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OD REDAKCJI 

I 

Stosunkowo niewiele wiemy o życiu Jana Meslier, proboszcza wiejskiego z przełomu 

XVII i XVIII wieku, który zamiast poprzestać na bezmyślnym wykonywaniu powierzonych 

mu obowiązków zaczął krytycznie analizować treść wierzeń religijnych i obserwować ich 

funkcję społeczną, w wyniku czego stał się ateistą, materialistą i głosicielem haseł rewolucji 

społecznej tak żarliwym i konsekwentnym jak chyba nikt inny w jego epoce. Nie potrafimy w 

szczególności rzetelnie odpowiedzieć na pytanie, jakie okoliczności i motywy spowodowały, 

że ten samotny człowiek, odcięty od środowisk intelektualnych, utrzymujący kontakt tylko z 

własnymi parafianami i księżmi z sąsiednich parafii, mógł stać się głębokim i twórczym 

pisarzem, który w wielu sprawach, zwłaszcza w swym radykalizmie społecznym, wyprzedził 

nawet najwybitniejszych myślicieli następnych pokoleń. 

To, co wiemy o Meslierze na pewno, da się streścić w paru zaledwie faktach. Urodził się, 

według wszelkiego prawdopodobieństwa, w roku 1664 w małej wiosce francuskiej Mazerny-

en-Champagne. Uczęszczał do seminarium duchownego w Chalons-sur-Marne i tam zapoznał 

się z teologią i filozofią, poświęcając się specjalnie studiom nad filozofią Kartezjusza. 

Seminarium to ukończył w roku 1688. W cztery lata później osiadł jako proboszcz w 

wiejskiej parafii Etrépigny i But, i w tym charakterze, samotnie i ascetycznie, spędził resztę 

życia, wypełnionego lekturą i niesieniem pomocy najuboższym spośród parafian. Zmarł w 

roku 1729. 

Testament Mesliera, którego oryginalny tytuł brzmi: Mémoires des pensées et des 

sentiments de J. M.... prêtre, curé d'Etrépigny et de But, sur une partie des abus et des erreurs 

de la conduite et du gouvernement des hommes, où l’on voit des démonstrations claires et 

évdentes de la vanité et de la fausseté de toutes les divinités et de toutes les religions du 

monde, pour êtree adressés à ses paroissiens aprés sa mort et pour lew servir de témoignage 

de vérité à eux et à tous leurs semblables, powstał około roku 1711. Jest to dzieło olbrzymie, 

obejmujące z górą tysiąc stron, napisane bez pretensji do artystycznej doskonałości, stylem, 

który zyskał sobie lekceważącą ocenę Woltera. Dzieli się na 99 rozdziałów, ujętych w osiem 

„dowodów jałowości i fałszywości religii". Dowody te polegają na poddaniu analizie 

rozumowej najważniejszych tez głoszonych przez przedstawicieli różnych religii oraz 

czynności, wykonywanych przez ich wyznawców (ze szczególnym oczywiście 

uwzględnieniem chrześcijaństwa), i wyciągnięciu z tej analizy wniosków, świadczących o 

fałszywości tych tez i nonsensowności tych poczynań. W pierwszym dowodzie przedmiotem 

takiej analizy jest geneza kultów religijnych; Meslier ukazuje ich ludzkie pochodzenie i 

określa cel, dla którego kulty te zostały stworzone i są uprawiane: utrzymanie klas 

upośledzonych w uległości i posłuszeństwie wobec klas uprzywilejowanych. Przedmiotem 

analizy drugiego dowodu są podstawy, na których opiera się religia: ślepa wiara i posłuch dla 

autorytetu, za którym przemawiać mają rzekome cuda. Przy okazji Meslier daje tu ostrą 

krytykę Ewangelii wykazując ich wzajemne sprzeczności oraz sprzeczności ich tekstu ze 

znanymi faktami historycznymi. W trzecim dowodzie poddane są analizie rozmaite 

objawienia, proroctwa i obrzędy. Dowód czwarty polega na wykazaniu braku jakichkolwiek 

cech nadprzyrodzonych w proroctwach, opisanych w Piśmie Św. W piątym dowodzie 

przedmiotem analizy jest dogmatyka i etyka chrześcijańska; Meslier omawia tu pewne 



szczególnie absurdalne tezy dogmatyki, jak wcielenie Boga w człowieka, kult hostii i 

doktryna grzechu pierworodnego, i wskazuje na wiele analogii, zachodzących pomiędzy 

wierzeniami chrześcijańskimi a wierzeniami pogańskiej starożytności. W dowodzie szóstym 

przedmiotem rozważań Mesliera jest wszelkie zło, sankcjonowane przez kościoły i instytucje 

religijne, a więc: ( niesprawiedliwość ustroju społecznego, wyzysk, nędza, upośledzenie 

biednych i uprzywilejowanie bogatych. Meslier w dobitny sposób pokazuje różnicę, 

zachodzącą pomiędzy nakazami etycznymi, które religie głoszą, a rzeczywistością, którą 

sankcjonują. W tej części swego dzieła Meslier najpełniej wyraził swój radykalizm społeczny. 

W siódmym dowodzie poddane są krytyce różne teologiczne i filozoficzne koncepcje Boga. 

Znajdują się tu rozważania ontologiczne, w których Meslier wyraźnie wypowiada i rozwija 

swój materializm. Przy okazji polemizuje z tezą Kartezjusza, że istnienie Boga jest gwarancją 

istnienia świata, oraz z okazjonalizmem Malebranche'a. Wreszcie w dowodzie ósmym 

Meslier krytycznie analizuje dogmat o nieśmiertelności duszy, oświetlając zarazem funkcję 

społeczną, jaką dogmat ten pełni. 

Dzieło kończy się namiętnym i potężnym credo materialistycznym i ateistycznym. 

Meslier wzywa do walki z tyranią oraz główną jej ostoją: religią. 

II 

Dość skomplikowane są pośmiertne dzieje Testamentu. Rękopis znaleziono po śmierci 

Mesliera w pozostałych po nim papierach. Sporządzono kilka odpisów, które krążyły w XVIII 

wieku po całej Francji, oddziałując na środowiska wrogie reżimowi. W roku 1762 Wolter 

sporządził i opublikował (z fałszywą datą 1742) wyciąg z dzieła Mesliera, który zatytułował: 

Extrait du Testament de Jean Meslier ou Sentiments du curé d'Etrépigny et de But, adressés à 

ses paroissiens. Pierwsze wydanie zostało natychmiast skazane przez Parlament paryski na 

spalenie
1
; mimo to wyciąg miał szereg dalszych wydań. W roku 1766 i 1768 wszedł w skład 

Evangile de la Raison, a w roku 1817 został po raz pierwszy umieszczony w zbiorowym 

wydaniu dzieł Woltera. Począwszy od roku 1828 ukazywał się wraz z korespondencją, którą 

Wolter prowadził z różnymi osobami w sprawie Mesliera, oraz biografią Mesliera, wyszła, 

jak się zdaje, również spod pióra Woltera
2
. 

Po Wolterze dziełem Mesliera zainteresował się Holbach. Holbach sporządził i 

opublikował w roku 1772 odmienne od wolterowskiego opracowanie Testamentu, znacznie 

obszerniejsze i lepiej orientujące w treści oryginału i intencjach autora. Opracowanie 

Holbacha nosi tytuł: Le bon sens du curé Meslier. Być może Holbach jest również autorem 

innego opracowania dzieła Mesliera, zatytułowanego La religion naturelle, wydanego w roku 

1881 przez Librairie Anticléricale w Paryżu. 

Ogłoszona w roku 1790 przez członka „Sprzysiężenia Równych” Sylvain Marechala 

publikacja pt. Catechisme du curé Meslier mis au jour par 1'Editeur de l'Almanach des 

Honnêtes Gens nie jest przeróbką Testamentu, ale dziełem całkowicie samodzielnym, 

nawiązującym jedynie do Mesliera.
3
 

Zarówno Wolter jak i Holbach opracowywali dzieło Mesliera z pewnego określonego 

punktu widzenia. Obaj ci myśliciele, reprezentujący interesy postępowej wówczas burżuazji, 

                                                 
1
 Po tym wyroku różne opracowania Testamentu były jeszcze wielokrotnie skazywane na spalenie przez różne 

trybunały. Ostatni tak wyrok zapadł, o ile można to stwierdzić, w roku 1838. 
2
 W każdym razie biografia ta znajduje się w niektórych pochodzących jeszcze z czasów Woltera odpisach tego 

wyciągu. Daty urodzenia i śmierci Mesliera są w niej podane błędnie (1678—1733). 
3
 Informację tę zawdzięczamy paryskiej Bibliothêqe Nationale. Wymieniona publikacja nie była nam dostępna. 



byli zainteresowani w walce z instytucjami religijnymi, upatrując w nich słusznie 

najmocniejszą broń, jaką dysponował chylący się do upadku feudalizm. Obaj również 

upatrywali w postępie wiedzy i techniki najskuteczniejszy środek podważenia ancien 

rêgime’u. Dlatego chętnie przejmowali od Mesliera jego materializm i antyklerykalizm. 

Inaczej już było z ateizmem Mesliera, któremu Wolter nadał bardzo złagodzoną postać, 

sprowadzając go niemal do deizmu, i w tej postaci używał do celów walki z Kościołem. 

Zarówno Wolterowi jak i Holbachowi były natomiast całkowicie obce tendencje Mesliera, 

wyrażające się w jego plebejskim rewolucjonizmie i utopijnym komunizmie. Postawa ta 

zdecydowała o charakterze tych opracowań. Wolter do swojego wyciągu włączył pięć 

dowodów oraz wykład materializmu, starannie pomijając wszelkie radykalniejsze ujęcia 

zagadnień społecznych. Holbach, mimo iż jego opracowanie znacznie lepiej orientuje w treści 

oryginału, idzie w tym samym kierunku. Wprawdzie dość sumiennie zdaje sprawę z 

meslierowskiego ateizmu, wprawdzie dodaje jeszcze opuszczoną przez Woltera meslierowską 

krytykę feudalizmu i monarchii, ale i on zdaje się unikać miejsc zawierających bardziej 

radykalne sformułowania. Charakterystyczne jest, że nawet jakobiński Konwent, który na 

wniosek Anacharsisa Clootsa uchwalił 17 listopada 1793 roku wzniesienie pomnika Mesliera, 

podał w uzasadnieniu, że czci w ten sposób pamięć „pierwszego księdza, który miał odwagę i 

siłę przekonania, aby wyrzec się błędów religijnych", tym samym pomijając milczeniem 

zasługi Mesliera jako jednego z najbardziej społecznie radykalnych myślicieli swojego czasu. 

Dopiero w roku 1864 znany wolnomyśliciel i antyklerykał holenderski Rudolf Charles 

d'Ablaing van Giessenburg wydał Testament w postaci oryginalnej. Wydanie to, niekrytyczne 

i pełne błędów, nie doczekało się reedycji i jest niestety do dziś jedynym (jeśli nie liczyć 

rozbieżnych i niekompletnych odpisów rękopiśmiennych) źródłem znajomości oryginału. W 

Związku Radzieckim wydano w roku 1937 tę oryginalną wersję Testamentu w przekładzie F. 

Kapieliusza i G. Poliakowa ze słowem wstępnym A. Gagarina. W roku 1954 ukazała się 

reedycja tego przekładu z przedmową W. Wołgina. W niniejszym wydaniu zdecydowaliśmy 

się na pewien kompromis. Ponieważ w roku 1952, kiedy Komitet Redakcyjny Biblioteki 

Klasyków Filozofii podjął prace nad przygotowaniem polskiej edycji dzieła Mesliera, istniał 

już gotowy przekład wersji holbachowskiej i wolterowskiej oraz przypisywanej Wolterowi 

biografii, przeto przekład ten wzięto za podstawę opracowywanego wydania. Poprzestanie 

wyłącznie na wersjach Woltera i Holbacha wyrządziłoby jednak istotną szkodę dziełu; 

zostałaby bowiem przemilczana jego wymowa społeczno-polityczna i ważne akcenty 

filozoficzne, a wobec tego całość uległaby zafałszowaniu. Aby tego uniknąć, dodaliśmy około 

150 stron oryginału pominiętych przez Woltera i Holbacha. Jest to szereg fragmentów, które 

charakteryzują radykalizm społeczny i rewolucyjność Mesliera. Sądzimy, że przy takiej 

kompozycji dzieło, choć nie odda w pełni zawartości oryginału, pod względem formalnym 

zyska znacznie dzięki świetnym literacko ujęciom Woltera i Holbacha; ponadto zaś da 

czytelnikowi możność poznania Mesliera w takiej formie, w jakiej oddziaływał i był 

powszechnie znany, także i u nas w Polsce, co pozwoli mu lepiej zrozumieć i ocenić 

historyczny przebieg recepcji Testamentu. 

III 

Literatura o Meslierze nie jest zbyt bogata, ale istnieje kilka opracowań monograficznych. 

Pierwszą monografią, która zajęła się bliżej doktryną społeczną Mesliera, była drukowana w 

czasopiśmie „Die Gegenwart" w roku 1884 praca G. Adlera pt. Ein vergessener Vorläufer des 

modernen Sozialismus. Następnie Meslierowi poświęcili swe rozprawy C. Grünberg  (Jean 



Meslier, un précurseur oublié du socialisme contemporain — „Revue d'Economie politiąue" 

1888, t. II) oraz B. Malon (Jean Meslier, communiste et révolutionnaire — „Revue socialiste" 

1888). W formie książkowej wyszła w roku 1908 dysertacja doktorska E. Petitfilsa pt. Un 

socialiste révolutionnaire au commencement du XVIII siécle oraz gruntowna monografia A. 

R. Morehouse'a pt. „Voltaire and Jean Meslier" (New Haven 1936). O rękopisach Testamentu 

i przeróbki Woltera informuje Ira O. Wade w czasopiśmie „Modern Philology" t. 30, 1932—

33 s. 381—98 (The Manuscripts of Jean Meslier's Testament and Voltaire's Printed Extrait). 

Dłuższe lub krótsze wzmianki o Meslierze znajdujemy w Vorlaufer des neueren Sozialismus 

K. Kautsky'ego (1894), Le socialisme au XVIII siècle A. Lichtenbergera (1895) oraz w 

Handbuch des Sozialismus Stegmana i Hugo (1897). V. E. Joyeau (La philosophie en France 

pendant la rèvolution, Paris 1893) broni całkowicie błędnego poglądu, jakoby Meslier nigdy 

nie istniał i był postacią sfingowaną przez Woltera. Po tej samej linii idzie Fritz Mauthner 

(Der Atheismus und seine Geschichte im Abendlande, 1922 t. III), który twierdzi, że jeżeli 

nawet Meslier istniał, to Testament jest dziełem nie jego, lecz któregoś z encyklopedystów 

(Woltera, Holbacha lub Naigeona). Źródłem tych poglądów była zapewne nieznajomość 

wersji oryginalnej Testamentu i przekonanie, że wersje Woltera i Holbacha są wersjami 

pierwotnymi. Ponieważ w wersjach Woltera i Holbacha znajdują się sformułowania, które 

(jak np. wzmianka o żyjącym znacznie później od Mesliera Hume'ie) rzeczywiście mogły 

powstać dopiero w drugiej połowie XVIII wieku, przeto niesumienny i niebezstronny badacz, 

przy założeniu pierwotności tych wersji, łatwo mógł dojść do podobnych wniosków. 

Ostatnio Paul Verniere (Spinoza et la pensee frangaise avant la rèvolution, Paris 1954 s. 

367—70) zajął się specjalnym, ale niezwykle ciekawym problemem stosunku Mesliera do 

Spinozy. Z pracy tej wynika, że Meslier próbował przezwyciężyć Spinozę przez wyciągnięcie 

wszystkich konsekwencji z jego materializmu. 

W Związku Radzieckim poza wyżej wspomnianymi przedmowami do przekładu 

rosyjskiego wzmianki o Meslierze znajdują się w Wielkiej Encyklopedii Radzieckiej, 

Krótkim Słowniku Filozoficznym oraz podręczniku historii filozofii pod redakcją 

Aleksandrowa (1941, t. II, s. 286—92). Ostatnio, „Woprosy Filosofii” wydrukowały artykuł o 

Meslierze pióra A. Dieborina (1954, nr 1 s. 118—27). 

W Polsce pierwsza wzmianka o Meslierze ukazała się jeszcze w XVIII wieku w 

wydanych przez Jacka Przybylskiego Historyczno-krytycznych wiadomościach o życiu i 

pismach trzydziestu i trzech filozofów naszego wieku (1784, II wyd. pod zmienionym tytułem 

1794), ciekawej publikacji, która pod pozorem walki z ateizmem i deizmem informowała 

czytelnika polskiego o stanie myśli ateistycznej i antyreligijnej na Zachodzie. W roku 1911 

Marian Abramowicz umieścił w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej Ilustrowanej (t. 45—46, 

s. 851—52} pozytywny artykuł o Meslierze. Wieloletnie badania poświęcone Meslierowi 

przeprowadził polski historyk filozofii Edward Frauenglas. Niestety przedwczesna śmierć 

tego uczonego nie pozwoliła na opublikowanie jego prac, które następnie zaginęły. Ogólną 

ocenę poglądów Mesliera dał Julian Hochfeld we wstępie do Zasad praw Mably'ego 

(Warszawa 1952 t. I). 

IV 

Meslier żył i działał w okresie daleko posuniętego kryzysu feudalizmu europejskiego. 

Kryzysowi temu towarzyszył i przyspieszał go potężny ruch intelektualny, który zwykliśmy 

ogólnie nazywać Oświeceniem, a którego zasadniczą cechą było nastawienie krytyczne i 

reformatorskie w stosunku do przeszłości i wszelkich reliktów tej przeszłości. Różne warstwy 



społeczne były zainteresowane w walce z feudalizmem i stąd różne były formy tej krytyki i 

różny stopień jej radykalności. Niekiedy wyrażała się ona w umiarkowanych programach 

reform, kiedy indziej w sceptycyzmie, jeszcze innym razem w naiwnej wierze w realizację 

społeczeństwa utopijnego, niekiedy w ateizmie, innym razem w deizmie, czasem w 

republikanizmie, czasem w głoszeniu zasad monarchii konstytucyjnej. 

Meslier był tym, który nadał tej krytyce wyjątkowo radykalną postać, łącząc ją z 

konsekwentnie materialistyczną i deterministyczną doktryną filozoficzną. Żył w czasie, kiedy 

idee Oświecenia, dość rozpowszechnione w Wielkiej Brytanii, słabo jeszcze oddziaływały na 

kontynencie. Ale Meslier zamiast amorficznego deizmu, typowego dla współczesnych mu 

myślicieli angielskich, głosił konsekwentny ateizm, zamiast typowej w jego epoce wiary w 

realizację społeczeństwa utopijnego metodą perswazyjną wzywał do rewolucji społecznej, 

zamiast konformistycznego reformatorstwa konstytucyjnych monarchistów marzył o chwili, 

w której nie będzie na świecie monarchów ani kapłanów. 

Lenin w znanym artykule O znaczeniu wojującego materializmu polemizując z 

lekceważącym stosunkiem niektórych marksistów do francuskiej literatury antyreligijnej 

XVIII wieku, jako nienaukowej i naiwnej, żąda wydawania, udostępniania i popularyzowania 

tej literatury twierdząc, że może ona w aktualnej walce z religią oddać usługi większe, niż 

wiele współczesnych prac antyreligijnych. Te słowa Lenina można, z pewnością odnieść do 

Mesliera. Żadne niedoskonałości jego krytyki religii czy poglądów ontologicznych nie 

powinny nam przesłaniać wartości i wielkości dzieła Mesliera oraz jego aktualności w chwili 

obecnej. 

*** 

Wybór fragmentów z oryginalnej wersji dzieła Mesliera, których przekład wszedł do 

naszego wydania, dokonany został przez prof. dr Jana Szczepańskiego, któremu 

zawdzięczamy również większą część informacji wykorzystanych w niniejszym słowie 

wstępnym. Prof. Szczepański przejrzał również cały przekład. 



ŻYCIE JANA MESLIER 

PODŁUG WOLTERA 

Jan Meslier, urodzony w 1678 roku we wsi Mazerny położonej w księstwie Rethel, był 

synem tkacza; wychował się na wsi, jednakże ukończył szkoły i doszedł do stanu 

kapłańskiego. 

W czasie pobytu w seminarium, gdzie zachowywał się bardzo poprawnie, przejął się 

systemem Kartezjusza. 

Jako proboszcz Etrépigny w Szampanii, obsługujący i małą parafię But, odznaczał się 

surowością obyczajów. 

Bardzo gorliwy w pełnieniu obowiązków, co roku rozdawał biednym swoich parafii nie 

zużytą nadwyżkę dochodów. Entuzjasta o surowych obyczajach, był bardzo wstrzemięźliwy 

zarówno w jedzeniu, jak i w stosunku do kobiet. 

Księża Voiri i Delavaux, z których pierwszy był proboszczem w Varq, a drugi 

proboszczem w Boulzicourt, byli jego spowiednikami i jedynymi ludźmi, z którymi 

utrzymywał stosunki towarzyskie. 

Ksiądz Meslier był surowym obrońcą sprawiedliwości i żarliwość swoją posuwał czasami 

trochę za daleko. Kiedy dziedzic jego wsi (pan de Touilly) skrzywdził kilku wieśniaków, ks. 

Meslier nie chciał z imienia polecić go podczas niedzielnej sumy modlitwom wiernych; ks. 

Mailly, arcybiskup Reims, do którego dziedzic się odwołał, kazał mu to uczynić. W następną 

jednak niedzielę ks. Meslier wszedł na kazalnicę i poskarżył się na nakaz kardynała. „Taki 

jest zazwyczaj, mówił, los biednych proboszczów wiejskich; arcybiskupi to wielcy panowie, 

lekceważą ich i nie słuchają. Polećmy więc modlitwom pana tej wsi. Będziemy się modlić do 

Boga za Antoniego de Touilly: niech go nawróci i da mu tę łaskę, by nie krzywdził biedaków 

i nie ograbiał sierot.” Pan ów, obecny podczas tych upokarzających modłów, ponownie 

poskarżył się temuż arcybiskupowi, który zawezwał proboszcza Meslier do Donchery i ostro 

go zganił. 

Nic ponadto już mu się w życiu nie przydarzyło. Nie piastował nigdy innych godności 

kościelnych prócz urzędu proboszcza w Etrépigny. 

Umarł w tak zwanym stanie świętości
1
 w 1733 roku, mając lat pięćdziesiąt pięć. Myślano, 

że zniechęcony do życia rozmyślnie odmawiał sobie niezbędnego pożywienia, gdyż podczas 

choroby nic nie chciał przyjąć, nawet kieliszka wina. 

Umierając, wszystko, co miał (a nie było tego wiele), rozdał swoim parafianom i prosił, 

by go pogrzebano w jego ogrodzie. 

Z niemałym zdziwieniem znaleziono u niego trzy manuskrypty po trzysta sześćdziesiąt 

sześć kartek, spisane jego ręką, podpisane i zatytułowane Mój Testament. Dzieło to autor 

ofiarował swoim parafianom i panu Leroux, prokuratorowi i obrońcy występującemu przed 

sądem w Mézières. Jest to naiwne obalenie wszystkich bez wyjątku dogmatów religijnych. Z 

trzech egzemplarzy jeden zatrzymał sobie generalny wikariusz Reims, drugi został przesłany 

do pana Ghauvelin, ministra sprawiedliwości, trzeci pozostał w depozycie sądowym w Sainte-

Menehould.
2
 Jedna z tych trzech kopii przez jakiś czas była w posiadaniu pana de Caylus, a 

wkrótce potem przeszło sto egzemplarzy krążyło po Paryżu; sprzedawano je po dziesięć 

ludwików za sztukę: ksiądz, który umierając oskarżał się o to, że wyznawał i głosił religię 

                                                 
1
 Anacharsis Cloots przedłożył Konwentowi propozycję wystawienia pomnika temu proboszczowi. [Zob. s. 15.] 

2
 Okaże się potem, że egzemplarz ten złożony został przez samego księdza Meslier, z czego można wnioskować, 

że albo istniały cztery kopie, co wydaje się bardzo wątpliwe, albo że tylko dwie znaleziono w Etrépigny. 



chrześcijańską, większe wywarł wrażenie na umysłach niż Myśli Pascala. 

Ksiądz Meslier na szarym papierze, którym owinięty był egzemplarz przeznaczony dla 

jego parafian, napisał te godne uwagi słowa: „Na własne oczy widziałem i poznałem błędy, 

nadużycia, próżność, szaleństwa i złe postępki ludzi, oburzyły mnie i znienawidziłem ich; nie 

śmiałem wyznać tego za życia, lecz wyznam to przynajmniej umierając i po mojej śmierci; po 

to właśnie układam i spisuję niniejszy memoriał. Ma on służyć za świadectwo prawdy tym 

wszystkim, którzy nań natrafią i będą go czytali, jeśli zechcą”. 

Na wstępie tego dzieła znajdują się te słowa (rodzaj wyznania grzechów, które Wolter w 

liście z 31 maja 1762
1
 do hrabiego d'Argental nazywa przedmową) zwrócone do jego 

owieczek: 

„Znacie, bracia moi, powiada, moją bezinteresowność. Wiarą moją nie frymarczę dla 

nędznych celów. Bynajmniej nie z chciwości obrałem zawód tak obcy mojemu sercu; 

usłuchałem rodziców. Oświeciłbym was o wiele wcześniej, gdybym mógł był uczynić to 

bezkarnie. Sami możecie zaświadczyć moim słowom. Nie zhańbiłem mojego duchownego 

urzędu wymagając od was opłat z nim związanych. 

Bóg mi świadkiem, że w głębokiej pogardzie miałem także tych, którzy naigrawali się z 

prostoty nieokrzesanego ludu, pobożnie łożącego wielkie sumy na zakup modlitw. Jakżeż ten 

monopol jest obrzydliwy! Nie potępiam pogardy, w której ludzie obrastający w tłuszcz 

waszym znojem i trudem mają swoje tajemnice i zabobony, lecz nienawidzę ich nienasyconej 

chciwości i nieukrywanej przyjemności, z jaką podobni im naigrawają się z niewiedzy tych, 

których starannie utrzymują w tym stanie ślepoty. 

Niech się zadowolą śmiechem z własnego dobrobytu, niech jednak nie szerzą 

przynajmniej błędów nadużywając ślepej pobożności tych, którzy w naiwności ducha 

umożliwiają im wygodne życie. Oddajecie mi zapewne, bracia, należną mi sprawiedliwość. 

Wrażliwość, którą okazywałem na wasze trudy, chroni mnie przed najmniejszym nawet 

podejrzeniem. Ileż razy zupełnie bezinteresownie pełniłem funkcje związane z moim 

urzędem! Ileż razy serce moje było zasmucone, że nie mogłem wesprzeć was tak często i tak 

skutecznie, jak tego pragnąłem! Czyż postępowanie moje nie świadczyło zawsze o tym, że 

większą mi przyjemność sprawiało dawać niż otrzymywać? Daleki byłem od skłaniania was 

do bigoterii; tak rzadko, jak to tylko było możliwe, mówiłem wam o naszych nieszczęsnych 

dogmatach. Musiałem jednak jako proboszcz wykonywać obowiązki mojego urzędu. Jakichż 

jednak doznawałem sam cierpień, kiedy zmuszony byłem nauczać was tych pobożnych 

kłamstw, których nienawidziłem z całego serca! W jakiejż pogardzie miałem mój kapłański 

urząd, a szczególnie tę zabobonną mszę, to śmieszne udzielanie sakramentów, zwłaszcza gdy 

musiałem wykonywać to wszystko z namaszczeniem, które pociągało waszą pobożność i 

waszą dobrą wiarę! Ileż wyrzutów sumienia wywoływała we mnie wasza łatwowierność! 

Tysiące razy byłem o krok od publicznego wybuchu, tysiące razy chciałem otworzyć wam 

oczy, lecz obawa większa od moich sił powstrzymywała mnie nagle i zmusiła do milczenia aż 

do śmierci.” 

Ksiądz Meslier napisał do proboszczów z sąsiedztwa dwa listy, aby ich powiadomić o 

swoim testamencie; powiadamia ich, że złożył w depozycie sądu w Sainte-Menehould kopię 

swojego rękopisu składającego się z trzystu sześćdziesięciu sześciu kartek in-8°, lecz obawia 

się, aby jej nie zniszczono zgodnie z przyjętym złym zwyczajem uniemożliwiania 

prostaczkom nabycia wiedzy i poznania prawdy. 

Proboszcz Meslier, najbardziej niezwykłe zjawisko wśród tych wszystkich meteorów 

zgubnych dla religii chrześcijańskiej, całe życie pracował w tajemnicy, aby zaatakować 

poglądy, które uważał za fałszywe. Ażeby ułożyć swoje dzieło wymierzone przeciwko Bogu, 
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religii, Biblii i Kościołowi, oparł się jedynie na samej Biblii, Morerim, Montaigne'u i kilku 

Ojcach (Kościoła). 

Podczas gdy ksiądz Meslier naiwnie wyznawał, że chce być spalony dopiero po śmierci, 

Tomasz Woolston, uczony z Cambridge, ogłosił i publicznie we własnym domu w Londynie 

sprzedał sześćdziesiąt tysięcy egzemplarzy swoich kazań przeciwko cudom Jezusa Chrystusa. 

Rzecz to doprawdy zdumiewająca, że dwóch księży jednocześnie napisało dzieła 

wymierzone przeciwko religii chrześcijańskiej. Proboszcz Meslier jest jeszcze bardziej 

gwałtowny niż Woolston. Ośmiela się traktować uniesienie przez szatana naszego zbawcy na 

górę, gody w Kanie, rozmnożenie chleba i ryb jako bajki niedorzeczne i obelżywe dla bóstwa. 

Ośmiela się twierdzić, że przez trzysta lat istnienia Imperium Rzymskiego były one nieznane i 

że z pospólstwa doszły do pałaców cesarskich wówczas dopiero, kiedy polityka zmusiła 

cesarzy do przyjęcia szaleństw ludu po to, aby go tym bardziej ujarzmić. Deklamacjom 

księdza angielskiego daleko do patosu proboszcza z Szampanii. Woolston niekiedy hamuje 

się, Meslier nigdy. Ten człowiek jest tak głęboko rozjątrzony zbrodniami, których był 

świadkiem, że odpowiedzialną za nie czyni religię chrześcijańską. Nie ma takiego cudu, który 

by nie budził w nim pogardy i wstrętu; nie ma takiego proroctwa, którego by nie porównywał 

do proroctw Nostradamusa. Posuwa się nawet do tego, że porównuje Jezusa Chrystusa do 

Don Kichota, a świętego Piotra do Sancza Pansy. Pisał tak przeciwko Jezusowi Chrystusowi 

w objęciach śmierci, w chwili kiedy najbardziej nawet nieszczerzy ludzie nie śmią kłamać, a 

najodważniejsi drżą z przerażenia. Uderzony sprzecznościami, które znalazł w Piśmie 

świętym, wybuchnął przeciw boskim niezrozumialstwom gwałtowniej niż Acosta i wszyscy 

Żydzi, niż osławiony Porfiriusz, Celsus, Jamblich, Julian, Libanios, Maksym, Symmachus i 

wszyscy obrońcy ludzkiego rozumu. 

Wśród książek proboszcza Mesliera znaleziono drukowany Traktat Fénelona, 

arcybiskupa Cambrai, o istnieniu Boga i jego atrybutach oraz Rozważania jezuity 

Tournemine'a o ateizmie. Na marginesach obu traktatów ks. Meslier poczynił odręczne 

uwagi. 



KORESPONDENCJA WOLTERA W SPRAWIE 

TESTAMENTU 

WOLTER DO D'ALEMBERTA 

Ferney, luty 1762 

W Holandii wydrukowano Testament Jana Meslier. Zadrżałem z przerażenia czytając go. 

Świadectwo proboszcza, który umierając prosi Boga o przebaczenie za to, że nauczał 

chrystianizmu, może bardzo zaważyć na szali libertynów. Prześlę Panu egzemplarz tego 

testamentu Antychrysta, skoro chce go Pan zbijać. Proszę mnie tylko powiadomić, jaką drogą 

chce go Pan otrzymać; napisany jest z nieokrzesanym prostactwem, które na nieszczęście 

wygląda na szczerość itd. 

WOLTER DO TEGOŻ 

Ferney, 25 lutego 1762 

… Meslier jest również ciekawy. Egzemplarz dla Pana w drodze; dobre ziarno było 

przyduszone plewami całego in folio. Jakiś poczciwy Szwajcar zrobił z niego bardzo wierny 

skrót i skrót ten może uczynić wiele dobrego. Cóż za odpowiedź dla bezczelnych fanatyków, 

którzy nazywają mędrców libertynami! Cóż za odpowiedź dla was, nędznicy, ten testament 

księdza, który prosi Boga o przebaczenie za to, że był chrześcijaninem! 

ODPOWIEDŹ D'ALEMBERTA 

Paryż, 31 marca 1762 

Na skutek nieporozumienia, drogi filozofie, dopiero niedawno otrzymałem dzieło Jana 

Meslier, które mi Pan wysłał już przeszło miesiąc temu. Czekałem nań, aby Panu odpisać. 

Wydaje mi się, że na grobie tego proboszcza taki można by napis umieścić: „Tutaj spoczywa 

wielce czcigodny ksiądz, proboszcz wiejski z Szampanii, który umierając prosił Boga o 

przebaczenie, że był chrześcijaninem, i dowiódł w ten sposób, że dziewięćdziesiąt dziewięć 

baranów i jeden mieszkaniec Szampanii nie stanowią setki bydląt”. Podejrzewam, że skrótu 

jego dziełka dokonał jakiś Szwajcar, który bardzo dobrze zna francuski, chociaż udaje, że 

włada nim źle. Wyciąg jest jasny, przekonywający i zwięzły; błogosławię autora Wyciągu, 

kimkolwiek jest. 

Tak się w winnicy Pana pracuje. 

A poza tym, kochany filozofie, nie wiem, czy za jakiś jeszcze czas wszystkie te książki 

będą w ogóle potrzebne i czy rodzaj ludzki nie będzie miał dość oleju w głowie, aby 

zrozumieć, że trzy to nie jeden i że kawałek chleba to nie Bóg. Wrogowie rozumu w tej chwili 

wyglądają dość głupio i myślę, że można by o nich powiedzieć jak w piosence: 

A jeśli chcecie ludzi tych zniszczyć, Dajcie im spokój, sami to zrobią. 

Nie wiem, co się stanie z religią Jezusa, ale Towarzystwo Jezusowe pije już to, co samo 

sobie nawarzyło. Mam wrażenie, że to, co się nie udało Pascalowi, Nicole'owi i Arnauldówi, 

uda się trzem lub czterem ciemnym i niedorzecznym fanatykom: naród wtedy właśnie, kiedy 

tak niewiele zadał ciosów na zewnątrz, uderzył we wroga wewnętrznego i w przyszłych 



zestawieniach chronologicznych pod rokiem 1762 można będzie przeczytać: „Tego roku 

Francja straciła wszystkie swoje kolonie i wypędziła jezuitów”. Wydaje mi się, że jedynie 

proch armatni może mimo swego niewinnego wyglądu tak wielkie mięć skutki. 

WOLTER DO D’ALEMBERTA 

Les Délices, 12 lipca 1762 

… Mam wrażenie, że Testament Jana Meslier robi swoje i przekonywa wszystkich, 

którzy go czytają: ten człowiek dyskutuje i dowodzi. Mówi w chwili śmierci, w takiej chwili, 

kiedy kłamcy mówią prawdę: oto najmocniejszy ze wszystkich argumentów. Jan Meslier 

musi nawrócić ludzkość. Dlaczego ewangelia jego trafiła do tak niewielu rąk? 

Jacyście obojętni w tym Paryżu! Pozwalacie na to, by światło chowano pod korzec. 

ODPOWIEDŹ D'ALEMBERTA 

Paryż, 31 lipca 1762 

Zarzuca nam Pan obojętność, lecz —jak to już chyba Panu powiedziałem — strach przed 

śmiesznością jest bardzo otrzeźwiający. Chciałby Pan, byśmy wydali Testament Jana Meslier 

i rozpowszechnili go w czterech lub pięciu tysiącach egzemplarzy; fanatyzm niegodziwy, a 

niegodziwy on jest, nie straciłby na tym nic lub niewiele, a nas uważaliby za szaleńców ci 

sami, których byśmy nawrócili. Jeśli rodzaj ludzki jest dzisiaj bardziej światły, to dlatego 

jedynie, że dzięki ostrożności lub szczęściu oświecano go powoli, stopniowo. Gdyby słońce 

nagle ukazało się w piwnicy, mieszkańcy jej doznaliby jedynie bólu oczu i nadmiar światła 

oślepiłby ich nieuleczalnie. 

D'ALEMBERT DO WOLTERA 

Paryż, 9 lipca 1764 

… A propos, pożyczono mi dzieło przypisywane Saint-Evremontowi, którego autorem 

jest podobno Dumarsais i o którym mówił mi Pan już dość dawno; niezłe, lecz Testament 

Mesliera jeszcze lepszy. 

WOLTER DO D'ALEMBERTA 

Ferney, 16 lipca 1764 

Testament Mesliera wszyscy porządni ludzie powinni nosić w kieszeni. Ten dobry, 

prostoduszny ksiądz, który prosi Boga o przebaczenie za to, że się mylił, powinien oświecić 

wszystkich, którzy się mylą. 

WOLTER DO HRABIEGO D'ARGENTAL 

Les Délices, 6 lutego 1762 … 

Lecz nic mi nie powiedzieli aniołowie o piekielnej książce tego proboszcza Jana Meslier, 

dziele nieodzownym dla aniołów ciemności, znakomitym katechizmie Belzebuba. Proszę 

pamiętać, że książka ta jest bardzo rzadka: to skarb. 



WOLTER DO TEGOŻ 

Les Délices, 31 maja 1762 

Powinno się Panu wysłać egzemplarz drugiego wydania Mesliera, w pierwszym wydaniu 

opuszczono jego bardzo ciekawą przedmowę. Ma Pan mądrych przyjaciół, którzy się nie 

pogniewają, jeśli znajdą tę książkę w swoim gabinecie: nadaje się zresztą znakomicie do 

wychowywania młodzieży. Sprzedawane poprzednio za osiem luidorów rękopiśmienne 

wydanie iii folio jest nieczytelne, ten mały wyciąg jest bardzo pouczający. Podziękujmy 

dobrym duszom, które sprzedają go za bezcen, i prośmy Boga, by pobłogosławił tej książce. 

WOLTER DO DAMILAVILLE'A 

Les Délices, 8 lutego 1762 

Prześlę Bratu Mesliera, jak tylko otrzymam polecenie; zdaje się, że Brat nie zna tej 

sprawy. Przed piętnastu lub dwudziestu laty rękopis tego dzieła sprzedawano w cenie ośmiu 

luidorów. Było to grube in-4
0
. W Paryżu jest tego przeszło sto egzemplarzy. Brat Thiriot 

dobrze zna sprawę. Nie wiadomo, kto zrobił wyciąg. Lecz zrobiony został w całości z 

oryginału słowo po słowie. Żyje jeszcze dużo osób, które znały proboszcza Meslier. Wydanie 

w Paryżu nowego nakładu tego niewielkiego dzieła byłoby bardzo pożyteczne. Można to z 

łatwością wykonać w ciągu trzech lub czterech dni. 

WOLTER DO TEGOŻ 

Ferney, 6 grudnia 1762 

Wydaje mi się, że nic nie zrobi nigdy większego wrażenia niż książeczka Mesliera. 

Prószę pomyśleć, jaką wagę ma świadectwo umierającego, a do tego księdza i człowieka 

uczciwego. 

WOLTER DO TEGOŻ 

Ferney, 6 lipca 1764 

Trzystu Meslierów rozpowszechnionych w jednej prowincji zdziałało wiele nawróceń. 

Ach, gdyby mi jeszcze pomagano!… 

WOLTER DO TEGOŻ 

Ferney, 29 września 1764 

Za mało jest Meslierów, a za dużo łajdaków. 

WOLTER DO TEGOŻ 

Les Délices, 8 października 1764 

Nazwiska szkodzą sprawie: budzą przesądy. Jedynie nazwisko Jana Meslier może 

zdziałać wiele dobrego, gdyż skrucha dobrego księdza na łożu śmierci powinna zrobić wielkie 



wrażenie. Ten Meslier powinien znaleźć się w rękach wszystkich. 

WOLTER DO PANI DE FLORIAN 

L.2S Délices, 20 nuja 1762 

Kochana siostrzenico, wielka to przykrość być daleko od Ciebie. Czytaj i czytaj Jana 

Meslier, to dobry duszpasterz. 

WOLTER DO MARKIZA D'ARGENC!E 

Ferney, 2 marca 1763 

Znalazłem jeden Testament Jana Meslier, który Panu przesyłam. Prostota tego człowieka, 

czystość jego obyczajów, przebaczenie, o które prosi Boga, autentyczność jego książki 

powinny wiele zdziałać. 

Prześlę tyle egzemplarzy Testamentu tego dobrego proboszcza, ile Pan będzie chciał. 

WOLTER DO HELWECJUSZA 

Les Délices, 1 maja 1763 

Przysłano mi dwa wyciągi z Jana Meslier; napisane to jest wprawdzie stylem konia 

pociągowego, lecz wierzga on bardzo a propos. A co to za argument — wyznanie księdza, 

który umierając prosi o przebaczenie za to, że nauczał rzeczy bezsensownych i straszliwych! 

Co za odpowiedź na komunały fanatyków, którzy mają czelność twierdzić, że filozofia jest 

owocem rozpusty! 



DEKRET 

KONWENTU NARODOWEGO 

w związku z propozycją wzniesienia pomnika proboszczowi 

JANOWI MESLIER 

27 brumaire'a roku II (17 listopada 1793) 

Konwent Narodowy odsyła do Komitetu Oświecenia Publicznego propozycję uczynioną 

przez jednego ze swoich członków w sprawie wzniesienia pomnika Janowi Meslier, 

proboszczowi z Etrépigny w Szampanii, pierwszemu księdzu, który miał odwagę i siłę 

przekonania, aby wyrzec się błędów religijnych. 

Przewodniczący i sekretarze: 

Podpisali: P. A. Laloy, przewodniczący; Bazire, Charles Duval, 

Philippeaux, Frècine i Merlin (de Thiomdlle), sekretarze. 

Za Zgodność z oryginałem 

Członkowie Komitetu Dekretów i Sprawozdań: Podpisali: Batellier, 

Eschasseriaux, Monnel, Becker, Vernetey, Pèrard, Vinet, Bouillerot, 

Auger, Cordier, Delecloy i Cosnard. 



WYCIĄG Z TESTAMENTU JANA MESLIER 

czyli 

ROZMYŚLANIA PROBOSZCZA Z ETREPIGNY I BUT 

PRZEZNACZONE DLA JEGO PARAFIAN 

Rozdział I 

O religiach 

Nie ma sekty religijnej, która by nie twierdziła, że opiera się rzeczywiście na autorytecie 

Boga i jest całkowicie wolna od obłędów i oszustw właściwych innym sektom. Toteż ci, 

którzy pragną wykazać prawdziwość swojej religii, powinni złożyć jasne i przekonywające 

dowody oraz świadectwa jej boskiego pochodzenia. W przeciwnym bowiem razie nie ulega 

wątpliwości, że jest ona li tylko ludzkim wymysłem pełnym błędów i oszukaństwa. Nie do 

wiary jest przecie, aby wszechpotężny i nieskończenie dobry Bóg dając ludziom prawa i 

przykazania nie zaopatrzył ich w bardziej pewne i bardziej autentyczne znamiona prawdy niż 

te, którymi posługuje się tak wielu oszustów. Otóż żaden z naszych czcicieli Chrystusa, bez 

względu na to, do jakiej sekty należy, nie potrafi wykazać za pomocą przekonywających 

dowodów, że jego religia jest rzeczywiście boskiego pochodzenia. Świadczy o tym dobitnie 

ten chociażby fakt, że ludzie toczą na ten temat spory już od tylu wieków i w obronie swoich 

poglądów posuwają się do okrutnych prześladowań i tortur. A mimo to nie znalazła się 

jeszcze ani jedna religia, która by mogła niezbitymi dowodami przekonać inne o swojej 

słuszności. Nie działoby się tak z pewnością, gdyby jedna z nich miała jasne i pewne racje 

albo rozporządzała wyraźnymi dowodami swojego boskiego pochodzenia. Skoro żaden 

światły i uczciwy wyznawca żadnej religii me chce być w błędzie i sprzyjać kłamstwu, a 

wprost przeciwnie każdy pragnie popierać prawdę, najwłaściwszym sposobem wyplenienia 

wszystkich błędów i złączenia wszystkich ludzi w zgodzie jednymi poglądami i jedną wiarą 

wydaje się dostarczenie tych przekonywających dowodów i świadectw prawdy oraz tym 

samym wykazanie, że tylko ta, a nie żadna inna religia jest rzeczywiście boskiego 

pochodzenia. Wówczas każdy przyjąłby tę prawdę i nikt nie ośmieliłby się przeciwstawiać 

tym świadectwom ani popierać błędu i oszustwa, nie będąc natychmiast pokonany dowodami 

przeciwnymi. Lecz jako że dowodów takich nie zna żadna religia, oszuści mogą sobie 

pozwolić na zuchwałe zmyślanie i szerzenie wszelkich możliwych kłamstw. 

A oto inne jeszcze dowody, które równie niezbicie wykazują fałsz religii wymyślonych 

przez ludzi, zwłaszcza zaś fałszywość naszej religii. 

Żadna religia, która opiera się na tajemnicach, która buduje swoją naukę i moralność na 

tym, co jest początkiem wszelkich błędów, która staje się nawet zgubnym źródłem wiecznej 

niezgody wśród ludzi, nie może być ani prawdziwa, ani ustanowiona przez Boga. Otóż 

wszystkie religie wymyślone przez ludzi, szczególnie zaś religia katolicka, wyprowadzają 

swoją naukę i swoją moralność z błędnych założeń. A więc itd. 

Nie wydaje mi się, by można było zaprzeczyć pierwszemu argumentowi tego wywodu, 

jako że jest zbyt jasny i zbyt oczywisty, aby budzić wątpliwości. 

Przechodzę do drugiego argumentu, tj. do twierdzenia, że religia chrześcijańska za 



podstawę swojej nauki i moralności obrała to, co chrystusowcy nazywają wiarą, to znaczy 

wierzenie ślepe, ale mocne, chociaż poparte jedynie jakimiś prawami lub objawieniami 

boskimi i jakimś bóstwem. Ta podstawa jest dla niej niezbędna, gdyż cała jej powaga i cały 

autorytet, jaki posiada w świecie, wypływają jedynie z tego właśnie wierzenia w jakieś 

bóstwo i jakieś boskie objawienia, bez których przykazania jej nie miałyby dla nikogo żadnej 

wagi. Dlatego właśnie nie ma religii, która by nie żądała od swoich wyznawców przede 

wszystkim stałości wiary. Stąd zaś wynika, że wszyscy chrystusowcy uważają to za 

nienaruszalny dogmat, iż wiara jest początkiem i podstawą zbawienia, iż leży ona u podstaw 

wszelkiej sprawiedliwości i wszelkiej świętobliwości, jak to zostało uchwalone na Soborze 

Trydenckim. 

Jest rzeczą oczywistą, że ślepa wiara we wszystko, co się ukrywa pod pojęciem autorytetu 

Boga, jest początkiem błędów i kłamstw. Dowodzi tego chociażby fakt, że w dziedzinie 

religii nie ma oszusta, który by się nie zasłaniał imieniem i autorytetem Boga i nie twierdził, 

iż jest właśnie natchnionym wysłannikiem boskim. Ta ufność i ta ślepa wiara, na której 

chrystusowcy opierają swoją naukę, jest nie tylko początkiem błędów itd., lecz także 

zgubnym źródłem sporów i rozdziału miedzy ludźmi walczącymi o zwycięstwo religii. Pod 

tym pozornie słusznym pretekstem nie cofają się oni przed żadnymi nikczemnościami. 

Nie do wiary jest, aby jakiś wszechpotężny, nieskończenie dobry i mądry Bóg w taki 

sposób i na tak złudnej drodze chciał objawiać ludziom swoją wolę. Oznaczałoby to bowiem, 

że Bóg pragnie wprowadzać ludzi w błąd i zastawiając sidła zepchnąć ich na drogę kłamstwa. 

Trudno jest również uwierzyć, aby jakiś Bóg miłujący zgodę i pokój oraz pragnący dla ludzi 

dobra i zbawienia budował swoją religię na podstawach będących źródłem nieuniknionych 

sporów i wiecznego skłócenia. Takie religie nie mogą więc być ani prawdziwe, ani 

ustanowione przez Boga. 

Wiem dobrze, że nasi chrystusowcy nie omieszkają uciec się do swoich argumentów. 

Powiedzą też zapewne, że ich ufność i wiara, jakkolwiek w pewnym sensie ślepe, poparte są 

jednak jasnymi i przekonywającymi świadectwami prawdy, których zaprzeczanie 

dowodziłoby nie tylko wielkiej nieostrożności, ale wręcz zuchwalstwa i szaleństwa. Owe zaś 

rzekome argumenty wiary sprowadzają zwykle do trzech lub czterech punktów. 

Pierwszy wywodzą z rzekomej świętości swej religii, która potępia występek i zaleca 

uprawianie cnoty. Nauka ich, jak twierdzą, jest tak czysta i prosta, że już to samo świadczy, iż 

źródłem jej może być jedynie czystość i świętość nieskończenie dobrego i mądrego Boga. 

