątpliwa. Tak jest, choćby tylko jeden despota dziedziczny istniał na tej ziemi, już na niej wolność
mieścić się nie może. Już narody nie mogą osiągnąć tej szczęśliwości, która im w ustawach natury
wyznaczona.

Prawa natury są prawami świata. Kto żyje na tym świecie, ten albo prawa jego zachować, albo
mniej żyć, a więcej cierpieć i umierać musi. Człowiek natury większym jest niewolnikiem praw natury,
niżeli człowiek towarzystwa. Ostatniemu czucie, zmysły, rozum, wieków doświadczenie, narodów wy-
obrażenia, zwyczaje i wychowanie podaje dla tych praw wykonania niezliczone sposoby. W stanie na-
tury takiego wyboru czynić nie może. Tam prawa są natarczywsze, a sposoby do ich spełnienia mniej
liczne, ale pewne. Człowiek w społeczności przyrodzenie uzdobić może, człowiek natury dopełni swo-
jego przeznaczenia miejsca, zaszkodzić dziełu natury nie może. Rozkosz i boleść, czyli przyjemne lub
szkodliwe ze stworzeniami związki, to jest: w każdym stanie tylko potrzeby człowieka zbudzą, ruszą,
zastanowią, zwiążą albo rozłączą. W stanie natury tylko rozkosz i boleść zewnętrzna, tylko powierz-
chowne czucie i zmysły, odkrywają człowiekowi związki przyjemne lub szkodliwe prawom natury jego.

Pierwsze w stanie przyrodzenia związki, a także pierwsze potrzeby człowieka są nieliczne. Te, któ-
re uczuje częściej, te go ruszają i wstrzymują najwięcej. W pośrodku wszystkich bogactw, otoczony
niezliczonymi stworzeniami; rozmaite zwierzęta: ptactwo, bydło, konie tak wiele w towarzystwie uży-
teczne, tułają się za nim stadami; pod nogami leżą mu wszystkie potrzebne kruszce, i to srebro, i to
złoto, bez którego w towarzystwie on być szczęśliwy nie może: depcze po tych błaskotnych a rzadkich
kamieniach, co za naszych czasów jeszcze, na głowach Rusinek i Neapolitanek ułożone zastępują
wielkie płace ich szczęścia.

Ziemi człowiek natury ma więcej niżeli jej wielki Ludwik, wielki Fryderyk i wielka Katarzyna pragnę-
ła, a rzeki spławne, lądy wygodne. On jeden ma dla siebie wolne całe to morze, w którym teraźniejsze
najoświeceńsze i największe narody, a nienaturalnej nierówności skutków smutne ofiary, topią się lub
zarzynają, rozumiejąc, iż bez nich szczęśliwymi istnieć na ziemi nie mogą. To wszystko człowiek
w stanie natury ma do swojej woli. Lecz on nic z tego nie widzi. Żadna z tych rzeczy nie zastanawia
go. Nic z tego wszystkiego nie potrzebuje i jest szczęśliwy.

Drzewo z owocem, źródło i istności jemu podobne są całym jego światem. Zresztą on nie ma
związku, ani ta reszta nie istnieje dla niego. W tych trzech stworzeniach znajduje te wszystkie ze sobą
stosunki, które prawo natury podało mu za potrzeby życia. Zgłodniały znajduje na drzewie pokarm,
przed upałem i deszczem pod gałęziami jego ochronę, a podczas nocy jeszcze na murawie przy nim
wygodniejszy spoczynek. Spragniony szuka źródła i rzeźwi się czystą wodą jego.

Najwięcej zaś z podobnymi sobie jestestwami ma związków, i te najwięcej zrządzają na nim skut-
ków. Jeden z nimi rodzaj mając, czyni niejako z nimi jedną istność. Czucia wzajemne, potrzeby wspól-
ne, równie we wszystkich dzielne prawo mnożenia swojego plemienia, ciągną go w jedno z nimi miej-
sce. Wrodzona litość zatrzymuje mocnego przy słabych. Tych ostatnich bojaźń wodzi za mocnymi.
Z daleka i z bliska, jednym spojrzeniem, jednym zawołaniem odbierane i nawzajem oddawane wzru-
szenia i wewnętrzne chęci, jednym spojrzeniem, jednym głosem budzone i na przemian udzielane, te
same rozkosze i te same boleści nie dozwalają mu rozłączyć się po pierwszym spotkaniu i poznaniu
sobie podobnych.