Drugi argument słuszności swojej wiary wyprowadzają z czystości i świętobliwości życia 

wyznawców tej religii, którzy przejęci miłością do niej bronili jej z narażeniem życia, 

wybierając raczej najstraszniejsze męki i śmierć niż zaparcie się swoich wierzeń. Jako że nie 

do wiary jest, aby tak wybitne osobistości omyliły się w swych wierzeniach i wyrzekły się 

wszystkich korzyści i radości życia oraz naraziły się na okrutne prześladowania po to jedynie, 

by podtrzymywać błędy i oszustwa. 

Trzeci argument słuszności swojej wiary wyprowadzają z przepowiedni i proroctw, które 

od tak dawna wypowiedziały się na ich korzyść i spełniły się ich zdaniem w sposób nie 

ulegający wątpliwości. 

Czwarty wreszcie i niby najważniejszy ze wszystkich argument słuszności ich wiary— 

wynika jakoby z wielkości i liczebności cudów, które dokonały się podobno we wszystkich 

czasach i we wszystkich miejscach. Świadczą one rzekomo na korzyść ich religii. 

Łatwo jest jednak odeprzeć te daremne rozważania i wykazać fałszywość wszystkich tych 

dowodów. Gdyż po pierwsze, dowody, które nasi chrystusowcy czerpią z owych rzekomych 

argumentów słuszności swej wiary, mogą równie dobrze służyć kłamstwu, jak i prawdzie. 

Wiadomo przecież, że każda najbardziej nawet fałszywa religia twierdzi, iż opiera się na 

podobnych argumentach. Nie ma takiej religii, która by się nie podawała za zdrową i 



prawdziwą doktrynę i która by — każda na swój sposób — nie potępiała wad i nie zalecała 

uprawiania wszelkich cnót. Każda też religia miała uczonych i gorliwych obrońców, którzy 

cierpieli okrutne prześladowania za swoją wiarę. Wreszcie, jeśli chodzi o cuda, to nie ma 

religii, która by się nie mogła powołać na ich świadectwa. 

Mahometanie, Indianie i poganie przytaczają podobnie jak chrześcijanie wiele cudów na 

dowód prawdziwości swoich religii. Chociaż nasi chrystusowcy pysznią się swoimi cudami i 

proroctwami, to przecież religie pogańskie niemniej mają ich do swojej dyspozycji niż religia 

chrześcijańska. Tak więc przewaga, którą mogłyby uzasadnić te rzekome argumenty 

słuszności wiary, nie istnieje. Wszystkie bowiem religie mogą w jednakowym stopniu na nie 

się powołać. 

Historia i praktyka wszystkich religii potwierdzają ten fakt. Wynika stąd oczywiście, że 

wszystkie religie rozporządzają tymi rzekomymi argumentami słuszności swojej wiary, 

którymi nasi chrystusowcy ponad innych się wynoszą. Nie mogą więc one służyć za dowody i 

niezbite świadectwa prawdziwości ich religii, podobnie jak nie mogą dowodzić prawdziwości 

żadnej w ogóle religii. Wniosek jest jasny. 

Po drugie, czyż zastanawiając się nad wzajemnym stosunkiem cudów, na które powołują 

się religie pogańskie, i cudów chrystianizmu, nie należałoby raczej wierzyć Filostratowi 

opowiadającemu o życiu Apolloniusza niż wszystkim razem ewangelistom, kiedy opowiadają 

o cudach Jezusa Chrystusa? Wiadomo przynajmniej, że 

Filostrat był człowiekiem światłym, obytym i wymownym, że był sekretarzem 

cesarzowej Julii, żony cesarza Sewera, i właśnie na życzenie tej cesarzowej opisał życie i 

nadzwyczajne czyny Apolloniusza. Apolloniusz musiał więc wsławić się wielkimi i 

nadzwyczajnymi czynami, skóro cesarzowa zapragnęła mieć pisaną opowieść o jego życiu. 

Nie można tego bynajmniej powiedzieć ani o Jezusie Chrystusie, ani o tych, którzy spisali 

jego żywot. Byli to bowiem ludzie z pospólstwa, nieuczeni, biedni najemnicy, rybacy, nie 

umiejący nawet opowiedzieć planowo, w porządku chronologicznym faktów, o których 

mówią, i zaprzeczający sobie nawzajem bardzo często i w bardzo zasadniczych sprawach. 

Gdyby ten, którego życie i czyny opisują, uczynił istotnie przypisywane mu przez nich cuda, 

to stałby się niechybnie przez te swoje piękne czyny godny najwyższego uznania: 

podziwialiby go wszyscy, wzniesiono by mu pomniki, tak jak to czyniono ku chwale bogów. 

Tymczasem miano go za nic, za fanatyka itd. 

Historyk Józef przedstawiwszy największe cuda, które opowiada ku chwale swego 

narodu i swojej religii, natychmiast umniejsza i w ogóle podważa ich wiarygodność mówiąc, 

że każdy może o nich myśleć, co mu się podoba. Przyznaje sam więc, że nie ma do nich wiele 

zaufania. Toteż ludzie rozumniejsi mają prawo uważać opowieści o tego rodzaju sprawach po 

prostu za bajki.
1
 

Z wszystkiego, co na ten temat da się powiedzieć, jasno wynika, że te rzekome cuda 

mogą równie dobrze być świadectwem występku i kłamstwa, jak sprawiedliwości i prawdy. 

Na dowód mego twierdzenia przytoczę to, co nasi czciciele Chrystusa nazywają słowem 

bożym. Na dowód mego twierdzenia przytoczę słowa tego, kogo oni czczą. Gdyż księgi ich, 

które, jak twierdzą, zawierają słowo boże, i sam Chrystus, którego czczą jako Boga-

Człowieka, nie tylko stwierdzają najwyraźniej, że istnieją fałszywi prorocy, to znaczy oszuści 

podający się za wysłanników bożych i przemawiający w imieniu Boga, ale jak najwyraźniej 

ostrzegają, że oszuści ci czynią i będą czynili tak wielkie i tak niezwykłe cuda, iż nawet 

sprawiedliwych prawie wwiodą na pokuszenie.
2
 Co więcej, ci fabrykanci cudów będą się 

wzajemnie zwalczali, gdyż każdy z nich będzie dążył do tego, aby jemu, a nie jego 
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 [Zob. Montaigne, Essais, t. I, rozdz. 26 i t. III, rozdz. 11; Gabriel Naude, Apologie des grands hommes oraz 

Sprawozdania misjonarzy z wyspy Santorini] 
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 [Mateusz, 24. 5, 11, 23, 24] 



przeciwnikowi, dawano wiarę. Kiedyś jeden z tych rzekomych proroków imieniem Sedekiasz, 

któremu sprzeciwiał się inny podobny doń prorok nazywany Micheaszem, wymierzył swemu 

przeciwnikowi policzek i rzekł nie bez dowcipu: „Którąż drogą przeszedł duch Pański ode 

mnie do ciebie?”
1
 

Jakże wreszcie te rzekome cuda mogłyby służyć za świadectwa prawdy, jeśli jest rzeczą 

oczywistą, że nigdy nie zostały dokonane? Trzeba by bowiem wiedzieć: 1° czy ci, którzy 

uchodzą za pierwszych autorów owych opowieści, są nimi naprawdę; 2° czy byli oni ludźmi 

uczciwymi, mądrymi, światłymi i godnymi wiary; czy nie byli stronniczy w stosunku do 

osób, o których tak dodatnio się wyrażają; 3
0
 czy dokładnie zbadali wszystkie okoliczności 

zdarzeń, które opowiadają, czy dobrze je znali i czy je wiernie podają; 4
0
 czy księgi i historie 

starożytne, które przekazują wszystkie te wielkie cuda, nie zostały w ciągu wieków 

zniekształcone i sfałszowane tak, jak to się stało z wielką liczbą innych ksiąg i historii. 

Czytając u Tacyta i wielu innych sławnych historyków dzieje Mojżesza i jego narodu, 

widzimy wyraźnie, że Mojżesz i jego naród mają opinię zgrai złodziejowi bandytów. Wobec 

tego, że wówczas jedynymi naukami powszechnie cenionymi były magia i astrologia, 

Mojżesz, podobno bardzo biegły w wiedzy Egipcjan, mógł bez trudu wzbudzić przywiązanie i 

szacunek dla swojej osoby u nieuczonych prostaków, jakimi byli potomkowie Jakuba. Mógł 

też narzucić żyjącym w nędzy takie prawa i rygory, jakie tylko chciał. A żydzi i nasi 

chrystusowcy chcą nam wmówić coś całkiem innego. 

Dlaczego więc mamy wierzyć raczej jednym niż drugim? Nie ma na to żadnej 

prawdopodobnej racji. Na poparcie prawdziwości cudów Nowego Testamentu istnieje równie 

mało nie tylko pewnych, ale bodaj prawdopodobnych dowodów, jak i na poparcie cudów 

Starego Testamentu. Na nic się nie zda twierdzenie, że opowieści zawarte w Ewangeliach, 

uważane za święte i natchnione przez Boga, były zawsze wiernie przechowywane, a 

prawdziwość ich nie poniosła najmniejszego uszczerbku. Tymczasem właśnie to 

przypisywane im boskie pochodzenie winno być źródłem podejrzeń. Tym bardziej bowiem 

mogły zostać sfałszowane przez ludzi, którzy z nich pragnęli korzystać albo lękali się, że nie 

są one dla nich dostatecznie przychylne. Zwyczajem bowiem autorów, którzy przepisują tego 

rodzaju opowieści, jest zgodnie z własnym interesem dodawać, zmieniać i opuszczać to 

wszystko co im się żywnie podoba. 

Nie mogą temu zaprzeczyć nawet nasi czciciele Chrystusa. Nie mówiąc już o wielu 

innych poważnych osobistościach, które stwierdziły dodatki, opuszczenia i fałszerstwa 

dokonane w różnych podobno epokach w tym ich świętym piśmie, Św. Hieronim, słynny 

doktor ich Kościoła, w wielu miejscach swoich Prologów stwierdza wyraźnie, że nawet 

współcześnie pisma te znajdowały się w rękach różnych osób, które dokonywały 

zniekształceń i fałszerstw ujmując i dodając wszystko, co im się tylko żywnie podobało; do 

tego stopnia, że—jak powiada — tyle było różnych wersji, ile kopii. 

Jeśli chodzi w szczególności o księgi Starego Testamentu, to kapłan Ezdrasz przyznaje, 

że sam poprawił i złożył w całość rzekomo święte księgi swojego Zakonu, które były 

częściowo zagubione a częściowo podrobione. Podzielił je na dwadzieścia dwie księgi 

zgodnie z liczbą liter w alfabecie hebrajskim i ułożył wiele innych ksiąg, a zawarta w nich 

nauka miała być dostępna jedynie mędrcom. Jeśli rzeczywiście księgi te zostały częściowo 

zagubione a częściowo podrobione, jak twierdzi Ezdrasz i jak to w tylu miejscach powiada 

również doktor Kościoła św. Hieronim, to żadnej nie można mieć pewności co do ich treści. 

Nie można również mieć żadnej pewności, o ile chodzi o twierdzenie Ezdrasza, że je poprawił 

i złożył w całość pod natchnieniem boskim, każdy bowiem fałszerz może twierdzić to samo. 

Wszystkie księgi Mojżesza i proroków, które można było odnaleźć, zostały spalone za 

czasów Antiocha. Talmud, uważany przez Żydów za księgę świętą i natchnioną przez Boga, 
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 [Księgi Wtóre Paralipomenon, 18. 23, Zob. również Trzecią Księgę Królewską, 18, 40 i nast.] 



zawierającą wszystkie prawa boskie oraz orzeczenia i ważne rozporządzenia rabinów, ich 

wypowiedzi o prawach zarówno boskich, jak i ludzkich oraz wielkie mnóstwo innych 

sekretów i tajemnic hebrajskiego języka, w oczach chrześcijan uchodzi za zbiór mrzonek, 

baśni, kłamstw i bezbożności. W roku 1559 z rozkazu Inkwizycji spalono w Rzymie tysiąc 

dwieście egzemplarzy Talmudu znalezionych w bibliotece miasta Kremony. Faryzeusze, 

którzy tworzyli słynną sektę żydowską, uznawali jedynie Pięcioksiąg Mojżeszowy, a 

odrzucali pisma wszystkich proroków. Spośród chrześcijan Marcjon i członkowie jego sekty 

odrzucali księgi Mojżesza oraz księgi proroków, wprowadzając inne popularne wówczas 

pisma. 

Karpokrates i jego współwyznawcy postępowali podobnie, odrzucając cały Stary 

Testament i utrzymując, że Jezus Chrystus był takim samym zwyczajnym człowiekiem jak 

inni. Marcjonici uważali cały Stary Testament za zły i odrzucali również większą część 

czterech Ewangelii oraz listy św. Pawła. Ebionici uznawali jedynie Ewangelię św. Mateusza 

odrzucając trzy pozostałe oraz listy św. Pawła. Marcjonici na poparcie swojej doktryny 

ogłosili Ewangelię nazwaną imieniem św. Matiasa. Aby podtrzymać swoje błędy, apostolicy 

wprowadzili inne pisma oraz powoływali się na pewne czyny, które przypisywali św. 

Andrzejowi i św. Tomaszowi. 

Manichejczycy spisali Ewangelię na swój własny sposób, odrzucając pisma proroków i 

apostołów. Etzaici rozpowszechniali pewną księgę, głosząc, że została im zesłana z nieba, a 

inne pisma obcinali, jak tam im wypadło. Nawet sam Origenes, mimo całego swego 

wielkiego umysłu, stale podrabiał Pisma i tworzył raz po raz bezsensowne alegorie. W ten 

sposób oddalił się od myśli proroków i apostołów, a nawet zniekształcił kilka zasadniczych 

punktów ich nauki. Jego sfałszowane i okaleczone pisma zachowały się do dziś dnia; zostały 

z nich jedynie jakieś urywki, sklecone i pozbierane o wiele później. Toteż nie trudno znaleźć 

tam błędy i pomyłki oczywiste. Allogowie odrzucali Ewangelię i Apokalipsę św. Jana, gdyż 

przypisywali je heretykowi Koryntusowi. Heretycy ostatnich wieków odrzucają jako apokryfy 

wiele spośród tych ksiąg, które katolicy rzymscy uznają za święte i boskie. Tak postępują z 

księgami Tobiasza, Judyty, Estery, Barucha, z pieśniami o trojgu dzieciach w palenisku, z 

historią Zuzanny i z opowieścią o bożku Bel, z Księgami Mądrości Salomona, Eklezjastyka, 

pierwszą i drugą księgą Machabeuszy. Do tych ksiąg niepewnych i wątpliwych można by 

jeszcze zaliczyć wiele pism przypisywanych innym apostołom. A więc na przykład: Dzieje, 

Ewangelię i Apokalipsę św. Tomasza, Ewangelię św. Bartłomieja, Ewangelię św. Matiasa, 

św. Jakuba, św. Piotra i innych apostołów, jak również Dzieje św. Piotra, jego Księgę 

Przepowiedni i Apokalipsę. Katolicy rzymscy z papieżem Gelazym i świętymi ojcami z 

rzymskiej kongregacji na czele odrzucili jako apokryfy Księgę Sądu, Księgę Dzieciństwa 

Zbawiciela i inne księgi z takiej samej mąki. Ludzie, którzy podtrzymują twierdzenie o 

boskim pochodzeniu tych ksiąg, sami zmuszeni są przyznać, że gdyby nie wiara, która ich 

upewnia i zobowiązuje, nie mieliby co do tego żadnej pewności. Fakt ten dowodzi, że nie ma 

najmniejszej podstawy do nadawania im autorytetu, jak się to usiłuje robić. A wiara jest 

przecież założeniem błędnym i zwodniczym. Jakże więc ślepa wiara, to znaczy ślepe 

wierzenie, może uczynić pewnymi księgi, które są właśnie podstawą tego ślepego wierzenia? 

Litość bierze nad tym szaleństwem! 

Zobaczmy jednak, czy księgi te wyróżniają się jakąś cechą charakterystyczną dla prawdy, 

a więc na przykład erudycją, mądrością, świętością lub jakimiś innymi doskonałościami 

właściwymi jedynie Bogu. Zobaczmy, czy cuda spisane w tych księgach zgodne są z tym, co 

należałoby sądzić o wielkości, dobroci, sprawiedliwości i nieskończonej mądrości 

wszechmocnego Boga. 

Okaże się, że nie ma w nich żadnej erudycji, żadnej wzniosłej myśli, niczego, co by 

przekraczało zwykłe siły umysłu ludzkiego. Wprost przeciwnie. Z jednej strony znajdziemy 

tu tylko baśnie, jak owe opowieści o stworzeniu kobiety z żebra wyjętego z boku mężczyzny, 



o rzekomym raju ziemskim, o wężu obdarzonym mową, rozumem i przebiegłością większą 

od przebiegłości człowieka. Albo znów opowieści o oślicy, która umiała mówić i karciła 

swego pana, kiedy ją bił bez powodu, o potopie i arce, W której były zamknięte zwierzęta 

wszystkich rodzajów, o pomieszaniu języków i powstaniu narodów, że już nie będziemy 

wspominać wielu innych bezsensownych opowiadań o treści prostackiej i frywolnej, których 

przekazywaniem wzgardziliby poważni i szanujący się pisarze. Wszystkie te opowiadania 

mają nie mniej baśniowy charakter niż opowieści na temat pomysłu Prometeusza, puszki 

Pandory, wojny olbrzymów z bogami i wszystkie im podobne, które układali poeci dla 

zabawy ówczesnych ludzi. To z jednej strony. 

Z drugiej strony znów — mieszanina najrozmaitszych praw, przykazań, zabobonnych 

przepisów dotyczących składania ofiar, oczyszczania według Starego Zakonu, który 

bezsensownie dzielił zwierzęta na czyste i nieczyste. Te prawą nie zasługują na większy 

szacunek niż prawa najbardziej bałwochwalczych narodów. 

A poza tym są tam proste, prawdziwe i nieprawdziwe,. historie o wielu królach, 

książętach i zwykłych ludziach, którzy żyli lepiej czy gorzej, dokonali jakichś pięknych lub 

złych czynów opowiedzianych również ze szczegółami. Aby ułożyć te księgi, nie trzeba było 

doprawdy ani geniuszu, ani boskiego objawienia. Gdyż Bogu one bynajmniej zaszczytu nie 

przynoszą. 

W tych księgach wreszcie znajdujemy jedynie kazania, żywoty i czyny owych 

osławionych proroków, którzy uważali się za szczególnie natchnionych przez Boga. Sądząc 

ze sposobu ich działania i mówienia, z ich snów, rojeń i marzeń, bardziej jednak byli podobni 

do wizjonerów i fanatyków aniżeli do ludzi mądrych i światłych. 

W niektórych z tych ksiąg są również dobre rady i piękne wskazania moralne, jak na 

przykład w Przypowieściach przypisywanych Salomonowi, w Księdze Mądrości i Księdze 

Eklezjastyka. 

Lecz ten sam Salomon, najmądrzejszy z tych wszystkich pisarzy, jest zarazem 

największym niedowiarkiem. Bo przecież wątpi on nawet o nieśmiertelności duszy i w 

dziełach swoich dochodzi do wniosku, że na świecie nie ma nic dobrego prócz spokoju, który 

może dać praca i życie zgodne z zamiłowaniami. Iluż zresztą tak zwanych pisarzy 

pogańskich, jak Ksenofont, Platon, Cycero, cesarz Antoniusz, cesarz Julian, Wergiliusz itd., 

stworzyło dzieła wspanialsze niż te księgi, które mają być natchnione przez Boga! Śmiało 

mogę powiedzieć, że same tylko bajki Ezopa są z pewnością o wiele bardziej pomysłowe i 

kształcące niż prostackie i przyziemne przypowieści zawarte w Ewangeliach. 

Pomijając prostactwo i wulgarność stylu, pomijając brak kompozycji w opowieściach o 

poszczególnych zdarzeniach, w dodatku bardzo mglisto przedstawionych, niezgodności i 

sprzeczności w relacjach autorów dowodzą jeszcze bardziej, że księgi te nie mogą być 

boskiego pochodzenia. Autorzy ich bowiem przeczą sobie w wielu sprawach. Nie mieli nawet 

dość rozsądku i wrodzonych zdolności, aby dobrze ułożyć jedną chociażby historię. 

Oto kilka przykładów sprzeczności, które w tych opowieściach występują. Ewangelista 

Mateusz wyprowadza genealogię Jezusa Chrystusa od króla Dawida do Józefa, 

domniemanego przynajmniej ojca Jezusa, poprzez Dawidowego syna Salomona. Ewangelista 

Łukasz genealogię tę prowadzi od króla Dawida do Józefa poprzez Dawidowego syna Natana. 

Mówiąc o Jezusie Mateusz powiada, że gdy w Jerozolimie rozeszły się pogłoski o narodzeniu 

nowego króla żydowskiego i trzej królowie przybyli złożyć mu hołd, król Herod w obawie, 

by ten rzekomy nowy król żydowski nie pozbawił go w przyszłości korony, nakazał rzeź 

dzieci od nowonarodzonych do dwuletnich w całym Betleem, gdzie—jak mu doniesiono — 

miał się ten nowy król narodzić. Wówczas Józef i matka Jezusa, uprzedzeni we śnie przez 

anioła o niecnym zamiarze króla, natychmiast uciekli do Egiptu, gdzie mieli przebywać aż do 

śmierci Heroda, która to śmierć nastąpiła w kilka łat później. A Łukasz przeciwnie twierdzi, 



że Józef i matka Jezusa przebywali spokojnie sześć tygodni tam, gdzie się Jezus narodził. 

Jezus został zgodnie z religią żydowską obrzezany w osiem dni po narodzeniu i po upływie 

przepisanego przez religię czasu na oczyszczenie matka oraz jej mąż Józef zanieśli dziecko do 

świątyni jeruzalemskiej, aby ofiarować je Bogu i złożyć jednocześnie ofiarę dziękczynną, jak 

to nakazywało prawo boże. Po czym powrócili do Galilei, do rodzinnego Nazaretu, gdzie 

dziecię ich Jezus z każdym dniem wzrastało w łasce i mądrości. Matka i ojciec jego co roku w 

uroczyste dni święta Paschy udawali się do Jeruzalem. Łukasz nie czyni więc żadnej 

wzmianki ani o ich ucieczce do Egiptu, ani o okrucieństwie Heroda w stosunku do dzieci 

prowincji betlejemskiej. 

Żaden z historyków współczesnych nie mówi o okrucieństwie Heroda. Wobec tego, że 

nie czyni tego także historyk Józef, który opisał życie Heroda, i że żadnej wzmianki o tym nie 

znajdujemy również u innych ewangelistów, oczywiste jest, że przybycie trzech królów 

prowadzonych przez gwiazdę, rzeź niewiniątek i ucieczka do Egiptu są wyssanymi z palca 

kłamstwami. Jeśli relacja ewangelisty Mateusza jest prawdziwa, to wydaje się nie do wiary, 

by historyk Józef, który nie oszczędzał w swojej historii tego króla i wszystkich jego wad, 

pominął milczeniem postępek tak nikczemny i tak okropny. Życie publiczne Jezusa Chrystusa 

na podstawie relacji pierwszych trzech ewangelistów nie mogło od chrztu aż do śmierci trwać 

dłużej niż trzy miesiące, jeśli założymy, że Chrystus miał (jak mówi Łukasz) trzydzieści lat w 

dniu, kiedy został ochrzczony przez Jana Chrzciciela, i jeśli urodził się 25 grudnia. Od tego 

bowiem chrztu, który odbył się w 15 roku panowania Tyberiusza — Cezara, w roku, kiedy 

arcykapłanami byli Annasz i Kajfasz, do najbliższego święta Paschy, które wypadło w marcu, 

upłynęło około trzech miesięcy. Według zaś słów trzech pierwszych ewangelistów Chrystus 

został ukrzyżowany w przeddzień, najbliższego po chrzcie święta Paschy, wówczas kiedy po 

raz pierwszy ze swoimi uczniami przybył do Jerozolimy. To wszystko bowiem, co 

opowiadają o jego chrzcie, podróżach, cudach i kazaniach, jak również o śmierci i męce, musi 

odnosić się bezwzględnie do tego roku, w którym był chrzczony, gdyż ewangeliści nie mówią 

o żadnym roku następnym. Z tych opowieści o jego czynach wynika nawet, że dokonał ich 

bezpośrednio po chrzcie, kolejno jedne po drugich i w bardzo niewielkich odstępach czasu, 

gdyż dostrzec można tylko jedną jedyną przerwę sześciu dni przed przemienieniem, kiedy to 

przez sześć dni żadnej działalności nie przejawiał. 

Z tego wynika, że od dnia chrztu swojego żyć mógł jedynie około trzech miesięcy, a jeśli 

odejmiemy od tego sześć tygodni, czyli czterdzieści dni i czterdzieści nocy, które spędził na 

pustyni bezpośrednio po chrzcie, to na czas jego; życia publicznego od pierwszych kazań do 

śmierci pozostanie zaledwie około sześciu tygodni. A jeśli znów weźmiemy pod uwagę słowa 

ewangelisty Jana, to życie publiczne Jezusa Chrystusa miałoby trwać trzy lata i trzy miesiące, 

gdyż według Ewangelii spisanej przez tego apostoła Jezus w ciągu swojego publicznego życia 

był trzy albo cztery razy w Jerozolimie na świętach Paschy, a święta te — jak wiadomo — 

wypadały raz do roku. 

Jeśli więc prawdą jest, że od dnia chrztu Jezus był, jak twierdzi Jan, trzy albo cztery razy 

w Jerozolimie, to nieprawdą jest, że po chrzcie żył tylko trzy miesiące i że został 

ukrzyżowany wówczas, kiedy po raz pierwszy udał się do Jerozolimy. 

Nie mam nic przeciwko temu, aby przyjąć, że ci pierwsi trzej ewangeliści opowiadają o 

jednym tylko roku działalności Chrystusa nie określając wyraźnie tych lat, które upłynęły od 

jego chrztu, albo znów, że Jan ma na myśli tylko jedno święto Paschy, chociaż mówi o kilku, 

i tylko chcąc zapowiedzieć fakt udania się Jezusa do Jerozolimy powtarza kilkakrotnie, że 

święto Paschy żydów się zbliża. W takim razie istniałaby tylko pozorna sprzeczność między 

ewangelistami w tej sprawie. Ale sprzeczność ta, chociaż pozorna tylko, wynika z tego, że w 

swoich relacjach ewangeliści nie uwzględniają wszystkich okoliczności, które należy brać 

pod uwagę w opowiadaniu tego rodzaju. Jakkolwiek się rzeczy mają, zawsze można 

wyciągnąć wniosek, że nie byli natchnieni przez Boga, kiedy spisywali swoje opowieści. 



Inna sprzeczność dotyczy pierwszej rzeczy, której Jezus Chrystus dokonał bezpośrednio 

po swoim chrzcie. 

Pierwsi trzej ewangeliści powiadają, że bezpośrednio potem został uniesiony przez ducha 

na pustynię, gdzie pościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy i kilkakrotnie wystawiony był na 

pokusy szatana. A według słów Jana w dwa dni po chrzcie oddalił się, aby się udać do Galilei, 

i tam uczynił pierwszy swój cud przemieniając wódę w wino na weselu w Kanie, gdzie 

znalazł się trzeciego dnia po przybyciu do Galilei w odległości przeszło trzydziestu mil od 

miejsca, gdzie był przedtem. 

Określając miejsce pierwszego odosobnienia Chrystusa po powrocie z pustyni Mateusz 

powiada
1
, że przybył do Galilei i ominąwszy miasteczko Nazaret zatrzymał się w nadmorskiej 

miejscowości Kafarnaum, a Łukasz powiada
2
, że najpierw przybył do Nazaretu i stamtąd udał 

się do Kafarnaum. 

Przeczą sobie wzajemnie, jeśli idzie o czas i sposób, w jaki apostołowie udali się za nim. 

Pierwsi trzej ewangeliści mówią bowiem, że Jezus idąc brzegiem jeziora Genezaret w Galilei 

ujrzał Szymona i brata jego Andrzeja, a nieco dalej braci Jakuba i Jana oraz ich ojca 

Zebedeusza, Jan natomiast powiada, że pierwszy przyłączył się do Jezusa Andrzej, brat 

Szymona-Piotra, z innym jeszcze uczniem Jana Chrzciciela, którzy będąc jeszcze ze swoim 

nauczycielem nad brzegiem Jordanu zauważyli Jezusa przechodzącego mimo nich. 

Na temat ostatniej wieczerzy pierwsi trzej ewangeliści powiadają, że Jezus Chrystus 

ustanowił sakrament ciała swego i krwi swojej pod postaciami oraz wyglądem chleba i wina, 

jak do dzisiejszego dnia utrzymują nasi rzymscy chrystusowcy. Jan znowu nie czyni żadnej 

wzmianki na temat tego tajemniczego sakramentu. Powiada
3
, że po wieczerzy Jezus umył 

nogi apostołom, po czym polecił im wyraźnie, aby czynili to samo jedni drugim, i przytacza 

długą naukę, którą do nich w tym samym czasie wygłosił. Inni ewangeliści nic nie mówią ani 

o tym myciu nóg, ani o długiej nauce, którą Jezus miał. Twierdzą natomiast, że zaraz po 

wieczerzy oddalił się z apostołami na Górę Oliwną, gdzie oddał się smutnym rozmyślaniom i 

na koniec zapadł w omdlenie, podczas gdy apostołowie spali nieco dalej. Nie są zgodni 

między sobą co do dnia, w którym miała się odbyć owa wieczerza. Gdyż z jednej strony 

twierdzą, że działo się to wieczorem dnia poprzedzającego święto Paschy, to znaczy 

wieczorem pierwszego dnia Azymas, czyli w dniu chleba przaśnego, jak to jest oznaczone w 

księgach: Wyjścia
4
, Kapłańskiej

5
 i Liczb

6
, a z drugiej strony mówią, że Jezus został 

ukrzyżowany nazajutrz po ostatniej wieczerzy, około południa, po wytoczonym mu przez 

Żydów procesie, który trwał całą noc i ranek. A więc zgodnie z ich słowami następny dzień 

po wieczerzy nie mógł być dniem poprzedzającym święto Paschy. A więc jeśli umarł około 

południa w przeddzień święta Paschy, to ostatnia wieczerza nie mogła się odbyć wieczorem w 

przeddzień tego samego święta. A więc jest tu błąd oczywisty. 

Nie są także zgodni ze sobą, kiedy mówią o kobietach, które z Galilei szły za Jezusem. 

Pierwsi trzej ewangeliści powiadają bowiem, że te kobiety i wszyscy, którzy go znali, a wśród 

nich Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa, oraz matka dzieci Zebedeusza, z daleka 

patrzyli na to, co się działo, gdy go wieszali i przybijali do krzyża. A Jan przeciwnie 

twierdzi
7
, że matka Jezusa, siostra jego matki i Maria Magdalena stały pod krzyżem z 

apostołem Janem. Jest to oczywista sprzeczność, jeśli bowiem kobiety i ten uczeń byli przy 

nim, to nie mogli być jednocześnie oddaleni, jak powiadają inni. 
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Nie są zgodni ze sobą, gdy opowiadają o rzekomych zjawieniach się Chrystusa po tym 

jego—jak mówią — zmartwychwstaniu. Mateusz
1
 powiada bowiem, że ukazał się dwa razy: 

raz Marii Magdalenie i jeszcze jednej kobiecie również imieniem Maria, a drugi raz jedenastu 

uczniom, którzy udali się do Galilei na górę, którą im wskazał, aby tam go czekali. Marek zaś 

mówi o trzech zjawieniach: pierwsze miało miejsce, gdy się ukazał Marii Magdalenie, drugie 

dwóm uczniom idącym do Emmaus, a trzecie jedenastu uczniom, którym wyrzucał 

niedowiarstwo. Łukasz podobnie jak Mateusz wymienia jedynie dwa zjawienia, a ewangelista 

Jan mówi o czterech. do trzech zjawień podanych przez Marka dodaje jeszcze ukazanie się 

Chrystusa siedmiu albo ośmiu uczniom, którzy wyjechali na połów na Jezioro Tyberiadzkie. 

Nie są również zgodni w sprawie miejsca tych zjawień. Mateusz powiada bowiem, że 

.zdarzyły się one w Galilei na górze, Marek twierdzi, że wówczas kiedy siedzieli przy stole, 

Łukasz mówi, że Jezus wyprowadził uczniów z Jerozolimy aż do Betanii i tam opuścił ich 

unosząc się do nieba, a Jan opowiada, że działo się to w Jerozolimie w pewnym domu, 

którego drzwi pozamykali, innym zaś razem na Jeziorze Tyberiadzkim. 

Niemało jest zatem sprzeczności w opowiadaniu o tych rzekomych zjawieniach. 

Ewangeliści nie są również zgodni na temat rzekomego wniebowstąpienia Jezusa. Łukasz 

bowiem i Marek twierdzą stanowczo, że wstąpił do nieba w obecności swoich jedenastu 

apostołów, ale ani Mateusz, ani Jan nie wspominają nawet 0 tym rzekomym 

wniebowstąpieniu. Co więcej, Mateusz bardzo jasno daje do zrozumienia, że mistrz ich wcale 

do nieba nie wstąpił. Twierdzi stanowczo, że Jezus Chrystus zapewnił swoich apostołów, iż 

będzie i pozostanie z nimi aż do końca świata. Idąc tedy, rzekł im podczas tego rzekomego 

zjawienia: „Nauczajcie wszystkie narody… A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do 

skończenia świata”.
2
 

Łukasz sam sobie przeczy w tej sprawie. W Ewangelii swojej powiada
3
 bowiem, że Jezus 

w Betanii wstąpił do nieba w obecności apostołów, a w swych Dziejach Apostolskich 

(których przypuszczalnie był autorem) powiada, że działo się to na Górze Oliwnej. W sprawie 

wniebowstąpienia przeczy sobie raz jeszcze przy innej okazji. W Ewangelii zaznacza, że 

wniebowstąpienie miało miejsce w dniu zmartwychwstania albo nocy następnej, a w swych 

Dziejach Apostolskich powiada, że stało się to w czterdzieści dni po zmartwychwstaniu. 

Jedno z pewnością nie zgadza się z drugim. 

Jeśli wszyscy apostołowie widzieli naprawdę swojego mistrza wznoszącego się w chwale 

do nieba, to dlaczego Jan i Mateusz, którzy rzekomo przy tym również byli obecni, pomijają 

milczeniem tę tak pełną chwały i pochlebną dla niego tajemnicę. Podają przecież wiele 

innych mniej istotnych szczegółów z jego życia i działalności. Jak to się dzieje, że Mateusz 

nie daje żadnej wyraźnej wzmianki o tym wniebowstąpieniu i nie tłumaczy jasno w jaki 

sposób Chrystus ma pozostać na zawsze z nimi, chociaż opuścił ich tak widomie wznosząc się 

do nieba? Niełatwo to bynajmniej pojąć, w jaki tajemniczy sposób mógł on przebywać z tymi, 

których opuszczał. Pomijam milczeniem wiele innych sprzeczności. To, co powiedziałem, 

wystarczy, aby wykazać, że książki te nie zostały napisane nie tylko z natchnienia boskiej, ale 

nawet ludzkiej mądrości, i wobec tego nie zasługują na to, aby dawać im wiarę. 
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Rozdział II  

0 cudach 

Na mocy jakiego przywileju te cztery Ewangelie i jeszcze kilka podobnych ksiąg uchodzą 

za święte i boskie, raczej niż wiele innych, które także noszą miano Ewangelii i podobnie jak 

tamte zostały niegdyś ogłoszone pod imieniem jakichś innych apostołów? Jeśli się je odrzuca 

pod pozorem, że były błędnie przypisywane apostołom, to można powiedzieć to samo 0 

tamtych. Zarówno jedne, jak i drugie mogły być sfałszowane i zniekształcone. Nie ma 

przecież żadnego pewnego dowodu na korzyść jednych a na niekorzyść drugich. Decyzja 

Kościoła nie przysparza im wiarygodności. 

Jeśli chodzi o rzekome cuda, to z opowieści, które podaje Stary Testament, wynika, że 

Bóg dokonywał ich, by niesprawiedliwie i niegodnie wyróżnić pewne narody i jednostki oraz 

rozmyślnie przytłoczyć nieszczęściem jednych, a sprzyjać drugim. Świadczy o tym powołanie 

i wybór przez Boga patriarchów Abrahama, Izaaka i Jakuba po to by potomstwo ich zostało 

uświęcone i wyniesione ponad inne narody ziemi. Lecz cóż, powie ktoś, Bóg jest 

nieograniczonym panem swych łask i dobrodziejstw. Może rozdawać je, jak mu się żywnie 

podoba, i nikt nie jest w prawie ani żalić się, ani oskarżać go o niesprawiedliwość. 

Nieuzasadnione to rozumowanie. Bóg bowiem, stwórca świata, ojciec wszystkich ludzi, 

powinien jednako kochać ich wszystkich jako swoje dzieła i wobec tego jednako być ich 

opiekunem i dobroczyńcą. Tego bowiem, kto obdarza bytem, obowiązują następstwa tego 

daru; musi więc zapewnić dobrobyt powołanym do istnienia. Chyba że nasi chrystusowcy 

zechcą powiedzieć, iż Bóg rozmyślnie powołał swoje twory do życia po to, by je uczynić 

nieszczęśliwymi. Byłoby to zaiste niegodne istoty nieskończenie dobrej. 

Gdyby wszystkie rzekome cuda zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu były 

prawdziwe, znaczyłoby to, że Bóg bardziej się troszczy o błahe sprawy ludzi niż o ich główne 

i zasadnicze dobro. Że chciałby surowiej karać drobne przewinienia niektórych ludzi niż 

bardzo wielkie zbrodnie innych. I wreszcie, że dobrodziejstwa swoje okazywałby raczej w 

małych aniżeli w najgwałtowniejszych potrzebach człowieka. 

Łatwo jest to stwierdzić zarówno na podstawie tych cudów, których miał rzekomo 

dokonać, jak i na podstawie tych, których nie dokonał, a których z pewnością byłby dokonał, 

jeśli to prawda, że w ogóle jakichkolwiek cudów dokonywał. Bo jakże sobie wytłumaczyć na 

przykład, że Bóg był na tyle uprzejmy, iż wysłał anioła, aby pocieszyć i wesprzeć jakąś 

zwykłą służącą, podczas gdy pozwalał i wciąż jeszcze pozwala, by co dzień mnóstwo 

niewinnych ludzi cierpiało i umierało w nędzy. Albo to, że przez czterdzieści lat w cudowny 

sposób utrzymywał w stanie niezniszczalnym odzienie i obuwie całego ludu, podczas gdy nie 

czuwa nad naturalnym zachowaniem tylu użytecznych i niezbędnych dla ludzkości dóbr, z 

których wiele już zginęło, a wiele ginie nadal w najrozmaitszy sposób. Bo pomyśleć tylko! 

Miałby wysyłać do Adama i Ewy, rodziców ludzkiego rodzaju, szatana, diabła czy zwykłego 

węża po to, by ich wwiódł na pokuszenie i w ten sposób zgubił wszystkich ludzi! Nie do 

wiary. Bo jakżeż? Szczególną łaską opatrzności chciał powstrzymać pogańskiego króla 

Gerary przed popełnieniem drobnego grzeszku z cudzoziemską kobietą, chociaż grzech ten 

nie miałby dla nikogo żadnych następstw, a nie chciał powstrzymać Adama i Ewy, by nie 

obrazili go i nie popadli w grzech nieposłuszeństwa, chociaż ten grzech miał według naszych 

chrystusowców nieuchronnie zgubić cały rodzaj ludzki. Nie do wiary! 

Przejdźmy do tak zwanych cudów Nowego Testamentu. Polegają one rzekomo na 

nadprzyrodzonych uzdrowieniach chorób i ułomności dokonywanych przez Jezusa Chrystusa 

i jego apostołów. Mieli oni, gdy tylko chcieli, przywraca ć ślepym wzrok, głuchym słuch, 



niemym mowę, mieli sprawiać, że kalecy chodzili, mieli leczyć paralityków, wypędzać z 

opętanych demona i wskrzeszać umarłych. 

O tych cudach wiele się mówi w Ewangeliach, a jeszcze więcej w spisanych przez 

naszych chrystusowców nadzwyczajnych żywotach ich świętych. Niemal we wszystkich tego 

rodzaju książkach wyczytać można, że ci, jak ich oni zowią, błogosławieni uzdrawiali 

chorych i ułomnych, wypędzali skąd popadło demonów samym imieniem Jezusa albo samym 

tylko znakiem krzyża. Rozkazywali, jak to się mówi, żywiołom, a Bóg tak ich wyróżniał, że 

tę cudowną moc pozostawił im także po śmierci, przechodziła ona w szczątki ich ubrania, w 

cień ich ciał, a nawet w haniebne narzędzia ich śmiertelnej męki. I mówi się; że skarpetka św. 

Honoriusza wskrzesiła jakiegoś umarłego w dniu 6 stycznia, że same laski św. 

Piotra, św. Jakuba i św. Bernarda sprawiały cuda. To samo opowiada się o sznurze św. 

Franciszka, o lasce św. Jana Bożego oraz o pasku św. Melanii. O św. Gracylianie mówią, że 

w sposób cudowny posiadł naukę wiary, którą miał głosić, i że kazania jego były tak 

przekonywające, iż góra usunęła się z miejsca, na którym chciał zbudować kościół. Z 

grobowca św. Andrzeja bezustannie miał wyciekać płyn uzdrawiający wszelkiego rodzaju 

choroby. Duszę św. Benedykta widziano wznoszącą się do nieba, okrytą kosztownym 

płaszczem i otoczoną gorejącymi lampami. Św. Dominik powiadał jakoby, że Bóg nie 

odmówił mu żadnej rzeczy, o którą go prosił. Św. Franciszek miał rozkazywać jaskółkom, 

łabędziom i innym ptakom, a one go słuchały, ryby, króliki i zające miały mu siadać na 

rękach i na łonie. Kiedy ucięto głowy św. Pawłowi i św. Pantaleonowi, to zamiast krwi lało 

się mleko. Błogosławiony Piotr Luksemburski w ciągu pierwszych dwóch lat po śmierci 

(1388—1389) dokonał dwóch tysięcy czterystu cudów, w tym czterdziestu dwóch 

wskrzeszeń, nie licząc przeszło trzech tysięcy innych cudów, których dokonał później, jak 

również tych, których wciąż jeszcze każdego dnia dokonuje. Chrystusowcy opowiadają, że 

wrzucone do ognia ciała pięćdziesięciu filozofów nawróconych przez św. Katarzynę 

znaleziono potem nietknięte w palenisku i ani jeden włos na głowie żadnego z nich nie był 

spalony. A ciało św. Katarzyny zostało po jej śmierci uniesione przez aniołów, którzy 

pochowali je na górze Synaj. W dzień kanonizacji św. Antoniego Padewskiego wszystkie 

dzwony w Lizbonie odezwały się same i nikt nie wiedział, kto je porusza. Opowiadają 

jeszcze, że święty ten był raz nad morzem i nęcił ryby, aby im głosić kazanie, a te przypłynęły 

doń tłumnie, wysadziły główki nad wodę i słuchały go uważnie. Można tak snuć w 

nieskończoność, bo niesposób wyczerpać tych ich wszystkich bzdur. Nie ma dość błahego, 

dość niepoważnego ani dość śmiesznego tematu, z którego by autorzy tych żywotów świętych 

nie czerpali z upodobaniem, pakując jedne cuda na drugie. Tak są zręczni w układaniu 

kłamstw.
1
 

Nie bez powodu uważa się te rzeczy za wierutne kłamstwa. Łatwo jest bowiem 

sprawdzić, że wszystkie te rzekome cuda wymyślone zostały na podobieństwo bajek poetów 

pogańskich. Wynika to bardzo wyraźnie ze zgodności istniejącej między nimi. 

Rozdział III  

O zgodności cudów starożytnych i nowych 

Nasi chrystusowcy twierdzą, że Bóg rzeczywiście obdarzał swoich świętych mocą 

czynienia cudów opisanych w ich żywotach, a poganie utrzymują to samo o córkach Aniusza, 
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arcykapłana Apollina, twierdząc, że otrzymały rzeczywiście od boga Bachusa przywilej i moc 

przemieniania wszystkiego, co tylko chciały, w zboże, wino, oliwę itd. Twierdzą poza tym, że 

Jowisz z wdzięczności za wychowanie darował nimfom róg kozy, która go karmiła w 

dzieciństwie. Róg miał tę właściwość, że zaopatrywał je obficie we wszystko, czego 

zapragnęły. 

Nasi chrystusowcy twierdzą, że święci ich posiadali władzę wskrzeszania zmarłych oraz 

miewali objawienia boże, a poganie jeszcze przed nimi twierdzili, że Atalida, syn Merkurego, 

otrzymał od ojca cudowny dar, który mu pozwalał rodzić się, umierać i zmartwychwstawać, 

kiedy miał na to ochotę, oraz wiedzieć o wszystkim, co się dzieje na tym i na tamtym świecie. 

O Eskulapie, synu Apollina, mówili, że wskrzeszał umarłych i między innymi na prośbę 

Diany przywrócił życie Hipolitowi, synowi Tezeusza. Herkules również wskrzesił Alcestę, 

żonę króla Tesalii Admeta, by zwrócić ją małżonkowi. 

Nasi chrystusowcy twierdzą, że Chrystus w cudowny sposób narodził się z dziewicy, 

która nie znała mężczyzny, a poganie jeszcze przed nimi twierdzili, że Romulusa i Remusa, 

założycieli Rzymu, w cudowny sposób urodziła dziewica imieniem Ilia, Sylwia albo Rea 

Sylwia. Twierdzili także, że Mars, Wulkan i inni poczęci zostali bez udziału mężczyzny przez 

Junonę. Bogini mądrości Minerwa została również poczęta w cudowny sposób w mózgu 

Jowisza, skąd wyszła cała w zbroi, kiedy Jowisz pięścią uderzył się w głowę. 

Nasi chrystusowcy twierdzą, że święci ich wyprowadzali ze skał źródła wody, a już 

poganie opowiadali, że chcąc się wywdzięczyć za świątynię, którą jej wzniesiono, Minerwa 

wyprowadziła ze skały źródło oliwy. 

Nasi chrystusowcy przechwalają się, że w cudowny sposób otrzymali z nieba obrazy, na 

przykład obraz Matki Boskiej Loretańskiej, Matki Boskiej w Liesse i wiele innych darów, jak 

owa święta ampułka z Reims, biały ornat, który św. Ildefons miał otrzymać od Najświętszej 

Marii Panny, i inne podobne rzeczy. A poganie jeszcze przed nimi przechwalali się, że 

otrzymali cudowną tarczę na znak wiecznego trwania Rzymu. Trojanie zaś jeszcze przed 

Rzymianami chwalili się, że w cudowny sposób otrzymali z nieba Palladium, czyli drewniany 

posąg Pallas Ateny, który przybył, jak twierdzili, sam i zajął miejsce w świątyni wzniesionej 

ku czci tego bóstwa. 

Nasi chrystusowcy twierdzą, że apostołowie widzieli Jezusa Chrystusa wznoszącego się 

w chwale do nieba i że aniołowie unosili do nieba wiele dusz tych ich rzekomych świętych. A 

pogańscy Rzymianie jeszcze przed nimi opowiadali, że Romulus, założyciel ich miasta, był 

widziany w chwale po śmierci. Opowiadali także, że Jowisz uniósł Ganimedesa, syna króla 

Troi Trosa, do nieba, by służył mu tam jako podczaszy. Że włosy Bereniki, które były 

poświęcone w świątyni Wenus, zostały także uniesione do nieba. Opowiadali to samo o 

Kasjopei i o Andromedzie, a nawet o ośle Sylena. 

Nasi chrystusowcy twierdzą, że ciała wielu ich świętych były po śmierci w cudowny 

sposób zabezpieczone przed rozkładem i, zaginione przez dłuższy czas bez wieści, zostały 

odnalezione dzięki boskiemu objawieniu. A poganie to samo twierdzili o ciele Orestesa, które 

miało być odnalezione za sprawą wyroczni itd. 

Nasi chrystusowcy twierdzą, że w cudowny sposób siedmiu braci śpiących pozostawało 

we śnie w jaskini, gdzie byli zamknięci przez sto siedemdziesiąt siedem lat. Poganie 

twierdzili, że filozof Epimenides spał przez pięćdziesiąt siedem lat w jaskini. 

Nasi chrystusowcy twierdzą, że wielu ich świętych w cudowny sposób mówiło jeszcze po 

ucięciu głowy albo języka. Poganie twierdzili, że głowa Gabianusa po odcięciu od ciała 

wygłosiła długi poemat. 

Nasi chrystusowcy chlubią się wieloma obrazami i bogatymi wotami zdobiącymi ich 

kościoły. Mają to być dowody cudownych uzdrowień dokonanych za pośrednictwem ich 

świętych. A przecież w świątyni Eskulapa w Epidauros znajduje się, a przynajmniej 



znajdowało się niegdyś, Wiele obrazów przedstawiających leczenie i cudowne uzdrowienia, 

których on dokonał. 

Nasi chrystusowcy głoszą, iż wielu ich świętych w cudowny sposób nie tknęły gorejące 

płomienie i ani ich ciała, ani szaty nie poniosły żadnego szwanku od ognia. A poganie 

twierdzili, że kapłanki świątyni Diany chodziły boso po rozżarzonych węglach nie raniąc i nie 

parząc sobie stóp, kapłani zaś bogini Feronii i Hirpikusa chodzili po rozżarzonych węglach 

ognisk zapalonych ku czci Apollina. 

Jeżeli aniołowie zbudowali św. Klemensowi kaplicę na dnie morza, to domek Baucydy i 

Filemona w nagrodę za ich pobożność został w cudowny sposób przemieniony we wspaniałą 

świątynię. 

Jeśli różni święci, jak św. Jakub, św. Maurycy i inni, zjawili się wielokrotnie konni i 

zbrojni na modłę starożytną w szeregach żołnierskich, aby walczyć w obronie wiary, to 

Kastor i Polluks wiele razy zjawiali się podczas potyczek, aby przy boku Rzymian walczyć z 

ich wrogami. 

Jeśli w cudowny sposób znalazł się baran, który zajął na ołtarzu ofiarnym miejsce Izaaka, 

kiedy Abraham chciał ofiarować go Bogu, to bogini Westa także posłała jałówkę, by była jej 

ofiarowana zamiast Metelli, córki Metellusa. A bogini Diana posłała tak samo łanię, aby już 

na stosie całopalnym zajęła miejsce Ifigenii i w ten sposób ją ocaliła. 

Jeśli uprzedzony przez anioła święty Józef uciekł do Egiptu, to poeta Simonides kilka 

razy uniknął śmiertelnego niebezpieczeństwa dzięki cudownym ostrzeżeniom. 

Jeśli Mojżesz uderzeniem laski wywiódł ze skały źródło żywej wody, to koń Pegaz 

uczynił to samo uderzając kopytem w skałę, z której natychmiast trysnęła fontanna. 

Jeśli św. Wincenty Ferrerjusz wskrzesił porąbanego na kawałki człowieka, którego ciało 

było już na wpół upieczone a na wpół ugotowane, to bogowie, którym Tantal, król Frygii, dał 

do zjedzenia ciało swego syna Pelopsa, porąbanego na kawałki, pozbierali wszystkie części, 

złożyli je i tchnęli w nie z powrotem życie. 

Czciciele Chrystusa głoszą, że wiele krzyży i innych wizerunków w cudowny sposób 

mówiło i odpowiadało na pytania. Poganie twierdzili, że ich wyrocznie cudownie mówiły i 

odpowiadały wszystkim, którzy przyszli po radę, a głowy Orfeusza i Polikratesa wygłaszały 

przepowiednie jeszcze po ich śmierci. 

Jeśli Bóg, jak opowiadają ewangeliści, głosem z nieba obwieścił, że Jezus Chrystus jest 

jego synem, to Wulkan posłużył się cudownym płomieniem, aby wskazać, że Cekulus jest 

rzeczywiście jego synem. 

Czciciele Chrystusa twierdzą, że Bóg w cudowny sposób karmił niektórych swoich 

świętych. Poeci pogańscy głoszą, że Tryptolemos był cudownie karmiony boskim mlekiem 

przez Cererę, która dała mu także rydwan zaprzężony w dwa smoki. A Fenneusz, syn Marsa, 

który wyszedł z łona umarłej już matki, został jednak cudownie wykarmiony jej mlekiem. 

Jeśli liczni święci w cudowny sposób ułagodzili dzikość i okrucieństwo najbardziej 

drapieżnych zwierząt, to Orfeusz słodyczą swego śpiewu i pięknym brzmieniem 

instrumentów umiał nie tylko łagodzić naturalną dzikość lwów, niedźwiedzi i tygrysów, lecz 

także przyciągał do siebie skały i drzewa, a nawet rzeki zatrzymywały swój bieg, by słuchać 

jego śpiewu. 

Wreszcie streszczając się (gdyż można by mnożyć te Przykłady): nasi chrystusowcy 

twierdzą, że mury Jerycha zawaliły się od dźwięku trąb, a poganie opowiadają, że mury 

miasta Teb zostały zbudowane dźwiękiem instrumentów Amfiona. Poeci mówią, że kamienie 

same się układały, Posłuszne słodyczy muzycznej harmonii. Byłoby to bardziej cudowne i 

bardziej godne podziwu niż runięcie 

muru na ziemię. 



Widzimy więc wielką zbieżność między cudami opowiadanymi przez naszych 

chrystusowców i przez pogan. Głupotą byłoby dawać wiarę tym rzekomym cudom 

pogaństwa. Nie mniejszą głupotą byłoby wierzyć w cuda chrystianizmu. I te, i tamte 

wywodzą się z tego samego źródła błędów. 

Dlatego właśnie manichejczycy i arianie działający w początkowym okresie 

chrystianizmu wyśmiewali się z tych cudów dokonanych rzekomo na wezwanie imienia tego 

lub innego świętego i ganili tych, którzy wzywali świętych po śmierci i czcili ich relikwie. 

Powróćmy teraz do głównego celu, który przyświecał Bogu, kiedy zesłał na ziemię swego 

syna, aby ów stał się człowiekiem, odkupił grzechy świata i zniszczył całkowicie dzieła 

rzekomego szatana itd. Utrzymują tak nasi chrystusowcy i opowiadają, że Jezus Chrystus 

spełniając wolę Boga, swego ojca, umarł z miłości do nich. Jest to wyraźnie powiedziane w 

tych wszystkich rzekomo świętych księgach. 

Jak to! Wszechmocny Bóg, który zechciał podobno zostać śmiertelnym człowiekiem z 

miłości do ludzi i przelać swoją krew aż do ostatniej kropli, aby ich zbawić, ograniczyłby 

swoją potęgę do tego, aby uleczyć kilka zaledwie chorób i ułomności ciała kilku kalek, 

których mu przedstawiono! I nie chciałby użyć swojej boskiej dobroci na uleczenie naszych 

dusz ze wszystkich ułomności, to znaczy uleczenie wszystkich ludzi z wad i wynaturzeń 

gorszych od chorób ciała. Nie do wiary! 

Jak to! Tak dobry Bóg chciałby cudownymi sposobami chronić ciała zmarłych od gnicia i 

rozkładu, a nie chciałby chronić od rozkładu, grzechu i występku dusz nieskończonej 

mnogości osób, które miał przecież odkupić za cenę swojej krwi i uświęcić swoją łaską! Cóż 

za żałosna sprzeczność! 

Rozdział IV  

O fałszywości religii chrześcijańskiej 

Przejdźmy do owych rzekomych wizji i objawień bożych, na których nasi chrystusowcy 

budują i ustanawiają prawdziwość oraz bezbłędność swojej religii. Myślę, że aby dać o nich 

należyte wyobrażenie, nie trzeba daleko szukać. Wystarczy bowiem stwierdzić, iż ich 

prawdziwość i bezbłędność są tego rodzaju, że gdyby dzisiaj ktokolwiek ośmielił się chwalić 

się i nad innych wynosić z podobnych powodów, to przez wszystkich byłby niechybnie 

uważany za szaleńca i fanatyka. Oto jakie były owe rzekome wizje i objawienia boże. Bóg, 

głoszą te rzekomo święte pisma, ukazawszy się po raz pierwszy Abrahamowi rzekł mu: 

„Wyjdź z kraju twego, od rodziny twojej i z domu ojca twego do kraju, który ci wskażę”.
1
 Ów 

Abraham udał się tam, a Bóg, mówi Pismo, ukazał się po raz wtóry i rzekł: „Potomstwu 

twemu dam tę ziemię”.
2
 Z wdzięczności za tak łaskawą obietnicę Abraham wzniósł swemu 

Bogu ołtarz. 

Po śmierci Izaaka syn jego Jakub udając się pewnego razu do Mezopotamii, aby 

wyszukać sobie odpowiednią żonę, po całodziennym marszu chciał znużony drogą odpocząć 

pod wieczór. Legł na ziemi, głowę złożył na kamieniu i zasnął. We śnie ujrzał drabinę opartą 

o ziemię a wierzchołkiem sięgającą nieba. Zdawało mu się, że widzi aniołów, którzy 

wstępowali i zstępowali po niej, i samego Boga, który stał na niej i mówił: „Jam jest Jahwe, 
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Bóg Abrahama, ojca twego, i Bóg Izaaka. Ziemię, na której śpisz, dam tobie i pokoleniu 

twemu. Pokolenie twoje będzie jako piasek na ziemi; rozszerzy się ku zachodowi i 

wschodowi, ku północy i południu; będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz, i 

wyprowadzę cię z tego kraju. I nie opuszczę cię, dopóki nie wykonam tego, o czym 

mówiłem”. Jakub przebudził się ze swego snu i rzekł: „A więc Pan jest tutaj, a ja nie 

wiedziałem! Jak straszne jest to miejsce! Czyż nie jest ono domem bożym i bramą 

niebieską”.
1
 Gdy wstał, wzniósł kamień i rozlał na nim oliwę na pamiątkę tego, co mu się 

zdarzyło, a jednocześnie ślubował Bogu, że jeśli powróci zdrowo i cało, ofiaruje mu dziesiątą 

część tego, co będzie posiadał. 

A oto jeszcze jedno widzenie. Strzegąc stad teścia swego Labana, który obiecał mu jako 

zapłatę wszystkie pstre jagnięta, które się w stadzie narodzą, Jakub śnił pewnej nocy, że 

barany pokrywają owce, które rodzą potem same pstre jagnięta. W tym pięknym śnie Bóg 

ukazał mu się i rzekł: „Podnieś oczy swoje i patrz: wszystkie barany pokrywające owce są 

pstre, albowiem widziałem oszustwo i niesprawiedliwość Labana, twojego teścia… Teraz 

powstań, wyjdź z tej ziemi i wróć do kraju twego”.
2
 Gdy powracał z całą rodziną i z 

dobytkiem, którego dorobił się u teścia, miał, powiada Pismo, w nocy spotkanie z mężem 

nieznanym, z którym musiał się zmagać przez całą noc aż do świtu. I mąż ów, nie mogąc go 

pokonać, zapytał, kim jest. Jakub powiedział mu swoje imię, „Twoje imię nie będzie dalej 

Jakub, lecz Izrael, ponieważ walczyłeś z Bogiem, więc i ludzi przemożesz”
3
. 

Oto jakie były niektóre z owych pierwszych rzekomych widzeń i objawień boskich. 

Niema powodów, aby o innych sądzić inaczej niż o tych. Cóż wspólnego z boskością mają te 

prostackie sny i błahe przywidzenia? Niechby ktoś zaczął dzisiaj opowiadać podobne 

banialuki twierdząc, iż uważa je za prawdziwe objawienia boskie! Wyobraźmy sobie, że jacyś 

cudzoziemcy, Niemcy na przykład, przybyli do nas, do Francji, i obejrzawszy najpiękniejsze 

prowincje naszego królestwa twierdzili, że w ich kraju Bóg się im ukazał i rzekł, by się udali 

do Francji, a on da im oraz ich potomstwu wszystkie piękne ziemie, dobra i prowincje tego 

kraju od Renu i Rodanu aż po ocean, zawrze z nimi wieczyste przymierze, pomnoży ich rasę 

a potomstwo ich uczyni tak licznym jak gwiazdy na niebie i ziarnka piasku w morzu, itd., 

itd… Któż by się nie śmiał z podobnych bredni i nie patrzył na tych cudzoziemców jak na 

wariatów? Nie ma zaiste człowieka, który by ich nie uważał za szalonych i nie naigrawał się z 

tych ich pięknych widzeń i boskich objawień. 

Nie ma najmniejszego powodu, aby inaczej myśleć i inaczej oceniać te rzekome słowa 

wielkich świętych patriarchów Abrahama, Izaaka i Jakuba o boskich objawieniach, które 

rzekomo mieli. 

Święte księgi wyraźnie przypisują Bogu ustanowienie zwyczaju składania krwawych 

ofiar. Jako że byłoby nudziarstwem opisywać wstrętne szczegóły tego rodzaju ofiar, odsyłam 

czytelnika do Księgi Wyjścia. 

Czyżby zaślepienie i szaleństwo ludzkie posuwało się aż do mniemania, że się oddaje 

hołd Bogu zabijając, ćwiartując i spalając stworzone przezeń istoty pod pretekstem składania 

mu ofiar? I teraz jeszcze czciciele Chrystusa niedorzecznie uważają, że sprawiają Bogu Ojcu 

największą przyjemność, ofiarowując mu wiecznie mękę boskiego syna na pamiątkę jego 

haniebnej śmierci na krzyżu! Tylko upartym zaślepieniem umysłu można to wytłumaczyć. 

Przy obrządku składania ofiar zwierzęcych występują takie szczegóły jak kolorowe stroje, 

krew, wnętrzności, wątroba, wole, cynaderki, pazury, skóra, łajno, dym, ciasto, określone 

ilości oliwy i wina, a wszystko zaprawione równie pstrym i żałosnym ceremoniałem, jak 

najbardziej dziwaczny rytuał jakiejś magii. 
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Najpotworniejsze zaś jest to, że prawo tego nędznego narodu żydowskiego nakazywało 

składać także ludzi w ofierze. Barbarzyńcy (mniejsza o to jacy), którzy ułożyli to okropne 

prawo, nakazywali bezlitośnie pozbawiać życia każdego, kto był ofiarowany Bogu 

żydowskiemu nazywanemu Adonai. Zgodnie z tym ohydnym nakazem Jefte poświęcił własną 

córkę, a Saul chciał uśmiercić własnego syna. 

Lecz oto jeszcze jeden dowód fałszywości tych objawień, o których była mowa. Jest nim 

niedotrzymanie wielkich i wspaniałych obietnic, które im towarzyszyły: rzecz to bowiem 

pewna, że obietnice te nigdy nie zostały spełnione. Dowód ten rozbić można na trzy 

zasadnicze punkty. Obietnice zapewniały: 1° że potomstwo Żydów będzie liczniejsze od 

wszystkich innych narodów ziemi, 2° że naród, który wywiedzie się z ich plemienia, będzie 

najszczęśliwszy, najświętszy i najbardziej zwycięski ze wszystkich narodów świata, 3
0
 że 

przymierze ich z Bogiem będzie wieczne i że nigdy nie utracą ziemi, którą od Boga otrzymali. 

Otóż rzecz to pewna, że żadna z tych obietnic nie została spełniona. 

Po pierwsze, nie ulega wątpliwości, że naród żydowski, czyli naród Izraela — bo on 

jedynie może uchodzić za potomstwo Abrahama, Izaaka i Jakuba i w nim te obietnice 

powinny były się spełnić—nigdy nie był tak liczny, aby można go było porównywać pod tym 

względem z innymi narodami świata, a tym bardziej z ziarnkami piasku itd. Wówczas nawet, 

kiedy naród żydowski był najliczniejszy i stał u szczytu swojej potęgi, zajmował on jedynie 

małe i nieurodzajne prowincje Palestyny i okolic, co jest niczym w porównaniu z wielkimi 

przestrzeniami zajmowanymi przez rozliczne królestwa prosperujące we wszystkich stronach 

świata. Po drugie, nigdy nie zostały spełnione obietnice dotyczące wielkich błogosławieństw, 

które miały wynieść go tak bardzo ponad inne narody świata. Chociaż bowiem Żydzi odnieśli 

kilka drobnych zwycięstw nad małymi narodami, które obrabowali, najczęściej jednak byli 

pokonywani i brani w niewolę. Naród ich i państwo zostały zniszczone przez armie rzymskie. 

A i dziś jeszcze resztki tego nieszczęśliwego narodu Uważane są za lud najbardziej 

wzgardzony i nikczemny na świecie, nie mający w żadnym miejscu ani władzy, ani przewagi. 

Po trzecie wreszcie, nie zostały również spełnione obietnice owego wieczystego 

przymierza, które Bóg miał zawrzeć z Żydami. Nie widać bowiem dzisiaj, jak nie było nigdy 

widać, żadnego dowodu zawarcia owego przymierza. Wprost przeciwnie. Od wielu już 

wieków Żydzi wyzuci są z małego kraiku, którym, jak to im Bóg rzekomo obiecał, mieli się 

cieszyć po wszystkie czasy. A więc już to samo, że owe rzekome obietnice nie miały żadnego 

następstwa, świadczy niewątpliwie o ich nieprawdziwości. Jest to najbardziej oczywisty 

dowód, że owe rzekomo święte i boskie księgi, w których one są zawarte, nie powstały z 

natchnienia Boga. Daremnie więc czciciele Chrystusa powołują się na obietnice uczynione im 

przez Boga jako na niezawodne świadectwa prawdziwości ich religii. 

Rozdział V 

O Piśmie świętym 

1.O Starym Testamencie 

W rzędzie argumentów wiary i pewnych dowodów prawdziwości swoich twierdzeń 

czciciele Chrystusa umieszczają proroctwa, które według nich są świadectwem prawdziwości 

objawień, czyli natchnień Boga, gdyż tylko Bóg może nieomylnie przepowiedzieć rzeczy na 

daleką przyszłość, jak to czynili prorocy. 



Przyjrzyjmy się więc owym rzekomym prorokom i zastanówmy się, czy rzeczywiście 

trzeba przywiązywać do nich tak wielką wagę, jak się tego domagają nasi chrystusowcy. 

Ludzie ci byli jedynie wizjonerami i fanatykami działającymi i przemawiającymi pod 

wpływem bodźców i uniesień własnych namiętności, wyobrażali sobie natomiast, że to duch 

boży przejawia się w ich czynach i mowie. Albo też byli to oszuści udający proroków, aby 

tym łatwiej oszukać nieuków i prostaczków, i przechwalający się, iż działają i mówią z 

rozkazu ducha bożego. 

Chciałbym wiedzieć, jakiego przyjęcia doznałby dziś taki Ezechiel, który twierdził
1
, że 

Bóg rozkazał mu, by spożył na śniadanie funt pergaminu, dał się związać jak szaleniec, leżał 

trzysta dziewięćdziesiąt dni na prawym boku, a czterdzieści na lewym, i polecił mu ponadto 

jeść gówno na chlebie, a potem w drodze łaski zgodził się na łajno wołu. Ciekaw jestem, jak 

takiego dziwaka przyjęliby nawet najgłupsi spośród naszych prowincjuszów. 

Czyż trzeba jeszcze dosadniejszych dowodów fałszywości tych rzekomych proroctw niż 

gwałtowne zarzuty, jakie jedni prorocy czynili drugim twierdząc, że niesłusznie powołują się 

na imię Boga. Przecież nawet zarzuty te czynili podobno z polecenia bożego.
2
 

A wszyscy oni wołają: „Strzeżcie się fałszywych proroków!” Zupełnie tak samo wołają 

szarlatani sprzedający leki na jarmarkach: „Strzeżcie się podrobionych pigułek” 

Nędznicy, oni Bogu swemu każą wyrażać się tak, jak nie śmiałby mówić żaden łobuziak. 

U Ezechiela Bóg powiada, że młoda Ooliba takich jedynie kocha, co mają członek osła a 

nasienie konia.
3
 Jakżeżby tacy zwariowani oszuści mogli znać przyszłość? Na szczęście dla 

narodu żydowskiego żadna ich przepowiednia się nie spełniła. 

Niezliczona jest wprost mnogość proroctw przepowiadających szczęście i wielkość 

Jerozolimy. Należy to wprawdzie uznać za całkiem naturalne, że naród zwyciężony i pobity 

pociesza się w swoim rzeczywistym nieszczęściu urojonymi nadziejami. Przecież nie upłynął 

nawet rok od pozbawienia tronu króla Jakuba, a już jego irlandzcy zwolennicy wymyślili dlań 

wiele pomyślnych przepowiedni. 

A gdyby te obietnice uczynione Żydom były rzeczywiście prawdziwe, to już od dawna 

naród żydowski stałby się i byłby dzisiaj jeszcze najliczniejszym, najpotężniejszym i 

najszczęśliwszym narodem świata. 

2. O Nowym Testamencie 

Rozpatrzmy teraz rzekome proroctwa zawarte w Ewangeliach. Przede wszystkim 

osobnikowi imieniem Józef, domniemanemu przynajmniej ojcu Jezusa, syna Marii, zjawił się 

we śnie anioł i rzekł: „Józefie, synu Dawidów, nie bój się przyjąć Marii małżonki twej, 

albowiem, co się w niej urodziło, jest z Ducha Świętego. A porodzi syna i nazwiesz imię jego 

Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów ich”.
4
 Anioł ten rzekł również Marii: „Nie 

bój się, Mario, albowiem znalazłaś łaskę u Boga! Oto poczniesz w łonie i porodzisz syna i 

nazwiesz imię jego Jezus. Ten będzie wielki, a będzie zwany Synem Najwyższego i da mu 

Pan Bóg stolicę Dawida, ojca jego, i będzie królował w domu Jakubowym na wieki, a 

królestwu jego nie będzie końca”.
5
 

Jezus zaczął kazać i mówił: „Pokutę czyńcie, albowiem przybliżyło się królestwo 

niebieskie”.
6
 „Nie troszczcież się tedy mówiąc: Cóż będziemy jeść albo co będziemy pić, albo 

czym będziemy się przy odziewać… Albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego 
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wszystkiego potrzebujecie. Szukajcież tedy najprzód królestwa Bożego i sprawiedliwości 

jego, a to wszystko będzie wam przydane”.
1
 

A teraz niech każdy, kto nie stracił zdrowego rozsądku, sprawdzi bodaj trochę, czy ten 

Jezus był kiedykolwiek królem i czy uczniowie jego mieli wszystko w obfitości. 

Ten Jezus obiecuje często, że wyzwoli świat od grzechu. Czy istnieje bardziej fałszywe 

proroctwo? A czy nasz wiek nie jest żywym tego dowodem? 

Powiedziane jest, że Jezus przybył, aby lud swój ocalić. Cóż za dziwny sposób ocalania! 

Tylko większa część może być nazywana tak jak całość, ale na przykład dwunastu czy dwóch 

Hiszpanów albo Francuzów nie stanowią narodu francuskiego ani hiszpańskiego. Gdyby 

armia licząca sto dwadzieścia tysięcy żołnierzy została — wzięta do niewoli przez silniejszą 

armię nieprzyjacielską i dowódca tej armii dał okup tylko za kilku ludzi, za dziesięciu czy 

dwunastu żołnierzy albo oficerów na przykład, to nie można byłoby powiedzieć, że wyzwolił 

albo wykupił swoją armię. Cóż to więc za Bóg, który dał się ukrzyżować i umarł, aby zbawić 

świat, a pozostawił tyle narodów potępionych. Aż litość bierze i obrzydzenie! Jezus Chrystus 

rzecze, że kto prosi — otrzyma, kto szuka — znajdzie. Zapewnia, że wszystko, o co się 

będzie prosiło Boga w jego imię, zostanie spełnione. Mówi, że jedno najdrobniejsze, 

wielkości ziarnka gorczycy ziarno wiary starczy, by jedno słowo przeniosło góry z miejsca na 

miejsce. Jeśli obietnica ta jest prawdziwa, to nie byłoby rzeczy niemożliwej dla naszych 

chrystusowców, którzy wierzą przecież w swojego Chrystusa. A tymczasem dzieje się 

przeciwnie. 

Cóż by powiedziano, gdyby Mahomet czynił swoim czcicielom podobne obietnice, jakie 

Chrystus czynił swoim, by ich nie spełnić. Krzyczano by: „A kłamca! A oszust! Wariat, kto 

będzie wierzył takiemu oszustowi!” A przecież czciciele Chrystusa są sami w tej sytuacji. I to 

nie od dziś, a od dawna, ale nie mogą wyjść z zaślepienia. Przeciwnie, są tak chytrzy i tak 

zakłamani, że wierzą, jakoby te obietnice spełniły się już w zaraniu chrześcijaństwa. 

Wówczas, jak twierdzą, konieczne były cuda, aby przekonać niedowiarków o prawdziwości 

religii. Dzisiaj jednak religia jest już dostatecznie mocna i cuda nie są potrzebne. Ale gdzież 

jest pewność, że twierdzenie to jest słuszne? 

Ten zresztą, kto składał obietnice, nie ograniczył ich ani do określonego czasu, ani do 

określonych miejsc, ani do określonych osób. Dał je w ogóle wszystkim, całemu światu. Za 

wiarą tych, którzy uwierzą, powiada, pójdą te cuda: „W moje imię będą wyganiać szatana, 

mówić będą wieloma językami, dotykać będą wężów” itd. 

W sprawie przenoszenia gór mówi wyraźnie, że jeśli ktokolwiek wypowie zwróciwszy 

się do góry: „Zejdź stąd i rzuć się do morza”, i nie będzie wątpił w sercu swoim, to rozkaz 

jego zostanie spełniony. Czyż to nie są obietnice jak najbardziej ogólne, nie ograniczone ani 

czasem, ani miejscem, ani osobą? 

Powiedziane jest, że nikczemny koniec będą miały wszystkie oszukańcze i błędne sekty. 

Jeśli jednak Chrystus chciał powiedzieć, że założył i ustanowił społeczność wyznawców, 

którzy nie popadną ani w błędy, ani w występki, to słowa jego są najzupełniej fałszywe, gdyż 

nie ma w chrześcijaństwie takiej sekty ani stowarzyszenia, ani kościoła, które by wolne były 

od błędów i występków, nie wyłączając sekty, czyli społeczności Kościoła Rzymskiego, 

chociaż uważa się ona za najbardziej czystą i najświętszą ze wszystkich. Tymczasem bardzo 

już dawno w błędy popadła; w błędzie się urodziła albo raczej w błędzie była poczęta i 

ukształtowana. A obecnie znajduje się nawet w błędzie zwróconym przeciwko zamiarom, 

poglądom i nauce swojego założyciela. Wbrew bowiem jego zamiarom obaliła prawa Żydów, 

które on uznawał, gdyż przyszedł, jak sam powiadał, po to, aby je spełnić, a nie zniszczyć. I 

popadła w błędy pogańskiego bałwochwalstwa, co jest widoczne w zabobonnej czci, 
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którą otacza swojego Boga z ciasta, swoich świętych oraz ich obrazy i relikwie. 

Wiem dobrze, że nasi chrystusowcy uważają za umysłowe prostactwo pojmowanie 

obietnic i proroctw w sposób dosłowny, tak jak zostały wyrażone. Oni sami odstępują od 

dosłownego i naturalnego znaczenia słów, aby dać im znaczenie, jak mówią, mistyczne i 

duchowe, nazywając je znaczeniem alegorycznym i tropologicznym. Twierdzą na przykład, 

że przez naród Izraela albo Judy, któremu te obietnice zostały dane, należy pojmować 

Izraelitów nie z urodzenia, ale z ducha, to znaczy chrześcijan, którzy są Izraelem Boga, 

prawdziwym narodem wybranym. Twierdzą, że daną temu podbitemu ludowi obietnicę 

wyzwolenia go z niewoli należy rozumieć nie jako materialne wyzwolenie jednego narodu z 

niewoli, ale jako duchowe wyzwolenie przez boskiego wybawiciela wszystkich ludzi z mocy 

szatana. Twierdzą, że obfitość dóbr i wszelkich szczęśliwości doczesnych przyrzeczona temu 

narodowi oznacza obfitość łask duchowych. I że wreszcie miasto Jerozolima oznaczać ma nie 

Jerozolimę ziemską, ale Jerozolimę duchową, którą jest Kościół Chrześcijański. 

Łatwo jednak zauważyć, że to znaczenie duchowe i alegoryczne jako znaczenie obce, 

urojone, jako podstępny wykręt komentatora nie może nikogo upoważniać do uznania jakichś 

twierdzeń czy jakichś obietnic za prawdziwe albo fałszywe. Śmieszne jest to klecenie znaczeń 

alegorycznych, skóro jedynie odwołując się do prawdziwego i naturalnego znaczenia słów 

można sądzić o prawdzie lub fałszu. Żadne stwierdzenie, na przykład przyrzeczenie 

prawdziwe w znaczeniu naturalnym i właściwym słów którymi zostało wyrażone, nie stanie 

się 

fałszywe w swojej istocie, jeśli zechce się mu dodać znaczenie obce, którego nie 

zawierało. Tak samo obietnice najoczywiściej fałszywe w znaczeniu naturalnym i właściwym 

nie staną się prawdziwe w swojej istocie, jeśli doda się im nawet znaczenie obce, którego nie 

zawierały. 

Łatwo można stwierdzić, że proroctwa Starego Testamentu dopasowane do Nowego 

należą do rzeczy absurdalnych i naiwnych. Abraham na przykład miał dwie żony, jedna z 

nich, która była służącą, wyobrażała Synagogę, a druga, która była jego żoną wobec prawa, 

wyobrażała Kościół Chrześcijański. Tenże Abraham miał dwóch synów: Izmael, którego miał 

ze służącą, wyobrażał Stary Testament, a Izaak, którego miał z żoną prawną —Nowy 

Testament. Któż by się nie uśmiał z tej jakżeż dziwacznej historii? 

Albo czy nie jest zabawne, że kawał czerwonego sukna, którym w Starym Testamencie 

jakaś ladacznica dawała znaki szpiegom, ma wyobrażać krew Jezusa Chrystusa przelaną w 

Nowym Testamencie. 

Gdyby się chciało zgodnie z tą zasadą interpretacji alegorycznej wszystkiego, co zostało 

opisane w starożytnych księgach narodu żydowskiego jako wypowiedziane i dokonane, 

tłumaczyć równie alegorycznie wszystkie przemówienia, czyny i przygody słynnego Don 

Kichota z Manczy, to z pewnością znalazłoby się tam tyleż samo tajemnic i symbolów. 

Niemniej jednak na tej śmiesznej podstawie opiera się cała religia chrześcijańska. Dlatego 

też doktorowie nauki chrystusowej usiłują w sposób mistyczny tłumaczyć niemal wszystko, 

co się w Starym Testamencie znajduje. Najśmieszniejsze i najbardziej fałszywe ze wszystkich 

proroctw jest to, które według ewangelisty Łukasza
1
 uczynić miał Jezus, kiedy 

przepowiedział, że ukażą się znaki na słońcu i na księżycu i że syn człowieczy zstąpi w 

obłoku, aby sądzić ludzi. Przepowiedziane to jest dla współczesnego Jezusowi pokolenia. Czy 

to się spełniło? Czy syn człowieczy zstąpił w obłoku? 

                                                 
1
 [Rozdz. 21. 25—28] 



Rozdział VI  

O błędach doktryny i moralności chrześcijańskiej 

Religia chrześcijańska, rzymska, apostolska naucza i każe wierzyć, że jest tylko jeden 

Bóg, a jednocześnie, że są trzy osoby boskie, z których każda jest prawdziwym Bogiem. Jest 

to jak najbardziej oczywistą niedorzecznością. Jeśli jest ich bowiem trzech, z których każdy 

jest naprawdę Bogiem, to znaczy, że jest trzech Bogów. Fałszem jest twierdzić wówczas, że 

jest tylko jeden Bóg. A jeśli to twierdzenie jest prawdziwe, to fałszem jest twierdzić, że jest 

ich naprawdę trzech, z których każdy jest Bogiem. Nie można bowiem mówić jednocześnie o 

tej samej rzeczy, że jest jedna i że jest ich trzy. 

Powiedziane jest także, że pierwsza z tych rzekomych osób boskich, która nazywa się 

Ojcem, spłodziła drugą osobę, która nazywa się Synem, i że dwie osoby, pierwsza i druga, 

wspólnie stworzyły osobę trzecią nazwaną Duchem Świętym. Powiedziane jest, że mimo to 

trzy rzekomo boskie osoby nie zależą jedna od drugiej i każda z nich jest jednakowo 

odwieczna. Jest to znowu najoczywistsza niedorzeczność, gdyż jedna rzecz nie może swojego 

bytu otrzymać od drugiej rzeczy nie będąc od niej w jakiś sposób uzależniona. A tak samo 

rzecz musi już istnieć, ażeby inną móc obdarzyć bytem. Jeśli więc druga i trzecia osoba boska 

otrzymały swój byt od pierwszej, to w swoim istnieniu muszą zależeć od pierwszej osoby, 

która to istnienie im dała, czyli je spłodziła. Pierwsza osoba boska, która dała byt dwóm 

innym osobom, musiała bezwzględnie istnieć przed tamtymi, albowiem to, czego nie ma, nie 

może niczemu dać bytu. Niedorzeczne zresztą i nie do przyjęcia jest twierdzenie, jakoby 

rzecz, która została spłodzona albo stworzona przez inną rzecz, nie miała początku. Według 

czcicieli Chrystusa druga i trzecia osoba boska zostały spłodzone albo stworzone. Miały więc 

początek. A jeśli miały początek i jeśli pierwsza osoba, jako że nie została ani spłodzona, ani 

stworzona przez nikogo, początku nie miała, to znaczy, że jednak z konieczności istniała 

przed drugą. 

Naszym chrystusowcom, którzy widzą te niedorzeczności, ale nie mają dość zdrowego 

rozsądku, aby je odrzucić, pozostaje jedno wyjście: twierdzą więc, że należy pobożnie 

zamknąć oczy ludzkiego rozumu i pokornie, nie usiłując nic pojmować, wielbić te wzniosłe 

tajemnice. Nonsens tego, co obejmują pojęciem wiary i wierzenia, został już wyżej 

gruntownie wykazany. Jeśli więc mówią nam, że trzeba się ukorzyć, to tak jakby mówili, że 

trzeba ślepo wierzyć w to, w co się nie wierzy. 

Czciciele Chrystusa otwarcie potępiają zaślepienie starożytnych pogan, którzy oddawali 

cześć wielu bogom. Naigrawają się z genealogii tamtych bogów, z ich narodzin, małżeństw i 

potomstwa. A nie zdają sobie sprawy, że mówią rzeczy jeszcze bardziej niedorzeczne i 

śmieszne. Poganie rozumowali w sposób najbardziej naturalny, wierząc, że podobnie jak 

bogowie istnieją również boginie, że bogowie żenią się z boginiami i płodzą dzieci. Nie 

wyobrażali sobie bogów bez ciała i namiętności. Zdawało im się, że bogowie muszą być tacy 

sami jak ludzie. Dlaczegóżby więc nie miało być wśród nich i samców, i samic? Nie ma 

żadnego powodu, aby wyróżniać jeden rodzaj a odrzucać drugi. A jeśli się już założy 

współistnienie bogów i bogiń, to dlaczegóżby nie mieli w sposób zwyczajny płodzić dzieci. 

Gdyby tylko ich bogowie naprawdę istnieli, to teoria ta nie zawierałaby nic śmiesznego ani 

niedorzecznego. 

Za to w nauce naszych chrystusowców jest coś o wiele bardziej śmiesznego i 

niedorzecznego. Prócz tego bowiem, że Bóg ich ma być jednym w trójcy i trójcą w jednym, 

twierdzą jeszcze, że ten potrójny i jedyny zarazem Bóg nie ma ani ciała, ani kształtów, ani 

postaci. Twierdzą, że pierwsza osoba tego potrójnego i jedynego Boga, którą nazywają ojcem, 



miała sama spłodzić drugą osobę, którą nazwali synem. Syn jest całkowicie podobny do 

swojego ojca i tak samo nie ma ciała, kształtu ani postaci. Jeśli tak się rzeczy mają, to 

dlaczego pierwsza osoba nazywa się ojcem, a nie matką, druga zaś —synem, a nie córką? 

Jeśli bowiem pierwsza osoba jest istotnie raczej ojcem niż matką, zaś druga raczej synem niż 

córką, to muszą one zawierać w sobie coś, co sprawia, że pierwsza jest właśnie ojcem, a nie 

matką, druga zaś właśnie synem, a nie córką. Jakże jednak mogą być istotami męskimi, a nie 

żeńskimi, jeśli nie mają ciała, kształtu ani postaci. Jest to niepojęte i samo sobie przeczy. 

Mniejsza z tym. Twierdzą dalej, że te dwie osoby bez ciała, kształtu i postaci, a więc 

niezróżnicowane płciowo, są jednak ojcem i synem i ze wzajemnej ku sobie miłości 

stworzyły trzecią osobę, którą nazywają Duchem Świętym. I osoba ta podobnie jak dwie 

poprzednie nie ma ani ciała, ani kształtu, ani postaci. Cóż za zawracanie głowy! 

Skoro czciciele Chrystusa ograniczają móc Boga Ojca do tego, że może dać życie tylko 

jednemu synowi, to dlaczego nie chcą zarówno drugiej osobie, jak i trzeciej przyznać tej 

mocy, którą posiada osoba pierwsza, tj. możności spłodzenia syna, który by do nich był 

podobny? Jeżeli tam moc spłodzenia syna jest doskonałością pierwszej osoby, to znaczy, że 

osoba druga i osoba trzecia tej doskonałości i tej mocy nie posiadają. Z tego wynika, że nie 

wszystkie trzy osoby są sobie równe, jeśli dwóm osobom brak doskonałości i mocy, które 

posiada pierwsza. A jeżeli twierdzą, że przeciwnie ta moc spłodzenia syna nie jest 

doskonałością, to nie powinni przypisywać jej osobie pierwszej ani dwóm innym osobom, 

gdyż istocie, która ma być nadrzędnie doskonała, należy przypisywać jedynie same 

doskonałości. A zresztą nie ośmieliliby się oni twierdzić, że zdolność spłodzenia istoty 

boskiej nie jest doskonałością. Skoro twierdzą, że pierwsza osoba mogłaby spłodzić kilku 

synów i kilka córek, a spłodziła jednego tylko syna, ponieważ tylko jednego syna chciała 

spłodzić, i że dwie inne osoby podobnie nie chciały spłodzić nikogo, to można by i° zapytać 

ich, skąd o tym wiedzą. W tych ich rzekomo świętych księgach nie ma żadnego znaku 

pozwalającego stwierdzić, że te boskie osoby wypowiedziały się w tej sprawie. Jakżeż więc 

czciciele Chrystusa mogą o tym wiedzieć? Mówią o tym jedynie na podstawie własnych 

myśli i pustych wyobrażeń. 2° Z tego, że te rzekome osoby boskie miały moc spłodzenia 

wielu dzieci i tylko same nie chciały z tej mocy korzystać, wynikałoby, że ta boska moc 

pozostawała w nich bez żadnego działania. Żadnego przejawu tej mocy nie znajdujemy w 

trzeciej osobie, która nic nie spłodziła ani nie stworzyła. Niewiele znajdujemy jej również w 

dwóch pozostałych osobach, skoro przejawiały ją w tak minimalnych rozmiarach. W żadnym 

zaś wypadku nie wypada o boskich osobach twierdzić, że móc oraz zdolność spłodzenia i 

zrodzenia wielkiej liczby dzieci miała pozostawać w nich bezczynna i bezużyteczna. 

Czciciele Chrystusa ganią i potępiają pogan za to, że obdarzali ludzi śmiertelnych 

boskością i po ich śmierci czcili ich jak bogów. Mają rację. Ale poganie postępowali tak, jak 

dzisiaj jeszcze postępują nasi chrystusowcy, którzy swojego mistrza uznają za Boga. Powinni 

zatem potępić także samych siebie, skóro popadają w identyczny błąd co poganie, czcząc 

śmiertelnego człowieka, i to tak bardzo śmiertelnego, że umarł haniebną śmiercią na krzyżu. 

Na nic się nie zda czcicielom Chrystusa twierdzenie, że między pogańskimi bogami a ich 

Jezusem Chrystusem jest wielka różnica. Na nic się nie zda pretekst, że ich Chrystus był, jak 

twierdzą, jednocześnie prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, jako że boskość 

miała być w nim rzeczywiście ucieleśniona. Z połączenia i zjednoczenia w Jezusie Chrystusie 

w ten, jak mówią, hipostatyczny sposób natury boskiej i ludzkiej stał się on prawdziwym 

Bogiem i prawdziwym człowiekiem. A to, jak oni dowodzą, nie dokonało się nigdy w 

osobach bogów pogańskich. 

Łatwo jednak wykazać braki tej odpowiedzi. Czyż bowiem z jednej strony poganie nie 

mogliby z równą jak chrześcijanie łatwością twierdzić, że Bóg wcielił się w ludzi, których oni 

wielbili jako bogów? A z drugiej strony, cóż chrystusowcy mogą wiedzieć o tym, czy bóstwo, 

które zechciało się ucieleśnić i połączyć hipostatycznie z ludzką naturą w ich Jezusie 



Chrystusie, nie chciało także ucieleśnić się i połączyć równie hipostatycznie z ludzką naturą 

w tych wielkich mężach i tych wspaniałych kobietach, którzy tak górowali nad ludzką 

społecznością cnotą, zaletami i szlachetnymi czynami, że stali się godni takiej samej czci jak 

bogowie i boginie? A jeżeli czciciele Chrystusa nie chcą wierzyć w to, że bóstwo ucieleśniło 

się kiedykolwiek w tych wielkich postaciach, to dlaczego wmawiają nam, że ucieleśniło się w 

Jezusie? Gdzie mają na to dowód? Jeśli dowodem ma być ich wiara, to wiarę mieli również 

poganie. Z czego wynika, że zarówno jedni, jak i drudzy są w błędzie. 

Lecz pod tym względem religia chrześcijańska ośmiesza się jeszcze bardziej niż 

pogańska. Poganie bowiem przypisywali zazwyczaj cechy boskości jedynie ludziom 

wybitnym, twórcom sztuki i nauki, takim, którzy posiadali cnoty w stopniu doskonałym i 

służyli nimi swojej ojczyźnie. A komuż przypisują boskość nasi chrystusowcy? Człowiekowi 

marnemu, nędznemu i wzbudzającemu pogardę. Urodzony w ubóstwie, bez talentu, bez 

wiedzy, bez wyrobienia, od chwili gdy pragnąc rozgłosu zaczął występować publicznie, 

uchodził jedynie za wariata i kłamcę. Pogardzano nim, wyśmiewano go, prześladowano, 

biczowano, a na koniec powieszono jak większość ludzi pozbawionych odwagi i zręczności, 

którzy chcieli odegrać podobną jak on rolę. 

Za jego czasów było jeszcze kilku podobnych oszustów, którzy podawali się za 

prawdziwego Mesjasza obiecanego przez Zakon. Byli między nimi niejaki Judasz 

Galilejczyk, pewien Teodor, jakiś Barkon i inni, którzy pod fałszywymi pozorami oszukiwali 

tłumy i podburzając je usiłowali przeciągnąć na swoją stronę. Wszyscy oni zginęli. 

Przejdźmy do jego wystąpień i do kilku innych jego czynów, które są w swoim rodzaju 

najbardziej charakterystyczne. „Pokutę czyńcie, mówił ludziom, albowiem przybliżyło się 

królestwo niebieskie”.
1
 I zszedł całą Galileję głosząc bliskie rzekomo przyjście królestwa 

niebieskiego. Jako że nikt nie dostrzegł jeszcze żadnych oznak przyjścia tego królestwa, 

dowód to oczywisty, że było ono zmyślone. Lecz w innych także wystąpieniach wychwalał i 

opisywał to piękne królestwo. Tak oto mówił do tłumu: „Podobne jest królestwo niebieskie 

człowiekowi, który posiał dobre nasienie na roli swojej. A gdy ludzie spali, przyszedł 

nieprzyjaciel jego i nasiał kąkolu między pszenicą jego i odszedł… Podobne jest królestwo 

niebieskie do skarbu ukrytego w roli, który znalazłszy człowiek skrył, a pełen radości z niego 

odchodzi i wszystko, co ma, sprzedaje a oną rolę kupuje. Również podobne jest królestwo 

niebieskie człowiekowi kupcowi szukającemu pięknych pereł. A znalazłszy jedną drogą perłę, 

odszedł i sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Również podobne jest królestwo niebieskie 

niewodowi zapuszczonemu w morze i wszelkiego rodzaju ryby zagarniającemu. Gdy się 

napełnił, rybacy wyciągnęli go i wybrali dobre w naczynia, a złe precz wyrzucili… Podobne 

jest królestwo niebieskie ziarnu gorczycznemu, które wziąwszy człowiek posiał na roli 

swojej. Jest ono wprawdzie najmniejsze ze wszelkiego nasienia, ale kiedy urośnie, większe 

jest nad wszystkie jarzyny”
2
. I to mają być wypowiedzi godne Boga? 

Sąd o nim wypadnie tak samo, kiedy się zbada jego działalność. Tylko bowiem jakiemuś 

marzycielowi mogło się zdarzyć, aby 1° obchodził całą prowincję głosząc bliskie przyjście 

rzekomego królestwa, 2° był uniesiony przez diabła na wysoką górę, skąd miał oglądać 

królestwa całego świata. Nie ma bowiem nigdzie na ziemi takiej góry, skąd można by 

obejrzeć przynajmniej jedno królestwo w całości, chyba że będzie to francuskie ksiąstewko 

Yvetot. Te wszystkie królestwa mógł widzieć więc jedynie w wyobraźni i mógł równie 

dobrze znajdować się na dachu świątyni, a nie na żadnej górze. 3
0
 Kiedy zaś uzdrowił 

głuchoniemego, o czym jest mowa u Św. Marka, to włożył mu palce w uszy, splunął, 

wyciągnął mu język i wzniósłszy oczy ku niebu powiedział z głębokim westchnieniem: 

„Effetah”. Wystarczy wreszcie przeczytać to wszystko, co o nim piszą, by stwierdzić, że nie 

                                                 
1
 [Mateusz, 4. 17] 

2
 [Ibid., 13, 24, 31, 44—48] 



ma na świecie nic bardziej śmiesznego. 

Przedstawiwszy część głupstw, jakie nasi chrystusowcy przypisują Bogu, powiedzmy 

słów kilkoro 0 ich tajemnicach. Czczą oni Boga jednego w trzech osobach albo trzy osoby w 

jednym Bogu oraz przypisują sobie moc czynienia bogów z mąki i ciasta, i to tylu tych 

bogów, ilu tylko zechcą. Według zasad ich wiary bowiem wystarczy wymówić cztery słowa 

nad określoną ilością wina lub obrazków z ciasta, aby nawet miliony bogów uczynić. Go za 

szaleństwo! Gałą rzekomą potęgą ich Chrystusa nawet najmniejszej muchy nie mogliby 

zrobić, a wydaje im się, że mogą bogów tworzyć na tysiące. Trzeba być doprawdy 

przedziwnie zaślepionym, aby twierdzić tak żałosne rzeczy, oparte w dodatku na tak błahych 

podstawach jak owe dwuznaczne słowa fanatyka. 

Czyż ci zaślepieni doktorowie nie zdają sobie sprawy z tego, iż wprowadzając kult 

obrazków z ciasta pod pozorem, że księża posiadają móc święcenia i przemieniania ich w 

bogów, szeroko otwierają wrota dla wszelkiego rodzaju bałwochwalstwa? Przecież byle jaki 

kapłan byle jakiego bożka może się obecnie przechwalać posiadaniem również podobnej 

mocy. 

Czyż nie widzą, że te same racje, które wykazują nicość bogów czy bożków z drzewa, 

kamienia itd., czczonych niegdyś przez pogan, wykazują nicość tych bogów czy bożków z 

mąki i ciasta, których czczą nasi chrystusowcy? Dlaczegóż więc naigrawają się z 

nieprawdziwości bogów pogańskich? Czy dlatego, że są one dziełem ludzkich rąk? Czy 

dlatego, że są to nieme i niewrażliwe posągi? A czymże są nasi bogowie, których przed 

myszami zamykamy do pudełka? 

Jakżeż czcze są owe podstawy czcicieli Chrystusa! Ich moralność! W istocie swojej jest 

ona taka sama jak w innych religiach. Z tym zastrzeżeniem jednak, że z niej wywodzą się 

okrutne dogmaty, źródło prześladowań i zamętu. Ich cuda! Nie ma ludu, który by ich nie miał, 

tak jak nie ma mędrca, który by nie uważał ich za bajki. Ich proroctwa! Czyż nie dowiedziono 

ich fałszywości? Ich obyczaje! Czy nie są najczęściej haniebne? Ich instytucje religijne! A 

czyż gmachu tego nie wzniósł fanatyzm, czyż nie utrzymuje go intryga? Doktryna! Czyż nie 

jest szczytem niedorzeczności? 

Myślę, drodzy przyjaciele, że dostatecznie zabezpieczyłem was przed tymi szaleństwami. 

Rozum wasz sam sprawi więcej jeszcze niż moje wywody. Oby nam tylko Bóg nie dał innych 

powodów do skargi niż to, że oszukiwano nas. Ale dla ustanowienia i utrzymania przy życiu 

tych okropnych oszustw krew ludzka płynie od czasów Konstantyna. Kościół rzymski, grecki, 

protestancki — ileż czczych dysput i iluż ambitnych obłudników spustoszyło Europę, Afrykę 

i Azję! Drodzy moi, do ludzi, którzy zginęli w tych sporach, dodajcie tłumy mnichów i 

mniszek, których stan duchowny pozbawił płodności. Patrzcie, ile istot ludzkich zginęło, a 

zobaczycie sami, że religia chrześcijańska wytraciła połowę rodzaju ludzkiego. 

Kończąc błagam Boga, tak przez tę sektę znieważonego, aby raczył nas przywrócić do 

religii naturalnej, której chrystianizm jest otwartym wrogiem, do tej świętej religii, którą Bóg 

włożył w serca wszystkich ludzi i która uczy, abyśmy nie czynili bliźniemu, co nam nie jest 

miłe. 

A wtedy świat składać się będzie z dobrych obywateli, ze sprawiedliwych ojców, 

posłusznych dzieci i czułych przyjaciół. 

Dając nam rozum Bóg dał nam tę religię. Oby fanatyzm nie znieprawił jej więcej! Umrę 

przejęty bardziej tym pragnieniem niż nadzieją. 

Etrépigny, 15 marca 1732 

J. Meslier 



ZDROWY ROZSĄDEK KSIĘDZA JANA MESLIER 

Przedmowa autora 

Kiedy chcemy zbadać z zimną krwią poglądy ludzi, zdumienie nas ogarnia, że w tych 

właśnie, które uważają za najbardziej istotne, rzadko posługują się zdrowym rozsądkiem, to 

znaczy tą cząstką rozumu, która wystarcza do poznania prawd najprostszych oraz do 

odrzucenia najbardziej uderzających niedorzeczności i zniechęca do namacalnych 

sprzeczności. Przykładem może być dla nas teologia, nauka szanowana we wszystkich 

czasach i krajach przez większość śmiertelnych; stanowi ona, ich zdaniem, rzecz 

najważniejszą, najużyteczniejszą i najbardziej niezbędną dla szczęścia społeczeństw. 