Takie to związki czuł ów ludzi ojciec w raju świętym, w miejscu jeszcze niewinnym, kiedy pierwszy
raz obok siebie wyczuł z własnego żebra utworzoną istność. Takie same związki na ziemi płaczu i nę-
dzy zatrzymywały go przy tej istności, która na niego sprowadziła przekleństwo, i wodziły pierwsze po-
kolenia za nieszczęśliwymi rodzicami słysząc, że dla nich cierpią głód i boleść.
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Już słońce nad wodami morza podniesione wysoko, a coraz bardziej mgliste wschodu zorze
ogniąc, rozbijało po ziemi swoje żywe promienie szeroko. Szczupło nawet schronienia zostawało cie-
niowi pod owym drzewem, pod którym zasnęła pierwsza kobieta, po pierwszym spotkaniu na tej ziemi
męża. Dzielny ogień niebios, wracając wszystkiemu na tym półokręgu ruch i czucie, wrócił i zmysłom
jej żywość. Zbudzona, ale jeszcze nie widzi różnicy między tym, a przeszłym istnieniem. Bez wszel-
kich wyobrażeń jestestw, ani poznania czasu, ani poznania rozległości nie mając, czuwania od snu
nie odróżnia. Mary senne i czucia rzeczywiste snują jej się pomieszane, zewnątrz jestestwa od jeste-
stwa, ani rzeczy od rzeczy nie odróżnia. Czuje często to, co jej się śniło, a co wewnątrz uczuje, to ze-
wnątrz najczęściej widzi. Istnością nieoddzielną ale zawisłą będąc, czynić nie może bez przyczyny.
Zasnęłaby, gdyby promienie słońca bieg krwi sporząc, nie cuciły jej zmysłu. Z tego miejsca, na którym
siedzi, nie ruszy się, jeżeli ją jakiś zewnętrzny widok, albo jakieś wewnętrzne uczucie nie zbudzi.

Czucia ostatnie, czucia najmocniejsze przypominają jej się ustawicznie i poniewolnie. Poznanie męża
zostawiło w niej wrażenia ostatnie i najżywsze. Najczęściej nasuwają się przed jej oczy jego postaci obra-
zy. Tak jak podczas pierwszego mroku kręcą się różne widziadła, strachy, upiory, trupy, złodzieje, zbójcy
przed oczami tego dziecięcia, któremu podobnymi baśniami napełniono głowę we dnie.

Wtem jakaś rzecz nowa z daleka pierwszy raz porusza jej oczy. Zdaje jej się, że widzi męża. Bar-
dziej jeszcze wznawia się ostatnie o nim wrażenie. Cierpi. To uczucie jest najmocniejsze. Natychmiast
ma zupełną wolę. Powstaje, idzie, przybliża się, dotyka go. Ale nie znajduje tego, co widziała. Uczu-
ciem nowym, całą uwagą zajęta, natęża wszystkie zmysły. Obchodzi dokoła, znowu przypatruje się,
dotyka jeszcze usilniej. Naraz nic nie znajduje pod ręką, ale oczy czują jeszcze poruszenia. Idzie za
nimi. Rzecz nowa usuwa się coraz dalej. To wszystko mocniejsze czyni na niej wrażenie. Tym zacie-
kawiona spieszy, chce jeszcze dotknąć. Wtem naraz chłonie ją po pas ziemia. Im niespodziewaniej,
tym tkliwiej przerażona wznosi ręce, drży, traci pamięć męża, nie ma uwagi na poruszenia oczu, ostat-
nim czuciem niespodziewanym zajęta,zawraca. Na ziemię twardą wyszedłszy, stoi, drży, postąpić da-
lej nie waży się. Pomieszana długo.

Z czasem inne zewnętrzne poruszenia zmysłów osłabią tego nagłego przestrachu czucie. Tchnie
często, spragniona ma usta otwarte. Wtem uderza o uszy szum. Ogląda się. Z bliskiej skały biło z ło-
skotem źródło, biegły wody jego w dolinę szczupłą, w której jednym półkolem toczy się w górę skała
ogromna, a po drugiej stronie wynoszą się rozłożyste drzewa potężne, pod którymi rozpościera się
miły, zielony trawnik.