Wystarczy istotnie zadać sobie trud zbadania podstaw, na których ta rzekoma nauka się 

opiera, a zmuszeni będziemy przyznać, że owe zasady uważane za niezaprzeczalne są jedynie 

ryzykownymi przypuszczeniami wymyślonymi przez niewiedzę, szerzonymi przez entuzjazm 

albo złą wiarę, przyjętymi przez trwożliwą łatwowierność, zachowanymi przez 

przyzwyczajenie, które nie rozumuje nigdy, a czczonymi dlatego tylko, że nikt nic z nich nie 

rozumie. „Jedni, powiada Montaigne, wmawiają światu, że wierzą w to, w co nie wierzą; inni 

— i to liczniejsi — wmawiają to w samych siebie, nie umiejąc zgłębić tego, co znaczy 

wierzyć”.
1
 

Jednym słowem, ktokolwiek zechce poradzić się zdrowego rozsądku w sprawie wierzeń 

religijnych i zbadaniu tej sprawy poświęci tyle uwagi, ile poświęca się zazwyczaj rzeczom 

uważanym za ciekawe, spostrzeże łatwo, że wierzenia te nie mają żadnej trwałej podstawy, że 

każda religia jest budowlą zawieszoną w powietrzu, że teologia jest jedynie 

usystematyzowaną nieznajomością przyczyn naturalnych, długim pasmem urojeń i 

sprzeczności, że rozmaitym ludom wszystkich krajów daje jedynie nieprawdopodobne 

opowieści, których bohater odznacza się właściwościami niemożliwymi do pogodzenia. Imię 

jego, obdarzone zdolnością wzniecania we wszystkich sercach szacunku i trwogi, okaże się 

słowem pozbawionym określonego znaczenia, a ludzie mając je ustawicznie na ustach nie 

mogą związać z nim pojęć albo właściwości, które by nie pozostawały w sprzeczności z 

faktami lub nie okazywały się nie do pogodzenia. 

Pojęcie tej istoty bez sensu, a raczej słowo, którym się ją nazywa, byłoby rzeczą obojętną, 

gdyby się ona nie stała przyczyną niezliczonych zniszczeń na ziemi. Uprzedzeni przez 

mniemanie powszechne, iż widmo to jest dla nich bardzo ważną rzeczywistością, ludzie 

zamiast rozsądnie z jego niezrozumiałości wywnioskować, że są zwolnieni z obowiązku 

myślenia o nim, dochodzą do wprost przeciwnego wniosku, że nigdy nie jest dość nim się 

zajmować, że należy ustawicznie o nim rozmyślać, czyli bez końca nad nim się zastanawiać i 

nigdy go z oczu nie tracić. Nieprzezwyciężona niewiedza, w jakiej pod tym względem żyją, 

nie tylko nie odstręcza, ale nawet podnieca ich ciekawość. Niewiedza ta zamiast ostrzec ich 

przed imaginacją czyni ich stanowczymi, dogmatycznymi, despotycznymi i każe im płonąć 

gniewem przeciwko tym wszystkim, którzy mrzonkom zrodzonym w ich mózgach 

przeciwstawiają jakieś wątpliwości. 

Cóż za bezradność, gdy chodzi o rozwiązanie jakiegoś nierozwiązalnego problemu! 

Niespokojne rozmyślania o przedmiocie niemożliwym do pojęcia, a mimo to uważanym 

przez człowieka za przedmiot niezwykle dlań ważny, mogą wprowadzić go w zły nastrój i 

wywołać w jego umyśle groźne uniesienia. Niech do tych ponurych skłonności dołączą się 
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jeszcze korzyść, próżność i ambicja, a spokój społeczeństwa będzie zakłócony. Dlatego 

właśnie tyle krajów stało się widownią niedorzecznej działalności kilku szalonych marzycieli, 

którzy biorąc lub podając swoje bezsensowne idee za wieczyste prawdy wzniecili zapał 

władców i ludów i uzbroili ich do obrony pewnych poglądów, przedstawiając je jako 

niezbędne dla chwały bożej i szczęścia państw. Tysiąckroć widziało się we wszystkich 

częściach świata oszalałych fanatyków, którzy mordowali się nawzajem, zapalali stosy, bez 

skrupułów i z poczuciem spełnionego obowiązku popełniali najstraszniejsze zbrodnie i 

przelewali ludzką krew. Po co? Ażeby wzmocnić, utrzymać lub szerzyć niedorzeczne 

domysły kilku zapaleńców albo zapisać oszustwa kilku obłudników na rachunek istoty, co 

żyje wyłącznie w ich imaginacji i dała się poznać jedynie przez zniszczenia, kłótnie i 

szaleństwa, które spowodowała na ziemi. 

Niegdyś w początkach swej egzystencji narody dzikie, okrutne i prowadzące ustawiczne 

wojny czciły pod różnymi imionami jakiegoś Boga odpowiadającego ich pojęciom, to znaczy 

Boga okrutnego, drapieżnego, interesownego, żądnego krwi. We wszystkich religiach świata 

spotykamy B o g a  z b r o j n y c h  z a s t ę p ó w ,  B o g a  z a w i s t n e g o ,  B o g a  

m ś c i w e g o ,  B o g a  z a g ł a d y , Boga, który upodobał sobie rzeź i którego czciciele 

uważają za swój obowiązek dogadzanie tym jego zamiłowaniom. Składa mu się w ofierze 

jagnięta, byki, dzieci, ludzi, heretyków, niewiernych, królów, całe narody. Czyż gorliwi 

słudzy tego — jakże barbarzyńskiego — Boga nie posuwają się nawet do gotowości składania 

mu w ofierze samych siebie? 

Wszędzie widzi się szaleńców, którym ponure rozważania nad tym straszliwym Bogiem 

każą mniemać, że chcąc mu się przypodobać, należy zadawać sobie możliwie największe 

cierpienie i zadręczać się na jego cześć wyszukanymi mękami. Jednym słowem, ponure 

wyobrażenia o bóstwie nie tylko nie pocieszały ludzi w nieszczęściach związanych z ich 

istnieniem, ale budziły niepokój w sercach i rodziły zgubne dla ludzkości szaleństwa. 

Jakże umysł ludzki, trapiony przerażającymi widmami i kierowany przez ludzi, którzy 

czerpali korzyści z jego niewiedzy i zastraszenia, mógł się rozwijać i czynić postępy? 

Zmuszono człowieka do wegetacji w stanie jego pierwotnej głupoty, mówiono mu jedynie o 

niewidzialnych mocach, od których miał jakoby zależeć jego los. Pochłonięty wyłącznie 

swoimi lękami i niezrozumiałymi mrzonkami był on zawsze zdany na łaskę księży, którzy 

zastrzegli sobie prawo myślenia za niego i kierowania jego postępowaniem. 

Dlatego też człowiek zawsze był i pozostał niedoświadczonym dzieckiem, małodusznym 

niewolnikiem, głupcem lękającym się myślenia i nigdy nie umiejącym wydostać się z 

labiryntu, w którym zagubiono jego przodków. Mniemał, że musi jęczeć w jarzmie swoich 

bogów, których znał jedynie z bajecznych opowieści swoich kapłanów. Ci zaś, skrępowawszy 

go więzami rozpowszechnionych mniemań, stali się sami jego panami albo też wydali go 

bezbronnego na pastwę nieograniczonej władzy tyranów, nie mniej straszliwych niż bogowie, 

których przedstawicielami byli na ziemi. 

Przytłoczone podwójnym jarzmem potęgi duchowej i potęgi doczesnej ludy pozbawione 

były możliwości kształcenia się i pracy dla swojego szczęścia. Podobnie jak religia, polityka i 

moralność stały się również sanktuariami, do których wstęp wzbroniony był 

niewtajemniczonym. Ludzie taką tylko mieli moralność, jaką prawodawcy i księża przynieśli 

im z krain niedostępnych zmysłom. Duch ludzki, zamącony pojęciami teologicznymi, stracił 

poczucie własnej wartości, zwątpił we własne siły, stał się nieufny wobec doświadczenia, 

zląkł się prawdy, zlekceważył rozum i porzucił go, aby ślepo słuchać autorytetu. Człowiek 

był tylko maszyną w rękach swoich władców i kapłanów, którzy mieli wyłączne prawo 

kierować jego poruszeniami. Zawsze prowadzony jako niewolnik, miał niemal zawsze i 

wszędzie wady i charakter niewolnika. 



Oto prawdziwe źródło zepsucia obyczajów, któremu religia przeciwstawia zawsze 

jedynie tamy pojęciowe i bezskuteczne. Przeznaczeniem ignorancji i służalczości jest czynić 

ludzi złymi i nieszczęśliwymi. Jedynie nauka, rozum i wolność mogą ich poprawić i dać im 

szczęście. Wszystko się jednak sprzysięgło, aby ich zaślepić i utrzymać w błędach. Ażeby ich 

bardziej ujarzmić, księża ich oszukują, a tyrani znieprawiają. Tyrania zawsze była i będzie 

prawdziwym źródłem zepsucia obyczajów i stałych klęsk ludów. Niemal zawsze ludy, 

urzeczone swoimi religijnymi pojęciami lub metafizyczną fikcją, zamiast dostrzegać 

naturalne i dostrzegalne przyczyny swoich nieszczęść, wady swoje przypisują 

niedoskonałości własnej natury, a źródło nieszczęść upatrują w gniewie bogów. Niebiosom 

składają śluby, ofiary, wota, aby wyjednać kres niepowodzeń, których rzeczywistą przyczyną 

jest niedbalstwo, ignorancja oraz przewrotność ich przewodników, szaleńcze formy ich 

ustroju, bezsensowne zwyczaje, fałszywe poglądy, mało rozumne prawa, a przede wszystkim 

ciemnota. Niech idee prawdziwe będą od dzieciństwa wpajane w umysły, niech rozwijany 

będzie rozum ludzi, niech rządzi nimi sprawiedliwość: nie potrzeba będzie wówczas stawiać 

przeciwko namiętnościom bezskutecznej tamy bojaźni bożej. Ludzie będą wtedy dobrzy, 

kiedy będą dobrze kształceni i dobrze rządzeni, karani lub pogardzani za zło, a należycie 

wynagradzani za dobro, które uczynią współobywatelom. 

Bezskuteczne byłoby leczenie śmiertelnych z wad, gdyby się nie zaczynało od leczenia 

ich z przesądów. Wtedy dopiero, kiedy ukaże się ludziom prawdę, poznają oni swoje 

największe korzyści i rzeczywiste powody, które powinny skłaniać ich ku dobru. Zbyt długo 

wychowawcy ludów kierowali ich wzrok ku niebu: niech go nareszcie sprowadzą na ziemię. 

Niechże umysł ludzki zmęczony niemożliwą do pojęcia teologią, śmiesznymi bajkami, 

nieprzeniknionymi tajemnicami, czczymi obrzędami zajmie się rzeczami naturalnymi, 

przedmiotami zrozumiałymi, uchwytnymi prawdami i użytecznymi wiadomościami; niechże 

zostaną rozproszone próżne chimery nękające ludy: a wkrótce rozumne poglądy»same się 

rozgoszczą w głowach, które wydawały się skazane na wieczyste błędy. 

Czyż zmierzając do zniszczenia lub obalenia zabobonów religijnych nie wystarczy 

ukazać człowiekowi, że nie może mu odpowiadać to, czego nie może pojąć? Czyż potrzeba 

czegoś jeszcze oprócz prostego zdrowego rozsądku, ażeby zauważyć, że istota niezgodna z 

najbardziej oczywistymi pojęciami, że przyczyna ustawicznie przeciwna przypisywanym jej 

skutkom, że istota, o której nie można powiedzieć słowa nie wpadając w sprzeczność, że 

istota, która nie tylko nie wyjaśnia zagadek wszechświata, ale czyni je jeszcze bardziej 

niewytłumaczalnymi, że istota, którą ludzie na próżno proszą od wieków o szczęście i 

zakończenie udręczeń, czyż trzeba, powtarzam, czegoś jeszcze oprócz prostego zdrowego 

rozsądku, aby zrozumieć, że pojęcie podobnej istoty jest pojęciem pozbawionym wzoru i że 

jest to najoczywiściej tylko istota wymyślona? Czyż trzeba czegoś więcej niż zwyczajny 

rozsądek, aby czuć przynajmniej, że szaleństwem i wariactwem jest nienawidzieć się 

nawzajem i nękać za niepojęte wierzenia w istotę tego rodzaju? Czyż wszystko wreszcie nie 

świadczy o tym, że moralność i cnota są całkowicie niezgodne z pojęciami Boga, którego we 

wszystkich krainach świata słudzy jego i komentatorzy jego woli przedstawiali jako 

najdziwaczniejszego, najbardziej niesprawiedliwego i najokrutniejszego z tyranów, a którego 

rzekome zamysły mają mimo to stanowić reguły i prawa dla mieszkańców ziemi? 

Ażeby odkryć prawdziwe zasady moralności, ludzie nie potrzebują ani teologii, ani 

objawień, ani bogów, potrzebują jedynie zdrowego rozsądku. Niech wnikną w samych siebie, 

niech zastanowią się nad własną naturą, niech zbadają swoje najistotniejsze sprawy, niech 

rozważą cel społeczeństwa i każdego z jego członków, a pojmą z łatwością, że cnota jest 

korzyścią a występek krzywdą dla istot ich rodzaju. Mówmy ludziom, aby byli sprawiedliwi, 

dobroczynni, umiarkowani, uspołecznieni, nie dlatego, że ich bogowie tego żądają, ale 

dlatego, że powinni być mili ludziom. Mówmy im, aby powstrzymywali się od grzechu i 

zbrodni, nie dlatego, że będą ukarani na tamtym świecie, ale dlatego, że kara spotka ich na 



tym świecie, gdzie żyją. „Istnieją, powiada Monteskiusz, środki przeciwko zbrodniom, są to 

kary; istnieją środki do naprawy obyczajów, są to dobre przykłady”.
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Prawda jest prosta, fałsz jest powikłany, niepewny w swoim rozwoju i pełen wybiegów. 

Głos natury jest jasny, głos kłamstwa — dwuznaczny, zagadkowy, tajemniczy. Droga prawdy 

jest prosta, droga oszustwa kręta i ciemna. Istota tej prawdy, zawsze niezbędnej człowiekowi, 

polega na tym, że czują ją zawsze rozumne umysły; naukę rozumu pojmą wszystkie 

szlachetne dusze. Ludzie jedynie z powodu swojej ignorancji są nieszczęśliwi; ignorantami 

zaś są dlatego, że wszystko sprzysięgło się, aby uniemożliwić im oświecenie; tak bardzo źli są 

dlatego jedynie, że rozum ich nie został jeszcze dostatecznie rozwinięty. 

Rozdział I 

Apolog 

W pewnym wielkim królestwie panuje monarcha którego postępowanie może wywołać 

zamęt w umysłach jego poddanych. Monarcha ten pragnie być znany, kochany, szanowany i 

słuchany. Nie ukazuje się jednak nigdy i istnieją wszelkie powody ku temu, aby wyobrażenie, 

jakie można sobie o nim wyrobić, było niejasne. Podległe mu ludy mogą jedynie za 

pośrednictwem jego sług wyobrazić sobie charakter i prawa swojego niewidzialnego władcy. 

Ci zaś przyznają, że sami nic o swoim panu nie wiedzą, że niezbadane są jego wyroki oraz 

zupełnie niezrozumiałe poglądy i właściwości. Ponadto bynajmniej nie pojmują oni wszyscy 

w ten sam sposób poleceń mających, jak twierdzą, pochodzić od władcy, za którego 

wykonawców się podają. Polecenia te ogłaszają inaczej w każdej prowincji królestwa. 

Oczerniają się wzajemnie i zarzucają sobie fałszerstwo i oszustwo. Ustawy i rozporządzenia, 

który da obwieszczanie należy do ich obowiązków, nie są jasne. Miały one rzekomo oświecać 

poddanych owego monarchy, tymczasem stanowią dla nich zagadki niełatwe ani do 

zrozumienia, ani do odgadnięcia. Prawa wydawane przez ukrytego monarchę wymagają 

komentatorów. Lecz ci, którzy mają je objaśniać, wiodą ustawiczny spór co do sposobu, w 

jaki należy je rozumieć. W dodatku nie są oni w zgodzie nawet z samymi sobą. Wszystko, co 

opowiadają o swoim niewidzialnym władcy, jest splotem sprzeczności. Każde o nim słowo 

natychmiast przeczy drugiemu. Uchodzi on bowiem za nieskończenie dobrego, a tymczasem 

każdy narzeka na jego wyroki. Uważa się go za nieskończenie mądrego, a tymczasem rządy 

jego zdają się przeczyć rozumowi i zdrowemu rozsądkowi. Wychwala się jego 

sprawiedliwość, a najmniej życzliwości okazuje on właśnie swoim najlepszym poddanym. 

Twierdzi się, że widzi wszystko, ale obecność jego na nic się nie zdaje. Ma być rzekomo 

przyjacielem ładu, ale w państwie jego szerzy się nieład i zamieszanie. Ma wszystko czynić 

sam, ale wydarzenia rzadko odpowiadają jego zamiarom. Przewiduje wszystko, ale niczemu 

nie potrafi zapobiec. Gwałtownie reaguje na obrazy, a jednak każdy jest w stanie go obrazić. 

Podziwia się jego wiedzę i doskonałość, która znajduje wyraz w jego dziełach, a tymczasem 

dzieła te są pełne niedoskonałości i nietrwałe. Ustawicznie tworzy, burzy, poprawia to, co 

zrobił, i nigdy nie może być zadowolony ze swojej pracy. W każdym przedsięwzięciu ma na 

względzie tylko swoją chwałę, a mimo to nigdy nie jest dostatecznie chwalony. Pracuje 

jedynie dla dobra swoich poddanych, a większości tych poddanych brak najniezbędniejszych 

rzeczy. Najmniej zaś zadowoleni z losu są zazwyczaj ci, którym okazuje najwięcej, 

zdawałoby się, życzliwości. Niemal ciągle buntują się oni przeciwko panu, którego Wielkości 
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nie przestają podziwiać, którego mądrość chwalą, dobroć czczą, przed którego 

sprawiedliwością drżą i którego rozkazy szanują, chociaż nigdy ich nie spełniają. 

Tym królestwem jest świat. Monarchą jest Bóg. Sługami jego są księża, a poddanymi 

ludzie. 

Rozdział II  

Co to jest teologia? 

Istnieje nauka, której przedmiotem są same rzeczy niezrozumiałe. W przeciwieństwie do 

innych nauk zajmuje się tym jedynie, co nie podpada pod zmysły. Hobbes nazywa ją 

królestwem ciemności. Jest to kraj, gdzie wszystko dzieje się według praw przeciwnych tym, 

które ludzie są zdolni poznać w świecie przez nich zamieszkanym. W tej cudownej okolicy 

światło jest ciemnością, oczywistość staje się wątpliwa albo fałszywa, rzecz niemożliwa staje 

się prawdopodobna, rozum jest przewodnikiem niepewnym, a zdrowy rozsądek przeobraża 

się w szaleństwo. Ta nauka nazywa się teologią. Teologia jest ustawiczną obelgą dla rozumu 

ludzkiego. 

Rozdział III  

Ciąg dalszy 

Przez nagromadzenie „jeżeli”, „lecz”, „nie wiadomo”, „być może” udało się stworzyć 

system bezkształtny i chaotyczny, który może zamącić umysł ludzki do tego stopnia, że 

najbardziej jasne pojęcia ulegają zapomnieniu, a najściślej udowodnione prawdy stają się 

niepewne. Za sprawą tego systematycznego chaosu cała natura stała się dla człowieka 

niewytłumaczalną zagadką. Świat widzialny znikł, aby dać miejsce niewidzialnym krainom. 

Rozum musiał ustąpić wyobraźni, gdyż ona jedna może prowadzić do krainy chimer, którą 

sama wymyśliła. 

Rozdział IV  

Człowiek nie rodzi się deistą ani istotą religijną 

Zasady każdej religii oparte są na idei Boga. Otóż niemożliwym jest, aby ludzie mogli 

mieć prawdziwe pojęcie o istocie, która nie działa na żaden ich zmysł. Wszystkie nasze idee 

są wyobrażeniem przedmiotów, które działają na nasze zmysły. Cóż przedstawiać może dla 

nas idea Boga, który jest najoczywiściej pojęciem bez przedmiotu? Czyż pojęcie takie nie jest 

tak samo niemożliwe jak skutek bez przyczyny? Czymże, jeśli nie chimerą, jest pojęcie bez 

pierwowzoru? Tymczasem niejacy doktorowie zapewniają, że pojęcie Boga jest nam 



wrodzone albo że człowiek nabył już to pojęcie w łonie matki. Każda zasada jest sądem, 

każdy sąd wynika z doświadczenia, doświadczenie zdobywa się dzięki działaniu zmysłów. 

Wynika stąd oczywiście, że zasady religijne nie opierają się na niczym i bynajmniej nie są 

nam wrodzone. 

Rozdział V 

Wiara w Boga nie jest konieczna i najrozsądniej jest o nim nie myśleć 

Każdy system religijny może być oparty jedynie na naturze Boga i człowieka oraz na 

stosunkach istniejących między nimi. Ażeby jednak sądzić o istocie tych stosunków, 

należałoby posiadać pewne pojęcie o naturze boskiej. A przecież wszyscy głoszą, że istota 

Boga jest niepojęta dla człowieka, a jednocześnie wciąż przypisują temu niepojętemu Bogu 

pewne właściwości oraz zapewniają, że człowiek musi uznać tego Boga, którego nie może 

pojąć. Najważniejszą rzeczą dla ludzi ma być ta rzecz, której absolutnie nie są w stanie pojąć. 

Skóro Bóg jest niepojęty dla człowieka, najrozsądniej byłoby nigdy o nim nie myśleć. Religia 

zdecydowała jednak, że człowiek popełnia zbrodnię, jeśli przez chwilę bodaj o nim nie myśli. 

Rozdział VI  

Religia oparta jest na łatwowierności 

Wmawia się nam, że taka jest istota boskich właściwości, iż nie mogą ich ogarnąć 

ograniczone umysły. Naturalnym następstwem tej zasady powinien być wniosek, że 

właściwości boskie nie nadają się do zajmowania sobą ograniczonych umysłów. Tymczasem 

religia twierdzi, że umysły ograniczone nie powinny przestawać zajmować się istotą 

niepojętą, której właściwości nie mogą pojąć: stąd wniosek, że religia jest sztuką zajmowania 

ograniczonych umysłów ludzi tym, czego nie są w stanie zrozumieć. 

Rozdział VII  

Każda religia jest absurdem 

Religia łączy człowieka z Bogiem, czyli ustala ich wzajemne stosunki. Czyż jednak nie 

twierdzicie, że Bóg jest nieskończony? A jeżeli Bóg jest nieskończony, to żadna istota 

skończona nie może ani zawierać, ani utrzymywać z nim żadnych stosunków. Tam, gdzie nie 

ma wzajemnych stosunków, nie może być ani związku, ani zobowiązań, ani obowiązków. A 

jeśli człowiek i jego Bóg nie mają względem siebie żadnych zobowiązań, to dla człowieka w 

ogóle religia nie istnieje. Samym twierdzeniem, że Bóg jest nieskończony, unicestwiacie 

wszelką religię dla człowieka, który jest istotą skończoną. Pojęcie nieskończoności jest 



bowiem dla nas pojęciem nie posiadającym ani wzoru, ani pierwowzoru, ani przedmiotu. 

Rozdział VIII  

Pojęcie Boga jest niemożliwe 

Jeśli Bóg jest istotą nieskończoną, to między nim a człowiekiem nie może być żadnej 

wspólnej miary ani na tym świecie, ani na tamtym. Nigdy pojęcie Boga nie wejdzie do 

ludzkiego umysłu. Nawet jeżeli się założy, że istnieje inne życie, w którym człowiek będzie 

bardziej oświecony niż w tym życiu, to i tak między nieskończonością Boga a pojęciem, które 

ograniczony umysł człowieka zdoła sobie o Bogu wyrobić, różnica będzie tak wielka, że 

człowiek nie będzie mógł pojąć Boga tak samo w niebie, jak nie może go teraz pojąć na 

ziemi. Stąd wniosek oczywisty, że pojęcie Boga będzie tak samo niedostępne człowiekowi w 

przyszłym życiu, jak jest w obecnym. Wynika stąd również, że istoty wyższe, obdarzone 

doskonalszą inteligencją od człowieka, jak archaniołowie, aniołowie, serafini i wybrani nie 

mogą mieć o Bogu pojęcia pełniejszego niż człowiek, który w ogóle nic nie pojmuje tu, na 

tym ziemskim padole. 

Rozdział IX  

0 pochodzeniu zabobonu 

Jak zdołano przekonać istoty rozumne, że rzecz całkowicie niepojęta jest dla nich rzeczą 

najbardziej zasadniczą? Osiągnięto to jedynie napełniając je przerażeniem. W strachu bowiem 

człowiek przestaje rozumować. Zalecono więc ludziom przede wszystkim, aby nie ufali 

rozumowi. Wtedy zaś, gdy mózg jest zamroczony, wierzy się we wszystko i nie sprawdza 

niczego. 

Rozdział X 

0 pochodzeniu każdej religii 

Niewiedza i strach oto dwie podstawy każdej religii. Czynnikiem, który skłania człowieka 

do wierzenia, jest właśnie jego niepewność w stosunku do Boga. Człowiek odczuwa w 

ciemnościach strach zarówno fizyczny, jak i moralny. Ten strach staje się przyzwyczajeniem i 

przeobraża się w potrzebę. Gdyby człowiek nie lękał się niczego, wydawałoby mu się, że mu 

czegoś brakuje. 



Rozdział XI  

Posługując się religią szarlatani wyzyskują ludzkie szaleństwo 

Kto od dzieciństwa przyzwyczaił się drżeć ze strachu na dźwięk pewnych słów, ten 

potrzebuje i tych słów, i tego strachu. Toteż chętniej słucha tego, kto go utrzymuje w strachu, 

niż tego, kto go uspokaja. Zabobonny pragnie się bać, wyobraźnia jego tego żąda. Można by 

powiedzieć, że najbardziej lęka się tego, iż nie będzie miał czego się lękać. 

Ludzie to chorzy z urojenia. Chciwi szarlatani dbają o utrzymanie ich w stanie 

szaleństwa, aby nie stracić zbytu na swoje leki. Lekarze, którzy zapisują dużo lekarstw, mają 

o wiele więcej posłuchu niż ci, którzy zalecają zdrowy tryb życia lub zdają się na siły 

organizmu. 

Rozdział XII  

Religia pociąga ignorancję, za pomocą rzeczy nadprzyrodzonych 

Religia o wiele mniej pociągałaby ignorantów, gdyby była jasna. Potrzeba im bowiem 

niejasności, tajemnic, strachów, bajek, cudów, rzeczy niewiarygodnych, które wprawiają ich 

mózgi w ustawiczny ruch. Dla umysłów prostackich o wiele więcej uroku mają powieści, 

fantastyczne bajki, opowieści o duchach i czarownikach aniżeli prawdziwe historie. 

Rozdział XIII  

Ciąg dalszy 

W sprawach religii ludzie zachowują się jak duże dzieci. Im bardziej religia jest 

niedorzeczna i pełna cudowności, tym większy ma na nich wpływ. Dewotka uważa za swój 

obowiązek wierzyć bezgranicznie. Im bardziej rzeczy są niepojęte, tym bardziej wydają się jej 

boskie. Im bardziej są niewiarygodne, tym większą —jak sobie wyobraża — ma zasługę, że w 

nie wierzy. 

Rozdział XIV  

Nie byłoby religii, gdyby nie było wieków głupoty i barbarzyństwa 

Początki wierzeń religijnych sięgają na ogół tych czasów, kiedy dzikie narody 

przeżywały okres dzieciństwa. Założyciele religii zwracali się zawsze do prostaków, ludzi 



ciemnych i głupich, i obdarzali ich bogami, ustanawiali dla nich religijne obrządki, wymyślali 

mitologię, pełne cudów i budzące przerażenie baśnie', Te majaki przyjęte bezkrytycznie przez 

ojców zostały przekazane z mniejszymi lub większymi zmianami ich ucywilizowanym już co 

nieco dzieciom, które często niewiele więcej posługują się rozumem niż ich ojcowie. 

Rozdział XV  

Źródłem każdej religii było pragnienie władzy 

Pierwsi prawodawcy ludów dążyli do panowania nad nimi. Najłatwiej i najskuteczniej 

mogli to osiągnąć przerażając ludzi i nie pozwalając, by się posługiwali rozumem. Prowadzili 

ich więc krętymi ścieżkami, aby nie mogli dostrzec zamiaru przewodników. Zmuszali do 

spoglądania w górę lękając się, by nie patrzyli pod nogi. Podczas drogi zabawiali ich bajkami. 

Jednym słowem postępowali z nimi jak niańki, które piosenkami i pogróżkami usypiają dzieci 

albo zmuszają je do milczenia. 

Rozdział XVI  

Podstawą każdej religii jest rzecz najbardziej niepewna 

Istnienie Boga jest podstawą każdej religii. Niewielu zdaje się wątpić o jego istnieniu. Ale 

ten podstawowy artykuł wiary winien właśnie zastanowić każdy umysł skłonny do rozmyślań. 

Pierwsze pytanie katechizmu zawsze było i pozostanie najtrudniejsze do rozwiązania. 

Rozdział XVII  

Niemożliwością jest przekonać się o istnieniu Boga 

Czyż człowiek może szczerze uważać się za przekonanego o istnieniu istoty niedostępnej 

zmysłom, której natura jest niewiadoma, a właściwości —jak to się stale utrzymuje— są dla 

nas niezrozumiałe? 

Ażeby przekonać mnie, że istota jakaś istnieje lub może istnieć, trzeba mi przede 

wszystkim powiedzieć, czym jest ta istota. 

Ażeby skłonić mnie do wierzenia w istnienie albo w możliwość istnienia takiej istoty, 

trzeba mi o niej powiedzieć takie rzeczy, które by sobie nie przeczyły i nie wykluczały się 

wzajemnie. 

Ażeby mnie wreszcie całkowicie przekonać o istnieniu tej istoty, trzeba mi powiedzieć 

takie rzeczy, które bym mógł zrozumieć. Trzeba mi dowieść, że niemożliwe jest, aby istota, 

której się takie właściwości przypisuje, nie istniała. 



Rozdział XVIII  

Ciąg dalszy 

Rzecz jest niemożliwa, gdy zawiera dwa pojęcia, które wykluczają się nawzajem, tak że 

nie można ich ani pojąć, ani połączyć myślą. Oczywiste dla człowieka jest tylko to, czego 

stałe i pewne świadectwo dają zmysły, gdyż tylko one są w stanie dać życie pojęciom i 

pozwalają nam sądzić o ich zgodności albo niezgodności. Istnieje koniecznie tylko to, czego 

nieistnienie powodowałoby sprzeczność. Te uznawane powszechnie zasady zawodzą, gdy 

chodzi o istnienie Boga. To, co dotąd na ten temat powiedziano, jest albo niezrozumiałe, albo 

całkowicie sprzeczne i już z tego powodu powinno się wydawać niemożliwe każdemu 

człowiekowi mającemu zdrowy rozsądek. 

Rozdział XIX  

Istnienie Boga nie zostało udowodnione 

Wszystkie swoje umiejętności człowiek mniej lub więcej pogłębił i wydoskonalił. Cóż za 

zły los prześladuje naukę o Bogu, że nigdy nie została pogłębiona? 

Najbardziej ucywilizowane narody i najgłębsi myśliciele wiedzą o Bogu tyle samo, co 

narody najdziksze i najbardziej nieokrzesani prostacy. A po bliższym zbadaniu okazuje się 

nawet, że nauka o Bogu pod wpływem marzeń i subtelnych dociekań z biegiem czasu stała się 

jeszcze bardziej niejasna. 

Każda religia opiera się jeszcze dotychczas na tym, co w logice nosi nazwę petitio 

principii. Stawia pewne hipotezy i przeprowadza dowód za pomocą tych właśnie hipotez. 

Rozdział XX  

Twierdzić, że Bóg jest duchem, to mówić, aby nic nie powiedzieć 

Przez usilne uprawianie metafizyki udało się w końcu uczynić z Boga czystego ducha, 

czyż jednak teologia nowoczesna chociaż o jeden krok postąpiła dalej niż teologia ludów 

dzikich? 

Dzicy uznają jakiegoś wielkiego ducha za pana świata. Dzicy podobnie jak wszyscy 

ludzie ciemni przypisują duchom wszystkie zjawiska, których rzeczywistych przyczyn nie 

umieją sobie wytłumaczyć. Zapytajcie dzikusa, co wprawia w ruch wasz zegarek, odpowie: 

duch. Zapytajcie naszych doktórów, co wprawia w ruch wszechświat, odpowiedzą wam: 

duch. 



Rozdział XXI  

Duch jest urojeniem 

Gdy dzikus mówi o duchu, nadaje przynajmniej jakieś znaczenie temu słowu. Przez 

ducha rozumie jakąś siłę działającą, podobną do wiatru, wzburzonego powietrza, tchnienia, 

siłę, która w sposób niewidzialny stwarza zjawiska spostrzegane przez zmysły. 

Teolog nowoczesny z nadmiaru subtelnych dociekań doszedł do tego, że stał się równie 

mało zrozumiały dla siebie, jak i dla innych. 

Zapytajcie go, co nazywa duchem. Odpowie wam, że jest to substancja nieznana, 

doskonale prosta, nie posiadająca wymiarów i nie mająca nic wspólnego z materią. Czyż 

ktokolwiek ze śmiertelnych może w dobrej wierze stworzyć sobie pojęcie o takiej substancji? 

Czyż w języku nowoczesnej teologii duch jest czymś innym niż brakiem pojęcia? Pojęcie 

duchowości jest jeszcze jednym pojęciem nie mającym wzoru. 

Rozdział XXII  

Wszystko, co istnieje, narodziło się, li tylko z materii 

Czyż zamiast przypisywać stworzenie rzeczy jakiejś sile nieznanej, jakiejś istocie 

duchowej, która nie może wydać z siebie tego, czego nie posiada sama, i która ze względu na 

przypisywaną jej treść duchową nie jest zdolna ani nic stworzyć, ani w ruch wprawić, nie 

naturalniejsze i prostsze byłoby wyprowadzanie wszystkiego, co istnieje, z samej materii? O 

istnieniu jej świadczą nasze zmysły, skutków jej doświadczamy w każdej chwili, gdyż 

ustawicznie działa, porusza się, wprawia w ruch i rodzi życie. Narzucana nam idea 

oddziaływania ducha na materię nie wyobraża oczywiście żadnego przedmiotu i jest ideą nie 

mającą wzoru. 

Rozdział XXIII  

Czym jest metafizyczny Bóg nowoczesnej teologii? 

Materialny Jowisz starożytnych ludzi mógł poruszać, tworzyć, niszczyć i obdarzać 

życiem istoty podobne do siebie. Lecz Bóg teologii nowoczesnej jest istotą bezpłodną. 

Stosownie do przypisywanych mu właściwości nie może on ani zajmować miejsca w 

przestrzeni, ani poruszać materii, ani tworzyć świata widzialnego, ani rodzić bogów czy ludzi. 

Bóg metafizyczny „jest robotnikiem bez rąk. Jest w stanie tworzyć jedynie obłoki, marzenia, 

szaleństwa i kłótnie. 



Rozdział XXIV  

Rozsądniej byłoby czcić słońce aniżeli Boga-ducha 

Jeżeli już koniecznie potrzeba było ludziom Boga, to czemuż nie poprzestali na słońcu, 

tym Bogu widzialnym, wielbionym przez tyle narodów? 

Jakaż istota ma większe prawo do czci śmiertelnych niż gwiazda dnia, która oświeca, 

ogrzewa, daje życie wszystkiemu, co istnieje, której obecność ożywia i odmładza przyrodę, a 

nieobecność pogrążają w smutku i tęsknocie. 

Jeśli jakaś istota daje rodzajowi ludzkiemu wyobrażenie o mocy, działaniu, 

dobrodziejstwach i trwałości, to jest nią bez wątpienia słońce i ono winno być uznane za ojca 

natury, duszę świata i bóstwo. 

Szaleństwem byłoby przeczyć jego istnieniu lub nie uznawać jego wpływu i 

dobrodziejstw. 

Rozdział XXV  

Bóg-duch nie może mieć woli i nie jest zdolny do działania 

Teologowie wmawiają nam, że Bóg nie potrzebuje rąk, aby działać, że działa on samą 

swoją wolą. Lecz kimże jest ten Bóg posiadający wolę? I jakiż jest podmiot tej boskiej woli? 

Cóż jest śmieszniejsze, bardziej niemożliwe — wiara w czarodziejki, sylfidy, duchy, 

czarownice, wilkołaki, czy też wiara w magiczne i niemożliwe oddziaływanie ducha na ciało? 

Z chwilą gdy się przyjmie takiego Boga, to nie ma baśni czy mrzonki, przeciwko którym 

można by się buntować. Teologowie uważają ludzi za dzieci, które nie wątpią nigdy w 

prawdopodobieństwo baśni, jakie się im opowiada. 

Rozdział XXVI  

Co to jest Bóg? 

Chcąc obalić istnienie Boga, wystarczy poprosić teologa, by o nim mówił. Chwila 

zastanowienia nad jednym jego słowem wystarczy, by stwierdzić, że to, co mówi, jest 

niezgodne z naturą, jaką przypisuje swojemu Bogu. Czymże jest Bóg? Jest to określenie 

oderwane, mające oznaczać ukrytą siłę natury, punkt matematyczny nie posiadający żadnego 

wymiaru, ani długości, ani szerokości, ani wysokości. Pewien filozof powiedział bardzo 

dowcipnie o teologach: „Znaleźli oni rozwiązanie słynnego problemu Archimedesa: punkt w 

niebiosach, skąd poruszają światem”.
1
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Rozdział XXVII  

Uderzające sprzeczności teologii 

Religia zmusza ludzi do klękania przed istotą nie posiadającą wymiarów, a mimo to 

nieskończoną i wypełniającą wszystko swoim ogromem, przed istotą wszechmocną, a nigdy 

nie spełniającą swoich pragnień, przed istotą nieskończenie dobrą, a powodującą same 

niezadowolenia, przed istotą rozmiłowaną w ładzie, a panującą nad nieładem. Można się z 

tego domyślać, czym jest Bóg teologii. 

Rozdział XXVIII  

Czcić Boga, to czcić fikcję 

Ażeby wybrnąć z kłopotu, mówi się nam, że niekoniecznie trzeba wiedzieć, czym jest 

Bóg, że trzeba czcić Boga nie znając go, że nie wolno sięgać zuchwałym okiem ku jego 

atrybutom. Czy nie trzeba jednak upewnić się o istnieniu Boga, nim się go będzie czciło? Ale 

jak upewnić się o jego istnieniu nie sprawdziwszy, czy może on rzeczywiście posiadać różne 

przypisywane mu właściwości. W gruncie rzeczy bowiem czcić Boga, to czcić jedynie 

Urojenia własnego mózgu, a raczej nie czcić nic. 

Rozdział XXIX  

Nieskończoność Boga i niemożność poznania istoty boskiej tłumaczą i 

usprawiedliwiają ateizm 

Zmierzając zapewne do całkowitego pogmatwania sprawy, teologowie postanowili nie 

odpowiadać na pytanie, czym jest ich Bóg. Nie mówią też nigdy, czym nie jest. Wyobrażają 

sobie, że za pomocą samych zaprzeczeń i abstrakcji uda im się stworzyć istotę rzeczywistą i 

doskonałą. A nie może przecież wyniknąć z tego nic innego niż istota wyrozumowana. Duch 

jest tym, co nie jest ciałem. Istota nieskończona jest to istota, która nie jest skończona. Istota 

doskonała jest to istota, która nie jest niedoskonała. Czyż ktokolwiek jest w stanie utworzyć w 

dobrej wierze ścisłe pojęcie z tego steku zaprzeczeń albo braku pojęć? Czyż może być czymś 

innym niż nicością to, co jest zaprzeczeniem wszelkiego pojęcia? 

Utrzymywać, że umysł ludzki nie jest w stanie pojąć boskiej natury, to twierdzić, że Bóg 

nie dla ludzi został stworzony. Zapewniając, że Bóg jest nieskończony, stwierdza się, iż 

między nim a jego tworami nie ma nic wspólnego. Twierdzenie, że Bóg jest nieskończony, 

unicestwia Boga dla człowieka, a przynajmniej czyni go dlań bezużytecznym. 

Bóg, powiedzą nam, dał człowiekowi rozum, lecz nie uczynił go wszechwiedzącym, to 

znaczy zdolnym pojmować wszystko. Z czego wynika, że Bóg nie mógł obdarzyć człowieka 

dość wielkimi zdolnościami, które by umożliwiły mu poznanie boskiej natury. A w takim 



razie jasne jest, że Bóg nie mógł i nie chciał, by ludzie go poznali. Jakimże więc prawem Bóg 

mógłby gniewać się na istoty, którym właściwa im natura uniemożliwiła poznanie natury 

boskiej? Bóg byłby oczywiście najbardziej niesprawiedliwym i dziwacznym z tyranów, 

gdyby za to, iż nie pojęli, kim on jest, karał ateistów, którzy z natury swojej nie byli w stanie 

go pojąć. 

Rozdział XXX  

Nie jest ani mniej bezpieczne, ani bardziej występne wierzyć w Boga niż weń nie 

wierzyć 

Argumentem najbardziej przekonywającym dla większości ludzi jest strach. Zgodnie z tą 

zasadą teologowie radzą nam wybrać to, co jest najpewniejsze, twierdząc, że największym 

przestępstwem jest niewiara, że Bóg bez litości będzie karał zuchwałych, którzy 

powątpiewają o jego istnieniu, że surowość jego jest sprawiedliwa, gdyż tylko szaleństwo i 

przewrotność mogą zwalczać istnienie monarchy, który gniew swój wywrze mściwie na 

niedowiarkach. Jeżeli z zimną krwią przyjrzymy się tym groźbom, okaże się, że kryje się tu 

wciąż ta sama sprawa. 

Twierdzenie o tym, że wiara w Boga jest zabezpieczeniem, a zaprzeczenie Boga lub 

powątpiewanie o nim — czymś okropnym, trzeba by zacząć od złożenia nam 

przekonywających dowodów istnienia Boga. Następnie trzeba by nas przekonać, iż Bóg 

sprawiedliwy może okrutnie karać ludzi za szaleństwo uniemożliwiające im wiarę w istnienie 

istoty, której ich zamącony umysł nie mógł pojmować. Jednym słowem trzeba by dowieść, że 

Bóg, którego uważa się za pełnego sprawiedliwości, będzie mógł surowo karać człowieka za 

jego niemożliwą do przezwyciężenia i konieczną niewiedzę o istocie boskiej natury. Co 

najmniej osobliwe jest to rozumowanie teologów. Zmyślają chimery, tworzą je ze 

sprzeczności, a następnie utrzymują, że dla zapewnienia sobie bezpieczeństwa należy nie 

wątpić w istnienie tych chimer, które oni wymyślili. 

Stosując tę metodę dojdziemy do wniosku, że pewniejszą jest rzeczą wierzyć w 

największe bzdury niż nie wierzyć. 

Wszystkie dzieci są ateistami, nie mają bowiem żadnego pojęcia o Bogu. Gzy wobec tego 

należy uważać je za zbrodniarzy? Od jakiego wieku dzieci mają obowiązek wierzyć w Boga? 

Powiecie mi, że od wieku, w którym zaczynają kierować się rozumem. Ale w którym roku 

życia to następuje? 

Jakież zresztą pojęcie o Bogu mogą mieć ludzie światowi, kobiety, rzemieślnicy, jednym 

słowem ci wszyscy, którzy się składają na rodzaj ludzki, jeżeli najgłębsze umysły teologiczne 

gubią się w dociekaniach jego natury i nie chełpią się bynajmniej, że ją pojmują. 



Rozdział XXXI  

Wiara w Boga jest jedynie mechanicznym przyzwyczajeniem pochodzącym z 

dzieciństwa 

Ludzie wierzą w Boga na słowo tych, którzy nie wiedzą o Bogu więcej od nich. 

Pierwszymi naszymi teologami są nasze piastunki. Opowiadają dzieciom o Bogu, tak jak 

opowiadają o wilkołakach. Uczą je od najmłodszych lat machinalnie składać ręce do 

modlitwy. A czyż piastunki mają jaśniejsze o Bogu pojęcie niż dzieci, którym każą doń się 

modlić? 

Rozdział XXXII  

Jest to przesąd, który się. ustalił przechodząc z ojców na dzieci 

Religia przechodzi z ojców na dzieci, tak jak przechodzą rodzinne dobra wraz z 

wszystkimi ciężarami. Niewielu ludzi na świecie miałoby Boga, gdyby się nie postarano o to, 

by im go dać. Każdy otrzymuje od swoich rodziców i nauczycieli Boga, którego oni także 

otrzymali kiedyś od swoich rodziców i nauczycieli. Lecz każdy przyrządza go, zmienia i 

przedstawia na swój sposób, stosownie do swego usposobienia. 

Rozdział XXXIII  

O pochodzeniu przesądów 

Mózg człowieka — zwłaszcza w dzieciństwie—jest miękki jak wosk i skłonny do 

ulegania każdemu naciskowi, jaki tylko ma się ochotę na nim wywrzeć. Kiedy dziecko 

niezdolne jest jeszcze do samodzielnego myślenia, wychowawcy wpajają weń prawie 

wszystkie jego przyszłe sądy. Jednym z najbardziej zasadniczych źródeł naszych błędów jest 

przekonanie, że prawdziwe lub fałszywe poglądy, które w dzieciństwie wbito nam do głowy, 

są darem natury i że z nimi przyszliśmy na świat. 

Rozdział XXXIV  

0 tym, jak rozpowszechniają się i zakorzeniają przesądy 

Przesąd przyczynia się do ugruntowania w nas poglądów naszych wychowawców. 

Uważamy ich za inteligentniejszych od nas. Sądzimy, iż są całkowicie pewni prawdziwości 



tego, czego nas nauczają. Ufamy im bez zastrzeżeń. Mamy przekonanie, że są niezdolni do 

oszukiwania nas, gdyż troszczyli się o nas wówczas, kiedyśmy byli całkowicie bezradni. Oto 

co skłania nas do przyjęcia tysięcy błędów, których wyłączną podstawą są niebezpieczne 

słowa naszych wychowawców. Zakaz roztrząsania ich słów bynajmniej nie zmniejsza 

naszego zaufania, ale nawet pogłębia jeszcze szacunek, jaki żywimy dla ich poglądów. 

Rozdział XXXV  

Ludzie nie uwierzyliby nigdy w zasady religijne nowoczesnej teologii, gdyby im 

wpajano je w wieku, kiedy są zdolni do samodzielnego myślenia 

Nauczyciele rodzaju ludzkiego postępują bardzo przezornie wpajając w ludzi zasady 

religijne, zanim potrafią oni odróżnić prawdę od fałszu a rękę lewą od prawej. Równie trudno 

byłoby oswoić umysł człowieka w wieku lat czterdziestu ze sprzecznymi pojęciami bóstwa, 

jak odzwyczaić od nich człowieka, który nimi nasiąknął od wczesnego dzieciństwa. 

Rozdział XXXVI  

Cuda natury nie świadczą o istnieniu Boga 

Zapewnia się nas, że cuda natury dość wyraźnie świadczą o istnieniu Boga i przekonują 

nas całkowicie o tej doniosłej prawdzie. Ileż jest jednak na świecie ludzi, którzy mają czas, 

zdolności i odpowiednie warunki, by podziwiać naturę i zastanawiać się nad jej rozwojem? 

Większość ludzi nie zwraca na nią uwagi. Wieśniaka nie uderza bynajmniej co dzień 

oglądane piękno słońca. Nie zadziwiają marynarza regularne ruchy oceanu, nie wyciągnie on 

nigdy z nich teologicznych wniosków. Jedynie kilku ludzi, którym z góry podsuwano palec 

boży we wszystkich rzeczach o mechanizmie nieznanym i zastanawiającym, uważa zjawiska 

natury za dowody istnienia Boga. Pozbawiony przesądów badacz przyrody w cudach jej widzi 

jedynie jej móc, rządzące nią różne prawa stałe oraz konieczne skutki wynikające z 

najrozmaitszych związków ogromnie zróżnicowanej materii. 

Rozdział XXXVII  

Cuda natury mają przyczyny najzupełniej naturalne 

Czyż może być coś bardziej zadziwiającego niż logika tylu głębokich myślicieli, którzy 

miast przyznać się do niedostatecznej znajomości czynników naturalnych poszukują gdzieś 

poza naturą, to znaczy w dziedzinie wyobraźni, czynnika mniej znanego jeszcze niż sama 

natura, o której mogą przynajmniej mieć pewne pojęcie? Czymże jeśli nie doszukiwaniem się 

jakiejś tajemnej przyczyny jest twierdzenie, że Bóg jest sprawcą zjawisk, które widzimy. 



Czymże jest Bóg? Czymże jest duch? Są to przyczyny, o których nie mamy żadnego pojęcia. 

O uczeni! Badajcie naturę i jej prawa. A kiedy potraficie wyśledzić działanie przyczyn 

naturalnych, nie odwołujcie się do przyczyn nadprzyrodzonych, gdyż one nie tylko nie 

rozjaśnią waszych sądów, ale tak je pogmatwają, że nie będziecie w stanie sami siebie 

zrozumieć. 

Rozdział XXXVIII  

Ciąg dalszy 

Natura, powiadacie, jest całkowicie niepojęta bez istnienia jakiegoś Boga: to znaczy, że 

dla wytłumaczenia tego, co pojmujecie bardzo słabo, odwołujecie się do przyczyny, której nie 

pojmujecie wcale. Zamierzacie rozwikłać sprawy niejasne podwajając niejasności. Zdaje się 

wam, że rozwiązujecie supeł, a robicie wszystko, aby go jeszcze bardziej zasupłać. Jako 

rozmiłowani w swoim przedmiocie badacze przyrody, jeśli chcecie dowieść nam istnienia 

Boga, przepisujcie botaniczne traktaty, badajcie dokładnie części ciała ludzkiego, wznoście 

się w przestworza, aby oglądać ruchy ciał niebieskich, powracajcie stamtąd na ziemię, aby 

podziwiać bieg rzek, 

zachwycajcie się motylami, owadami, polipami i układami atomów, które uważacie za 

dowody wielkości Boga. Wszystko to bynajmniej nie będzie świadczyło o istnieniu Boga. 

Wszystko to świadczy jedynie o tym, że nie umiecie w sposób właściwy pojąć ani ogromnej 

różnorodności materii, ani zjawisk powstających z nieskończenie rozmaitych układów i 

związków, których wszechświat jest skupiskiem. Świadczy to jedynie o tym, że nie wiecie nic 

o naturze i nie macie najmniejszego pojęcia o jej potędze. Uważacie bowiem ją za niezdolną 

do tworzenia wielkiej ilości form i bytów, których oczy wasze, nawet uzbrojone w 

mikroskopy, dostrzegają zaledwie drobną część. Świadczy to o tym wreszcie, że nie umiejąc 

dociec przyczyn konkretnych lub możliwych do poznania, wolicie uciec się do jakiegoś 

słowa, by oznaczyć przyczynę, o której nigdy nie będziecie mogli mieć należytego 

wyobrażenia. 

Rozdział XXXIX  

Świat nie został stworzony, a materia porusza się. sama 

Powiada się nam z całą powagą, że n i e  m a  s k u t k u  b e z  p r z y c z y n y . 

Powtarza się nam bezustannie, że ś w i a t  n i e  p o w s t a ł  s a m . Lecz wszechświat jest 

przyczyną, a nie skutkiem. Nie jest dziełem niczyich rąk, nie został nigdy stworzony, 

niemożliwością jest bowiem, by stworzony został. Świat istniał zawsze. Istnienie jego jest 

koniecznością. On sam jest swoją przyczyną. Natura, której istota polega na działaniu i 

tworzeniu, nie potrzebuje dla wykonywania swoich funkcji — a wykonuje je na naszych 

oczach — niewidzialnej i jeszcze bardziej nieznanej niż ona sama siły. Materia utrzymuje się 

w ruchu własną mocą, która wynika z jej różnorodności. Zróżnicowanie ruchów i sposobów 

działania stanowi zróżnicowanie materii. Odróżniamy jedne istoty od drugich tylko na skutek 



różnorodności wrażeń i ruchów, których udzielają naszym organom. 

Rozdział XL  

Ciąg dalszy 

Widzicie sami, że wszystko w przyrodzie jest w ruchu, a utrzymujecie, że w swojej 

istocie jest ona martwa i pozbawiona energii! Sądzicie, że to wszystko, czego istotą jest 

działanie, potrzebuje siły wprawiającej w ruch? I cóż jest tym motorem? Duch, to znaczy 

istota najzupełniej niepojęta i pełna sprzeczności. Kiedyż wreszcie dojdziecie do wniosku, że 

materia działa własną mocą, i skończycie z dociekaniami tego waszego motoru duchowego, 

który nie ma żadnych właściwości niezbędnych do wprawiania przyrody w ruch. Powróćcie z 

tych bezcelowych wypraw. Ze świata ułudy powróćcie do świata rzeczywistego. Pozostańcie 

już przy wtórnych przyczynach. Zostawcie teologom ich pierwszą przyczynę. Bez niej natura 

doskonale się obywa tworząc zjawiska, które widzicie. 

Rozdział XLI  

Inne dowody na to, że ruch jest zawarty w istocie materii i że nie ma wobec tego 

potrzeby zakładać istnienia motoru duchowego 

Jeśli czujemy przedmioty materialne, czyli ciała, jeśli możemy je spostrzegać i wyobrażać 

sobie oraz odróżniać jedne od drugich, jeśli przypisujemy im pewne właściwości, to wszystko 

jedynie na skutek różnorodności, z jaką one oddziaływają i wpływają na nas. Przedmiot musi 

działać na nasze narządy, abyśmy mogli go spostrzec czy wyczuć. Żaden przedmiot nie może 

na nas działać nie wywołując .w nas pewnego ruchu. A nie wywołałby ruchu, gdyby sam nie 

był w ruchu. Widzę przedmiot wówczas, kiedy jego widok uderza moje oczy. Nie mógłbym 

pojąć światła ani widzenia bez ruchu zachodzącego w ciele świetlistym, rozciągłym i 

barwnym, który udziela się mojemu oku, czyli działa na moją siatkówkę. Ażebym czuł woń 

przedmiotu, cząsteczki wydzielane przez przedmiot pachnący muszą pobudzić albo wprawić 

w ruch mój zmysł powonienia. Ażebym usłyszał dźwięk, błona bębenkowa mojego ucha musi 

być uderzona powietrzem i wprawiona w drganie przez przedmiot wydający dźwięk, 

przedmiot zaś ten nie mógłby tak oddziaływać, gdyby sam nie znajdował się w ruchu. Stąd 

oczywisty wniosek, że gdyby nie było ruchu, nie mógłbym ani czuć, ani spostrzegać, ani 

odróżniać, ani porównywać, ani sądzić o ciałach, ani nawet myśleć o jakiejkolwiek materii. 

W szkole uczą nas, że istotą każdego bytu jest to, z czego wypływają wszystkie jego 

właściwości
1
. Oczywiście ruch jest źródłem wszystkich właściwości materii i przedmiotów, o 

których mamy pewne pojęcia. Jedynie ruch sygnalizuje nam ich istnienie oraz dostarcza nam 

pierwszych o tym istnieniu pojęć. O własnym istnieniu mogę wiedzieć i mogę być pewien 

jego jedynie na skutek ruchów, które odczuwam w sobie. Wszystko skłania do wniosku, że 

ruch jest dla materii tak samo istotny jak rozciągłość i że bez ruchu nie można jej pojąć. 

                                                 
1
 * Essentia est quid primum in re, fons et radix omnium rei proprietałum. Ruch jest zawarty w istocie materii 



Jeśli nawet w sposób uporczywie wykrętny traktuje się oczywiste dowody tego, że ruch 

jest istotą oraz właściwością każdej materii, to trzeba jednak przyznać, że materie na pozór 

martwe i pozbawione wszelkiej energii czerpią ruch same z siebie, z chwilą kiedy znajdą się 

w warunkach, które umożliwią im wzajemne oddziaływanie. Pirofor zamknięty w butelce i 

odizolowany od powietrza nie może się zapalić. A czyż nie zapala się natychmiast, kiedy 

powietrze ma doń dostęp? Czyż mąka i woda nie zaczynają natychmiast fermentować, kiedy 

się je zmiesza? W ten sposób martwe materie same przez się rodzą ruch. Materia więc 

posiada móc poruszania się. I natura, ażeby działać, nie potrzebuje motoru, któremu 

przypisywane przez nas właściwości uniemożliwiałyby wszelkie działanie. 

Rozdział XLII  

Istnienie człowieka nie świadczy bynajmniej o istnieniu Boga 

Skąd się wziął człowiek? Jaki jest jego początek? Gzy jest wynikiem przypadkowego 

związku atomów? Czy pierwszy człowiek wyłonił się całkowicie ukształtowany z mułu 

ziemi? Nie wiem. Wydaje mi się, że człowiek jest dziełem natury podobnie jak wszystkie 

inne jej twory. Równie kłopotliwe jak wyjaśnienie pochodzenia rodzaju ludzkiego byłoby dla 

mnie udzielenie odpowiedzi na pytanie, skąd się wzięły pierwsze kamienie, pierwsze drzewa, 

pierwsze lwy, pierwsze słonie, pierwsze mrówki, pierwsze żołędzie itd. 

Rozpoznajcie, woła się ciągle, rękę Boga, nieskończenie mądrego i potężnego robotnika, 

w dziele tak doskonałym jak maszyna ludzka. Przyznaję bez przykrości, że maszyna ludzka 

mnie zadziwia. Człowiek istnieje jednak w naturze i nie uważam, aby wolno mi było 

twierdzić, że stworzenie jego jest ponad siły natury. Dodam, iż tym bardziej niepojęte byłoby 

dla mnie stworzenie maszyny ludzkiej, gdyby powiedziano mi, chcąc je wyjaśnić, że duch 

czysty, który nie ma ani oczu, ani rąk, ani nóg, ani głowy, ani płuc, ani ust, ani oddechu 

stworzył człowieka dmuchając na kupkę błota. 

Dzikich mieszkańców Paragwaju uważamy za głupców, gdyż twierdzą, że pochodzą z 

księżyca. Teologowie europejscy twierdzą, że pochodzą od czystego ducha. Czyż to 

roszczenie jest rozsądniejsze od tamtego? 

Człowiek jest inteligentny. Wyciąga się stąd wniosek, że może być dziełem jedynie istoty 

obdarzonej inteligencją, a nie natury, która jest inteligencji pozbawiona. Chociaż niezmiernie 

rzadko widzi się człowieka posługującego się inteligencją, którą tak się pyszni, zgodzę się, że 

jest inteligentny. Potrzeby jego oraz współżycie z innymi ludźmi sprzyjają rozwojowi tej 

właściwości ludzkiej. Ale ani w maszynie ludzkiej, ani w inteligencji, którą ona jest 

obdarzona, nie dostrzegam nic, co by w sposób przekonywająco ścisły dowodziło 

nieskończonej inteligencji wykonawcy, któremu się ją przypisuje. Widzę, że w tej 

nadzwyczajnej maszynie zdarzają się uszkodzenia, że ta jej wspaniała inteligencja ulega 

wówczas zaćmieniu, a niekiedy znika całkowicie. Wnioskuję więc, że inteligencja człowieka 

zależna jest od pewnego stanu materialnych narządów ciała. Z tego więc, że człowiek jest 

istotą inteligentną, nie można wnioskować, że inteligentny winien być Bóg, tak samo jak nie 

można wnioskować, że materialny jest Bóg, skoro materialny jest człowiek. Inteligencja 

człowieka nie świadczy o inteligencji Boga, tak jak ludzka złośliwość nie świadczy o 

złośliwości Boga, którego dziełem ma być człowiek. 

Bez względu na sposoby stosowane przez teologię, Bóg zawsze pozostanie przyczyną, 

której przeczą własne jej skutki. Czyli że niemożliwością jest sądzić o Bogu na podstawie 



jego dzieł. Albowiem przyczyna ta, która jest rzekomo źródłem wszelkiej doskonałości, dobra 

i mądrości, powoduje zło, niedoskonałość i szaleństwo. 

Wszystko na świecie jest dziełem natury 

Rozdział XLIII  

A tymczasem zarówno człowiek, jak i wszechświat nie są bynajmniej dziełem 

przypadku 

Powiecie więc, że człowiek rozumny, podobnie jak wszechświat i wszystko, co on 

obejmuje, jest dziełem przypadku! Nie, powtarzam raz jeszcze: wszechświat nie jest 

bynajmniej skutkiem jakiejś przyczyny. On właśnie jest przyczyną wszystkich skutków. 

Wszystkie byty, które ogarnia, są koniecznymi skutkami tej przyczyny, która ujawnia 

wprawdzie niekiedy swoje działanie, lecz najczęściej ukrywa przed nami swój mechanizm. 

Ludzie posługują się słowem przypadek, ażeby ukryć nieznajomość przyczyn istotnych. Lecz 

nawet te nieznane ludziom przyczyny działają jednak według określonych praw. Nie ma 

skutku bez przyczyny. 

Natura jest słowem, którym posługujemy się, by oznaczyć ogromne skupisko istnień, 

różnorodnych materii, nieskończonej ilości związków, różnych ruchów, których nasze oczy są 

świadkami. Wszystkie ciała, zarówno zorganizowane, jak i niezorganizowane, są 

nieuniknionym wynikiem działania określonych przyczyn wywołujących skutki, które 

widzimy. Nic w naturze nie dzieje się przypadkiem, wszystko podlega stałym prawom, prawa 

zaś te nie są niczym innym jak koniecznym związkiem skutków i przyczyn. Atom materii nie 

przypadkowo napotyka inny atom. To spotkanie jest wynikiem stałych praw, które sprawiają, 

że każdy byt działa właśnie tak, jak działa, i nie może w określonych warunkach działać 

inaczej. Nic nie znaczy twierdzenie o przypadkowym skupisku atomów. Nic nie znaczy 

przypisywanie pewnych zjawisk przypadkowi. Chyba jedynie to, że się nie zna praw, według 

których ciała fizyczne działają, spotykają się, łączą i rozdzielają. 

Wszystko dzieje się przypadkowo dla tych, którzy nie znają natury, nie znają właściwości 

istot i skutków wynikających w sposób konieczny z układu określonych przyczyn. To nie 

przypadek umieścił słońce w centrum naszego układu planetarnego. Po prostu już ze względu 

na istotę swojej substancji słońce musi to właśnie miejsce zajmować, aby stąd promieniować i 

darzyć życiem istoty przebywające na planetach. 

Rozdział XLIV  

Ład we wszechświecie nie świadczy również o istnieniu Boga 

Czciciele Boga uważają ład panujący we wszechświecie za niezbity dowód istnienia 

istoty inteligentnej i mądrej, która nim kieruje. Lecz ład ten jest jedynie następstwem ruchów 

spowodowanych koniecznie przez przyczyny albo okoliczności, z których jedne są dla nas 

pomyślne, inne zaś szkodliwe. Zgadzamy się na jedne i narzekamy na inne. 



Natura stale kroczy tymi samymi drogami. Znaczy to, że te same przyczyny powodują te 

same skutki dopóty, dopóki działania ich nie zakłóciły inne przyczyny, które zmuszają te 

pierwsze przyczyny do wywołania odmiennych skutków. 

Kiedy nieznane nam, a jednak naturalne i konieczne przyczyny zakłócają działanie lub 

kierunek działania przyczyn, których skutki znamy, ogarnia nas zdumienie i wołamy, że to 

cud. Odwołujemy się wówczas do przyczyny najbardziej nam nieznanej z tych wszystkich, 

których oddziaływanie odbywa się na naszych oczach. 

We wszechświecie panuje zawsze ład. Nie może być w nim nieładu. Jeżeli skarżymy się 

na brak ładu, to znaczy jedynie, że maszyna nasza jest w złym stanie. Ciała fizyczne, 

przyczyny i byty, które zawiera ten świat, muszą działać, tak jak działają, niezależnie od tego, 

czy skutki tego działania odpowiadają nam, czy nie. Trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, 

powodzie, zarazy, klęski głodu — są to skutki równie konieczne, czyli mieszczące się w 

porządku przyrody, jak spadek ciał zgodnie z prawem ciążenia, bieg rzek, przypływy i 

odpływy mórz, wiatry, użyźniające ziemię deszcze i inne pomyślne zjawiska, za które 

wielbimy opatrzność i wdzięczni jesteśmy za jej dobrodziejstwa. 

Zachwycać się ładem panującym w świecie, to po prostu dziwić się, że te same przyczyny 

powodują zawsze te same skutki. Gorszyć się widokiem nieładu, to zapominać o tym, że 

przyczyny, których działanie uległo zmianie lub zakłóceniu, nie mogą już wywoływać takich 

samych skutków. Dziwić się, że w naturze panuje ład, to dziwić się, że cokolwiek może 

istnieć, to zdumiewać się własnym istnieniem. To, co dla jednego jest ładem, dla innego jest 

nieładem. Złoczyńcy uważają, że wszystko jest w porządku, kiedy mogą bezkarnie niszczyć 

wszelki porządek. Skarżą się natomiast na nieporządek, kiedy udaremnia się im nikczemną 

ich działalność. 

Rozdział XLV  

Ciąg dalszy 

Gdyby Bóg był twórcą i motorem natury, to w stosunku do niego musiałaby ona być 

wolna od wszelkich błędów. Czyż wszystkie przyczyny, których on ma być sprawcą, nie 

musiałyby koniecznie działać stosownie do właściwości, istoty i bodźców, które by im dał? 

Bóg nie byłby niezmienny, gdyby zmieniał zwykły bieg rzeczy. Gdyby ład panujący we 

wszechświecie, który uchodzi za najbardziej przekonywający dowód boskiego istnienia, 

boskiej inteligencji, mocy i dobroci, miał ulegać zmianom, to można by powątpiewać o 

istnieniu Boga albo przynajmniej zarzucić mu, że był niestały, słaby, nieprzewidujący i 

pozbawiony mądrości wówczas, gdy urządzał świat. Można by zarzucić mu błąd w wyborze 

czynników i narzędzi, które tworzy, przygotowuje albo wprawia w ruch. Jeśli wreszcie ład w 

przyrodzie ma być dowodem potęgi i mądrości Boga, to nieład winien świadczyć o jego 

słabości, niestałości i braku rozsądku. 

Mówicie, że Bóg jest wszędzie, że wszystko wypełnia swoim ogromem, że nic się nie 

dzieje bez niego, że materia nie mogłaby działać, gdyby on nie był motorem jej ruchu. Lecz w 

takim razie musicie się zgodzić, że wasz Bóg jest twórcą nieładu, że to on właśnie psuje 

naturę, że jest ojcem zamieszania, że jest w człowieku i kieruje nim wówczas także, kiedy 

tamten grzeszy. Jeśli Bóg jest wszędzie, to jest i we mnie, działa wraz ze mną, myli się ze 

mną, obraża Boga wraz ze mną i zwalcza ze mną ideę istnienia Boga. O teologowie! Mówiąc 

o Bogu nie możecie nigdy się porozumieć. 



Rozdział XLVI  

Czysty duch nie może posiadać inteligencji. Uwielbianie boskiej inteligencji to istna 

chimera 

Ażeby być, jak to się mówi, inteligentnym, trzeba posiadać własne pojęcia, myśli i 

pragnienia. Ażeby posiadać własne pojęcia, myśli i pragnienia, trzeba mieć odpowiednie 

narządy. Ażeby mieć narządy, trzeba mieć ciało. Ażeby działać na inne ciała, trzeba mieć 

ciało. Ażeby cierpieć z powodu nieładu, trzeba być zdolnym do cierpienia. Z tego 

najoczywiściej wynika, że czysty duch nie może być rozumny i nie może być wrażliwy na to, 

co się dzieje we wszechświecie. 

Inteligencja boska, idee boskie, boskie sądy nie mają — powiadacie — nic wspólnego z 

inteligencją, ideami i sądami człowieka. Prószę bardzo! Ale w takim razie, jak ludzie mogą 

wydawać dobre czy złe sądy o boskich zamiarach? Jakżeż mogą rozważać te idee i podziwiać 

tę inteligencję? Znaczyłoby to sądzić, podziwiać i wielbić to, o czym nie można mieć pojęcia. 

A czy wielbić głębokie zamiary mądrości boskiej, nie znaczy wielbić to, czego nie ma się 

możności osądzić? Czyż podziw dla tej mądrości nie jest podziwem bez powodu? Podziw jest 

zawsze dzieckiem niewiedzy. Ludzie podziwiają i wielbią to jedynie, czego nie rozumieją. 

Rozdział XLVII  

Wszystkie przymioty, którymi teologia obdarza swojego Boga, są sprzeczne z samą 

istotą przypisywanej mu boskości 

Wszystkie przymioty, jakimi się obdarza Boga, nie mogą odpowiadać temu bytowi, 

którego najgłębsza istota wyklucza wszelką analogię z rodzajem ludzkim. Co prawda 

teologowie radzą sobie w ten sposób, że przesadzają i wyolbrzymiają właściwości ludzkie, 

którymi ozdobili swoje bóstwo. Właściwości te doprowadzają aż do nieskończoności i 

wówczas nadchodzi kres wszelkiego porozumienia. Cóż wynika z tego związku człowieka z 

Bogiem, z tej teoantropii?—Jedynie chimera. Wszystko zaś, co się mówi na ten temat, 

natychmiast rozwiewa to widmo, które z tak wielkim trudem zostało wysnute. 

Dante w pieśni o raju opowiada, że bóstwo objawiło mu się w postaci trzech kół 

tęczowych, których żywe barwy powstawały jedne z drugich. Kiedy jednak poeta chciał 

przyjrzeć się jego olśniewającemu blaskowi, zobaczył jedynie własną twarz. Wielbiąc Boga 

człowiek wielbi samego siebie. 

Rozdział XLVIII  

Ciąg dalszy 

Czyż nie powinna wystarczyć nam chwila zastanowienia, by stwierdzić, że Bóg nie może 



mieć żadnej cechy, cnoty ani doskonałości ludzkiej? Nasze cnoty i nasze doskonałości 

pochodzą z naszej pracy nad sobą, nad naszym charakterem. Czyż Bóg posiada charakter 

podobnie jak my? Nasze zalety są wynikiem wzajemnych ustępstw w stosunkach z istotami, z 

którymi żyjemy w społeczności. A Bóg według was jest istotą samotną. Bóg nie ma 

podobnego sobie. Bóg nie żyje w społeczności. Bóg nie potrzebuje nikogo. Żyje w stanie 

nieustającej szczęśliwości, której nic nie może zakłócić. Przyznajcie więc, że właśnie zgodnie 

z waszymi zasadami Bóg nie może posiadać tego, co nazywamy cnotą, a ludzie nie mogą być 

cnotliwi w stosunku do Boga. 

Rozdział XLIX  

Absurdalne jest twierdzenie jakoby rodzaj ludzki był przedmiotem i celem tworzenia 

Przejęty poczuciem własnej ważności człowiek wyobraża sobie, że tworząc wszechświat 

Bóg obrał sobie rodzaj ludzki za przedmiot i cel tworzenia. Na czymże opierają ludzie ten tak 

pochlebny dla siebie pogląd? Na tym mianowicie, odpowiadają nam, że człowiek jest jedyną 

istotą obdarzoną inteligencją, która umożliwia poznanie bóstwa i składanie Bogu należnego 

mu hołdu. Zapewnia się nas, że Bóg stworzył świat jedynie na własną chwałę i że rodzaj 

ludzki powstał po to, aby podziwiać dzieła Boga i sławić go za nie. Jeśli jednak takie były 

boskie zamiary, to czyż nie jest 

Rodzaj ludzki nie jest celem stworzenia rzeczą oczywistą, że Bóg nie osiągnął swego 

celu? Albowiem: i° Człowiek, jak sami twierdzicie, nigdy nie będzie w stanie poznać swego 

Boga ani zgłębić jego boskiej istoty. 2° Istota nie posiadająca równych sobie jest niewrażliwa 

na sławę. Sława może dopiero powstać z porównania własnej wspaniałości ze wspaniałością 

innych. 3
0
 Na cóż potrzebne są Bogu hołdy jego lichych tworów, jeśli jest bezgranicznie 

szczęśliwy i sam sobie wystarcza? 4
0
 Pomimo dokonanych dzieł Bóg bynajmniej nie jest 

sławiony. Przeciwnie, wszystkie religie świata przedstawiają go jako wiecznie obrażonego. 

Zadanie religii polega właśnie na pogodzeniu grzesznego, niewdzięcznego i zbuntowanego 

człowieka z jego zagniewanym Bogiem. 

Rozdział L  

Bóg nie jest stworzony dla człowieka ani człowiek dla Boga 

Jeśli Bóg jest nieskończony, to w jeszcze mniejszym stopniu jest on stworzony dla 

człowieka niż człowiek dla mrówek. Gdyby żyjącym w jakimś ogrodzie mrówkom przyszła 

ochota zajmować się zamiarami, pragnieniami i pomysłami ogrodnika, to czy byłyby one w 

stanie wnikliwie rozumować na jego temat? Czy miałyby rację wyobrażając sobie, że dla nich 

jedynie założono park wersalski i że lubiący zbytek monarcha w swojej dobroci zatroszczył 

się o to wyłącznie, ażeby one mieszkały w przepychu? A zgodnie z teologią człowiek jest 

wobec Boga istotą o wiele bardziej lichą niż najlichszy owad wobec człowieka. I tak w myśl 

swoich własnych twierdzeń teologia, która zajmuje się ciągle atrybutami i sądami bóstwa, jest 

najbardziej szalonym szaleństwem. 



Rozdział LI  

Nie jest prawdą, że świat stworzony został po to, aby uszczęśliwić człowieka 

Twierdzi się, że Bóg stworzył świat po to jedynie, ażeby uszczęśliwić człowieka. Czyż 

jednak w świecie, stworzonym dlań rozmyślnie i rządzonym przez wszechmocnego Boga, 

człowiek jest naprawdę szczęśliwy? Czyż przyjemności jego są trwałe? Czyż rozkosz nie jest 

zawsze zaprawiona cierpieniem? Czyż dużo jest ludzi zadowolonych ze swego losu? Czyż 

rodzaj ludzki nie jest ustawicznie narażony na fizyczne i moralne cierpienia? Czyż ta maszyna 

ludzka, która ma uchodzić za arcydzieło Twórcy, nie doznaje tysiąca uszkodzeń? Czyż 

będziemy się zachwycali zręcznością mechanika pokazującego nam skomplikowaną maszynę, 

która może w każdej chwili zatrzymać się, a po jakimś czasie musi się zepsuć? 

Rozdział LII  

Tak zwana Opatrzność jest słowem pozbawionym sensu 

Opatrznością nazywa się wspaniałomyślna opieka, którą Bóg otacza swoje ukochane 

twory, zaspokajając ich potrzeby i czuwając nad ich szczęściem. Wystarczy się jednak 

rozejrzeć, aby stwierdzić, że Bóg nie troszczy się o nic i o nikogo. Opatrzność ślepa jest na 

potrzeby większości mieszkańców tego świata. Cóż znaczy ta znikoma liczba ludzi 

uważanych za szczęśliwych, wobec tłumów nieszczęśników, którzy jęczą pod uciskiem i 

cierpią nędzę! Czyż ludy całe nie muszą odejmować sobie chleba od ust, ażeby zadośćuczynić 

wybrykom kilku ponurych tyranów, którzy bynajmniej nie są szczęśliwsi od uciskanych przez 

nich niewolników? 

Czyż nie widzimy, jak ci sami doktórzy, którzy z patosem wychwalają dobroć 

Opatrzności wzywając nas, byśmy pokładali w niej ufność, wykrzykują w chwilach nagłych i 

nieoczekiwanych katastrof, że Opatrzność igra z próżnymi zamiarami ludzi, burzy ich plany, 

naigrawa się z wysiłków, że głęboka jej mądrość lubi zdumiewać umysły śmiertelnych. Lecz 

jakże mam pokładać ufność w złośliwej Opatrzności, która drwiąc igra z rodzajem ludzkim? 

Jakże mam podziwiać nieznane przejawy ukrytej mądrości, której postępowanie jest dla mnie 

niepojęte? Powiecie mi, że sąd swój należy opierać na skutkach jej działalności. Tak właśnie 

czynię i uważam, że niekiedy pomaga mi ona, a niekiedy szkodzi. 

Dla usprawiedliwienia Opatrzności twierdzi się, że na tym świecie każdy osobnik ludzki 

doznaje więcej dobrego niż złego. Jeżeli nawet dobro, którym nas darzy Opatrzność, 

określimy liczbą sto, a zło — liczbą dziesięć, to i tak dziesiątą część darów Opatrzności będą 

stanowiły złośliwości. Czyż zgadza się to z przypisywaną jej doskonałością? 

We wszystkich książkach pełno jest najbardziej entuzjastycznych pochwał Opatrzności za 

jej troskliwą opiekę. Zdawać by się mogło, że człowiek nie musi sobie zadawać 

najmniejszego trudu, aby żyć szczęśliwie na ziemi. Tymczasem ledwie jeden dzień zdołałby 

przeżyć bez pracy. Aby żyć, człowiek musi w pocie czoła orać, polować na zwierzynę, łowić 

ryby, musi pracować bez wytchnienia.' Bez tych przyczyn drugorzędnych owa pierwsza 

przyczyna (w większości krajów przynajmniej) nie zaspokoiłaby żadnej z jego potrzeb. Kiedy 

się rozglądam po wszystkich częściach świata, widzę, że zarówno dzikus, jak człowiek 



cywilizowany toczą ustawiczną walkę z Opatrznością. Muszą bronić się przed ciosami, które 

im zadaje zsyłając huragany, burze, mrozy, grad, powodzie, susze i najrozmaitsze klęski 

obracające często wniwecz ich trudy. Jednym słowem ludzkość musi ciągle się strzec przed 

złośliwościami tej Opatrzności, która ma się troszczyć o jej szczęście. Pewien nabożniś 

podziwiał, że boska Opatrzność tak mądrze skierowała nurt rzek w te właśnie miejsca, gdzie 

ludzie założyli wielkie miasta. Czyż rozumowanie tego człowieka nie jest równie logiczne, 

jak rozumowanie tylu uczonych, którzy bez wytchnienia rozprawiają o przyczynach celowych 

lub twierdzą, że wyraźnie dostrzegają dobrodziejstwa Boga w stworzeniu rzeczy? 

Rozdział LIII  

Ta rzekoma Opatrzność jest bardziej zajęta wprowadzaniem zamętu niż 

utrzymywaniem ładu w świecie. Bardziej jest wroga niż przyjazna człowiekowi 

Czyż Opatrzność boska objawia się wyraźnie w dbałości o wspaniałe dzieła, które się jej 

przypisuje? Jeśli ona rządzi światem, to tak samo zajęta jest burzeniem jak tworzeniem i tyleż 

niszczy, co tworzy. Czyż w każdej chwili nie uśmierca tysięcy tych samych ludzi, o których 

dobrobyt i życie ma się podobno ustawicznie starać? Co chwila zapomina o najdroższej 

istocie. To zburzy jej domostwo, to zmarnuje zbiory, to sprowadzi powódź na pola, to znów 

ześle palącą suszę. Uzbraja całą naturę przeciw człowiekowi, samego zaś człowieka przeciw 

rodzajowi ludzkiemu. A w końcu każe mu najczęściej umierać wśród cierpień. I to ma się 

nazywać utrzymywaniem ładu w świecie! 

Jeśli rozpatrzymy obiektywnie dwuznaczne postępowanie Opatrzności w stosunku do 

rodzaju ludzkiego i wszystkich istot czujących, okaże się, że jest ona podobna nie do czułej i 

troskliwej matki, lecz raczej do matek wyrodnych, które, zapominając o nieszczęsnych 

owocach swoich lubieżnych miłości, opuszczają swoje dzieci zaraz po urodzeniu i 

zadowoliwszy się wydaniem ich na świat wystawiają je bez opieki na przeciwności losu. 

Hotentoci, mądrzejsi pod tym względem od wielu narodów, które uważają ich za 

barbarzyńców, nie chcą podobno czcić Boga, b o  c h o c i a ż  c z ę s t o  c z y n i  o n  

d o b r z e ,  t o  c z ę s t o  c z y n i  ź l e . Czyż rozumowanie to nie jest słuszniejsze i 

bardziej zgodne z rzeczywistością niż rozumowanie tylu ludzi, którzy z uporem widzą w 

swoim Bogu jedynie dobroć, mądrość, zapobiegliwość, a nie chcą dostrzec, że ogrom 

istniejącego w świecie zła jest dziełem tej samej ręki, którą oni całują z uniesieniem? 

Rozdział LIV  

Nie, światem nie rządzi istota rozumna 

Logika oraz zdrowy rozsądek uczą nas, że jedynie na podstawie skutków można i należy 

wydawać sąd o przyczynie. Przyczyna tylko wówczas może uchodzić za niezmiennie dobrą, 

jeśli jej skutki są niezmiennie dobre, pożyteczne i przyjemne. Przyczyna, która tworzy i 

dobro, i zło, jest przyczyną raz dobrą, a raz złą. Ale logika teologii wywróciła to wszystko na 

opak. Według niej zjawiska natury, czyli skutki, które widzimy w świecie, świadczą o 



istnieniu przyczyny nieskończenie dobrej. Przyczyną tą jest Bóg. Mimo że ten świat jest pełen 

zła, mimo że bardzo często panuje w nim nieład, mimo że ludzie ustawicznie narzekają na 

prześladujący ich los, mimo to wszystko winniśmy być przekonani, iż są to skutki wywołane 

przez niezmiennie dobroczynną przyczynę. I wielu ludzi wierzy w to albo udaje, że wierzy! 

Wszystko, co się dzieje w świecie, dowodzi w sposób jak najbardziej oczywisty, że 

światem nie rządzi istota rozumna. O inteligencji jakiejś istoty możemy sądzić jedynie na 

podstawie tego, że używa środków odpowiednich do urzeczywistnienia wytkniętego celu. 

Celem Boga ma być szczęście naszego gatunku. A tymczasem ta sama konieczność kieruje 

losem wszystkich istot czujących, które się rodzą po to jedynie, ażeby znosić wiele cierpień, 

zaznać mało radości i umrzeć. Czara człowieka wypełniona jest radością i goryczą. Dobro 

istnieje zawsze obok zła, zamęt zastępuje porządek. Powstawaniu życia towarzyszy 

zniszczenie. Jeśli twierdzicie, że tajemnicze są zamiary Boga i niezbadane jego drogi, w 

takim razie nie jestem w stanie sądzić 0 boskiej inteligencji. 

Rozdział LV  

Boga nie można uważać za niezmiennego 

Twierdzicie, że Bóg jest niezmienny! Któż jest jednak sprawcą wiecznej niestałości w 

tym świecie, który uważacie za królestwo Boga? Czyż istnieje jakieś państwo podległe 

częstszym i okrutniejszym wstrząsom niż państwo tego nieznanego monarchy? Jakże Bogu 

niezmiennemu i dostatecznie potężnemu, aby mógł zabezpieczyć trwałość swoich dzieł, 

można przypisywać panowanie nad naturą, gdzie wszystko znajduje się w ustawicznej 

niepewności? Jeśli we wszystkich zjawiskach przychylnych memu gatunkowi przejawia się 

Bóg stały, to rękę jakiego Boga należy widzieć w ustawicznych niełaskach, które spadają na 

rodzaj ludzki? Grzechy nasze, powiadacie, zmuszają Boga do wymierzania nam kary. A ja 

wam odpowiem, że według was samych Bóg wcale nie jest niezmienny, skoro grzechy ludzi 

wpływają na zmianę jego stosunku do nich. Czyż istota, która to się gniewa, to uspokaja, 

może być zawsze jednakowa? 

Rozdział LVI  

Zło i dobro są koniecznymi skutkami przyczyn naturalnych. Czymże jest Bóg, który nic 

nie może w nich zmienić'? 

Wszechświat jest tylko tym, czym może być: wszystkie istoty obdarzone czuciem radują 

się i cierpią, to znaczy, doznają raz przyjemnych, raz nieprzyjemnych wzruszeń. Skutki te są 

konieczne i wypływają w sposób konieczny z przyczyn, które działają odpowiednio do 

swoich właściwości. Skutki te z konieczności podobają mi się lub nie podobają zależnie od 

mojej własnej natury. Natura ta zmusza mnie, bym jednych unikał i zwalczał je, a innych 

poszukiwał i pragnął. W świecie, gdzie wszystko jest konieczne, Bóg, który niczemu nie 

zapobiega i pozostawia rzeczy ich biegowi naturalnemu, nie jest niczym innym jak losem 

albo uosobioną koniecznością. Jest to Bóg głuchy, nie mogący w niczym zmienić ogólnych 



praw, którym sam podlega. Cóż mnie obchodzi nieskończona moc istoty, która raczy mi 

okazywać bardzo niewiele przychylności? W czym się przejawia nieskończona dobroć istoty 

obojętnej na mój los? Do czego może mi służyć przychylność istoty, która mogąc obdarzyć 

mnie nieograniczonym dobrem, nie użycza mi go nawet w ilości ograniczonej. 

Rozdział LVII  

0 marności pocieszeń teologicznych wobec zła tego świata. O złudnej nadziei na raj i 

życie przyszłe 

Kiedy pytamy, dlaczego w państwie dobrego Boga jest tylu nieszczęśliwych, pociesza się 

nas mówiąc, że świat doczesny jest zaledwie przejściem, które prowadzi człowieka do świata 

szczęśliwszego. Zapewnia się nas, że ziemia, na której żyjemy, jest miejscem próby. Zamyka 

się nam wreszcie usta tym argumentem, że Bóg nie mógł obdarzyć swoich tworów ani 

niewzruszonością, ani nieskończonym szczęściem, które są zarezerwowane dla niego 

jednego. Jakżeż zadowolić się tymi odpowiedziami? 

1° Rękojmią istnienia innego życia jest jedynie wyobraźnia ludzi, którzy zakładając to 

istnienie chcieli urzeczywistnić właściwe im pragnienie przetrwania, ażeby w ten sposób 

doznać kiedyś szczęścia trwalszego i pełniejszego niż to, którego doznają dzisiaj. 

2° Jakże pojąć to, że Bóg, który wszystko wie i powinien znać do głębi myśli i zamiary 

swoich stworzeń, potrzebuje jeszcze tylu prób, by się upewnić o ich skłonnościach. 

3° Według obliczeń naszych chronologów ziemia, którą zamieszkujemy, istnieje od 

sześciu czy siedmiu tysięcy lat. Przez ten czas narody doznawały ustawicznie różnych 

dotkliwych ciosów i klęsk. Historia przedstawia nam ludzkość we wszystkich czasach 

gnębioną i nękaną przez tyranów, zdobywców, bohaterów, przez wojny, powodzie, klęski 

głodu, epidemie itd. Czyż te długie doświadczenia mogą w nas wzbudzić jeszcze wiele 

zaufania do nieujawnionych zamiarów Boga? Czyż tyle nieszczęść może dawać nam wysokie 

wyobrażenie o losie, który dobry Bóg gotuje nam na przyszłość? 

4° Skóro Bóg, mimo że nie dał ludziom szczęścia nieograniczonego, jest tak dobrze do 

nas usposobiony, jak się to twierdzi, to czemu nie miałby uczynić nas szczęśliwymi w stopniu 

osiągalnym na tym padole dla istot ograniczonych? Czyż po to, by czuć się szczęśliwi, 

potrzebujemy szczęścia nieograniczonego lub boskiego? 

5° Skoro Bóg nie mógł uczynić ludzi szczęśliwszymi tu na ziemi, to cóż się stanie z 

nadzieją raju, gdzie wybranych czeka rzekomo szczęście niewypowiedziane? Skóro Bóg ani 

mógł, ani chciał usunąć zło na ziemi (jedyne to miejsce, które możemy znać), cóż nas 

upoważnia do nadziei, że będzie mógł i chciał usunąć zło z tego innego świata, o którym 

żadnego nie mamy pojęcia? 

Już ponad dwa tysiące lat temu mądry Epikur miał według Laktancjusza powiedzieć: 

„Albo Bóg chce zapobiec złu, lecz mu się to nie udaje. Albo może, lecz nie chce. Albo ani 

chce, ani może. Albo chce i może. Jeśli chce, a nie może, jest niemocen. Jeśli może, a nie 

chce, o każdą złośliwość można go posądzać. Jeśli ani chce, ani może, byłby jednocześnie i 

niemocen, i złośliwy, a więc nie byłby Bogiem. Jeśli chce i może, to skąd pochodzi zło, albo 

dlaczego mu Bóg nie zapobiega?” Od przeszło dwóch tysięcy lat najlepsze umysły oczekują 

rozsądnego rozwiązania tych trudności. A nasi uczeni w piśmie dowodzą, że nastąpi to 

dopiero w życiu przyszłym. 



Rozdział LVIII  

Inna, niemniej fantastyczna mrzonka 

Mówi się nam o rzekomej drabinie bytów. Czyni się przypuszczenia, że Bóg podzielił 

swoje stworzenia na różne grupy, w których każda istota doznaje tyle szczęścia, ile jest 

zdolna doznawać. Według tego fantastycznego pomysłu wszystkie istoty od ostrygi do 

niebiańskich aniołów osiągają szczęśliwość sobie właściwą. Rzeczywistość zaprzecza 

całkowicie tej wzniosłej mrzonce. Widzimy bowiem, że w naszym świecie wszystkie 

obdarzone czuciem istoty cierpią i żyją wśród niebezpieczeństw. Człowiek nie może kroku 

uczynić, aby nie ranić, nie niepokoić, nie miażdżyć mnóstwa istot żyjących, które na swej 

drodze spotyka. I sam na każdym kroku wystawiony jest na wiele przewidzianych i 

nieprzewidzianych niebezpieczeństw, które mogą spowodować jego zagładę. Czyż nie 

wystarczy sama myśl o śmierci, aby stracić równowagę ducha nawet pośród 

najradośniejszych uciech? Człowiek walczy z przeciwnościami przez całe swoje życie. W 

żadnej chwili nie ma pewności, czy ocali swoje istnienie, do którego jest tak bardzo 

przywiązany i które uważa za największy dar ofiarowany mu przez Boga. 

Rozdział LIX  

Teologia na próżno usiłuje wyzwolić swego Boga z wad człowieka: albo Bóg ten nie 

jest wolny, albo bardziej jest złośliwy niż dobry 

Świat, powiecie, jest tak doskonały, jak doskonały może być świat; a dlatego chociażby, 

że nie jest Bogiem, który go stworzył, musi posiadać wielkie zalety i wielkie wady. 

Odpowiem jednak, że skoro świat musiał z konieczności posiadać wielkie wady, to o wiele 

bardziej zgodne z naturą dobrego Boga byłoby nie tworzyć wcale świata, którego nie mógł 

uczynić w pełni szczęśliwym. Jeśli Bóg, który według waszych słów był w najwyższym 

stopniu szczęśliwy przed stworzeniem świata, mógł być nadal w najwyższym stopniu 

szczęśliwy nie tworząc świata, czemuż nie pozostał w spokoju? Dlaczego człowiek ma 

cierpieć? Dlaczego człowiek ma istnieć? Go za znaczenie ma istnienie człowieka dla Boga? 

Czy nie znaczy nic? Czy znaczy cokolwiek? Skoro nie jest ono dlań ani użyteczne, ani 

konieczne, czemuż nie pozostawił człowieka w nicości? A jeśli to istnienie jest mu konieczne 

do chwały, znaczy to, że potrzebował człowieka i że brakło mu czegoś, zanim człowiek 

powstał. Niezręcznemu robotnikowi można wybaczyć niedoskonałą robotę, bo on musi 

pracować gorzej lub lepiej, aby nie umrzeć z głodu. Robotnikowi można wybaczyć. Ale Bogu 

waszemu nigdy. Według was on sam sobie wystarcza: w takim razie dlaczego tworzy ludzi? 

Rozporządza według was wszystkim, czego potrzeba do uszczęśliwienia człowieka, to 

czemuż go nie uszczęśliwia? Wniosek oczywisty, że Bóg jest bardziej złośliwy niż dobry. 

Chyba, że zgodzicie się, iż Bóg wasz musiał uczynić to, co uczynił, nie mogąc postąpić 

inaczej. Tymczasem zapewniacie, że wasz Bóg jest wolny. Powiadacie także, iż jest 

niezmienny, chociaż tak jak wszystkie zmienne istoty tego świata kiedyś zaczynał i kiedyś 

przestawał przejawiać swoją potęgę. O teologowie! Daremnie usiłujecie wyzwolić waszego 

Boga ze wszystkich wad ludzkich. Jakaś cząstka ludzka tkwi jednak i w tym tak doskonałym 

Bogu. 



Rozdział LX  

Nie można wierzyć w Opatrzność boską ani w nieskończenie dobrego i potężnego 

Boga 

Czyż Bóg nie jest panem swoich łask? Czyż nie wolno mu dysponować swoim dobrem? 

Czyż nie może odebrać tego, co dał? Nie jest rzeczą tworu boskiego pytać Boga o powody, 

które kierują jego postępowaniem; może on dysponować według swojej woli dziełem 

własnych rąk. Jako absolutny władca śmiertelników, Bóg czyni ich szczęśliwymi lub 

nieszczęśliwymi zależnie od swojej fantazji. Oto odpowiedzi, które dają nam teologowie, by 

pocieszyć nas w nieszczęściach zsyłanych przez Boga. Odpowiemy im, że nieskończenie 

dobry Bóg nie byłby „panem swoich łask”, lecz sama jego natura zmuszałaby go do 

roztoczenia tych łask na jego stworzenia; odpowiemy im, że istota prawdziwie dobra nie 

uważałaby się za upoważnioną do powstrzymania się od czynienia dobra; odpowiemy im, że 

istota prawdziwie wspaniałomyślna nie odbiera tego, co daje, że człowiek, który tak 

postępuje, zwalnia innych od obowiązku wdzięczności i nie ma prawa uskarżać się, że 

otaczają go niewdzięcznicy. 

Jak pogodzić arbitralne i dziwne postępowanie, które teologowie przypisują Bogu, z 

religią, która zakłada, że między Bogiem a ludźmi istnieje obustronna ugoda lub wzajemne 

zobowiązania? Jeśli Bóg nie ma żadnych obowiązków względem swoich stworzeń, 

stworzenia te nie mogą także mieć żadnych obowiązków względem Boga. Ludzie uważają, że 

mają prawo spodziewać się, iż Bóg uczyni ich szczęśliwymi — na tym opiera się każda 

religia. Bóstwo bowiem zdaje się mówić: „Kochajcie mnie, uwielbiajcie mnie, bądźcie mi 

posłuszni, a uczynię was szczęśliwymi”. Ludzie zaś mówią, ze swej strony: „Uczyń nas 

szczęśliwymi, dotrzymaj swoich obietnic, a będziemy cię kochać i wielbić, będziemy 

posłuszni twoim prawom”. Czy Bóg nie łamie umowy, która służy za podstawę każdej religii, 

nie dbając o szczęście swych stworzeń, kierując się fantazją w rozdawaniu swych względów i 

łask i odbierając swoje dary? 

Słusznie powiada Cycero, że Bóg, który nie jest przyjemny człowiekowi, nie może być 

jego Bogiem.
1
 

Istotą bóstwa jest dobroć; człowiek poznaje ją jedynie poprzez dobrodziejstwa, jakich 

doświadcza; dla człowieka nieszczęśliwego nie ma dobroci boskiej i nie ma w ogóle bóstwa. 

Nieskończona dobroć nie może być ani stronnicza, ani wyłączna. Nieskończenie dobry Bóg 

winien uszczęśliwiać wszystkie swoje stworzenia; jedna jedyna nieszczęśliwa istota jest 

zaprzeczeniem bezgranicznej dobroci boskiej. Czyż podobna wyobrazić sobie, że 

nieskończenie dobry i potężny Bóg pozwoli na to, by cierpiał jeden bodaj człowiek? 

Cierpienia zwierzęcia czy najdrobniejszego owada są niezbitymi argumentami przeciw 

boskiej Opatrzności i jej nieskończonej dobroci. 

                                                 
1
 * Nisi Deus homini placnerit, Deus non erit. Nie można wierzyć w Opatrzność 



Rozdział LXI  

Dalszy ciąg 

Według teologów zmartwienia i bóle, jakich człowiek doznaje w tym życiu, są karami 

wymierzonymi przez bóstwo ludziom, którzy popełnili jakieś przewinienia. Ale dlaczego 

ludzie popełniają przewinienia? Jeśli Bóg jest wszechpotężny, mniej go kosztuje rozkazać, by 

wszystko w świecie było w porządku i by wszyscy jego poddani byli dobrzy, niewinni, 

szczęśliwi, niż rozkazać, by wszystko istniało. Czyż trudniej mu było dobrze wykonać swoje 

dzieło, niż wykonać je tak źle? Czyż dalsza jest droga od nieistnienia do istnienia rozumnego 

i szczęśliwego niż od nieistnienia do istnienia pozbawionego sensu i nędznego? 

Religia opowiada nam o piekle, tj. o okropnym miejscu, w którym Bóg mimo swojej 

dobroci skazuje na wieczyste męki bardzo wielu ludzi. Tak więc religia daje do zrozumienia, 

że uczyniwszy śmiertelników bardzo nieszczęśliwymi na tym świecie, Bóg będzie mógł 

uczynić ich jeszcze bardziej nieszczęśliwymi na tamtym! Na to odpowiada się zwykle, że 

wówczas dobroć Boga ustąpi miejsca jego sprawiedliwości. Lecz nie jest bezgraniczna 

dobroć, która ustępuje miejsca najstraszliwszemu okrucieństwu. Czyż można zresztą uważać 

za istotę niezmienną Boga, który był bezgranicznie dobry i staje się bezgranicznie zły? I czy 

znajdziemy bodaj cień miłosierdzia i dobroci u Boga, który jest pełen nieubłaganego 

okrucieństwa? 

Rozdział LXII  

Teologia czyni ze swego Boga szalonego, niesprawiedliwego, złośliwego i okrutnego 

potwora, istotę, w najwyższym stopniu zasługującą na nienawiść 

Sprawiedliwość boska, taka, jaką ją malują nasi uczeni, jest zaiste cechą, która może 

obudzić miłość do bóstwa! Według pojęć nowoczesnej teologii wydaje się oczywiste, że Bóg 

stworzył większość ludzi jedynie po to, ażeby skazać ich na wieczyste męki. Czyż zgodnie z 

zasadami dobroci, rozsądku i sprawiedliwości nie należałoby raczej stworzyć tylko kamienie 

lub rośliny i nie tworzyć wcale istot obdarzonych wrażliwością, niż powoływać do życia 

ludzi, których postępowanie na tym świecie może ściągnąć na nich wieczyste kary na 

tamtym? 

Nie za istotę doskonałą można uważać Boga, który okazał się dość przewrotny i złośliwy, 

by stworzyć jednego człowieka a następnie wystawić go na niebezpieczeństwo wiecznego 

potępienia, lecz za szalonego, niesprawiedliwego, złośliwego i okrutnego potwora. 

Teologowie nie stworzyli bynajmniej obrazu doskonałego Boga, wprost przeciwnie, jest on 

najbardziej niedoskonałą z istot. 