Jeszcze wody nie znała, przecież ten widok wzrusza ją najżywiej. Wzmaga się pragnienie. Jeżeli
się oddala, czuje wewnątrz przykrość większą. Jeżeli się przybliża, czuje ulgę. Gdzie jej lepiej, tam
idzie. Zbliża się nad sam brzeg źródła. Nachyla się. Wtem spostrzega przed sobą postać do owego
męża podobną. Bez doświadczenia, bez myśli, samym ruszeniem zmysłów wiedziona, chcąc jej czym
prędzej dotknąć, rzuca się na lubą postać. Jakie strasznie przerażenie! Zamiast owych miłych uczuć,
które przy pierwszym jego poznaniu miała, nagle niknie przed nią upragniona postać. Zimna woda za-
nurza ją całą. Odskoczyła i wrzasnęła straszliwie. Ta gwałtowna w całym ciele odmiana sprawiła naj-
przenikliwszą boleść. Nadto wiele czując, stoi jakoby nic nie czuła. Wszystkie w niej czucia razem po-
mieszane: nic nie widzi, nic nie słyszy.

Ale na pierwszy jej krzyk odezwał się z daleka jakowyś głos człowieka. W tym momencie i ten głos
nie zwrócił jej uwagi. Dopiero z czasem, gdy powoli uspokoiły się zmysły, a głos ów człowieka obijać
się o jej uszy nie przestał, wzrusza czulej jej słuch. Staje się na to coraz baczniejsza. Już chce biec.

Lecz znowu silniejsze jeszcze czyni na niej skutki, a porywa na siebie oczy, woda. Spragniona, po
kilka razy ściąga ku niej usta pałające i rozwarte, po kilka razy wstrzymuje ją żywa pamięć ostatniej
zgrozy. Tak, w takim siłowaniu się jednego czucia nad drugim cierpi, ale niedługo. Przemaga pragnie-
nie. To staje się dzielniejsze bliżej wody niżeli słuch dalekiego głosu. Słabnie pamięć pierwszej boleści
na boleść obecną. Mniej czuła na głos siada nad brzegiem źródła i pije.

Gdy zaspokoiła pragnienie, ożywiły się wszystkie w niej zmysły, uśmierzone wewnętrzne potrzeby.
I od wszelkich innych poruszeń zewnętrznych wolną, razi coraz mocniej ów głos powtarzany. Wkrótce on
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sam zajął całą jej uwagę. Krzyczy nawzajem. Wstaje i biegnie w ową stronę, z której ją glos dochodzi.
Jak w mnóstwie ludzi ze sobą połączonych jeden tknięty owym utajonym, ale wszystko przenikającym
natury ogniem, naraz na wszystkich z sobą się stykających swojej boleści czucie dzieli. Albo też, jak
kiedy dla wyżywienia słabych i dopiero w puch odziewających się ptasząt,zabłąkana wysoko za żerem
samica srogiego jastrzębia spostrzegłszy, nagle zawraca się, przeraźliwie wrzeszczy, a jej piskiem
strachu przejęte w tej całej okolicy ptactwo, nic na srogość nieprzyjaciela nie zważając, ani na swoją
słabość nie pomnąc, zlatuje się zewsząd, krzyczy nawzajem i woli więznąć w szponach drapieżcy, ni-
żeli posłusznym nie być głosowi natury. Tak w tym stanie człowiek, dla żywności od podobnych sobie
jestestw oddalony, skoro tylko o uszy jego obije się głos cierpienia, zaraz staje się na wszystko nie-
czuły, porzuca drzewo i upragniony owoc, nie pamięta na doświadczane zewnątrz niebezpieczeń-
stwa, leci prosto w to miejsce, gdzie człowiek cierpi.

Jeszcze daleko od siebie byli, a już się czuli. Ledwo co jeden drugiego zobaczył, natychmiast jeden
w drugim nowe czucia wzbudził. Naraz w obydwojgu niknie przestrach, naraz w obydwojgu glos nie-
spokojności i bólu zamienia się w głos pokoju i wesela, jedno i drugie z radości krzyknąwszy, z więk-
szym pośpiechem ku sobie bieżeli. Wypogadza się ich twarz, zapala żywością oko, wyciągnięte ku
sobie ręce. Dotyka jedno drugiego, a natychmiast w obydwojgu rozpala się ten sam miły ogień życia,
który ich przy pierwszym spotkaniu tak słodkimi kwilił rozkoszami.

Mąż prowadzi niewiastę pod drzewo, które tego rana z najlepszym owocem znalazł, po drodze
gdzie spostrzeże cokolwiek takiego, co w nim wrażenie złego zostawiło, zawsze przestrzegając po-
dobneż wrażenie w niej zbudzić stara się. 