Według pojęć teologicznych Bóg podobny jest do tyrana, który rozkazawszy wyłupić 

oczy większości swoich niewolników zamyka ich w lochu i zabawia się obserwowaniem ich 

incognito przez mały otwór. W ten sposób ma możność wymierzania okrutnych kar tym, 

którzy wpadają na innych chodząc, wynagradza zaś wspaniale i pozostawia przy życiu 

nielicznych, którzy zdołali zręcznie wyminąć swoich towarzyszy. Oto jakie wyobrażenie o 

bóstwie nasuwa nam dogmat nieuzasadnionej predestynacji. 



Ludzie wychodzą z siebie powtarzając nam, iż Bóg jest nieskończenie dobry, rzecz to 

jednak oczywista, że w gruncie rzeczy nie mogą sami w to wierzyć. Jak można kochać to, 

czego się nie zna? Jak można kochać istotę, myśl o której budzi jedynie niepokój i zamęt? Jak 

można kochać istotę, której imię wywołuje jedynie uczucie nienawiści? 

Rozdział LXIII  

Każda religia usiłuje wywołać niski i przesadny lęk przed bóstwem 

Wielu ludzi czyni subtelne rozróżnienie między prawdziwą religią a przesądem. Mówią, 

że przesąd to niski i przesadny łęk przed bóstwem, że człowiek prawdziwie religijny pokłada 

całą swą ufność w Bogu i szczerze go kocha, człowiek zaś przesądny widzi w nim jedynie 

wroga, jest pełen nieufności i wyobraża go sobie jako gniewnego i okrutnego tyrana, który 

skąpi swych łask, a nie szczędzi kar. Czyż każda religia nie daje nam w gruncie rzeczy tego 

samego pojęcia o Bogu? Mówi się nam bowiem, że Bóg jest bezgranicznie dobry, a 

jednocześnie ciągle się powtarza, że bardzo jest łatwo narazić się na jego gniew, że niewielu 

łudzi korzysta z jego łask i że surowe kary spadają na tych, którym łask «swych nie raczył 

udzielić. 

Rozdział LXIV  

Nie ma żadnej istotnej różnicy między religią a najbardziej ponurymi i niewolniczymi 

przesądami 

Jeśli tworzymy sobie wyobrażenie o Bogu na podstawie istoty otaczających nas rzeczy, w 

których znajdujemy pomieszanie dobra i zła, Bóg ten, zgodnie z dobrem złem, których 

doznajemy, musi z natury wydawać się nam kapryśny, niestały, raz dobry, raz zły. Toteż 

zamiast miłości budzi w sercach naszych nieufność, lęk i niepewność. Nie ma więc istotnej 

różnicy między naturalną religią a najbardziej ponurymi i niewolniczymi przesądami. Teista 

widzi Boga wyłącznie od pięknej strony, człowiek przesądny dostrzega w nim tylko ohydę. 

Szaleństwo pierwszego jest wesołe, szaleństwo drugiego — ponure. Lecz obaj jednakowo 

bredzą. 

Rozdział LXV  

Według wytworzonego przez teologię wyobrażenia o bóstwie miłość Boga jest rzeczą 

niemożliwą 

Jeśli czerpię moje wyobrażenie o Bogu z teologii, Bóg ukazuje mi się pod postacią 

całkowicie wykluczającą miłość. Ludzie pobożni, którzy twierdzą, że szczerze kochają swego 



Boga, są kłamcami lub szaleńcami widzącymi go tylko z profilu; nie można bowiem kochać 

istoty, której obraz budzi strach, a wyroki — przerażenie. Jak myśleć bez trwogi o Bogu tak 

okrutnym podobno, że może nas skazać na potępienie? 

I niech nam nikt nie mówi o synowskiej bojaźni albo o pełnym czci i zabarwionym 

miłością lęku jako o uczuciach, które ludzie powinni żywić względem swego Boga. Syn nie 

może w żadnym wypadku kochać ojca, jeśli wie, że tamten w okrucieństwie swoim nie cofnie 

się przed zadaniem mu najbardziej wymyślnych męczarni, aby go ukarać za najdrobniejsze 

błędy i wykroczenia. W sercu żadnego człowieka na ziemi nie może się tlić nawet iskierka 

miłości do Boga, który zadaje bezgraniczne w trwaniu i gwałtowności kary 

dziewięćdziesięciu dziewięciorgu ze swoich dzieci na sto. 

Rozdział LXVI  

Przez wymysł dogmatu wieczystej kary piekła teologowie uczynili ze swego Boga istotę 

wstrętną, gorszą niż najgorsi z ludzi, przewrotnego i okrutnego tyrana działającego 

bez celu i dla samej tylko przyjemności 

Wynalazcy dogmatu wieczystej kary piekła uczynili z Boga, którego nazywają dobrym, 

najwstrętniejszą z istot. Okrucieństwo ludzkie jest najwyższym stopniem złości. Nie ma 

wrażliwego człowieka, który by nie był poruszony i wzburzony na samo opowiadanie o 

mękach, zadawanych największemu nawet złoczyńcy, lecz daremne albo bezpodstawne 

okrucieństwo oburza jeszcze mocniej. Najbardziej żądni krwi tyrani, tacy jak Kaligula, Neron 

lub Domicjan, męcząc swoje ofiary i urągając ich cierpieniom mieli ku temu przynajmniej 

jakieś powody: było to własne ich bezpieczeństwo, szaleńcza żądza zemsty, zamiar 

przerażenia ludzi mrożącymi krew w żyłach przykładami, wywołana próżnością chęć 

okazania swojej potęgi lub pragnienie zaspokojenia barbarzyńskiej ciekawości. Czyż jakiś 

Bóg może działać z tych powodów? Dręcząc ofiary swego gniewu karze istoty, które nie 

mogą ani zagrażać jego niewzruszonej mocy, ani mącić jego niezmiennej szczęśliwości. Z 

drugiej zaś strony kary pozagrobowe nie są pożyteczne dla żywych, którzy nie mogą ich 

widzieć; te kary nie są również pożyteczne dla potępionych, skoro nie mogą się nawrócić w 

piekle i skoro minęły czasy litości. Z czego wynika, że mszcząc się wiecznie Bóg ma na celu 

tylko zabawę i drwinę ze słabości swoich stworzeń. 

Wzywam na świadka cały rodzaj ludzki. Czy istnieje w przyrodzie człowiek tak okrutny, 

że z zimną krwią chce dręczyć, nie powiem już swego bliźniego, ale jakiekolwiek stworzenie 

obdarzone czuciem, nie mając na względzie korzyści własnej, nie działając przez ciekawość i 

nie narażając się na żadne ryzyko? Będziecie musieli, o teologowie, wyciągnąć stąd wniosek, 

że — według waszych własnych zasad — Bóg jest nieskończenie gorszy od najgorszych z 

ludzi. 

Powiecie mi może, że za nieskończenie wielką obrazę należą się nieskończone kary. A ja 

wam powiem, że nie można obrazić Boga, którego szczęście jest bezgraniczne; powiem 

ponadto, że obelga istot skończonych nie może być nieskończona; powiem jeszcze, że Bóg, 

który nie chce, by go obrażano, nie może zgodzić się, by obelgi jego stworzeń trwały 

wiecznie; powiem wreszcie, że bezgranicznie dobry Bóg nie może być bezgranicznie okrutny 

i obdarzać stworzeń swoich wiecznym trwaniem jedynie po to, by mieć przyjemność 

wiecznego ich dręczenia. 



Zaiste tylko najdziksze barbarzyństwo, największe oszustwo i najbardziej ślepa żądza 

władzy mogły wymyślić dogmat wieczystych kar. Gdyby istniał Bóg, którego można obrazić, 

któremu można bluźnić, nie byłoby na ziemi większych bluźnierców niż ludzie mający 

śmiałość twierdzić, iż ten Bóg jest aż tak przewrotnym tyranem, że lubuje się przez całą 

wieczność w daremnym dręczeniu swoich słabych stworzeń. 

Rozdział LXVII  

Teologia nie jest niczym innym jak splotem jaskrawych sprzeczności 

Twierdzić, że czynności ludzi mogą obrazić Boga, to niweczyć wszystkie te pojęcia o 

nim, które się nam usilnie wpaja. Utrzymywać, że człowiek może zakłócić porządek 

wszechświata, zapalić błyskawicę w dłoni swego Boga i pokrzyżować jego plany, to mówić, 

że człowiek jest silniejszy od swego Boga, że jest panem jego woli i że od człowieka zależy 

zmiana dobroci boskiej i przekształcenie jej w okrucieństwo. Teologia niszczy ustawicznie 

jedną ręką to, co buduje drugą. Jeśli każda religia opiera się na Bogu, którego gniew to 

wybucha, to się uspokaja, każda religia opiera się na jaskrawej sprzeczności. 

Wszystkie religie zgodnie wynoszą w pochwałach bezgraniczną mądrość i potęgę boską, 

lecz w postępowaniu Boga, które nam wykładają, widzimy tylko nieostrożność, brak 

przezorności, słabość i szaleństwo. Mówi się, że Bóg stworzył świat dla siebie; a jak dotąd nie 

udało mu się nigdy osiągnąć, by go odpowiednio czczono! Bóg stworzył ludzi, by mieć na 

swych ziemiach poddanych składających mu hołdy; tymczasem widzimy ciągle ludzi 

powstających przeciw niemu! 

Rozdział LXVIII  

Rzekome dzielą Boga nie świadczą bynajmniej o tym, co się, zwykle nazywa 

doskonałością boską 

Ciągle się nam wychwala doskonałość boską, a jak tylko prosimy o jej dowody, wskazuje 

się dzieła, w których podobno ta doskonałość została zapisana niezatartymi zgłoskami. 

Tymczasem wszystkie te dzieła są niedoskonałe i nietrwałe. Człowiek, uważany ciągle za 

arcydzieło stworzenia, za najcudowniejsze dzieło boskie, jest pełen niedoskonałości, które 

czynią go przykrym dla oczu wszechpotężnego mistrza, jego stwórcy. Zdumiewające to 

dzieło wywołuje niekiedy u swego stwórcy takie oburzenie i taki, wstręt, że Bóg musi je 

rzucić na spalenie. Jeśli więc najrzadsze dzieło bóstwa jest niedoskonałe, skąd mamy sądzić o 

doskonałości Boga? Czyż dzieło, z którego jego twórca jest tak mało zadowolony, może 

obudzić podziw dla zręczności mistrza? Natura fizyczna człowieka jest narażona na tysiące 

kalectw, na niezliczone choroby, na śmierć; jego natura moralna jest pełna wad, a tymczasem 

ileż uczyniono wysiłków, by przekonać nas, że jest on najpiękniejszym dziełem 

najdoskonalszej istoty. 



Rozdział LXIX  

Doskonałość Boga nie objawia się bynajmniej bardziej widomie w rzekomym 

stworzeniu aniołów, czystych duchów 

Bogu, gdy stwarzał niegdyś istoty doskonalsze od ludzi, nie powiodło się podobno lepiej i 

nie złożył on bynajmniej wówczas bardziej przekonywających dowodów swojej 

doskonałości. Czyż nie spotykamy w wielu religiach aniołów, duchów czystych, które, 

zbuntowawszy się przeciwko swemu panu, usiłowały zrzucić go z tronu? Bóg zamierzył 

szczęście i aniołów, i ludzi, ale nigdy nie potrafił uszczęśliwić ani jednych, ani drugich. 

Zamiarom doskonałego stwórcy zawsze sprzeciwiały się pycha, złośliwość, grzech i 

niedoskonałość jego tworów. 

Rozdział LXX  

Teologia głosi wszechmoc swojego Boga, a ustawicznie ukazuje jego niemoc 

Wszystkie religie najwyraźniej opierają się na zasadzie: człowiek planuje, a Bóg 

dysponuje. Wszystkie teologie świata ukazują nam nierówną walkę, która się toczy między 

Bogiem z jednej a jego tworami z drugiej strony. Bóg nigdy nie wychodzi z niej zwycięsko. 

Mimo całej swojej wszechmocy nie potrafi osiągnąć tego, by dzieła jego rąk odpowiadały 

jego zamiarom. A już szczytem niedorzeczności jest religia, która utrzymuje, że Bóg sam 

poniósł śmierć dla oczyszczenia ludzkiego rodzaju. I mimo tej śmierci ludzie nie są tacy, 

jakimi Bóg chciałby ich widzieć! 

Rozdział LXXI  

Według wszystkich religijnych systemów świata Bóg ma być najbardziej kapryśną i 

nierozumną z istot 

Nie ma nic bardziej dziwacznego od roli, którą w każdym kraju teologia każe odgrywać 

bóstwu. Gdyby istniało ono rzeczywiście, należałoby je uważać za najbardziej kapryśną i 

nierozumną z istot. Należałoby sądzić, że Bóg po to jedynie stworzył świat, aby mieć scenę 

dla tych nie przynoszących mu zaszczytu wojen, które toczy ze swoimi tworami, że aniołów, 

łudzi, szatanów i złe duchy stworzył po to jedynie, aby mieć przeciwników, na których 

mógłby wypróbować swoją móc. Daje im swobodę obrażania go, dość sprytu, aby mogły 

pokrzyżować jego plany, i tyle uporu, aby mu się nigdy nie poddawały: a wszystko to dla 

własnej przyjemności; chce bowiem gniewać się, uspokajać się, godzić się i naprawiać nieład, 

które one sprawiły. Ileż trudu oszczędziłby sobie Bóg, z iluż kłopotów wybawiłby 

przynajmniej swoich teologów, gdyby uczynił swoje twory takimi, jakimi być powinny, by 

mu się podobać. 



Zgodnie ze wszystkimi religijnymi systemami świata Bóg wydaje się zajęty wyłącznie 

sprawianiem sobie samych przykrości. Postępuje jak owi szarlatani, którzy zadają sobie sami 

ciężkie rany, aby mieć sposobność do przekonywania publiczności o skuteczności swoich 

maści. Nie widzieliśmy dotychczas, aby Bóg potrafił wyleczyć się całkowicie ze zła, które za 

jego zezwoleniem zadają mu ludzie. 

Rozdział LXXII  

Absurdem jest twierdzić, że zło nie pochodzi od Boga 

Bóg jest twórcą wszystkiego. A tymczasem zapewnia się nas, że zło nie pochodzi od 

Boga. Skądże więc przybywa?… 

Od ludzi? A któż stworzył ludzi? Bóg. A więc zło pochodzi od Boga. Gdyby nie uczynił 

ludzi takimi, jakimi są, nie istniałyby w świecie zło moralne i grzech. Boga należy obwiniać o 

to, że człowiek jest tak przewrotny. Z mocy złoczynienia i obrażania Boga, którą człowiek 

posiada, wynika bezwzględnie, że Bóg chce być obrażany i że tworząc człowieka Bóg 

postanowił, by zło przez człowieka się stawało: w innym bowiem razie człowiek byłby 

skutkiem przeciwnym przyczynie, która obdarzyła go istnieniem. 

Rozdział LXXIII  

Przypisywana Bogu znajomość przyszłości dawałaby ludziom, których Bóg karze za 

przewiny, prawo do skargi na jego okrucieństwo 

Przypisuje się Bogu zdolność przewidywania, czyli wiedzę o tym, co się ma w świecie 

zdarzyć. Lecz ta znajomość przyszłości nie przysparza mu sławy ani nie chroni go od 

zarzutów, które ludzie mają prawo mu czynić. Jeśli Bóg posiada znajomość przyszłości, to 

czyż nie powinien był przewidzieć upadku swoich tworów, które przeznaczył do szczęścia? 

Jeśli zarządzeniami swoimi postanowił dopuścić do tego upadku, to bez wątpienia chciał, aby 

miał on miejsce, w przeciwnym bowiem razie byłoby się to nie stało. Jeśli Bóg z konieczności 

albo przymusu znał z góry grzechy swoich stworzeń, można byłoby przypuszczać, że 

poczucie sprawiedliwości zmusiło go do ukarania winnych. Skóro jednak Bóg ma zdolność 

przewidywania i moc ustanawiania wszystkiego z góry, czyż nie od niego zależało, by nie 

narzucać samemu sobie tak okrutnych praw? Czy nie mógł przynajmniej nie tworzyć istot, 

które musiałby karać i unieszczęśliwiać na mocy późniejszych swych wyroków? Obojętne 

jest bowiem, czy to na skutek wcześniejszego wyroku Boga, wyniku jego wszechwiedzy, czy 

też wyroku późniejszego, wyniku jego sprawiedliwości, ludzie są szczęśliwi lub 

nieszczęśliwi. Czyż zastosowanie wyroków boskich zmienia w czymkolwiek los 

nieszczęśliwych? Czyż nie mają prawa skarżyć się, że Bóg wydarł ich nicości mogąc 

doskonale ich tam pozostawić, chociaż wiedział, że wcześniej czy później będzie musiał 

ukarać ich w imię sprawiedliwości? 



Rozdział LXXIV  

Niedorzeczność teologicznych bajek o grzechu pierworodnym i szatanie 

Człowiek, powiadacie, wychodząc z rąk Boga był czysty, niewinny i dobry, a zepsucie, 

któremu ulegała jego natura, jest karą za grzech. — Natura człowieka nie była jednak 

doskonała, skóro mógł on zgrzeszyć po wyjściu z rąk boskich. Czemuż Bóg pozwolił, aby 

człowiek zgrzeszył i aby jego natura uległa zepsuciu? Czemuż Bóg wystawił go na próbę 

pokusy, skóro dobrze wiedział, że będzie zbyt słaby, aby się oprzeć kusicielowi? Czemuż Bóg 

stworzył szatana, złego ducha, kusiciela? Czemuż Bóg, tak dobrze życząc rodzajowi 

ludzkiemu, nie zniszczył raz na zawsze tylu złych duchów, które z natury swojej są wrogami 

naszego szczęścia? Albo raczej czemu Bóg stworzył złe duchy, których przewagę i straszliwe 

oddziaływanie na cały rodzaj ludzki musiał przewidywać? Jakiż wreszcie los sprawił, że we 

wszystkich religiach świata zło ma tak wielką przewagę nad dobrem, czyli nad bóstwem? 

Rozdział LXXV  

Diabeł podobnie jak religia wymyślony został dla wzbogacenia księży 

Znana jest naiwność pewnego włoskiego mnicha, która pięknie świadczy o dobroci jego 

serca. Poczciwina ten kiedyś podczas kazania uważał za swój obowiązek oznajmić 

słuchaczom, że dzięki łasce niebios rozmyślania jego nie mógł stworzyć ludzi bezgrzesznych, 

czyli takich, którzy by nigdy nie nadużyli swojej wolności, aby wyrządzać zło? Skóro 

wybrańcy są niezdolni do popełnienia grzechu w niebie, to czyż Bóg nie mógł był uczynić 

ludzi niezdolnymi do grzechu na ziemi? 

Rozdział LXXVII  

Niedorzecznością jest twierdzenie, że postępowanie Boga musi być dla człowieka 

tajemnicą i że człowiek nie ma prawa badać go i osądzać 

Wmawia się nam ustawicznie, iż ogromna odległość, która dzieli Boga od ludzi, sprawia, 

że postępowanie tego Boga musi być dla nas tajemnicą i że nie możemy rościć sobie prawa 

do zadawania pytań naszemu panu. Czyż odpowiedź taka może nas zadowalać? Skoro idzie, 

jak powiadacie, o moje szczęście wieczne, to czyż nie mam prawa badać postępowania nawet 

samego Boga? Ludzie ulegają władzy Boga jedynie dlatego, że mają nadzieję na przyszłe 

szczęście. Despota, któremu ludzie ulegają jedynie ze strachu, pan, do którego nie wolno się 

zwracać z pytaniami, władca całkowicie nieprzystępny nie mogą zasługiwać na hołd istot 

obdarzonych inteligencją. Jeśli postępowanie Boga jest dla mnie tajemnicą, postępowanie to 

mnie nie dotyczy. Człowiek nie może ani czcić, ani podziwiać, ani szanować, ani naśladować 

postępowania, które jest całkowicie niemożliwe do pojęcia lub najczęściej wzbudza 



oburzenie. Chyba że się przyjmie, że należy czcić to wszystko, czego nie można poznać, i że 

wszystko to, czego się nie rozumie, staje się tym samym godne podziwu. 

O kapłani! Wmawiacie nam ustawicznie, że zamiary Boga są nieprzeniknione, że drogi 

jego nie są naszymi drogami, że myśli jego nie są naszymi myślami, że szaleństwem jest żalić 

się na jego zarządzenia, których powody i sprężyny są nam całkowicie nieznane, że 

zuchwalstwem jest uważać jego wyroki za niesprawiedliwe dlatego, że są dla nas 

niezrozumiałe. Czyż nie widzicie jednak, że rozumując w ten sposób, własnymi rękami 

burzycie wszystkie wasze głębokie systemy, mające na celu jedynie wyjaśnienie nam dróg 

bóstwa, które to drogi określacie jako nieprzeniknione? Czyżbyście przeniknęli te wyroki, 

drogi i zamiary? Nie ośmielacie się tego twierdzić, a choćbyście nawet mędrkowali bez 

końca, nie zrozumiecie ich lepiej od nas. Jeśli przypadkiem znacie plany Boga, które każecie 

nam podziwiać, podczas gdy wielu uważa je za niegodne istoty sprawiedliwej, dobrej, 

rozumnej i rozsądnej, nie mówcie nam już, że plany te są nieprzeniknione. Jeśli ich nie znacie, 

podobnie jak my ich nie znamy, bądźcie nieco wyrozumialsi dla tych, którzy naiwnie 

przyznają, że nic w nich nie pojmują lub nie znajdują w nich nic boskiego. Przestańcie 

prześladować za przekonania, o których sami nie macie żadnego pojęcia. Przestańcie szarpać 

się wzajemnie za mrzonki i przypuszczenia, którym wszystko zda się przeczyć. Mówcie nam 

o rzeczach zrozumiałych i rzeczywiście użytecznych człowiekowi. I nie mówcie już więcej o 

nieprzeniknionych zamiarach jakiegoś Boga, gdyż potraficie jedynie bełkotać i przeczyć 

sobie. 

Teologowie opowiadają nam bez przerwy o niezmierzonych głębiach boskiej mądrości, 

zabraniają zgłębiać przepaście, nazywają bezczelnością wzywanie Boga przed sąd naszego 

lichego rozumu, a zbrodnią osądzanie naszego władcy. Postępując w ten sposób zdradzają 

jedynie zakłopotanie, w jakie wprawia ich zdanie sprawy z boskiego postępowania, które 

uważają za cudowne dlatego tylko, że sami nie są w stanie go pojąć. 

Rozdział LXXVIII  

Absurdem jest nazywać Bogiem sprawiedliwości i dobroci istotę, która zsyła 

nieszczęścia zarówno na dobrych, jak i na złych, zarówno na niewinnych, jak i na 

winnych. Niedorzecznością jest wymagać od nieszczęśliwych, aby pociechę na swój zły 

los znajdowali w ramionach tego, kto tego losu jest sprawcą 

Cierpienie fizyczne uchodzi powszechnie za karę za grzechy. Klęski, choroby, głód, 

wojny, trzęsienia ziemi są to środki, które służą Bogu do karania przewrotnych ludzi. 

Przypisuje się więc to zło surowości sprawiedliwego i dobrego Boga. A tymczasem czyż nie 

widzimy, że plagi te spadają bez różnicy na dobrych i na złych, na bezbożnych i na czczących 

Boga, na winnych i na niewinnych? Jakże postępowanie takie może wywoływać uwielbienie 

dla sprawiedliwości i dobroci istoty, której samo pojęcie ma nieść pociechę tym ludziom 

nieszczęśliwym? Umysł tych nieszczęśliwców musiał z pewnością ulec zaćmieniu pod 

wpływem spadających na nich nieszczęść, skóro zapominają, że ich Bóg jest panem rzeczy i 

jedynym sprawcą zdarzeń tego świata. Czyż nie powinni właśnie obrócić się przeciwko niemu 

za nieszczęścia, które ich spotkały, miast szukać pociechy w jego ramionach? Ojcze 

nieszczęśliwy! Na łonie Opatrzności pocieszasz się po stracie ukochanego dziecka lub 

małżonki, która dawała ci szczęście! Niestety! Czyż nie widzisz, że to twój Bóg je zabił? 

Twój Bóg sprawił twoją niedolę, a ty chcesz, by twój Bóg dał ci ukojenie w okrutnych 



ciosach, które ci zadał! 

Fantastyczne i nadnaturalne twierdzenia teologii doprowadziły do zamętu w ludzkim 

umyśle i do takiego pomieszania pojęć najbardziej prostych, jasnych i naturalnych, że ludzie 

pobożni, niezdolni do oskarżania Boga o złośliwość, przyzwyczaili się uważać najcięższe 

ciosy życia za niewątpliwe dowody niebiańskiej dobroci. Są przygnębieni? Nakazuje się im 

wierzyć, że Bóg ich kocha, że Bóg ich nawiedza, że Bóg chce ich doświadczyć. I tak religii 

udało się zło przemienić w dobro! Pewien niedowiarek mówił nie bez racji: „Jeśli Bóg tak się 

obchodzi z tymi, których kocha, prószę go bardzo usilnie, aby o mnie nie myślał”. 

Ludzie musieli urobić sobie o swoim Bogu, którego nazywają dobrym, bardzo ponure i 

okrutne pojęcie, ażeby najstraszliwsze klęski i najbardziej dotkliwe nieszczęścia mogły 

uchodzić w ich oczach za oznaki boskiej przychylności! Czyż bowiem szatan, duch zła, 

mógłby być bardziej pomysłowy w prześladowaniu swoich wrogów, niż bywa Bóg dobroci, 

który tak często daje odczuć najdroższym swym przyjaciołom swoją surowość? 

Rozdział LXXIX  

Bóg karzący błędy, do których mógłby nie dopuścić, jest szaleńcem, w którym się łączą 

niesprawiedliwość i głupota 

Cóż powiedzielibyśmy o ojcu, który według powszechnych zapewnień troszczy się bez 

wytchnienia o życie i zdrowie swoich słabych i nieporadnych dzieci, gdyby pozostawił im 

jednak zupełną swobodę błądzenia wśród skał, przepaści i wód, gdyby powstrzymywał ich 

tylko — i to bardzo rzadko — przed uleganiem niepohamowanym żądzom, gdyby pozwalał 

im władać morderczą bronią bez zachowania żadnych środków ostrożności narażając się na 

ciężkie kalectwo? Cóż myślelibyśmy o tymże ojcu, gdyby zamiast winić samego siebie za 

nieszczęścia, które spadły na jego biedne dzieci, karał je w sposób najbardziej 0krutny za 

nieszczęśliwe wypadki, którym uległy? Powiedzielibyśmy z całkowitą słusznością, że ojciec 

ten jest szaleńcem równie niesprawiedliwym jak głupim. 

Bóg karzący za błędy, do których mógłby nie dopuścić, jest istotą pozbawioną mądrości, 

dobroci i sprawiedliwości. Bóg przewidujący zapobiegłby złu i tym samym nie musiałby za 

nie karać. Bóg dobry nie karałby za słabości wiedząc, że leżą one w naturze ludzkiej. Bóg 

sprawiedliwy stworzywszy człowieka nie karałby go za to, iż nie stworzył go dostatecznie 

silnym, by mógł oprzeć się swoim pragnieniom. W karaniu słabości objawia się najbardziej 

niesprawiedliwa z tyranii. Czyż nie jest oszczerstwem twierdzenie, że sprawiedliwy Bóg 

karze ludzi już w życiu doczesnym? Jakże mógłby karać istoty, których poprawa od niego 

jedynie zależy i które dopóty nie mogą postępować inaczej, niż postępują, dopóki nie dostąpią 

łaski? 

Według zasad samych teologów człowiek w obecnym swoim stanie zepsucia może czynić 

jedynie zło, gdyż bez łaski boskiej nie ma nigdy dość sił, aby czynić dobro. A skóro natura 

człowieka pozostawiona sama sobie lub pozbawiona pomocy boskiej skłania go 

nieodwołalnie do zła, cóż dzieje się z jego wolną wolą? W myśl takich zasad człowiek nie 

może mieć ani zasługi, ani winy. Nagradzając człowieka za dobro, które czyni, Bóg 

nagradzałby tylko samego siebie. Karząc człowieka za zło, które czyni, Bóg karałby go za to, 

że nie dał mu łaski, bez której niemożliwością jest, aby postępował lepiej. 



Rozdział LXXX  

Wolna wola jest urojeniem 

Teologowie twierdzą bez przerwy, że człowiek jest wolny, tymczasem wszystkie ich 

zasady zmierzają jedynie do zniszczenia ludzkiej wolności. Pragnąc usprawiedliwić bóstwo, 

oskarżają je w istocie o najczarniejszą z niesprawiedliwości. Zakładają, że bez łaski człowiek 

jest skazany na czynienie zła, a zapewniają, że Bóg ukarze go za to, iż nie dał mu łaski 

niezbędnej do czynienia dobra. 

Wystarczy chwila zastanowienia, by przyznać, że wszystkie czynności człowieka są 

niezależne od niego, że jego wolna wola jest przywidzeniem nawet w systemacie teologów. 

Czyż zależy to od człowieka, aby narodził się albo się nie narodził z tych czy innych 

rodziców? Czyż od człowieka zależy, by przyjął poglądy swoich rodziców i nauczycieli albo 

ich nie przyjął? Czyż zależałoby ode mnie, bym został chrześcijaninem, gdybym za rodziców 

miał pogan albo muzułmanów? Tymczasem poważni uczeni w piśmie zapewniają nas, że Bóg 

sprawiedliwy potępi bezlitośnie wszystkich, których nie obdarzył łaską poznania religii 

chrześcijańskiej! 

Narodziny człowieka nie zależą bynajmniej od jego wyboru; nie pytano go czy chce, czy 

nie chce przyjść na świat. Natura nie zapytała go o zdanie w sprawie wyboru kraju i 

rodziców, których mu dała. Idee i poglądy, które nabył, pojęcia prawdziwe albo fałszywe są 

koniecznymi i niezależnymi od niego owocami wychowania, które otrzymał i którego 

bynajmniej nie wybierał. Jego namiętności i pragnienia są koniecznym następstwem 

skłonności, którymi natura go obdarzyła, i pojęć, które mu wdrożono. Przez całe życie 

człowieka jego stosunki, przyzwyczajenia, interesy, przyjemności, rozmowy i myśli, które 

mimo jego woli w umyśle się jawią, jednym słowem niezliczona mnogość całkowicie od 

niego niezależnych zdarzeń i przypadków, decyduje o jego postanowieniach i uczynkach. 

Niezdolny do przewidywania przyszłości człowiek nie wie, ani co będzie chciał, ani co uczyni 

za chwilę. Człowiek przybywa do kresu życia nie będąc ani przez chwilę wolny od urodzenia 

aż do śmierci. 

Człowiek, powiecie, chce, rozważa, wybiera, decyduje. I z tego wnioskujecie, że jego 

czyny są wolne. To prawda, że człowiek chce, ale nie jest on panem swojej woli i swoich 

pragnień. Może jedynie pragnąć i chcieć tego, co uważa za korzystne dla siebie. Nie może 

kochać bólu i nienawidzieć przyjemności. Człowiek, powie ktoś, przekłada niekiedy ból nad 

przyjemność. Lecz wybiera ból przejściowy, gdyż w ten sposób zamierza zapewnić sobie 

przyjemność większą lub bardziej trwałą. W tym wypadku myśl o zdobyciu większego dobra 

skłania go do wyrzeczenia się dobra mniejszego. 

To nie kochanek daje swojej ukochanej rysy twarzy, które go zachwycają. Nie jest więc 

panem kochania albo niekochania przedmiotu swojej miłości. Nie jest panem ani wyobraźni, 

ani namiętności, które nim władają. Z czego wynika oczywiście, że człowiek nie jest panem 

swojej woli i pragnień, które w jego duszy powstają niezależnie od niego. Powiecie pewnie: 

człowiek może opierać się swoim pragnieniom, jest więc wolny. Człowiek opiera się swoim 

pragnieniom wówczas, gdy bodźce, które go odpychają od jakiegoś przedmiotu, są silniejsze 

od bodźców, które go doń przyciągają. Lecz wtedy opór jego jest uwarunkowany 

koniecznością. Człowiek, w którym łęk przed utratą honoru jest większy niż miłość 

pieniędzy, oprze się z konieczności pragnieniu zagarnięcia cudzego dobra. 

Czyż nie jesteśmy wolni, kiedy zastanawiamy się? Czyż jednak jest się panem własnej 

wiedzy lub niewiedzy, pewności czy wątpliwości? Zastanawianie się jest właśnie 

nieuniknionym skutkiem niepewności co do następstw naszych postępków. Z chwilą gdy 



jesteśmy albo sądzimy, że jesteśmy pewni tych następstw, musimy powziąć decyzję. I 

wówczas działamy w sposób konieczny wedle swojego, słusznego czy niesłusznego sądu. 

Nasze, sądy, prawdziwe czy fałszywe, nie są wolne. One są w sposób konieczny określone 

jakimiś ideami, które otrzymaliśmy i które nasz umysł uformowały. 

Człowiek nie jest bynajmniej wolny w dokonaniu wyboru. Jest on oczywiście zmuszony 

wybrać to, co uważa za najbardziej dla siebie pożyteczne albo przyjemne. Nie jest wolny 

wówczas także, kiedy wstrzymuje się od dokonania wyboru. Musi wstrzymać się do chwili, 

kiedy pozna albo kiedy wydawać mu się będzie, że poznał, właściwości przedmiotów, między 

którymi ma dokonać wyboru, lub do chwili, kiedy rozważy następstwa swoich postępków. 

Człowiek, powiecie, w każdej chwili decyduje się na czynności, o których wie, że są dlań 

szkodliwe. Człowiek niekiedy zabija się: a więc jest wolny. Nie zgadzam się z tym. Czyż to 

od człowieka zależy, aby dobrze lub źle rozumował? Czyż jego rozum i mądrość nie są 

zależne od poglądów, które sobie urobił, względnie od budowy jego organizmu? A jako że 

ani budowa, ani jego poglądy nie zależą od jego woli, nie mogą one w żadnym wypadku 

świadczyć o jego wolności. 

Czyż nie jestem wolny, jeśli mogę założyć się, że wykonam względnie nie wykonam 

czegoś? Czyż nie ode mnie zależy, bym zrobił lub nie zrobił tego? Nie, odpowiem, pragnienie 

wygrania zakładu zmusi cię do zrobienia lub niezrobienia rzeczy, o którą chodzi. A jeśli 

zgodzę się przegrać zakład? To wówczas pragnienie przekonania mnie o twojej wolności 

stanie się czynnikiem silniejszym niż pragnienie wygrania zakładu. I ten wzgląd zmusi cię do 

zrobienia lub niezrobienia tego, o co nam chodziło. 

Ale ja czuję się wolny, powiesz. To jest złudzenie, które można porównać do złudzenia 

owej muchy z bajki, co to siedząc na dyszlu ciężkiej bryki winszowała sobie prowadzenia 

pojazdu, który ją wiózł. Człowiek uważający się za wolnego jest muchą, która uważa się za 

panią ruchów maszyny wszechświata, podczas gdy maszyna ta unosi ją nawet bez jej o tym 

wiedzy. 

Przekonanie wewnętrzne, które każe nam wierzyć, że jesteśmy wolni i możemy uczynić 

to lub nie uczynić tego, jest czystym złudzeniem. Skóro sięgniemy do zasadniczej przyczyny 

naszych uczynków, okaże się, iż wynikają one z naszych zachcianek i pragnień, które nigdy 

od nas nie zależą. Uważacie się za wolnych, gdyż robicie to, co chcecie; ale czy wolno wam 

chcieć albo nie chcieć, pragnąć albo nie pragnąć? Czyż waszych pożądań i pragnień nie 

wzbudziły z siłą konieczności przedmioty albo właściwości, które bynajmniej od was nie 

zależą? 

Rozdział LXXXI  

Nie należy z tego wnioskować, że społeczeństwo nie ma prawa karać złych 

Jakim prawem społeczeństwo karze złych, którzy mu szkodzą, skóro postępki ludzkie nie 

zależą od ludzkiej woli, skóro ludzie nie są wolni? Czyż nie jest wielką niesprawiedliwością 

karać istoty, które nie mogły postąpić inaczej niż postąpiły? Skóro postępki ludzi złych są 

konieczne i wynikają z wrodzonej im złośliwości, społeczeństwo karząc ich działa ze swej 

strony zgodnie z właściwym mu pragnieniem samoobrony. Właściwością niektórych 

przedmiotów jest wzbudzać w nas z konieczności uczucie bólu, dlatego natura nasza każe 

nam ich nienawidzieć i je omijać. Tygrys wiedziony głodem rzuca się na człowieka, aby go 

pożreć. Człowiek nie może opanować lęku przed tygrysem i szuka z konieczności 



odpowiednich środków, aby go zniszczyć. 

Odparcie dowodów przemawiających za istnieniem wolnej woli 

Rozdział LXXXII  

Odparcie dowodów przemawiających za istnieniem wolnej woli 

Skóro wszystko jest konieczne, błędy, poglądy i idee ludzi są z góry przesądzone. A w 

takim razie jak albo po co starać się je zreformować? Błędy łudzi są koniecznym następstwem 

ich niewiedzy. Ich niewiedza, upór, łatwowierność są koniecznym następstwem braku 

doświadczenia, niedbalstwa i nierozwagi; podobnie uderzenie na mózg lub sen letargiczny są 

koniecznym następstwem pewnych chorób. Prawda, doświadczenie, rozwaga, rozum są 

środkami odpowiednimi do leczenia niewiedzy, fanatyzmu i szaleństw, podobnie jak 

puszczenie krwi przynosi ulgę w wypadku uderzenia na mózg. Czemuż, powiecie jednak, 

prawda nie oddziaływa w ten sposób na wiele chorych głów? Dzieje się tak dlatego, że 

istnieją choroby, na które nie pomagają żadne lekarstwa. Dlatego, że niemożliwością jest 

uleczyć chorych upartych, którzy odmawiają przyjęcia ofiarowanych im lekarstw. Dlatego, że 

interes kilku ludzi i głupota innych sprzeciwiają się z konieczności przyjęciu prawdy. 

Przyczyna wywołuje swój skutek tylko wtedy, gdy w swoim działaniu nie jest zakłócona 

przez inne, silniejsze przyczyny, które osłabiają skuteczność pierwszej albo czynią ją 

bezużyteczną. Całkowitą niemożliwością jest skłonić do przyjęcia najsłuszniejszych 

argumentów ludzi bardzo zainteresowanych w błędzie, uprzedzonych na korzyść błędu i 

odmawiających posługiwania się rozumem. Niezbędne jest natomiast, aby prawda 

wyprowadziła z błędu umysły uczciwe, poszukujące jej w dobrej wierze. Prawda jest 

przyczyną; wywołuje ona z siłą konieczności swój skutek, wówczas gdy działanie jej nie jest 

zakłócone przez inne przyczyny, które jej skuteczność udaremniają. 

Rozdział LXXXIII  

… Ciąg dalszy 

Odebrać człowiekowi wolną wolę to znaczy — mówi się nam — uczynić zeń maszynę, 

automat; bez wolności człowiek nie będzie miał ani zasługi, ani cnoty. Czymże jest zasługa w 

człowieku? To sposób postępowania, który sprawia, że człowiek zdobywa uznanie w oczach 

istot swojego rodzaju. Czymże jest cnota? Jest nią skłonność do czynienia innym dobra. Cóż 

może być niegodnego w maszynach albo automatach zdolnych do wytwarzania tak 

upragnionych skutków? Marek Aureli był bardzo pożyteczną sprężyną w ogromnej maszynie 

Imperium Rzymskiego, Jakim prawem jedna maszyna miałaby gardzić drugą maszyną, której 

elementy ułatwiają własne jej funkcjonowanie? Ludzie cnotliwi są właśnie sprężynami 

wspomagającymi społeczeństwo w jego dążeniu do dobra, źli natomiast to sprężyny źle 

ustawione, które zakłócają porządek, działalność i harmonię społeczeństwa. Jeśli ze względu 

na własny pożytek społeczeństwo miłuje i wynagradza dobrych, to złych nienawidzi, gardzi 

nimi i odrzuca ich jako sprężyny niepotrzebne albo szkodliwe. 



Rozdział LXXXIV  

Nawet Bóg, gdyby istniał, nie byłby wolny: stąd bezużyteczność wszelkiej religii 

Światem rządzi konieczność, wszystkie istoty, które się nań składają, są ze sobą 

powiązane i nie mogą postępować inaczej, niż postępują, dopóki działają na nie te same 

przyczyny i dopóki posiadają one te same właściwości. Jeśli utracą swoje właściwości, będą 

musiały oddziaływać inaczej. 

Nawet Bóg, jeśli założymy na chwilę, że Bóg istnieje, nie może być uważany za czynnik 

nieskrępowanie wolny; gdyby Bóg istniał, to jego sposób działania byłby z konieczności 

zdeterminowany właściwościami ściśle związanymi z jego naturą. Nic nie zdołałoby 

zahamować lub zmienić jego woli. Zgodnie z tym założeniem ani nasze postępowanie, ani 

modlitwy, ani poświęcenia nie mogłyby powstrzymać lub zmienić jego niezmiennych 

wyroków i niewzruszonych zamiarów. Wynika stąd bezwzględny wniosek, że wszelka religia 

byłaby całkowicie niepotrzebna. 

Rozdział LXXXV  

Człowiek nawet — według zasad teologii ani przez chwilę nie jest wolny 

Teologowie, gdyby tylko nie pozostawali w ciągłej sprzeczności z samymi sobą, 

przyznaliby, że zgodnie z ich własnymi przypuszczeniami człowiek nie może być uważany za 

wolnego nawet przez chwilę. Czyż nie przypuszcza się, że człowiek pozostaje w ustawicznej 

zależności od Boga? Czyż jest wolny, skoro nie może istnieć i utrzymywać się bez Boga i 

skóro egzystencja kończy się stosownie do jego najwyższej woli? Jakżeż można utrzymywać, 

że człowiek ma wolność przez jedną bodaj chwilę swojego istnienia, skoro Bóg wyrwał go z 

nicości, skoro utrzymywanie człowieka przy życiu jest dalszym ciągiem tworzenia, skóro Bóg 

nie może ani na chwilę stracić z oczu swojego tworu, skóro losy jego są następstwem boskiej 

woli, skóro człowiek nie może nic sam z siebie, skóro wszystko, czego doświadcza, jest 

skutkiem boskich wyroków, a najdrobniejszego nawet dobra nie może uczynić, jeśli nie 

otrzyma łaski z nieba? Jakżeż mógłby człowiek grzeszyć, gdyby Bóg nie strzegł go w chwili, 

gdy grzeszy? Skoro Bóg utrzymuje go wówczas przy życiu, znaczy, że Bóg zmusza go do 

istnienia po to, aby grzeszył. 

Rozdział LXXXVI  

Zło, nieład, grzech każdy pochodzą jedynie od Boga. Nie ma więc on prawa ani karać, 

ani wynagradzać 

Boga porównywać się zwykło do króla, przeciwko któremu zbuntowała się większość 

jego poddanych, ludzi. Utrzymuje się więc, że ma on prawo wynagradzać poddanych, którzy 



pozostają mu wierni, a karać tych, którzy się przeciwko niemu buntują. Porównanie to jest 

całkowicie niesłuszne. Bóg jest panem maszyny, której wszystkie tryby stworzył. Tryby te 

działają zgodnie ze sposobem, w jaki Bóg je ukształtował. Może więc jedynie własną 

niezręczność winić, jeśli tryby te nie przyczyniają się do harmonijnego działania maszyny, w 

której chciał je użyć ten, kto je zrobił. Bóg jest królem i stwórcą, który dla samego siebie 

stworzył poddanych, uformował ich według swego widzimisię, gdyż wola jego nie może 

napotkać oporu. Bóg ma w swoim państwie zbuntowanych poddanych, bóg postanowił mieć 

zbuntowanych poddanych. Występki ludzi zakłócają spokój świata, bo Bóg chciał, aby ten 

spokój był zakłócony. 

Nikt nie ośmiela się wątpić o boskiej sprawiedliwości. A tymczasem pod panowaniem 

sprawiedliwego Boga spotykamy jedynie niegodziwości i przemoc. Siła rozstrzyga o losie 

narodów, sprawiedliwość zda się wygnana z ziemi, garstka ludzi bezkarnie naigrawa się ze 

spokoju, majętności, wolności i życia wszystkich innych. Wszystko jest w nieładzie na 

świecie rządzonym przez Boga, który podobno ma się nieładem nieskończenie brzydzić. 

Rozdział LXXXVII  

Modlitwy, z którymi ludzie zwracają się do Boga, świadczą dostatecznie o tym, że nie 

są oni bynajmniej zadowoleni z boskiego gospodarowania 

Mimo że ludzie nie ustają w podziwie dla mądrości, dobroci, sprawiedliwości i 

doskonałego ładu Opatrzności, w rzeczywistości nie są z niej nigdy zadowoleni. Czyż 

modlitwy ustawicznie zasyłane do nieba nie wskazują na to, iż ludzie nie są bynajmniej 

zadowoleni z boskiego gospodarowania? Modlić się do Boga o materialne dobro, to nie mieć 

zaufania do jego czujnej opieki. Prosić Boga o odwrócenie lub zażegnanie zła, to usiłować 

przeszkodzić wymiarowi jego sprawiedliwości. Domagać się błagalnie pomocy Boga w 

przeciwnościach i klęskach, to zwracać się do sprawcy tych klęsk z prośbą, aby zechciał na 

naszą korzyść wprowadzić poprawki do swoich planów, które są sprzeczne z naszymi 

interesami. 

Gdyby optymista, czyli ten, który uważa, że na tym świecie wszystko jest w najlepszym 

porządku, i zapewnia nas ustawicznie, iż żyjemy na najlepszym z możliwych światów, był 

konsekwentny, nie powinien by nigdy się modlić. Co więcej, nie powinien by oczekiwać 

innego świata, gdzie człowiek będzie szczęśliwszy. Czyż może być lepszy świat niż najlepszy 

z możliwych światów? 

Niektórzy teologowie uznali optymistów za bezbożników za to, iż dawali do zrozumienia, 

że Bóg nie mógł stworzyć lepszego świata niż ten, na którym żyjemy. Według tych uczonych 

w piśmie znaczy to ograniczać i obrażać moc boską. Czyż ci teologowie nie zdają sobie 

jednak sprawy, iż mniej obraźliwe jest dla Boga twierdzenie, że stworzył najlepszy świat, jaki 

mógł, niż przypuszczenie, że mogąc stworzyć lepszy, przez złośliwość stworzył świat bardzo 

zły? Jeśli optymista swoim rozumowaniem pomniejsza moc boską, to teolog uważający go za 

bezbożnika jest sam bezbożnikiem obrażającym dobroć Boga pod pozorem obrony jego 

wszechmocy. 



Rozdział LXXXVIII  

Zadośćuczynienie na tamtym świecie za krzywdy i nieszczęścia tego świata jest 

urojonym domysłem i niedorzecznym przypuszczeniem 

Kiedy biadamy nad złem, które się na tym świecie dzieje, mówi się nam o drugim 

świecie. Daje się nam do zrozumienia, że Bóg naprawi tam wszystkie nieprawości i 

nieszczęścia, do których na tym padole przez czas jakiś dopuszcza. Skóro jednak Bóg 

zawiesił na dość długi okres czasu swoją wieczną sprawiedliwość i mógł zezwolić na zło 

podczas całego trwania naszego doczesnego globu, jakąż mamy pewność, że podczas całego 

trwania drugiego globu sprawiedliwość boska nie pozostanie w uśpieniu, obojętna na 

nieszczęścia mieszkańców tamtego świata? 

Pociechą na nasze zmartwienia ma być twierdzenie, że Bóg jest cierpliwy i że 

sprawiedliwość jego, chociaż nierychliwa, niemniej jednak jest niezawodna. Czyż tak trudno 

zdać sobie sprawę, że cierpliwość nie może być właściwością istoty sprawiedliwej, 

niezmiennej i wszechmocnej? Czyż Bóg może tolerować niesprawiedliwość bodaj przez 

chwilę? Świadome zwlekanie z usunięciem zła, które się zna, jest objawem albo słabości, 

albo niepewności, albo tajemnej zgody. Cierpieć zło mając móc zażegnania go, to godzić się 

na to zło. 

Rozdział LXXXIX  

Skoro teologia usprawiedliwia zło i niesprawiedliwości dziejące się za Zgodą Boga, to 

albo przyznaje swojemu Bogu prawo silniejszego, to znaczy prawo gwałcenia 

wszystkich praw, albo Zaleca ludziom nabożność bezmyślną 

Ze wszystkich stron słyszę już protesty uczonych w piśmie, którzy twierdzą, że Bóg jest 

nieskończenie sprawiedliwy, ale że sprawiedliwość jego nie jest sprawiedliwością ludzi. 

Jakiegoż więc rodzaju jest sprawiedliwość boska albo jaki jest jej charakter? Jakież mogę 

utworzyć sobie wyobrażenie o sprawiedliwości, która tak często przypomina ludzką 

niesprawiedliwość? Uznawanie tego, co jest sprawiedliwe dla Boga, za niesprawiedliwe dla 

jego tworów doprowadzi do całkowitego pomieszania naszych pojęć o sprawiedliwości i 

niesprawiedliwości. Jakżeż uważać za wzór istotę, której boskie doskonałości są dokładnym 

przeciwieństwem tego, co stanowi doskonałość człowieka? 

Bóg, powiadacie, jest wszechwładnym panem naszego losu. Jego najwyższa, niczym nie 

ograniczona władza daje mu prawo czynić z tworami jego rąk wszystko, co mu się żywnie 

podoba. Taki robak ziemny jak człowiek nawet szemrać nie ma prawa. — Ten arogancki ton 

zapożyczono najwyraźniej z języka, jakim przemawiają zazwyczaj wykonawcy woli tyranów, 

kiedy chcą zamknąć usta tym, których gnębią. To nie może być język kapłanów Boga, 

którego sprawiedliwość się wychwala. Takim językiem nie można wprowadzić w błąd istoty, 

która posługuje się rozumem. Sługi sprawiedliwego Boga! A ja wam powiadam, że 

posiadanie największej nawet potęgi nie może dawać waszemu Bogu prawa do 

niesprawiedliwego traktowania najmarniejszego z jego stworzeń. Despota nie jest Bogiem. 