W innym czasie ona, gdy go spragnionego widzi, ukazuje mu to źródło, które poznała, a po drodze,
jeżeli spotka rzecz taką, która w niej obraz zgrozy zostawiła, także przestrzega go zawsze w takim
miejscu głosem strachu, na niego wołać nie przestaje.

Tak pierwszym i najprostszym ustaw natury skutkiem jest stowarzyszenie rodzaju. Stąd poszło, że
same pierwsze potrzeby sprowadziły w jedno miejsce dwie pierwsze osoby na tej ziemi. A jeżeli kiedy
też potrzeby stały się ich rozłączenia przyczyną, głos skupia je znowu ze sobą.

Ich potrzeby wspólne przerobić w potrzeby wzajemne; swoje wzruszenia wewnętrzne przez głos
udzielać sobie wspólnie; jego boleść albo rozkosz, jego gniew albo przestrach budzić w niej naten-
czas, kiedy go ani ręką dotknąć, ani okiem dojrzeć nie może; zgoła między tymi dwiema osobami, kie-
dy je woda, drzewa, góry i skały rozłączają, stanowić jedno czucie i z dwóch osób czynić niejako jed-
no ciało - było sprawą zaraz początkowej, a jeszcze dzikiej mowy.

Tylko głos przesądów, to jest obłędu, rozrywa plemię ludzkie i czyni człowieka nieprzyjacielem czło-
wieka, on kładzie przepaść między człowiekiem a człowiekiem, on sadzi tam czarną zawiść i rwie
wszystkie związki natury.

Lecz głos rozumu, to jest prawdy, wzmacnia wszelkie związki człowieka z człowiekiem, łączy ludzi
silniej, robi i pomnaża ogniwa, które coraz bardziej ich do siebie zbliżając, zamieniają nareszcie ple-
mię ludzkie w jedną familię i w jedno towarzystwo. Tak jest, głos czucia tworzy w dzikich pokoleniach
i w całym pierwotnym ludzkim plemieniu jedno czucie, a głos rozumu tchnie w niezmierne narody,
i w cały ludzki rodzaj, jednego ducha. Mowa tych pierwszych ludzi składała się z kilku boleści i rozko-
szy wyrazów, które, mniej do słów podobne, były więcej prostym głosem wewnętrznych poruszeń.

Oboje codziennie szerzej wkoło siebie naturę poznając, nabierali codziennie więcej czucia. Z po-
większaniem się czucia, zwiększały się ich potrzeby, i przeciwnie - z rozmnażaniem potrzeb, pomna-
żało się ich czucie, a ze wzrostem potrzeb i mowy rosły ich ze sobą, i z całą naturą, związki. Tym każ-
dego dnia przydawał stałości zwyczaj. Jest to jeden z najdzielnejszych sposobów, który w stanie
owym, kiedy człowieka jeszcze czucie nie rozum prowadzi, jest czynniejszy, a którego używa zawsze
natura do zatrzymywania tak człowieka, jako innych czułych jestestw na drodze Zamiaru Stwórcy.

Tak począł się rodzaj ludzki, tak urobiło się to pierwsze ogniwo, z którego miał się rozciągnąć ten
łańcuch niezliczonych związków, które pierwszych naszych rodziców z nieskończonym ich pokole-
niem, a to pokolenie, czyli ród ludzki, z niezmierną naturą wiązać będą.
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Odtąd każde nowej rzeczy poznanie, odtąd każdy nowy związek, czy to z jestestwami rzeczywisty-
mi, czy z jestestwami domyślnymi, będzie umacniać lub osłabiać, odmieniać albo powiększać te ich
poprzednie związki.

Wkrótce otoczyły ich dzieci. Te, najprzód przez swoją słabość i przez swoje cierpienie, dalej udzie-
laniem i odbieraniem wzajemnego czucia ze sobą matkę i ojca wiążąc, umacniały coraz bardziej mię-
dzy nimi te związki, których owocem były. Te, ze wzrostem codziennie więcej potrzeb nabierając, i co-
dziennie obszerniej swój związek z jestestwami zewnętrznymi rozciągając, czyniły dzień w dzień jako-
weś odmiany w tych związkach, które z tymiż jestestwami już rodzice ich mieli.

Matka po porodzeniu niemocą wstrzymywana nie mogła dziecięcia odstąpić daleko. Niedługo
z jednej boleści uwolniona, znowu cierpi. Ani doświadczenie, ani nieruszona jeszcze myślenia władza,
nie ukazuje jej sposobu ulżenia boleści. Obok niej dziecię także cierpi i płacze: mdłe zmysły i jeszcze
zawarte oczy jego nie odkrywały mu nic zewnętrznego, ani tej nawet, która je urodziła. Oto między ni-
mi natura przemawia. Matka, jakąś siłą utajoną pochylona, przytula pierś do ust dziecięcia. Wtem, ra-
zem i dziecię uczuło pierwszy raz rozkosz życia i matka pierwszy raz rozkosz matki. Natura wzrosła,
krokiem w swoim zamiarze postąpiła dalej, poczęły się wzajemne potrzeby między rodzicami i dzieć-
mi. Matka ujrzała w dziecięciu swoją istność i swoje szczęście. Dziecię uczuło potrzebę matki, a ojciec
w tym przywiązaniu dziecięcia do matki oswoił się ze związkami z dziecięciem.

Jednego razu matka potrzebą żywności prowadzona odeszła opodal, skąd ani ona dziecięcia wi-
dzieć, ani dziecię swoim głosem jej ująć nie mogło. Wewnątrz samym czuciem głodu zajęta, zewnątrz
różnymi jestestwami roztargniona, nie miała już nawet żadnej pamięci dziecięcia. To, po długim i tę-
gim śnie zbudzone z odnową potrzeby pokarmu, uczuło odnowioną w sobie pamięć matki. Szuka
wkoło siebie, rozciąga na wszystkie strony ręce, obraca oczy, za każdą zwodniczą matki postacią gra-
moli się po ziemi. Kilkakrotnie zawiedzione krzyczy. Lecz nie odbiera żadnego odgłosu. Tak łatwo
przerywały się wszystkie związki między jestestwami zmyślnymi, skoro rozległość miejsca nie dozwa-
lała między nimi wzajemnych poruszeń jakiegokolwiek zmysłu. Tak byłoby; gdyby natura nie była jed-
ną, jej zamiar zawsze stały, jej prawa nieodmienne i wszędzie, i zawsze dzielne; gdyby na niej było co
oddzielnego: gdyby jestestwa pomimo niej, a ona tylko zawisłe od jestestw czynna była.

Natura matce żywność opatrzywszy, przygotowała w niej, pomimo niej, pokarm dla tej istności, któ-
rą rodem z nią złączyła. Wkrótce matka czuje już doświadczoną pokarmu boleść. Ta wznawia pamięć
dziecięcia. Natychmiast staje się nieczuła na wszystkie inne poruszenia. Pamięć dziecięcia powiększa
bardziej jej boleść, a ta budzi coraz żywiej jego pamięć. Pełna tego czucia bieży, zmysłami docieka
miejsc. Wtem słyszy krzyk, poznaje go, biegnie tym ciekawiej. Naraz dziecię matkę, a matka dziecię
spostrzega. Tym usilniej, tym częściej powtarzają się ich odgłosy, które naokoło pośrednio poprzez
drzewa, góry i skały roznoszone najtkliwiej ojca przejęły. Nie może on być już dłużej oddalony. Ow-
szem, bieży także czym prędzej łączyć się z tymi, z którymi go już natura ludzka najbliżej złączyła.

Dzieci, dopokąd małe były, trzymały się najbliżej matki. Gdziekolwiek ta obróciła się, wszędzie one
za nią biegły. Dzieci podrosłe najczęściej za ojcem chodziły. Z nim uczyły się poznawać naturę. Tak
zawsze między rodzicami dzieci czynią to najdzielniejsze związadło, które w jakiejkolwiek ze swoich
części nadzwyczajnie rażone, ściągało natychmiast choć z największego oddalenia rodziców i groma-
dziło wokoło nich familię.

Lecz dzieci rozmnażając i rozrastając się, nie tylko pomnożyły i powiększyły związki rodziców między
sobą, ale coraz bardziej i coraz obszerniej przywiązywały też rodziców do innych rzeczy zewnętrznych.
Człowiek zaczął pilniej uważać naturę. Gdzie nie widział niebezpieczeństwa swojego, tam jeszcze patrzał,
czyli go nie ma dla dzieci jego; usilniej i częściej chciał rozpoznać jestestwa szkodliwe od jestestw użytecz-
nych, wiedziony nie tylko miłością własną, ale zarazem miłością do dzieci.

Rósł człowieka rodzaj, rosły człowieka potrzeby. Te były zawsze wodzem jego, te dają mu pozna-
wać świat uczuć, te otworzą mu świat przemysłu. Śledźmy człowieka potrzeby, a pójdziemy drogą,
którą postępował człowieka rodzaj. 
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