Bóg, który uzurpuje sobie prawa do czynienia zła, jest tyranem. Tyran nie jest dla ludzi 

wzorem, lecz wstrętnym dla ich oczu przedmiotem. 

Czyż to nie jest dziwne, że dla usprawiedliwienia Boga czyni się zeń wciąż najbardziej 

niesprawiedliwą z istot? Kiedy się tylko skarżymy na jego postępowanie, usiłuje się zmusić 

nas do milczenia dowodząc, że Bóg jest panem, a to znaczy, że Bóg., jako najsilniejszy, nie 

jest krępowany zwykłymi regułami. Lecz prawo silniejszego jest pogwałceniem wszystkich 

praw i może uchodzić za prawo jedynie w oczach dzikiego zdobywcy, upojonego własną 

furią i wyobrażającego sobie, że z nieszczęśliwymi, których zwyciężył, ma prawo uczynić 

wszystko, co mu się żywnie podoba. To barbarzyńskie prawo może mieć pozory legalności 

jedynie w oczach niewolników dostatecznie zaślepionych, aby wierzyć, że wszystko jest 

dozwolone tyranom, którym oni nie mogą stawiać oporu z braku sił. 

Czyż nie widzimy, że śmieszna naiwność czy raczej całkowite pomieszanie pojęć skłania 

nabożnisiów w ogniu największych dopustów do westchnienia: „Dobry Bóg jest panem!” 

Czyżbyście więc, nielogiczni rezonerzy, w dobrej wierze sądzili, że dobry Bóg zsyła zarazę, 

że dobry Bóg rozpętuje wojnę, że dobry Bóg jest przyczyną głodu, jednym słowem, że dobry 

Bóg nie przestając być dobrym ma moc i prawo zsyłać na was największe nieszczęścia, jakich 

tylko możecie doświadczyć? Przestańcie przynajmniej nazywać waszego Boga dobrym, kiedy 

wam sprawia ból, nie mówcie wówczas, że jest sprawiedliwy, mówcie, że jest najsilniejszy i 

że nie jesteście w stanie odeprzeć ciosów, które jego kaprys wam wymierza. Bóg, powiecie, 

karze nas jedynie dla naszego dobra, Lecz jakie dobro wynika właściwie dla narodu z tego, że 

jest niszczony zarazą, masakrowany wojnami, znieprawiany przykładem przewrotnych 

władców, ciemiężony żelazną ręką bezlitosnych tyranów, gnębiony plagami złych rządów, 

których niszczycielskie skutki częstokroć przez całe wieki odbijają się na jego życiu? Oczy 

wiary muszą to być bardzo dziwaczne oczy, skóro przy ich pomocy można dostrzec korzyści 

w straszliwych niedolach i trwałych nieszczęściach, w wadach i szaleństwach, którymi nasz 

rodzaj ludzki jest tak okrutnie doświadczany! 

Rozdział XC  

Odkupienie oraz zagłada całych narodów przypisywana w Biblii Jehowie są to 

dziwaczne i śmieszne wymysły, z których wynikałoby jedynie, że Bóg jest 

niesprawiedliwym barbarzyńcą 

Jakżeż dziwaczne pojęcie o boskiej sprawiedliwości mają chrześcijanie, którym każe się 

wierzyć, że Bóg ich, pragnąc pojednać się z rodzajem ludzkim, obciążonym bez własnej 

wiedzy grzechami swoich ojców, sprawił śmierć swojego własnego, niewinnego i 

niezdolnego do grzechu syna. Cóż powiedzielibyśmy o królu, który, kiedy zbuntowali się jego 

poddani, nie znalazł innego sposobu dla uspokojenia samego siebie, jak wysłanie na śmierć 

własnego syna, dziedzica korony, bynajmniej nie zamieszanego w sprawę powszechnego 

buntu? To przez dobroć dla własnych poddanych, niezdolnych do zadośćuczynienia boskiej 

sprawiedliwości — powie chrześcijanin — Bóg zgodził się na okrutną śmierć swojego syna. 

Lecz dobroć dla obcych nie daje Ojcu prawa do niesprawiedliwości i okrucieństwa w 

stosunku do własnego syna. Wszystkie zalety, którymi teologią obdarzą swojego Boga, ciągle 

unicestwiają się wzajemnie: każda z jego doskonałości przejawia się kosztem innej. 

Czyż żyd ma bardziej rozsądne pojęcie o boskiej sprawiedliwości niż chrześcijanin? Gdy 

król pychą swoją wywołuje gniew nieba, Jehowa zsyła na niewinny lud zarazę. 



Siedemdziesiąt tysięcy poddanych ginie, ażeby odpokutować za grzechy jednego władcy, 

którego Bóg przez dobroć postanowił oszczędzić. 

Rozdział XCI 

Jakżeż można uważać za czułego, szlachetnego i sprawiedliwego ojca istotę, która 

dała życie dzieciom swoim po to tylko, aby były nieszczęśliwe 

Mimo nieprawości, którymi wszystkie religie z upodobaniem oczerniają Boga, ludzie nie 

mogą zdobyć się na oskarżenie go o niesprawiedliwość. Lękają się, by prawda nie obraziła go 

podobnie jak tyranów tego świata i by to nie powiększyło brzemienia złośliwości i tyranii, 

którymi Bóg ich przygniata. Słuchają więc swoich księży, którzy opowiadają, że ich Bóg jest 

czułym ojcem, sprawiedliwym monarchą, który troszczy się na tym świecie jedynie o 

zapewnienie sobie miłości, posłuszeństwa i szacunku swoich poddanych. Jeśli zaś zostawia 

im swobodę postępowania, to podobno po to jedynie, by mogli sobie zasłużyć na jego 

względy i zdobyć szczęście wieczne, które im się od niego bynajmniej nie należy. Po czym 

jednak mają ludzie poznać miłość ojca, który większość swoich dzieci obdarzył życiem po to 

jedynie, by wiedli na tej ziemi żywot trudny, niespokojny i pełen goryczy? Czyż może być 

dar bardziej zgubny od owej rzekomej wolności, której ludzie mogą nadużywać ściągając na 

siebie w ten sposób wieczyste nieszczęścia? 

Rozdział XCII  

Całe życie śmiertelnych, wszystko, co się na tej ziemi dzieje, świadczy przeciwko 

wolności człowieka oraz przeciwko sprawiedliwości i dobroci rzekomego Boga 

Jakąż niebezpieczną i okrutną rolę każe Bóg grać śmiertelnym powołując ich do życia! 

Rzuceni w świat bez zapytania o zgodę, obdarzeni temperamentem, nad którym nie mają 

władzy, ożywieni namiętnościami i pragnieniami właściwymi ich naturze, narażeni na 

zasadzki, których nie są w stanie uniknąć, uwikłani w zdarzenia, których nie mogą ani 

przewidzieć, ani zażegnać, nieszczęśliwi ludzie muszą wieść życie, które może doprowadzić 

ich do cierpień straszliwych przez swoje natężenie i trwanie. 

Podróżnicy zapewniają, że w jednym z krajów azjatyckich panuje sułtan kapryśny i 

bezwzględny, który ma dziwaczne zachcianki. Władca ów ma dziwną manię — upodobał 

sobie spędzanie czasu przy stole, na którym stoi kubek i leżą trzy kości do gry. Na jednym 

końcu stołu piętrzą się sterty złota przeznaczone do podniecania chciwości dworzan i ludzi, 

którymi sułtan się otacza. Zna on dobrze słabość swoich poddanych i w ten mniej więcej 

sposób do nich przemawia: „Niewolnicy, pragnę waszego dobra! Dobroć moja chciałaby 

wszystkich was wzbogacić i uszczęśliwić. Widzicie te skarby? Od was tylko zależy ich 

posiadanie, starajcie sieje wygrać. Bierzcie po kolei w rękę ten kubek i kości. Ten zagarnie 

złoto, komu uda się wyrzucić trzy szóstki. Ale uprzedzam, że ten, komu się to nie uda, na całe 

życie zostanie wtrącony do ciemnicy. Moje poczucie sprawiedliwości wymaga, by smażono 

go tam na wolnym ogniu”. Na takie słowa monarchy wszyscy, spoglądają w przerażeniu na 

siebie. Nikt nie chce wystawiać się na tak niebezpieczną próbę”; Jak to — woła wówczas 

rozgniewany sułtan — nikt nie zgłasza się do gry! To mi się nie podoba. Moja chwała 



domaga się, by grano. Będziecie więc grali. Tak chcę. Musicie słuchać mnie bez szemrania.” 

Należy dodać, iż kości despoty są w ten sposób sporządzone, że tylko jeden raz na sto tysięcy 

można szczęśliwie trafić na trzy szóstki. Tak więc szczodry monarcha jest zadowolony: jego 

więzienie jest zawsze zapełnione, a bogactwa rzadko uszczuplane. Śmiertelni! Tym sułtanem 

jest wasz Bóg, jego bogactwo to niebo, ciemnica to piekło, a wy rzucacie kości. 

Rozdział XCIII  

To nieprawda, że winniśmy wdzięczność tak zwanej Opatrzności 

Wmawia się nam ustawicznie, że winniśmy nieskończoną wdzięczność Opatrzności za 

dobrodziejstwa bez liku, którymi nas obsypuje. Wychwala się nam szczególnie szczęście 

istnienia. Lecz niestety, iluż jest śmiertelnych naprawdę zadowolonych ze swojego istnienia? 

Jeśli życie daje nam jakieś radości, to jakąż goryczą są one zaprawione! Czy nie wystarcza 

czasem jednego piekącego zmartwienia, by zatruć nagle najspokojniejsze i najszczęśliwsze 

życie? Czyż tak wielu jest ludzi, którzy by chcieli, gdyby to od nich zależało, zacząć od nowa 

za tę samą cenę ciężkie zmagania życia, na które bez ich zgody los ich skazał? 

Powiadacie, że samo istnienie jest wielkim dobrodziejstwem. Ale czyż zmartwienia, 

strach i choroby, często okrutne i niezasłużone, nie zakłócają ciągle tego istnienia? A czyż nie 

może nam być w każdej chwili odebrane to istnienie z tylu stron zagrożone? Czyż istnieje 

człowiek, który by po jakimś czasie nie utracił ukochanej żony, najdroższego dziecka, 

serdecznego przyjaciela i któremu by te straty nie zatruwały ustawicznie każdej myśli? 

Niewielu jest śmiertelnych, którzy nie muszą pić z kielicha niedoli. Niewielu jest takich, 

którzy często nie pragną z tym skończyć. Nie od nas wreszcie zależało, by istnieć albo nie 

istnieć. Czyż ptak ma tak wielkie obowiązki wobec ptasznika za to, że go schwytał i zamknął 

w klatce, aby go zjeść nacieszywszy się nim do woli? 

Rozdział XGIV  

Szaleństwem jest utrzymywać, że człowiek jest ukochanym dzieckiem Opatrzności, 

ulubieńcem i jedynym celem wysiłków Boga oraz królem przyrody 

Pomimo zgryzot, cierpień i nieszczęść, które człowiek musi na tym świecie znosić, 

pomimo niebezpieczeństw, które rozbudzona wyobraźnia przygotowuje mu na tamtym, jest 

on jednak jeszcze dość szalony, by uważać się za ulubieńca swojego Boga, za przedmiot jego 

ustawicznej troski i cel wszystkich jego przedsięwzięć. Wyobraża sobie, że cały wszechświat 

został stworzony dla niego. Sam siebie nazywa bezczelnie królem natury i wyznacza sobie 

miejsce wysoko ponad wszystkimi zwierzętami. Biedny śmiertelniku! Na czymże możesz 

opierać te swoje wygórowane ambicje? Powiadasz, że dusza twoja, rozum twój i wspaniałe 

zdolności dają ci absolutną władzę nad otaczającymi cię istotami. Czyż jednak, słaby władco 

świata, bodaj przez chwilę jesteś pewien trwałości twojego panowania? Czyż nie wystarczą 

najmniejsze atomy materii, którą pogardzasz, by strącić cię z twojego tronu i pozbawić życia? 

Czyż wreszcie król zwierząt nie staje się w końcu zawsze pożywieniem robaków? 



Mówisz o swojej duszy! A czy ty wiesz, co to jest dusza? Czyż nie zdajesz sobie sprawy, 

że ta dusza jest jedynie zbiorem narządów, z których wynika życie? Czyżbyś odmawiał duszy 

innym zwierzętom, które żyją, myślą, wydają sądy, porównują, podobnie jak ty szukają 

przyjemności, a unikają bólu i których narządy często służą im lepiej niż twoje narządy tobie? 

Pysznisz się swoimi władzami umysłowymi. Czyż jednak dzięki tym władzom, będącym 

powodem twojej dumy, jesteś szczęśliwszy od innych istot? A czyż ty często posługujesz się 

tym rozumem, którym się tak szczycisz, a którego religia zabrania ci się słuchać? Czyż te 

zwierzęta, którymi pogardzasz dlatego jedynie, że są słabsze lub mniej przebiegłe od ciebie, 

doznają zgryzot, cierpień duchowych, tysiąca błahych namiętności i tyluż urojonych potrzeb 

absorbujących ustawicznie twoje serce? Czyż podobnie jak ciebie dręczy je przeszłość, a 

niepokoi przyszłość? Czyż, ograniczonym do teraźniejszości, nie starcza im do utrzymania się 

przy życiu, do obrony i zaspokajania wszystkich potrzeb to, co ty nazywasz instynktem, a ja 

— inteligencją! Czy i tobie samemu ten instynkt, o którym wyrażasz się z pogardą, nie służy 

często lepiej niż te twoje cudowne zdolności? Czyż spokojna niewiedza zwierząt nie przynosi 

im więcej korzyści niż twoje dziwaczne rozmyślania i unieszczęśliwiające cię bałamutne 

poszukiwania, dla których w swoim szaleństwie gotów jesteś mordować istoty należące do 

twojego szlachetnego gatunku? Czyż te zwierzęta wreszcie mają niespokojną wyobraźnię i 

żyją z tego powodu, jak tylu śmiertelnych, w ustawicznym strachu nie tylko śmierci, lecz 

także wiecznych mąk, które mają po śmierci nastąpić? Na wiadomość, że Herod, król Judei, 

skazał na śmierć swoich synów, August zawołał: „Lepiej być prosięciem Heroda niż jego 

synem”. To samo można powiedzieć o człowieku: to ukochane dziecko Opatrzności 

wystawione jest na większe niebezpieczeństwa niż wszystkie inne zwierzęta. Czyż doznawszy 

wielu cierpień na tym świecie, nie sądzi, że grożą mu wieczne męki na tamtym? 

Rozdział XCV  

Porównanie człowieka ze zwierzętami 

Gdzie jest wyraźna linia podziału między człowiekiem a innymi zwierzętami, które w 

mówię ludzkiej noszą nazwę bydląt? Czym człowiek różni się w sposób istotny od zwierząt? 

Człowiek ma podobno przewagę nad zwierzętami dzięki inteligencji, władzom umysłowym, 

dzięki rozumowi, gdyż tamte we wszystkim, co robią, działają jedynie pod wpływem 

popędów fizycznych, z którymi rozum nie ma nic wspólnego. Ale przecież zwierzęta mając 

mniejsze od człowieka potrzeby obywają się doskonale bez władz umysłowych, które w ich 

sposobie życia byłyby im całkowicie bezużyteczne. Wystarcza im instynkt, podczas gdy 

wszystkie zdolności człowieka starczą zaledwie na to, by życie jego uczynić znośnym i 

zaspokoić te potrzeby, które jego wyobraźnia, przesądy i zasady mnożą na własną jego 

niedolę. 

Bydlę nie zwraca uwagi na te same przedmioty, co człowiek, nie ma ani tych samych 

potrzeb, ani pragnień, ani zachcianek, szybko osiąga dojrzałość, podczas gdy umysł 

człowieka niezwykle rzadko dysponuje w pełni swoimi zdolnościami, swobodnie je 

wykorzystuje i używa odpowiednio dla własnego szczęścia. 



Rozdział XCVI  

Nie ma na świecie bardziej nienawistnych zwierząt niż tyrani 

Zapewnia się nas, że dusza ludzka jest substancją prostą,. Jeśli jest jednak substancją tak 

bardzo prostą, to wszystkie jednostki rodzaju ludzkiego powinny mieć duszę dokładnie taką 

samą. Wszyscy ludzie powinni posiadać takie same uzdolnienia umysłowe. To się jednak nie 

zdarza: ludzie tak samo różnią się uzdolnieniami jak rysami twarzy. Istoty rodzaju ludzkiego 

są tak samo niepodobne do siebie nawzajem, jak niepodobny jest człowiek do konia czy psa. 

Jakąż zgodność lub podobieństwo znajdziemy między poszczególnymi ludźmi? Cóż za 

nieskończenie wielka dysproporcja istnieje pomiędzy umysłem Locke'a czy też Newtona, a 

umysłem wieśniaka, Hotentota czy Lapończyka! 

Różnica między zwierzętami a człowiekiem polega jedynie na właściwościach ludzkiego 

organizmu pozwalającego człowiekowi na taką działalność, do której niezdolne są zwierzęta. 

Rozmaitość, jaką dostrzegamy w budowie narządów poszczególnych jednostek rodzaju 

ludzkiego, wystarczy dla zrozumienia różnic istniejących między ich tzw. uzdolnieniami 

intelektualnymi. Większa lub mniejsza subtelność narządów, wyższe lub niższe ciśnienie i 

temperatura krwi, elastyczność lub sztywność włókien i nerwów — wszystko to z 

konieczności tworzy nieskończoną rozmaitość ludzkich umysłów. Dzięki ćwiczeniom, 

przyzwyczajeniu i wychowaniu umysł ludzki rozwija się i wznosi ponad otaczające go istoty. 

Człowiek bez wykształcenia i doświadczenia jest istotą równie nierozumną i niesprawną jak 

bydlę. Głupiec to człowiek, którego narządy funkcjonują z trudem, którego mózg trudno 

poruszyć, którego krew płynie z niewielką szybkością. Człowiek inteligentny ma narządy 

elastyczne, zmysły jego reagują błyskawicznie, a mózg pracuje szybko. Uczony to człowiek, 

którego narządy i mózg długo ćwiczyły się na interesujących go przedmiotach. 

Czyż człowiek bez wykształcenia, doświadczenia i rozumu nie jest godny większej 

pogardy i nienawiści niż najmarniejsze owady i najdziksze zwierzęta? Czyż jest na świecie 

istota bardziej nienawistna od Tyberiusza, Nerona czy Kaliguli? Czyż ci niszczyciele rodzaju 

ludzkiego znani pod imieniem zdobywców mają dusze szlachetniejsze od niedźwiedzi, lwów i 

panter? Czyż są na świecie zwierzęta podlejsze od tyranów? 

Rozdział XCVII  

Zaprzeczenie doskonałości człowieka 

Dziwactwa ludzkie sprawiają, że w oczach rozumu szybko znika wyższość nad 

zwierzętami, którą człowiek bez żadnych ku temu podstaw sobie przypisuje. Ileż zwierząt 

okazuje więcej łagodności, rozwagi i rozumu od tego zwierzęcia, które uważa się za 

najdoskonalej rozumne. Czyż pośród ludzi tak często uciskanych i żyjących w stanie niewoli 

istnieją tak dobrze urządzone społeczności jak u mrówek, pszczół i bobrów? Czyż dzikie 

zwierzęta należące do tego samego gatunku naznaczają sobie kiedykolwiek spotkania na 

równinach, by tam rozszarpywać się i wyniszczać wzajemnie, bez żadnej dla siebie korzyści? 

Czyż wybuchają wśród nich wojny religijne? Przyczyną okrucieństwa zwierząt w stosunku do 

innych gatunków jest głód i potrzeba jego zaspokojenia. Przyczyną okrucieństwa człowieka w 



stosunku do człowieka jest pycha władców i szaleństwo niedorzecznych przesądów ludzkich. 

Spryciarze, którzy sami wierzą lub innym chcą wmówić, że we wszechświecie wszystko 

zostało stworzone dla człowieka, są w wielkim kłopocie, kiedy ich pytamy, czym szkodliwe 

— a jest ich niemało — zwierzęta, które ustawicznie zatruwają nam życie, mogą się 

przyczynić do pomyślności człowieka? Jakąż korzyść ma przyjaciel bogów z tego, że ukąsi 

go żmija, ukłuje komar, zeżre robactwo lub rozszarpie tygrys itd.? Czyż te wszystkie 

zwierzęta nie mogłyby dowodzić z równą słusznością jak nasi teologowie, że człowiek dla 

nich został stworzony? 

Rozdział XCVIII  

Opowieść wschodnia 

Niedaleko od Bagdadu pewien znany ze świętobliwości derwisz samotnie pędził spokojne 

życie w przyjemnym ustroniu. Okoliczni mieszkańcy, by mieć udział w jego modlitwach, co 

dzień przybywali doń tłumnie z zapasami żywności i darami. Święty człowiek nie ustawał w 

dziękczynieniu Bogu za dobrodziejstwa, których nie szczędziła mu Opatrzność. „O Allach, 

mówił, niewypowiedziana jest miłość, którą darzysz swoje sługi. Cóż uczyniłem, by zasłużyć 

na dobrodziejstwa, którymi twoja szczodrobliwość mnie obsypuje! O władco niebios, o ojcze 

natury, jakież pochwały mogłyby godnie uczcić twoją wspaniałomyślność i twoją ojcowską 

troskliwość! O Allach, jakżeż wielka jest twoja dobroć dla dzieci człowieka!” Przejęty 

wdzięcznością pustelnik nasz uczynił ślub, że po raz siódmy uda się w pielgrzymkę do 

Mekki. Nie zdołała odwieść go od zrealizowania pobożnego zamiaru nawet wojna, którą 

Persowie toczyli wówczas z Turkami. Pełen ufności w Boga wyrusza w drogę. Pod nietykalną 

ochroną szanowanych szat bez przeszkód przechodzi przez nieprzyjacielskie szeregi. Nie 

tylko nikt mu nie dokucza, ale na każdym kroku spotyka się z objawami czci, którą okazują 

mu żołnierze obu walczących stron. Na koniec padając ze znużenia musi szukać schronienia 

przed gorącymi promieniami słońca; znajduje je w chłodnym cieniu palm, u których stóp 

płynął krystaliczny strumień. W tym samotnym ustroniu, którego spokój mącił jedynie szmer 

wody i świergot ptaków, boży człowiek znalazł nie tylko urocze schronienie, lecz także 

znakomity posiłek. Wystarczy rękę wyciągnąć po daktyle i inne owoce, strumień gasi 

pragnienie, a niebawem zielona murawa zaprasza go do słodkiego odpoczynku. Po 

przebudzeniu wykonuje święte ablucje i woła w uniesieniu radości: „Allach, jakżeż wielka 

jest twoja dobroć dla dzieci człowieka!” Pokrzepiony, wypoczęty, pełen siły i radości derwisz 

nasz wyrusza w dalszą drogę. Prowadzi go ona czas jakiś poprzez rozkoszną okolicę, która 

ofiarowuje jego oczom kwitnące zbocza, barwne łąki i drzewa uginające się pod ciężarem 

owoców. Wzruszony tym widokiem nie ustaje w uwielbianiu bogatej i hojnej ręki 

Opatrzności, która pracuje wszędzie nad szczęściem rodu ludzkiego. Nieco dalej napotyka 

góry niełatwe do przebycia. Gdy stanął na szczycie, ohydny widok ukazał się nagle jego 

oczom i niejako poraził mu duszę. Rozpościera się przed nim rozległa równina całkowicie 

zniszczona ogniem i mieczem. Przemierzając ją wzrokiem widzi, że pokrywa ją sto tysięcy 

trupów, rozpaczliwe pozostałości po krwawej bitwie, którą przed kilkoma dniami stoczono w 

tym miejscu. Orły, sępy, kruki i wilki pożerały z chciwością, ciała poległych, którymi ziemia 

była usłana. Widok ten pogrąża naszego pielgrzyma w ponure rozmyślania. Z łaski nieba 

posiadał on dar pojmowania mowy zwierząt. Usłyszał więc, jak wilk nasycony mięsem 

ludzkim wołał w przypływie radości: „Allach, jakżeż wielka jest dobroć twoja dla dzieci 

wilków! Twoja przewidująca mądrość zadbała, by zawrócić w głowie nienawistnym i tak dla 



nas niebezpiecznym ludziom. Dzięki Opatrzności twojej, dbającej o twoje twory, ci 

niszczyciele naszej rasy mordują się wzajemnie i przygotowują nam wspaniałe uczty. O 

Allach, jakżeż wielka jest twoja dobroć dla dzieci wilków!”. 

Rozdział XGIX  

Niedorzecznością jest dostrzegać we wszechświecie same dobrodziejstwa nieba i 

wierzyć, że został on stworzony jedynie dla człowieka 

Odurzona wyobraźnia dostrzega we wszechświecie same dobrodziejstwa nieba, umysł 

bardziej zrównoważony dostrzega i zło, i dobro. „Istnieję”, powie ktoś. — Lecz czyż to 

istnienie zawsze jest dobrem? „Spójrz, powie ktoś, na to słońce, które cię ogrzewa, na tę 

ziemię, która dla ciebie pokrywa się plonem i zielenią, na te kwiaty, co kwitną, by cieszyć 

twój wzrok i upajać powonienie, na te drzewa, które uginają się pod wyśmienitymi owocami, 

na te krystalicznie czyste źródła bijące dla zaspokajania twego pragnienia, na te morza, co 

opływają świat, by ułatwić ci handel, na te zwierzęta, które przewidująca natura tworzy na 

twój użytek”. — Tak, widzę te wszystkie rzeczy i korzystam z nich, kiedy mogę. Lecz w 

niejednym klimacie to słońce tak piękne jest prawie zawsze zamglone. Gdzie indziej znów 

męczy mnie nadmiernym upałem, powoduje burze, straszliwe choroby, wyjaławia ziemię, 

ogołaca pola z zieleni a drzewa z owoców, wypala zbiory i wysusza źródła; utrzymuję się z 

trudnością przy życiu i narzekam na okrucieństwa natury, którą uważacie zawsze za 

dobroczynną. Te same morza, które zwożą mi korzenie” bogactwa i zbyteczne towary, gubią 

tłumy śmiertelników na tyle naiwnych, by po nie się wyprawiać! 

Pycha każe człowiekowi uważać się za centrum świata. Zagarnia cały świat i samemu 

sobie tworzy Boga, a tak wysokiego jest o sobie mniemania, że uważa, iż ma prawo wtrącać 

się do spraw natury. Jeśli chodzi jednak o inne zwierzęta, to rozumuje jak ateista. Czyż nie 

wyobraża sobie, że istoty należące do innych gatunków to automaty, które nie zasługują na 

troskliwą opiekę Opatrzności, i że zwierzęta nie mogą być przedmiotem jej sprawiedliwości 

Wszechświat nie został stworzony dla człowieka lub dobroci? Wydarzenia pomyślne albo 

niepomyślne, zdrowie albo choroba, życie albo śmierć, obfitość albo głód stanowią według 

pojmowania śmiertelnych nagrody albo kary za godne użycie lub za nadużycie wolnej woli, 

którą się sami bezpodstawnie obdarowali. Czyż w ten sam sposób rozumują, kiedy chodzi o 

zwierzęta? Nie. Chociaż widzą, że pod rządami sprawiedliwego Boga są one szczęśliwe lub 

nieszczęśliwe, zdrowe lub chore, że żyją i umierają podobnie jak ludzie, to jednak do głowy 

im nie przyjdzie zapytać, jakie zbrodnie popełniły te zwierzęta, by ściągnąć na siebie niełaskę 

sędziego natury. Czyż niektórzy zaślepieni teologicznymi przesądami filozofowie, chcąc 

wybrnąć z kłopotu, nie posunęli się w swoim szaleństwie do twierdzenia, że zwierzęta nie 

czują? 

Czyż ludzie nie wyrzekną się nigdy swoich szaleńczych urojeń? Czyż nigdy nie uznają, 

że natura nie dla nich została stworzona? Czyż nie spostrzegą, że natura wszystkim istotom, 

które tworzy, daje równe prawo do istnienia? Czyż nigdy nie zdadzą sobie sprawy, że 

wszystkie istoty zostały stworzone dla życia i dla umierania, dla radości i dla cierpienia? Czyż 

zamiast pysznić się bezpodstawnie swoimi władzami umysłowymi ludzie nie powinni 

zrozumieć wreszcie, że to one właśnie czynią ich często nieszczęśliwszymi od zwierząt, u 

których nie znajdujemy ani poglądów, ani przesądów, ani pychy, ani szaleństwa 

rozstrzygających w każdej chwili o losie człowieka? 



Rozdział C  

Co to jest dusza? Nie wiadomo. Gdyby owa tak zwana dusza miała inną naturę niż 

ciało, związek ich byłby niemożliwy 

Wyższość nad zwierzętami, którą ludzie uzurpują sobie, jest przede wszystkim oparta na 

mniemaniu, że wyłącznie oni posiadają duszę nieśmiertelną. Na pytanie jednak, co to jest 

dusza, odpowiadają bełkotem. Jest to nieznana substancja, tajemna i nie mająca nic 

wspólnego z ciałem siła, jest to duch, o którym nie mają żadnego pojęcia. Na pytanie zaś, jak 

ten duch, który podobnie jak ich Bóg jest pozbawiony rozciągłości, mógł połączyć się z ich 

ciałem rozciągłym i materialnym, odpowiadają, że nie wiedzą, że jest to dla nich tajemnicą, 

że związek ten jest skutkiem wszechmocy Boga. Oto ścisłe pojęcia, jakie ludzie tworzą sobie 

o ukrytej, a raczej wymyślonej substancji, którą uważają za motor wszystkich swoich 

czynności. Skoro dusza jest substancją co do swej istoty odmienną od ciała i nie mogącą 

utrzymywać z nim żadnych stosunków, to związek ich jest nie tajemnicą, ale w ogóle rzeczą 

niemożliwą. Zresztą dusza ta, mając istotę odmienną od ciała, musiałaby z konieczności 

działać w sposób odmienny niż ciało, tymczasem widzimy, że owa rzekoma dusza odczuwa 

doznania ciała i że te dwie substancje, tak różne w swojej istocie, działają zawsze zgodnie. 

Powiecie mi jeszcze zapewne, że ta harmonia jest tajemnicą. A ja wam powiem, że nie widzę 

mojej duszy, że znam i czuję jedynie moje ciało, że tym, co czuje, myśli, sądzi, cierpi i raduje 

się, jest moje ciało i że wszystkie jego zdolności wynikają w sposób konieczny z jego 

własnego mechanizmu, czyli z jego organizacji. 

Rozdział CI  

Istnienie duszy jest niedorzecznym przypuszczeniem. A istnienie duszy nieśmiertelnej—

przypuszczeniem jeszcze bardziej niedorzecznym 

Mimo ze ludzie nie są w stanie urobić sobie żadnego pojęcia o swojej duszy, czyli o tym 

domniemanym duchu, który ich ożywia, wmawiają jednak sobie, że ta nieznana dusza jest 

niepodległa śmierci. Wszystko im wskazuje, że czują, myślą, tworzą pojęcia, radują się i 

cierpią jedynie za pomocą zmysłów, czyli materialnych narządów ciała. Nawet jeśli się 

dopuści istnienie owej duszy, to nie podobna nie uznać, że całkowicie zależy ona od ciała i że 

/raz z nim ulega tym wszystkim zmianom, których ono oświadcza; wielu wyobraża sobie 

jednak, że przez swoją naturę dusza nie ma z ciałem nic wspólnego, że może czuć i działać 

bez pomocy ciała. Utrzymuje się, że pozbawiona ciała i oderwana od jego zmysłów dusza 

będzie mogła żyć, radować się, cierpieć, doznawać szczęścia albo odczuwać męki. Na równie 

wymyślnych niedorzecznościach buduje się fantastyczny pogląd o nieśmiertelności duszy. 

Gdy pytam o powody skłaniające do przypuszczenia, że dusza jest nieśmiertelna, słyszę w 

odpowiedzi: „Człowiek rzez swoją naturę pragnie nieśmiertelności, czyli wiecznego życia”. 

Czyż z tego jednak, odpowiem, że pragniecie usilnie jakiejś rzeczy, wynika, że to pragnienie 

ma być spełnione? Cóż za dziwaczną logiką trzeba się kierować, aby dojść do wniosku, że 

jakaś rzecz musi się stać, bo bardzo gorąco jej pragniemy? Czyż pragnienia zrodzone w 

wyobraźni ludzi są miarą rzeczywistości? Bezbożnicy, powiadacie, pozbawieni złudnych 

nadziei drugiego życia, pragną własnego unicestwienia. — Czyż zatem na podstawie tego 



pragnienia nie są oni tak samo upoważnieni do wysnucia wniosku, że będą unicestwieni, jak 

wy uważacie się za upoważnionych do twierdzenia, że istnieć będziecie zawsze, ponieważ 

tego pragniecie? 

Rozdział CII  

Jest oczywiste, że człowiek umiera cały 

Człowiek umiera cały. Jest to oczywiste dla każdego, kto nie majaczy. Po śmierci ciało 

ludzkie jest jedynie masą niezdolną do wykonywania ruchów, których suma stanowiła życie; 

nie dostrzega się wtedy ani krążenia krwi, ani oddychania, ani trawienia, ani mowy, ani myśli. 

Twierdzi się wówczas, że dusza opuściła ciało. Twierdzenie jednak, że dusza ta, o której nic 

nie wiadomo, jest źródłem życia, nic nie znaczy, a jeśli coś znaczy, to chyba jedynie to, że 

nieznana siła jest ukrytym źródłem niedostrzegalnych ruchów. Nie ma nic bardziej 

naturalnego i prostszego niż przekonanie, że człowiek umarły nie żyje. Nie ma natomiast nic 

bardziej niedorzecznego niż przekonanie, że człowiek umarły żyje jeszcze. 

Śmiejemy się z naiwności niektórych ludów, które mają zwyczaj grzebać umarłych wraz 

z zapasami żywności w przekonaniu, że te pokarmy będą im użyteczne i niezbędne na tamtym 

świecie. Czyż wiara w to, że ludzie będą po śmierci jedli, jest bardziej niedorzeczna i 

śmieszna od przekonania, że będą myśleli, wyobrażali sobie rzeczy przyjemne i przykre, 

cieszyli się, cierpieli, doznawali skruchy albo radości, gdy narządy, które dostarczają im 

wrażeń i myśli, ulegną rozkładowi i zostaną obrócone w pył? Twierdzić, że po śmierci ciała 

dusze ludzkie będą szczęśliwe albo nieszczęśliwe, to utrzymywać, że ludzie będą mogli 

widzieć bez oczu, słyszeć bez uszu, smakować bez podniebienia, wąchać bez nosa, a dotykać 

bez rąk i skóry. I pomyśleć tylko, że podobne poglądy wyznają narody, które się uważają za 

bardzo rozumne. 

Rozdział CIII  

Nieodparte dowody przeciwko pozacielesnemu istnieniu duszy 

Dogmat o nieśmiertelności duszy zakłada, że dusza jest substancją niezłożoną, czyli, 

jednym słowem, że jest duchem. Lecz zapytam, cóż to jest duch? Jest to, odpowiadacie, 

substancja pozbawiona rozciągłości, nie podlegająca zniszczeniu, nie mająca nic wspólnego z 

materią. Jeśli tak jest, to jak się dzieje, że dusza wasza rodzi się, rośnie, wzmacnia się, 

słabnie, męczy się i starzeje w tym samym tempie i w tym samym stopniu, co wasze ciało? 

Na wszystkie te pytania odpowiecie, że są to tajemnice. Skoro są to tajemnice, to wy nic z 

tego nie rozumiecie. A skoro nic nie rozumiecie, to jak w sposób wykluczający wszelkie 

wątpliwości możecie wnioskować o rzeczy, o której nie jesteście w stanie mieć żadnego 

pojęcia? Ażeby w coś wierzyć lub coś twierdzić, trzeba wiedzieć przynajmniej, na czym 

polega to, w co się wierzy lub co się twierdzi. Wierzyć w istnienie nieśmiertelnej duszy, to 

mówić, że jesteście przekonani o istnieniu rzeczy, o której nie jesteście w stanie utworzyć 

żadnego sprawdzalnego pojęcia, to wierzyć w słowa, którym nie możecie nadać żadnego 



znaczenia. Twierdzenie, że rzecz tak się ma, jak wyją podajecie, jest szczytem głupoty albo 

pychy. 

Rozdział CIV  

Niedorzeczność przyczyn nadnaturalnych, które teologowie ustawicznie przyzywają na 

pomoc 

Czyż teologowie nie są dziwacznymi mędrkami, skóro nie mogąc doszukać się 

naturalnych przyczyn rzeczy, zmyślają przyczyny, które nazywają nadnaturalnymi? 

Wynajdują duchy, przyczyny tajemne, czynniki niewytłumaczalne, a raczej słowa bardziej 

niejasne niż rzeczy, które usiłują nimi wytłumaczyć. Trzymajmy się natury, kiedy chcemy 

zdać sobie sprawę ze zjawisk natury. Nie doszukujmy się przyczyn zbyt nieuchwytnych, by 

można je było poznać przy pomocy naszych narządów, i bądźmy przekonani, że porzucając 

naturę nigdy nie znajdziemy rozwiązania zagadnień, które natura nam stawia. 

Na jakiej zasadzie teologowie już w podstawowej hipotezie teologii, w założeniu, że 

istnieje wszechmocna siła poruszająca materię, odmawialiby swojemu Bogu mocy obdarzania 

tej materii zdolnością myślenia? Czyż byłoby mu trudniej tworzyć takie układy materii, z 

których wynikałaby myśl, niż suchy, które myślą? Zakładając istnienie materii, która myśli, 

mielibyśmy przynajmniej jakieś pojęcie o podmiocie myśli, czyli o tym, co w nas myśli. 

Wówczas natomiast, gdy przypisujemy myśl istocie niematerialnej, nie jesteśmy w stanie 

utworzyć sobie o niej żadnego wyobrażenia. 

Rozdział CV  

Fałszem jest, że materializm przynosi ujmę rodzajowi ludzkiemu 

Zarzuca się nam, że materializm czyni z człowieka istną maszynę, co ma jakoby 

przynosić ujmę całemu rodzajowi ludzkiemu. Czyż jednak rodzaj ludzki bardziej będzie 

zaszczycony twierdzeniem, że człowiek działa pod wpływem ukrytych bodźców jakiegoś 

ducha, czyli czegoś całkiem niewiadomego, co go ożywia w zupełnie niewiadomy sposób? 

Łatwo zauważyć, że wyższość, którą przypisuje się duchowi nad materią albo duszy nad 

ciałem, opiera się jedynie na nieznajomości natury tej duszy, podczas gdy z większej 

zażyłości z materią i ciałem wynika przekonanie, że się je zna i umie rozpoznać bodźce ich 

działania. Najprostsze jednak ruchy naszego ciała są dla człowieka, który je bada, zagadkami 

równie trudnymi do rozwiązania jak myśl. 



Rozdział CVI 

Ciąg dalszy 

Zdaje się, że źródłem szacunku, który tak wielu ludzi żywi dla substancji duchowej, jest 

niemożliwość określenia jej w sposób zrozumiały. Lekceważenie, które nasi metafizycy 

okazują materii, tłumaczy się tym, że zażyłość rodzi lekceważenie. Twierdzenie ich, że dusza 

jest szlachetniejsza i doskonalsza od ciała, jeśli posiada jakiekolwiek znaczenie, to chyba 

takie jedynie, że to, czego zupełnie nie znają, ma być o wiele piękniejsze od tego, o czym 

mają ledwie jakieś słabe pojęcie. 

Rozdział CVII 

Dogmat życia pozagrobowego jest użyteczny dla tych jedynie, którzy dzięki 

powszechnej łatwowierności wykorzystują go 

Ustawicznie zachwala się nam użyteczność dogmatu o życiu pozagrobowym. Zapewnia 

się nas, że nawet gdyby to był tylko wymysł, jest to wymysł pożyteczny, gdyż utrzymuje 

łudzi w strachu i prowadzi do cnoty. Czy jednak dogmat ten rzeczywiście czyni ludzi 

mądrzejszymi i cnotliwszymi? Czy narody, u których ten wymysł zakorzenił się, celują w 

dobrych obyczajach i postępowaniu? Czy świat widzialny nie ma zawsze przewagi nad 

światem niewidzialnym? Gdyby ci, których obowiązkiem jest wychowywać ludzi i rządzić 

nimi, sami byli oświeceni i cnotliwi, to o wiele lepiej rządziliby kierując się rzeczywistością 

aniżeli czczymi urojeniami. Lecz zepsuci, żądni władzy i niegodziwi prawodawcy, miast 

uczyć narody prawdy i rozwijać w nich rozum, miast zachęcać je do życia cnotliwego 

pobudkami zmysłowymi i rzeczywistymi, miast rządzić nimi w sposób rozumny, woleli 

zawsze usypiać je bajkami. 

Teologowie nie bez powodu zapewne stworzyli duszę niematerialną. Potrzebowali dusz i 

majaków, ażeby zaludnić fantastyczne krainy, które odkryli na tamtym świecie. Dusze 

materialne podlegałyby, jak wszystkie ciała, rozkładowi. A gdyby ludzie sądzili, że wszystko 

musi zginąć wraz z nimi, geografowie tamtego świata straciliby oczywiście wszelkie prawo 

do prowadzenia ludzkich dusz do tego nieznanego miejsca pobytu. Nie czerpaliby żadnych 

zysków ani z nadziei, którą ich sycą, ani z bojaźni, którą ich starannie gnębią. Chociaż 

przyszłe życie nie ma żadnego realnego znaczenia dla ludzkiego rodzaju, to jest ono 

przynajmniej niezmiernie użyteczne dla tych, którzy postanowili rodzaj ludzki doń 

prowadzić. 



Rozdział CVIII  

Fałszem jest, jakoby dogmat o życiu pozagrobowym był pociechą. A gdyby nawet był 

pociechą, to nie należy z tego jedynie powodu uważać go za prawdziwy 

Czyż jednak, powiedzą nam, dogmat o nieśmiertelności duszy nie jest pociechą dla istot, 

które tak często bywają bardzo nieszczęśliwe na tym padole? Gdyby nawet był tylko złudą, 

czyż nie jest to złuda miła i przyjemna? Czyż nie jest pociechą dla człowieka wiara, że 

przeżyje samego siebie i że kiedyś będzie się cieszył szczęściem, którego odmówiono mu na 

ziemi? — I w ten sposób, biedni śmiertelnicy, z życzeń swoich czynicie probierz prawdy. 

Dlatego, że sami pragniecie żyć zawsze, dlatego, że pragniecie być szczęśliwi, wnioskujecie 

od razu, że będziecie żyli zawsze i że na nieznanym świecie będziecie szczęśliwsi niż na tym 

znanym wam świecie, który często nie szczędzi wam zgryzot! Zgódźcie się więc opuścić bez 

żalu ten świat, który większości z was sprawia więcej mąk niż przyjemności. Zdajcie się na 

zrządzenie losu, który chce, byście tak samo jak wszystkie istoty nie trwali wiecznie. Czymże 

się jednak stanę, pytasz mnie, o człowieku!… Tym samym, czym byłeś przed milionami lat. 

Byłeś wtedy nie wiadomo czym. Zdecyduj się więc powrócić do stanu niewiadomego, w 

jakim byłeś wówczas. Powróć spokojnie do domu powszechnego, który nieświadomie 

opuściłeś w teraźniejszej swojej postaci, i przemiń bez szemrania, jak wszystkie otaczające 

cię istoty. 

Wmawia się nam bez przerwy, że pojęcia religijne stanowią nieskończoną pociechę dla 

nieszczęśliwych. Twierdzi się, że pojęcie nieśmiertelności duszy i szczęśliwszego życia może 

dodać człowiekowi otuchy i pomóc mu wśród przeciwności, które go osaczają tu, na ziemi. 

Powiada się, że materializm jest przeciwnie systemem przygnębiającym, powołanym do 

poniżania człowieka, sprowadzającym go do rzędu bydląt, odbierającym mu odwagę, 

ukazującym mu jako jedyną perspektywę potworne unicestwienie, które może zaprowadzić 

go na skraj rozpaczy i zachęcić do zadania sobie śmierci, w chwili gdy dozna cierpienia na 

tym świecie. Teologowie posiadają wielki kunszt: umieją ogrzewać i ziębić, zasmucać i 

pocieszać, straszyć i dodawać odwagi. 

Według wymysłu teologii krainy tamtego świata są szczęśliwe albo nieszczęśliwe. Nie 

ma nic trudniejszego niż być godnym pobytu w krainie szczęśliwości, nic łatwiejszego jak 

uzyskać miejsce w krainie udręczeń, które Bóg przygotowuje nieszczęsnym ofiarom swego 

wiecznego gniewu. Czyżby ci, którym myśl o tamtym świecie wydaje się tak słodka i 

rozkoszna, zapomnieli, że życie na tamtym świecie ma być według nich męczarnią dla 

większości śmiertelnych? Czyż pojęcie całkowitego unicestwienia nie jest nieskończenie 

pomyślniejsze od pojęcia wiecznego życia wśród mąk i zgrzytania zębów? Czyż lęk przed 

nieistnieniem w przyszłości może bardziej przygnębiać niż myśl o nieistnieniu w przeszłości? 

obawa nieistnienia jest złem realnym jedynie dla wyobraźni, gdyż ona jedna stworzyła 

dogmat 0 życiu na innym świecie. 

Powiadacie, o mędrcy chrześcijańscy, że rozkoszną jest myśl o szczęśliwszym życiu. 

Zapewne. Nie ma człowieka, który by nie pragnął życia przyjemniejszego i trwalszego niż to, 

jakie się tutaj wiedzie. Jeśli jednak raj nęci, to przyznacie, że piekło jest okropne. Bardzo 

trudno jest zasłużyć na niebo, a bardzo łatwo na piekło. Czyż nie powiadacie, że wąska i 

uciążliwa ścieżyna prowadzi do krainy szczęśliwości, a szeroka droga wiedzie do krainy 

nieszczęścia? Czyż nie powtarzacie na każdym kroku, że niewielu jest wybranych, a bardzo 

wielu odtrąconych? Czyż do zbawienia nie potrzeba łask, których wasz Bóg udziela jedynie 

niewielu? Wyznani więc wam, że pojęcia te nie są bynajmniej pocieszające. Wyznam wam, 

że wolę być raz na zawsze unicestwiony, niż palić się wiecznie. Wyznam wam, że bardziej 



godny pożądania wydaje mi się los zwierząt niż los potępieńców. Wyznam wam, że pogląd, 

który wyzwala mnie od przygnębienia i lęków na tym świecie, bardziej mi się uśmiecha od 

niepewności, w której mnie utrzymuje pojęcie Boga darzącego swoimi łaskami jedynie 

uprzywilejowanych i pozwalającego wszystkim innym na to, by zasłużyli sobie na wieczne 

męczarnie. Jedynie ślepe uniesienie lub głupota mogą przekładać nieprawdopodobne 

domysły, którym towarzyszy niepewność i rozpaczliwe obawy, nad system oczywisty i 

zapewniający spokój. 

Rozdział CIX  

Wszystkie zasady religijne są urojone. Zmysł wewnętrzny jest wynikiem 

zakorzenionych przyzwyczajeń. Bóg jest chimerą, a właściwości, którymi się go darzy, 

przecząc sobie niszczą się wzajem 

Wszystkie zasady religijne są sprawą czystej wyobraźni, w której ani doświadczenie, ani 

rozumowanie nigdy nie brały udziału. Wiele trudności napotyka się przy ich zwalczaniu, gdyż 

wyobraźnia, przejęta zdumiewającymi lub poruszającymi ją urojeniami, niezdolna jest do 

rozumowania. Kto zwalcza religię i jej majaki bronią rozumu, podobny jest do człowieka, 

który mieczem chciałby zabijać muszki: po wymierzeniu ciosu muszki i majaki przylatują z 

powrotem i zajmują w umyśle to miejsce, skąd — jak się zdawało — zostały wygnane. 

Po odparciu dowodów, którymi teologia usiłuje podeprzeć istnienie Boga, argumentom, 

które to istnienie obaliły, przeciwstawia się zmysł wewnętrzny, głębokie przeświadczenie, 

nieprzezwyciężoną skłonność wrodzoną każdemu człowiekowi, przywracającą mu wbrew 

jego woli ideę wszechpotężnej istoty, której nie może całkowicie wypędzić ze swego umysłu i 

którą zmuszony jest uznać mimo najbardziej niezbitych dowodów rozumowych, jakie można 

by wysunąć. Jeśli się jednak zanalizuje ów zmysł wewnętrzny, do którego przywiązuje się taką 

wagę, okaże się, że jest to jedynie wynik zakorzenionego przyzwyczajenia, które każąc 

zamykać oczy na najbardziej przekonywające dowody powoduje powrót większości ludzi, a 

często nawet osób najbardziej oświeconych, do przesądów dzieciństwa. Cóż może ów zmysł 

wewnętrzny, czyli owo słabo uzasadnione przekonanie, przeciwko oczywistości, która 

wykazuje, że to, co zakłada sprzeczność, w ogóle nie może istnieć?… 

Twierdzi się z wielką powagą, iż nie zostało udowodnione, że Bóg nie istnieje. A 

tymczasem biorąc pod uwagę to, co ludzie dotychczas na ten temat powiedzieli, nic nie 

zostało bardziej udowodnione niż to, że Bóg to chimera, której istnienie jest najzupełniej 

niemożliwe. Nic bowiem nie jest bardziej oczywiste i nic nie zostało lepiej udowodnione niż 

to, że żadna istota nie może łączyć właściwości tak chaotycznych, sprzecznych i nie dających 

się pogodzić, jak właściwości, które wszystkie religie ziemi przypisują bóstwu. Czyż Bóg 

teologa podobnie jak Bóg teisty nie jest najoczywiściej przyczyną najzupełniej niezgodną ze 

skutkami, które się jej przypisuje? Jakkolwiek podejdzie się do tego zagadnienia, należy albo 

wymyślić innego Boga, albo zgodzić się, że ten, o którym od tylu wieków opowiada się 

śmiertelnym, jest jednocześnie bardzo zły i bardzo dobry, bardzo potężny i bardzo słaby, 

niezmienny i kapryśny, doskonale mądry i doskonale pozbawiony zarówno rozumu, jak planu 

i środków, że Bóg ten lubi ład i zezwala na nieład, jest bardzo sprawiedliwy i bardzo 

niesprawiedliwy, bardzo zręczny i bardzo niezręczny. Jakżeż nie przyznać wreszcie, że 

niemożliwością jest pogodzić niezliczone i sprzeczne atrybuty przypisywane tej istocie, o 

której nie można powiedzieć jednego słowa, by nie wpaść w najbardziej namacalne 



sprzeczności? Spróbujmy przypisać Bogu jakąś właściwość, a natychmiast skutki, których 

należy się po niej spodziewać, zaprzeczą naszym słowom. 

Rozdział GX  

Każda religia jest systemem wymyślonym po to, by godzić sprzeczności przy pomocy 

tajemnic. 

Teologia ma wszelkie dane do tego, by nosić miano nauki sprzeczności. Każda religia jest 

systemem wymyślonym w tym celu, by pogodzić pojęcia, które są nie do pogodzenia. Z 

przyzwyczajenia i strachu tkwi się w największych błędach wówczas nawet, kiedy są całkiem 

oczywiste. Łatwo jest zwalczać religie, lecz bardzo trudno je wykorzenić. Rozum jest 

bezsilny wobec przyzwyczajenia, które staje się, jak to się mówi, drugą naturą. Wiele jest 

osób, skądinąd rozsądnych, które nawet po zapoznaniu się ze zgubnymi podstawami swoich 

wierzeń obstają przy nich wbrew najbardziej oczywistej racji. 

Kiedy się skarżymy, że nic z religii nie rozumiemy, że na każdym kroku napotykamy w 

niej odpychające niedorzeczności i rzeczy niemożliwe, odpowiadają nam, że nie mamy nic 

rozumieć z prawd, które nam religia podaje, że rozum błądzi i jako niepewny przewodnik 

może doprowadzić nas jedynie do zguby. Go więcej, zapewnia się nas, że to, co jest 

szaleństwem w oczach ludzi, jest mądrością w oczach Boga, dla którego nie ma rzeczy 

niemożliwych. Aby wreszcie jednym słowem przeciąć najbardziej nieprzezwyciężone 

trudności, które teologia spiętrza ze wszystkich stron, określa się je mianem tajemnic. 

Rozdział CXI  

Niedorzeczność i nieużyteczność tajemnic ukutych wyłącznie w interesie księży 

Cóż to jest tajemnica? Po bliższym zbadaniu okazuje się, że tajemnica zawsze i wyłącznie 

jest sprzecznością, niedorzecznością namacalną i powszechnie znaną jako rzecz niemożliwa i 

że teologowie pragną zmusić ludzi, by z pokorą zamykali na nią oczy. Jednym słowem, 

tajemnica jest tym wszystkim, czego nasi duchowi przewodnicy nie mogą nam wytłumaczyć. 

Dla sług religii jest to bardzo korzystne, że lud nie rozumie nic z tego, co oni głoszą. Nie 

podobna dochodzić tego, czego się nie rozumie. W ciemnościach każdy musi pozwolić się 

prowadzić. Gdyby religia była jasna, księża nie mieliby tyle roboty tutaj. 

Nie ma religii bez tajemnic. Tajemnica jest istotą religii. Religia pozbawiona tajemnic 

byłaby logiczną sprzecznością. Sam Bóg stanowiący podstawę religii naturalnej, teizmu lub 

deizmu, jest największą z tajemnic dla umysłu, który chce się nim zajmować. 



Rozdział CXII  

Ciąg dalszy 

Wszystkie istniejące na świecie religie objawione są pełne tajemniczych dogmatów, 

niepojętych reguł, niewiarygodnych cudów, zdumiewających opowieści, które wymyślono 

chyba jedynie po to, by zachwiać równowagę rozumu. Każda religia głosi Boga utajonego, 

którego istota jest tajemnicą. W następstwie czego postępowanie, które mu się przypisuje, jest 

równie trudne do pojęcia, jak sama istota tego Boga. Bóstwo zawsze wysławiało się 

zagadkowo i tajemniczo we wszystkich tak różnorodnych religiach, jakie powstały w 

rozmaitych stronach naszego globu. Bóg objawiał się zawsze po to jedynie, aby głosić 

tajemnice, to znaczy, aby uprzedzać śmiertelnych, iż życzy sobie, żeby wierzyli w 

sprzeczności, w rzeczy niemożliwe, o których nie byli w stanie utworzyć sobie żadnego 

określonego pojęcia. 

Im więcej ma religia tajemnic, tym więcej rzeczy niewiarygodnych stawia przed umysłem 

i tym ma większe prawo, by zadowalać wyobraźnię ludzi, dla których stanowi niewyczerpaną 

pożywkę. Im bardziej religia jest mglista, tym wydaje się bardziej boska, to znaczy bardziej 

zgodna z naturą istoty utajonej i całkowicie niepojętej. 

Właściwością ignorancji jest przekładać rzeczy nieznane, ukryte, baśniowe, cudowne, 

niewiarygodne, nawet straszliwe nad to, co jest jasne, proste i prawdziwe. Prawda nie 

dostarcza wyobraźni równie mocnych wzruszeń co urojenie, które każdy może zresztą na 

swój sposób przyrządzić. Prostak nic bardziej nie pragnie niż słuchać bajek. Księża i 

prawodawcy zmyślając religie i tajemnice zadowolili go w pełni. W ten sposób pozyskali 

entuzjastów, ignorantów i kobiety. Istoty tego pokroju doskonale obywają się bez dowodów, 

których nie są w stanie dociekać. Ukochanie prostoty i prawdy występuje u bardzo niewielu 

ludzi: ci wyobraźnię regulują badaniem i refleksją. 

Wieśniacy wówczas są najbardziej zadowoleni ze swego proboszcza, kiedy ów kazania 

swoje przeplata łaciną. Nieucy zawsze wyobrażają sobie, że bardzo uczony jest ten, kto mówi 

o niezrozumiałych dla nich rzeczach. Oto prawdziwa podstawa łatwowierności ludów oraz 

autorytetu ich rzekomych przewodników. 

Rozdział GXIII  

Ciąg dalszy 

Głosić ludziom tajemnice, to dawać i odbierać, to mówić po to, by nie być zrozumianym. 

Kto mówi zagadkami, ten albo szuka rozrywki w zakłopotaniu, które spowodował, albo jest 

zainteresowany w tym, aby się zbyt jasno nie wysławiać. Tajemniczość oznacza zawsze 

nieufność, słabość i strach. Władcy i ich pełnomocnicy trzymają swoje projekty w tajemnicy 

przed wrogami bojąc się, aby ci nie poznali ich i nie udaremnili. Czyż Bóg dobry może bawić 

się zakłopotaniem swoich stworzeń? Czyż Bóg, którego potędze nic na świecie nie zdoła się 

oprzeć, może się lękać, że coś pokrzyżuje jego plany? Cóż za korzyść miałby z tego, by nam 

obwieszczać zagadki i tajemnice? 



Mówią nam, że ze względu na słabość swojej natury człowiek nic nie może zrozumieć z 

panowania boskiego, które jest dlań jedynie splotem tajemnic, i że Bóg nie może wyjawić mu 

swoich sekretów przewyższających z konieczności ludzką zdolność pojmowania. W takim 

razie będę zawsze twierdził, że nie jest sprawą człowieka zajmować się boskim panowaniem, 

że to panowanie nie powinno go obchodzić, że zbędne są dlań tajemnice, których nie jest w 

stanie zgłębić. A co za tym idzie, że podobnie jak krasomówcze przemówienie nie nadaje się 

dla stada owiec, tajemnicza religia nie nadaje się dla człowieka. 

Rozdział GXIV  

Bóg powszechny winien był objawić religię powszechną 

Bóg objawił się w sposób tak odmienny w różnych częściach świata, że w sprawach 

religii ludzie patrzą na siebie wzajemnie z nienawiścią i pogardą. Zwolennicy różnych sekt 

uważają się nawzajem za bardzo śmiesznych i bardzo głupich. Najbardziej czczone tajemnice 

jednej religii są pośmiewiskiem dla drugiej. Skoro Bóg zechciał objawić się ludziom, 

powinien był przynajmniej mówić to samo wszystkim, aby oszczędzić ich słabym umysłom 

kłopotliwych poszukiwań tej religii, która naprawdę pochodzi od niego, i tego obrządku, 

który jest przezeń najmilej widziany. 

Bóg powszechny winien był objawić religię powszechną. Jakiż los fatalny sprawił, że tyle 

jest rozmaitych religii na ziemi? Któraż z tak wielu religii jest prawdziwa, każda podaje się 

bowiem za jedyną prawdziwą? Śmiało można uważać, że żadna z nich nie posiada tej 

przewagi. Różnice zdań i kontrowersje to niezawodne oznaki niepewności i niejasności ich 

zasad podstawowych. 

Rozdział GXV  

Niezrozumiałość religii dowodzi, Że religia w ogóle nie jest konieczna 

Gdyby religia była koniecznie potrzebna wszystkim ludziom, to dla wszystkich ludzi 

powinna by być zrozumiała. Gdyby religia była dla nich rzeczą najważniejszą, to dobroć 

Boga sprawiłaby zapewne, aby ze wszystkich rzeczy ta właśnie była najbardziej jasna, 

oczywista i przekonywająca. Czyż nie zdumiewa fakt, że śmiertelni najmniej rozumieją tę 

rzecz, która jest ludziom właśnie niezbędna do zbawienia, a uczeni ich od tylu wieków wiodą 

o nią najwięcej sporów? Nie zdarzyło się jeszcze, by kapłani tej samej sekty pojmowali 

wszyscy jednakowo wolę Boga, który się zechciał objawić. 

Świat nasz można porównać do placu publicznego, na którym szarlatani porozkładali 

swoje towary; każdy z nich usiłuje przyciągnąć przechodniów krzykliwie odmawiając 

wartości lekom sprzedawanym przez swoich kolegów. Każdy sklepik ma stałych klientów, 

którzy wierzą wyłącznie w skuteczność leków swojego znachora. Nie zdają sobie sprawy, iż 

mimo że stale ich zażywają, nie czują się wcale lepiej i są tak samo chorzy jak zwolennicy 

szarlatanów ze sklepików konkurencyjnych. Dewocja jest chorobą wyobraźni, której się 

człowiek nabawił w dzieciństwie. 



Świętoszek to hipochondryk, który pogarsza lekarstwami stan choroby, na którą cierpi. 

Mędrzec nie używa lekarstw, lecz prowadzi zdrowy tryb życia. I zdaje się na działanie natury. 

Rozdział GXVI  

Wszystkie religie są ośmieszane przez przeciwne i równie bezsensowne wierzenia 

samych wyznawców różnych religii 

Nic bardziej nie śmieszy człowieka rozsądnego jak wzajemne o sobie mniemanie 

jednakowo nierozsądnych wyznawców rozmaitych religii, których pełno jest na ziemi. 

Chrześcijanin uważa Koran, to znaczy boskie objawienie głoszone przez Mahometa, za splot 

niedorzecznych mrzonek i oszustw urągających Bogu. Ze swojej znów strony mahometanin 

ma chrześcijanina za bałwochwalcę i psa, w religii chrześcijańskiej widzi same 

niedorzeczności i uważa się za uprawnionego do podbijania chrześcijańskich krajów i 

zmuszania wyznawców tej religii z mieczem w dłoni do przyjęcia religii swojego boskiego 

proroka; szczytem bezbożności i głupoty jest jego zdaniem cześć oddawana człowiekowi oraz 

wiara w Trójcę. Chrześcijanin obrządku protestanckiego, czcząc bez skrupułów pewnego 

człowieka i wierząc bez zastrzeżeń w niepojętą tajemnicę Trójcy, naigrawa się z 

chrześcijanina obrządku katolickiego dlatego, że ten wierzy ponadto w tajemnicę 

transsubstancjacji; uważa go za głupca, bezbożnika i bałwochwalcę dlatego, że na kolanach 

wielbi chleb, wyobrażając sobie, iż obecny w nim jest Bóg wszechświata. Chrześcijanie 

wszystkich sekt, zgodnie uważając za głupstwa wcielenia Boga Hindusów Wisznu, 

utrzymują, że jedynym prawdziwym wcieleniem jest inkarnacja Jezusa, syna Boga 

wszechświata i żony pewnego cieśli. Teista, uważający się za wyznawcę religii naturalnej, 

zadowolony z wiary w Boga, o którym nie ma najmniejszego pojęcia, pozwala sobie na kpiny 

z innych tajemnic głoszonych przez wszystkie religie świata. 

Rozdział GXVII  

Zdanie słynnego teologa 

Czyż pewien słynny teolog nie uznał, że niedorzecznością jest przyjąć istnienie Boga i 

zatrzymać się w pół drogi? Skoro wierzymy, powiada, w Boga prawdziwego, w substancję 

niezwykłą, to nic nie powinno nam już sprawiać kłopotu. Przyjąwszy raz tę pierwszą i 

bynajmniej niemałą tajemnicę, rozum już nawet nie powinien zadawać sobie gwałtu, gdy 

chodzi o resztę. Jeśli idzie o mnie, to bynajmniej nie kosztuje mnie więcej wysiłku przyjęcie 

miliona rzeczy, których nie rozumiem, niż wiara w pierwszą lepszą prawdę, którą mi się 

narzuca
1
. 

Czyż może być coś bardziej sprzecznego, bardziej niemożliwego i tajemniczego niż 

stworzenie materii przez istotę niematerialną, która będąc sama niezmienna dokonuje 

ustawicznych zmian we wszechświecie? Czyż może być coś bardziej niezgodnego z pojęciem 

                                                 
1
 Pibliothłque raisonnęe, t. I, s. 184. Wypowiedzi o. Hardouin T. J. 



rozsądku niż wiara, że istota niezwykle dobra,. mądra, sprawiedliwa i potężna przewodzi 

naturze i kieruje ruchami świata pełnego szaleństw, nędzy, zbrodni i krzywdy, które mogłaby 

jednym słowem zażegnać, powstrzymać lub unicestwić? Krótko mówiąc, skóro już się 

dopuszcza istnienie istoty tak pełnej sprzeczności jak Bóg teologiczny, to dopuszczalne są 

wszystkie najbardziej nieprawdopodobne baśnie, zdumiewające cuda i najgłębsze tajemnice. 

Rozdział GXVIII  

Bóg teistów jest ani mniej sprzeczny, ani mniej chimeryczny niż Bóg teologów 

Teista woła: „Nie oddawajcie czci dziwacznemu i okrutnemu Bogu teologii, mój Bóg jest 

istotą nieskończenie mądrą i dobrą: jest ojcem ludzi. To najłagodniejszy z władców, to on 

napełnia świat swoimi dobrodziejstwami.” Czyż jednak nie widzisz, odpowiem mu, że 

wszystko na tym świecie przeczy pięknym właściwościom, które przypisujesz swojemu 

Bogu? W licznej rodzinie tego czułego ojca widzę tylko nieszczęśliwych. Pod panowaniem 

tego sprawiedliwego władcy zbrodnia jest zwycięska, a cnota uciśniona. Wśród 

dobrodziejstw, które wychwalacie i które wyłącznie dostrzegacie w waszym entuzjazmie, 

widzę mnóstwo wszelkiego zła, na które z uporem zamykacie oczy. Zmuszeni do przyznania, 

że wasz tak dobry Bóg sam sobie przecząc rozdziela tą samą ręką dobro i zło, będziecie 

musieli, aby go usprawiedliwić, odesłać mnie podobnie jak księża do krain innego świata. 

Wymyślcie więc innego Boga niż Bóg teologii, gdyż wasz Bóg jest tak samo pełen 

sprzeczności jak tamten. Czyż dobry Bóg czyni zło lub zezwala na nie? Czyż Bóg 

sprawiedliwy dopuszcza do gnębienia niewinnych w swoim królestwie? Czyż Bóg doskonały 

tworzy dzieła nędzne i niedoskonałe? Czyż taki Bóg i jego postępowanie nie stanowią równie 

wielkiej tajemnicy jak tajemnica inkarnacji? 

Powiadacie, iż rumienicie się za swoich współobywateli, którym wmawia się, że Bóg, 

władca świata, mógł się wcielić w człowieka i umrzeć na krzyżu w jakimś zakątku Azji. 

Uważacie za szczyt niedorzeczności niewysłowioną tajemnicę Trójcy, a za szczyt śmieszności 

Boga przemienianego w chleb i spożywanego co dzień w tysiącu różnych miejscowości. Cóż! 

Czy wszystkie te tajemnice rażą umysł bardziej niż Bóg, który się mści za uczynki ludzi albo 

je wynagradza? Czy według was człowiek jest wolny, czy też nie jest? W obu wypadkach 

Bóg wasz, jeśli posiada chociaż odrobinę sprawiedliwości, nie może ani karać go, ani 

wynagradzać. Jeśli człowiek jest wolny, to dlatego że Bóg dał mu wolność postępowania. 

Bóg jest więc pierwszą przyczyną jego uczynków. Karząc człowieka za winy Bóg karałby go 

za to, że skorzystał z wolności, którą sam mu dał. Jeśli człowiek nie jest wolny i nie może 

postępować inaczej niż postępuje, Bóg byłby najniesprawiedliwszą z istot, gdyby karał 

człowieka za winy, których on nie mógł nie popełnić. 

Wielu ludzi rażą niedorzeczne szczegóły, których pełne są wszystkie religie świata. Nie 

mają oni jednak odwagi dotrzeć do źródła, z którego te niedorzeczności z konieczności się 

wywodzą. W ludzkiej wyobraźni rozbudzonej i zapłodnionej przez Boga pełnego 

sprzeczności, dziwactw i nie dających się pogodzić właściwości mógł rozwinąć się jedynie 

długi szereg urojeń. 

Powszechność wiary nie dowodzi istnienia Boga 



Rozdział GXIX  

Twierdzenie, że wszystkie ludy uznawały zawsze panowanie jakiegoś bóstwa, nie 

dowodzi bynajmniej istnienia Boga 

Tym, którzy zaprzeczają istnieniu Boga, usiłuje się zamknąć usta twierdzeniem, że ludzie 

we wszystkich wiekach i we wszystkich krajach uznawali panowanie nad sobą jakiegoś 

bóstwa, że nie ma na świecie ludu, który by nie wierzył w istotę niewidzialną i potężną, 

stanowiącą dlań przedmiot czci i uwielbienia, że wreszcie każdy najdzikszy nawet naród jest 

przekonany o istnieniu jakiejś inteligencji górującej nad ludzką naturą. Czyż jednak wierzenie 

wszystkich ludzi może błąd przemienić w prawdę? Pewien sławny filozof
1
 powiedział 

słusznie: „Prawdy nie pokona ani powszechna tradycja, ani jednomyślna zgoda wszystkich 

ludzi”. Inny mędrzec
2
 przed nim powiedział, że cała armia uczonych nie zdoła zmienić natury 

błędu i uczynić zeń prawdy. 

Był czas, kiedy wszyscy ludzie myśleli, że słońce kręci się naokoło nieruchomej ziemi, 

która jest środkiem układu świata. Minęło zaledwie dwieście lat od obalenia tego błędu. Był 

czas, kiedy nikt nie chciał wierzyć w istnienie antypodów i kiedy prześladowano 

zuchwalców, którzy je uznawali. Dzisiaj żaden wykształcony człowiek nie pozwoli sobie o 

tym powątpiewać. Wszystkie ludy świata, z wyjątkiem niektórych osób mniej łatwowiernych 

od reszty, wierzą jeszcze w czarowników, w duchy, w zjawy, a żaden człowiek rozsądny nie 

uważa się za zobowiązanego do uznawania tych głupstw; czemuż więc ludzie najbardziej 

rozumni uważają za swój obowiązek wierzyć w ducha powszechnego? 

Rozdział GXX  

Wszyscy bogowie pochodzą z okresu dzikości. Wszystkie religie są odwiecznymi 

pomnikami ignorancji, przesądu, okrucieństwa. A religie nowożytne są odmłodzonymi 

starymi szaleństwami 

Wszyscy bogowie czczeni przez ludzi pochodzą z okresu dzikości. Wymyśliły ich 

najwidoczniej bezmyślne ludy, a może żądni władzy i przebiegli prawodawcy narzucili ich 

prostym i prymitywnym ludom, nie mającym ani zdolności, ani odwagi, aby w sposób 

rozsądny zbadać przedmioty, które siłą kazano im wielbić. 

Przyjrzawszy się z bliska Bogu, którego dziś jeszcze czczą narody najbardziej kulturalne, 

nie podobna nie dostrzec w nim rysów dzikusa. Dzikus uznaje wyłącznie prawo siły, jest 

niezmiernie okrutny, kapryśny, pozbawiony zdolności przewidywania, roztropności i rozumu. 

Narody uważające się za cywilizowane, czyż nie poznajecie tu okropnego charakteru Boga, 

któremu nie szczędzicie kadzidła? Czyż bóstwo wasze nie przypomina z opisów człowieka, 

który nie umie się jeszcze posługiwać rozumem, a jest twardy, zawistny, mściwy, okrutny, 

kapryśny i niezrównoważony? O ludzie, uwielbiacie wielkiego dzikusa, którego uważacie 

jednak za wzór godny naśladowania, za pana miłego sercu, za pełnego wszelkich 

doskonałości władcę! 
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Poglądy religijne ludzi wszystkich krajów to odwieczne i trwałe pomniki ignorancji, 

łatwowierności, przerażenia oraz okrucieństwa ich przodków. Każdy dzikus jest żądny 

cudowności jak dziecko, które chłonie je łapczywie i nigdy nie zastanawia się nad tym, co 

działa na jego wyobraźnię. Nieznajomość natury sprawia, że wszystko, co mu się tylko 

wydaje nadzwyczajne, przypisuje duchom, czarom i magii. W jego oczach kapłani są 

czarownikami, przed którymi, podejrzewając ich o moc równą boskiej. 

Religie są pomnikami ignorancji i okrucieństwa korzy się jego pognębiony rozum. 

Wyroki zaś ich mają dlań móc nieomylnych zarządzeń, którym niebezpiecznie byłoby się 

przeciwstawiać. 

W dziedzinie religii większość ludzi tkwi w prymitywnym barbarzyństwie. Religie 

nowożytne to są stare szaleństwa, odmłodzone tylko albo podane w nowej formie. Jeśli dzicy 

ludzie wielbili w starożytności góry, rzeki, węże, drzewa i bożki wszelkiego rodzaju, jeśli 

mądrzy Egipcjanie składali hołd krokodylom, szczurom, cebulom, to czyż nie widzimy, jak 

narody uważające się za mądrzejsze od nich otaczają czcią chleb, do którego czarodziejskie 

praktyki ich kapłanów mają rzekomo sprowadzić Boga. Czyż Bóg-chleb nie jest fetyszem 

wielu chrześcijańskich narodów równie mało rozsądnych pod tym względem jak narody 

najbardziej dzikie? 

Rozdział CXXI  

Wszystkie zwyczaje religijne noszą na sobie piętno głupoty i barbarzyństwa 

Okrucieństwo, głupota, szaleństwo dzikiego człowieka ujawniały się zawsze w 

zwyczajach religijnych, które jakżeż często były okrutne i dziwaczne. Duch barbarzyństwa 

przetrwał aż do naszych czasów i przejawia się w religiach wyznawanych przez najbardziej 

kulturalne narody. Czyż nie widzimy jeszcze, że bóstwu składa się w ofierze łudzi? Czyż dla 

uspokojenia gniewu Boga, uważanego wciąż za równie okrutnego, zawistnego i mściwego jak 

dzikus, krwawe prawa nie gubią w wyszukanych męczarniach tych, których sposób myślenia 

mógłby się jemu nie podobać? Narody nowożytne podżegane przez swoich księży może 

nawet prześcignęły w okrutnym szaleństwie ludy najbardziej dzikie. Nie znajdujemy 

przynajmniej dowodów na to, że jakikolwiek dzikus wpadł na pomysł, by prześladować za 

poglądy, grzebać się w cudzych myślach i nękać ludzi za niewidoczne ruchy ich mózgu. 

Kiedy widzimy, jak kulturalne i mądre narody: Anglicy, Francuzi, Niemcy itd. pomimo 

całego swojego oświecenia klękają przed barbarzyńskim Bogiem Żydów, tj. najgłupszego, 

najbardziej, łatwowiernego dzikiego i niespołecznego narodu, jaki istniał kiedykolwiek na 

ziemi, kiedy widzimy, jak oświecone narody dzielą się na sekty, walczą, nienawidzą się 

nawzajem i pogardzają za jednakowo śmieszne poglądy na postępowanie i zamiary tego 

nierozumnego Boga, kiedy widzimy, jak osoby wykształcone głupio tracą czas na dociekania 

woli tego Boga pełnego kaprysów i szaleństw, mamy ochotę zawołać: „O ludzie, jesteście 

dzikusami! O ludzie, jesteście dziećmi, kiedy chodzi o sprawy religii!” 



Rozdział GXXII  

Im starsze i powszechniejsze jest wierzenie religijne, tym bardziej wydaje się 

podejrzane 

Ktokolwiek tylko ma prawdziwe pojęcie o ignorancji) łatwowierności, niedbalstwie i 

głupocie pospólstwa, będzie uważał za najbardziej podejrzane te poglądy, które są 

najpowszechniej przyjęte. Ludzie w ogromnej swojej większości nad niczym się nie 

zastanawiają. Dają się ślepo prowadzić przyzwyczajeniom i autorytetom. Przyjmują te 

poglądy religijne, do których sprawdzenia mają najmniej odwagi i zdolności. Ponieważ zaś 

nic z nich nie rozumieją, muszą milczeć, a przynajmniej niewiele się nad nimi zastanawiać. 

Zapytajcie pierwszego lepszego człowieka z ludu, czy wierzy w Boga. Będzie niezwykle 

zdumiony, że mogliście o tym powątpiewać. Zapytajcie go następnie, co rozumie przez słowo 

Bóg, a wprawicie go w największy kłopot. Zauważycie natychmiast, że nie potrafi nadać 

żadnego konkretnego znaczenia temu słowu, które ustawicznie powtarza. Powie wam, że Bóg 

to jest Bóg. Zobaczycie, że nie wie, ani co o nim myśli, ani dlaczego weń wierzy. 

Wszystkie ludy mówią o jakimś Bogu: czyż jednak są zgodni co do tego Boga? 

Bynajmniej. A więc! Różnica poglądów na jakąś sprawę nie świadczy ojej oczywistości, lecz 

jest oznaką niepewności i niejasności. Czyż ten sam człowiek jest zawsze w zgodzie z samym 

sobą co do wyobrażenia, jakie sobie wyrobił o swoim Bogu? Bynajmniej. Pojęcie to zmienia 

się wraz ze zmianami, jakie zachodzą w maszynie ludzkiej: jeszcze jedna oznaka 

niepewności. Ludzie niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdują, są zawsze zgodni z innymi 

ludźmi i z samymi sobą, jeśli idzie o prawdy udowodnione. Wszyscy z wyjątkiem głupców 

zgadzają się, że dwa i dwa jest cztery, że słońce świeci, że całość jest większa od części, że 

sprawiedliwość jest dobrem, że trzeba dobrze czynić, aby zasłużyć na miłość ludzi, że 

niesprawiedliwość i okrucieństwo są nie do pogodzenia z dobrocią. Czyż zgadzają się tak 

samo, gdy mówią o Bogu? Wszystkiemu, co o nim myślą lub mówią, natychmiast zaprzeczają 

skutki przypisywanych mu czynów. 

Każcie kilku malarzom namalować chimerę: każdy z nich, inaczej ją sobie wyobrażając, 

inaczej ją namaluje. Nie znajdziecie najmniejszego nawet podobieństwa między 

namalowanymi przez każdego z nich portretami, których model nie istnieje. Czyż wszyscy 

teologowie świata przedstawiając Boga nie przedstawiają jednej wielkiej chimery, co do 

rysów której nie zgadzają się nigdy ze sobą, którą każdy wyobraża sobie na swój sposób, jako 

że istnieje jedynie w jego mózgu? Nie ma na ziemi dwóch osobników, którzy by mieli lub 

mogli mieć te same pojęcia o swoim Bogu. 

Rozdział CXXIII  

Sceptycyzm w sprawach religii może wynikać jedynie z powierzchownego i pobieżnego 

zbadania zasad teologicznych 

Miast twierdzić, że wszyscy ludzie są całkowicie przekonani o istnieniu Boga, należałoby 

raczej powiedzieć, że są albo sceptykami, albo ateistami. Jakżeż można być pewnym istnienia 

bytu, którego egzystencji nigdy nie można było sprawdzić, o którym nie można sobie wyrobić 



żadnego trwałego pojęcia, którego niejednolite na nas oddziaływanie uniemożliwia nam 

wszelki nań pogląd, którego dwa różne umysły ludzkie nie mogą sobie jednakowo 

wyobrazić? Jakżeż można się uważać za wewnętrznie przekonanego o istnieniu bytu, któremu 

wciąż trzeba przypisywać postępowanie przeciwstawne pojęciom z wysiłkiem o nim 

utworzonym? Czyż można wierzyć niezbicie w to, czego nie można pojąć? Czyż wiara taka 

nie polega jedynie na przyjęciu cudzych poglądów z braku własnych? Księża kierują 

wierzeniami pospólstwa. Czyż jednak ci księża nie przyznają sami, iż Bóg jest dla nich 

niezrozumiały? Zgódźmy się więc, że pełne i całkowite przekonanie o istnieniu Boga nie jest 

tak powszechne, jak to się usiłuje twierdzić. 

Sceptycyzm polega na braku argumentów nieodzownych do uzasadnienia sądu. Zarówno 

wobec dowodów zdających się świadczyć o istnieniu Boga, jak i wobec argumentów 

zwalczających to istnienie, niektóre osoby przyjmują postawę wątpiącą i wyczekującą. Istotną 

jednak podstawą tej niepewności jest niedostateczne zbadanie sprawy. Czyż można 

powątpiewać o tym, co jest oczywiste? Ludzie rozsądni słusznie wyśmiewają bezwzględny 

pyrronizm, a nawet uważają go za niemożliwy. Człowiek powątpiewający o swoim własnym 

istnieniu lub o istnieniu słońca byłby zupełnie śmieszny albo podejrzany o złą wiarę. Czyż 

mniejszym dziwactwem jest powątpiewanie o nieistnieniu istoty najoczywiściej niemożliwej? 

Czyż powątpiewanie o swoim własnym istnieniu jest większą niedorzecznością niż 

zastanawianie się nad niemożliwością istnienia istoty, której właściwości wzajemnie się 

wykluczają? Czyż istnienie bytu duchowego jest bardziej prawdopodobne niż kij bez dwóch 

końców? Czyż mniej niedorzeczne lub mniej niemożliwe niż pojęcie trójkąta 

czworobocznego jest pojęcie istoty nieskończenie dobrej i wszechmocnej, która jednak 

sprawia lub toleruje nieskończoną ilość zła? Wniosek stąd taki, że sceptycyzm religijny może 

wynikać jedynie z niedostatecznego zbadania zasad teologicznych, które są w wiecznej 

sprzeczności z najbardziej jasnymi i najdobitniej udowodnionymi prawdami. Wątpić, to 

zastanawiać się nad słusznością poglądu, który ma się przyjąć. Sceptycyzm jest jedynie 

stanem niezdecydowania wynikającym z powierzchownej znajomości rzeczy. Czyż można 

pozostać sceptykiem w sprawach religii, jeśli się raczy wniknąć w jej zasady, by przyjrzeć się 

będącemu jej podstawą pojęciu Boga? Powątpiewanie wynika zazwyczaj z lenistwa, słabości, 

zobojętnienia albo nieudolności. Wielu ludzi wątpi bojąc się zadać sobie trud zbadania 

rzeczy, na których im nie zależy. Z tego powodu jednak, że religię przedstawia się ludziom 

jako rzecz o największej dla nich doniosłości na tym i na tamtym świecie, sceptycyzm i 

powątpiewanie na jej temat są dla umysłu stanem wysoce nieodpowiednim, gdyż służą mu 

jedynie za wygodną i zachęcającą do snu poduszkę. Każdy człowiek nie mający odwagi 

przypatrzeć się bez uprzedzenia Bogu, na którym opierają się wszystkie religie, nie wie, na 

jaką religię ma się zdecydować, nie wie w ogóle, w co ma wierzyć lub nie wierzyć, co ma 

przyjąć lub odrzucić, na co mieć nadzieję lub czego się bać. Jednym słowem, nie może już 

powziąć żadnej decyzji. 

Obojętności religijnej nie należy mieszać ze sceptycyzmem. Obojętność ta polega na 

głębokim przekonaniu albo na przypuszczeniu, że do religii nie warto przywiązywać wagi. 

Przekonanie, że sprawa, która uchodzi za bardzo ważną, nie tylko nią nie jest lub jest sprawą 

obojętną, zakłada należytą znajomość tej sprawy, bez czego przekonanie to nie mogłoby 

powstać. Ci, którzy pragną uchodzić za sceptyków w zasadniczych sprawach wiary, są 

zazwyczaj ludźmi nieudolnymi i pozbawionymi zdolności badawczych. 



Rozdział GXXIV  

Przeciwko objawieniu 

We wszystkich częściach świata mówi się nam, że Bóg objawił się ludziom. Cóż on im 

powiedział? Czy dowiódł w sposób oczywisty, że istnieje? Gzy powiedział, gdzie przebywa? 

Czy pouczył, kim jest i na czym polega jego istota? Czy wyjaśnił wyraźnie swoje zamiary i 

plany? Czy to, co im o swoich zamiarach mówił, zgadza się ze zjawiskami, które widzimy? Z 

pewnością nie. On uczy jedynie, że jest tym, który istnieje, że jest Bogiem utajonym, że jego 

drogi są niezbadane, że wpada w gniew, gdy widzi zuchwalca, który pragnie zgłębiać jego 

wyroki lub rozumem swoim osądzać jego samego oraz jego dzieło. 

Czyż objawiona działalność Boga pokrywa się ze wspaniałymi, wmawianymi w nas 

wyobrażeniami o jego mądrości, dobroci, sprawiedliwości i wszechmocy? Bynajmniej. W 

każdym objawieniu postępowanie Boga ukazuje nam istotę stronniczą, kapryśną, dobrą 

jedynie dla narodu, który uprzywilejowała, a nieprzyjazną pozostałym. Jeśli Bóg raczy ukazać 

się kilku ludziom, to z wielkim staraniem utrzymuje wszystkich innych w nieznajomości 

swoich boskich zamiarów. Czyż każde z tych objawień nie świadczy w sposób oczywisty o 

niesprawiedliwości, stronniczości i złośliwości Boga? 

Czyż objawione wyroki boskie uderzają wzniosłością rozumu lub zawartą w nich 

mądrością? Czyż zmierzają one w sposób wyraźny do uszczęśliwienia narodu, któremu Bóg 

je wyjawił? Po zbadaniu zarządzeń boskich stwierdzam, że we wszystkich krajach zawierają 

one jedynie dziwaczne przykazania, śmieszne zasady, nie wiadomo do czego służące obrzędy, 

naiwne obyczaje, niegodną władcy natury etykietę, dary, ofiarowania, pokuty, użyteczne co 

prawda dla duszpasterzy, ale jak najbardziej szkodliwe dla pozostałych obywateli. Uważam 

poza tym, że bardzo często pod wpływem tych praw ludzie stają się niespołeczni, wyniośli, 

nietolerancyjni, kłótliwi, niesprawiedliwi, okrutni w stosunku do tych wszystkich, którzy nie 

mieli tych samych co oni objawień i nie otrzymali od niebios tych samych przykazań i tych 

samych łask. 

Rozdział GXXV  

Gdzież dowód na to, że Bóg kiedykolwiek ludziom się ukazał i że do nich mówił? 

Czyż zasady moralne ogłoszone przez Boga są naprawdę boskie i wyższe od tych, które 

każdy rozsądny człowiek mógłby sobie sam ułożyć? A jeśli są boskie, to jedynie dlatego, że 

ludzki umysł nie może dociec, jaki przynoszą pożytek. Każą one upatrywać cnotę w 

całkowitym zaparciu się ludzkiej natury, w dobrowolnym wyrzeczeniu się rozumu, w świętej 

nienawiści do samego siebie. W myśl tych wzniosłych zasad nawet doskonałość ma polegać 

na samoudręczeniu nie przynoszącym nikomu żadnego pożytku. 

Czy jakikolwiek Bóg ukazał się w ogóle? Czyż sam ogłosił swoje prawa? Czyż 

przemawiał do ludzi własnymi ustami? Okazuje się, że Bóg nigdy nie ukazał się całemu 

narodowi, lecz posługiwał się zawsze kilkoma uprzywilejowanymi osobami, które brały na 

siebie obowiązek nauczania i wyjaśniania niewtajemniczonym jego zamiarów. Lud nie miał 



nigdy prawa wstępu do sanktuarium. Jedynie kapłani byli zawsze upoważnieni do 

przekazywania ludowi, co się tam dzieje. 

Rozdział GXXVI  

Nic nie dowodzi prawdziwości cudów 

Kiedy w objawieniach boskich nie dostrzegam z żalem ani mądrości, ani dobroci, ani 

sprawiedliwości godnej Boga, kiedy podejrzewam o oszustwo, osobistą ambicję i 

interesowność wszystkie wielkie osobistości służące za pośredników między niebem a nami, 

wówczas zapewnia się mnie, że Bóg świetnymi swoimi cudami potwierdził posłannictwo 

tych, którzy przemawiali w jego imieniu. Czyż jednak nie byłoby prostsze, żeby sam się 

ukazał i wypowiedział? Z drugiej zaś strony, kiedy z samej ciekawości badam te cuda, widzę 

w nich jedynie pozbawione prawdopodobieństwa opowieści przekazane przez ludzi 

podejrzanych, którzy byli osobiście zainteresowani w tym, aby uchodzić za wysłańców 

Najwyższego. 

Jacyż to świadkowie mają nas przekonać o prawdziwości tych niewiarygodnych cudów? 

Świadczyć o tym mają niedorozwinięte ludy, które już od wielu tysięcy lat nie istnieją i które 

(gdyby nawet mogły potwierdzić prawdziwość tych cudów) śmiało można by podejrzewać o 

to, że dały się zwieść własnej wyobraźni oraz sztuczkom zręcznych oszustów. Ale te cuda, 

powiecie, zapisane zostały w księgach, które drogą stałej tradycji zachowały się do naszych 

czasów. Przez kogo te księgi zostały napisane? Kimże są ci ludzie, którzy je przekazali i 

zachowali? Są to albo ci sami, którzy ustanowili religie, albo ich stronnicy podobnie jak oni 

zainteresowani w tej sprawie. Tak więc w dziedzinie religii świadectwo stron 

zainteresowanych jest niezbite i nie może być podane w wątpliwość! 

Rozdział GXXVII  

Gdyby Bóg był mówił, byłoby dziwne, aby co innego powiedział Zwolennikom każdego 

z poszczególnych wyznań religijnych, które nawzajem się potępiają i słusznie 

oskarżają o zabobon i bezbożność 

Bóg co innego mówił każdemu z narodów ziemi, na której żyjemy. Hindus ani słowa nie 

wierzy temu, co mówił Chińczykom. Mahometanin za bajki uważa to, co mówił 

chrześcijanom. Żyd uważa i mahometanina, i chrześcijanina za świętokradców 

zniekształcających święte przykazania, które Bóg dał jego przodkom. Chrześcijanin, dumny 

ze swojego bardziej nowożytnego objawienia, potępia i Hindusa, i Chińczyka, i 

mahometanina, podobnie zresztą jak żyda, od którego wziął księgi święte. Kto nie ma racji, 

kto ma rację? Każdy woła: „Ja mam rację!” Każdy przytacza takie same dowody. Każdy 

powołuje się na swoje cuda, swoich wróżbitów, proroków i męczenników. Człowiek rozsądny 

odpowiada im wszystkim, że stracili rozum. Bóg nigdy nie mówił, a jeśli prawdą jest, że jest 

duchem, to nie może mieć ani ust, ani języka. Bóg wszechświata mógłby nie zapożyczając 

narządu mowy śmiertelnych natchnąć swoje twory tym, czego chciałby ich nauczyć, a skoro 



wszystkie jednakowo i wszędzie nie wiedzą, co powinny myśleć o Bogu, oczywiste jest, że 

Bóg nie chciał ich tego nauczyć. 

Zwolennicy różnych wyznań istniejących w świecie oskarżają się wzajemnie o zabobony 

i bezbożność. Chrześcijanie brzydzą się zabobonami pogan, Chińczyków i mahometan. 

Katolicy rzymscy za bezbożników uważają chrześcijan obrządku protestanckiego. Ci 

występują zawsze przeciw przesądom rzymskich katolików. Rację mają wszyscy. 

Bezbożnikiem jest dla każdego ten, kto ma obelżywy pogląd na jego Boga, przesądny jest ten, 

kto go sobie fałszywie wyobraża. Rozmaici religiami zarzucający sobie nawzajem 

zabobonność przypominają garbusów, wyrzucających sobie nawzajem ułomność. 

Rozdział GXXVIII  

Niejasność i podejrzane pochodzenie wyroków boskich 

Czyż zrozumiałe są wyroki, które bóstwo objawiło narodom przez rozmaitych swoich 

wysłanników? Niestety! Nie znajdzie się dwóch ludzi, którzy by jednakowo je rozumieli. Ci, 

którzy wyjaśniają ich sens innym, sami nie zgadzają się nigdy między sobą. Ażeby je 

wyjaśnić, zwykło się uciekać do omówień, komentarzy, alegorii, glos. Szuka się w nich sensu 

mistycznego, bardzo odmiennego od sensu literalnego. Potrzeba wszędzie ludzi do 

rozwikłania wyroków Boga, który nie mógł czy też nie chciał w sposób zrozumiały 

przemawiać do tych, co mieli być oświeceni z jego woli. Bóg zawsze woli posługiwać się 

narządem mowy jakichś ludzi, których można podejrzewać o popełnienie błędu lub powody 

do wprowadzania w błąd innych. 

Rozdział GXXIX  

Niedorzeczność rzekomych cudów 

Twórcy wszystkich religii na potwierdzenie swojego posłannictwa czynili zazwyczaj 

cuda. Czymże jednak jest cud? Jest to zjawisko sprzeczne z prawami natury. A kto według 

was ułożył te prawa? Bóg. A więc wasz Bóg, który, jak głosicie, wszystko przewidział, 

postępuje na przekór prawom narzuconym przezeń naturze. Prawa te były więc błędne. A 

przynajmniej w pewnych wypadkach nie odpowiadały zamiarom tegoż Boga, skoro, jak 

nauczacie, musiał obowiązującą ich móc zawiesić lub przeciwko nim swoim postępowaniem 

wykraczać. 

Usiłuje się nas przekonać, że ludzie uprzywilejowani przez Najwyższego otrzymali od 

niego móc sprawiania cudów. Aby uczynić jednak cud, trzeba mieć władzę stwarzania 

nowych przyczyn mogących wywoływać skutki przeciwne skutkom wynikającym z przyczyn, 

które działały dotychczas. Czyż można sobie wyobrazić, aby Bóg mógł dać ludziom niepojętą 

władzę stwarzania lub wywodzenia przyczyn z nicości? Czyż można w to uwierzyć, aby Bóg, 

zawsze niezmienny, mógł udzielić ludziom władzy dokonywania zmian i poprawek w swoich 

zamiarach, której zgodnie z pojęciem istoty niezmiennej nie może przecież sam posiadać? 

Cuda bynajmniej nie przynoszą Bogu zaszczytu ani nie świadczą o boskim pochodzeniu 



religii, unicestwiają natomiast urobione i powszechnie przyjęte pojęcia o Bogu, o jego 

niezmienności, o będących wyłącznie jego własnością atrybutach a nawet o jego 

wszechmocy. Jakżeż może twierdzić teolog, że Bóg, który musiał ogarniać cały swój plan 

stworzenia i mógł ustanowić jedynie doskonałe i nie wymagające żadnych zmian prawa, 

został zmuszony dla urzeczywistnienia swoich zamiarów uciekać się do cudów albo udzielać 

własnym tworom mocy dokonywania rzeczy nadprzyrodzonych dla poparcia boskich 

projektów? Czyż wiarygodne jest, aby Bóg potrzebował pomocy ludzi? Istota wszechmocna, 

której zamiary zawsze się spełniają, ma w swych rękach serca i umysły swoich tworów i 

wystarczy, by zapragnęła, a będą one wierzyły zgodnie z jej życzeniem. 

Rozdział GXXX  

Przeciwko rozumowaniu Pascala o tym, co należy sądzić o cudach 

Cóż powiemy o religiach, które opierając na cudach swoją boskość czynią wiele same, 

aby cuda te wydawały się nam podejrzane? Jakżeż wierzyć w cuda przekazane w świętych 

księgach chrześcijan, gdzie sam Bóg chwali się, iż na tych, których chce zgubić, zsyła ślepotę 

oraz zatwardziałość serca, gdzie Bóg pozwala czynić cuda równie wielkie złym duchom i 

czarownikom jak swoim służebnikom, gdzie przepowiada się przyjście Antychrysta, który 

będzie miał móc czynienia rzeczy nadprzyrodzonych mogących nawet zachwiać wiarą 

wybranych? Założywszy to, po jakich znakach rozpoznać, kiedy Bóg naucza nas, a kiedy 

zastawia sidła? Jak poznać, czy cuda, które widzimy, pochodzą od Boga czy od szatana? 

Ażeby wybawić nas z kłopotu” Pascal bardzo poważnie powiada, że doktrynę religijną 

należy sądzić po cudach, a cuda po doktrynie, że doktryna jest potwierdzeniem cudów, a cuda 

potwierdzeniem doktryny.
1
 Jeśli można mówić o istnieniu śmiesznego i błędnego koła, to z 

pewnością istnieje ono w tym pięknym rozumowaniu jednego z największych obrońców 

religii chrześcijańskiej. Czyż jest na świecie taka religia, która by swojej doktryny nie 

uważała sama za najlepszą i nie przytaczała ogromnej ilości cudów na jej poparcie? 

Czyż cud może unicestwić oczywistość udowodnionej prawdy? Czyż człowiek 

posiadający tajemnicę leczenia wszystkich chorób, przywracania kalekom władzy w 

porażonych członkach, wskrzeszania zmarłych całego miasta, wznoszenia się w powietrze, 

zatrzymywania słońca i księżyca, czyż taki człowiek przekona mnie swoją mocą 

czarodziejską, że dwa i dwa nie jest cztery, że jeden jest trzy, a trzy jest jeden, że Bóg 

wypełniający wszechświat swoim ogromem mógł zamieszkać w ciele jednego Żyda; że 

odwieczny może umrzeć jak człowiek, że Bóg uchodzący za niezmiennego, przewidującego i 

rozsądnego mógł zmienić swój stosunek do religii i zreformować swoje własne dzieło nowym 

objawieniem? 

                                                 
1
 [Pensees, XIII, 843] 



Rozdział CXXXI  

Według samych zasad teologii każde nowe objawienie należy uważać za fałszywe i 

bezbożne 

Zgodnie z samymi zasadami teologii czy to naturalnej, czy objawionej wszelkie nowe 

objawienie należy uważać za fałsz. Wszelka zmiana w religii pochodzącej od Boga winna być 

uznana za bezbożność i bluźnierstwo. Czyż samo pojęcie reformy nie nasuwa myśli, że Bóg 

nie potrafił od razu zapewnić religii trwałości i nadać jej należytych cech doskonałości? 

Twierdzić, że Bóg ustanawiając pierwsze prawo dostosował je do prostackich wyobrażeń 

ludu, który chciał oświecić, to utrzymywać, że Bóg nie mógł i nie chciał, aby lud, który 

wówczas oświecał, stał się ludem na tyle rozumnym, żeby mógł mu być miły. 

Jeśli przyjąć za prawdę, że judaizm był niegdyś religią pochodzącą rzeczywiście od Boga 

świętego, niezmiennego, wszechmocnego i przewidującego, to chrześcijaństwo jest. 

bezbożnością. Religia Chrystusa zakłada albo błędy w prawie, które Bóg dał za 

pośrednictwem Mojżesza, albo też niemoc czy złośliwość tego Boga, który nie mógł czy nie 

chciał uczynić Żydów takimi, jakimi by chciał ich widzieć. Wszystkie nowe religie albo 

reformy dawnych opierają się najoczywiściej na niemocy, niestałości, nieostrożności i 

złośliwości bóstwa. 

Rozdział CXXXII  

Nawet krew męczenników świadczy przeciwko prawdziwości cudów i przeciwko 

boskiemu pochodzeniu chrystianizmu 

Jeśli historia uczy mnie, że pierwsi apostołowie, założyciele albo reformatorzy religii, 

czynili wielkie cuda, to historia uczy mnie również, że ci apostołowie-reformatorzy i ich 

zwolennicy byli powszechnie znieważani, prześladowani i mordowani jako mąciciele spokoju 

narodów. Skłonny więc jestem uważać, że nie sprawili oni przypisywanych im cudów. Te 

cuda bowiem powinny były przysporzyć im bardzo wielu zwolenników wśród tych, którzy je 

widzieli. I zwolennicy nie dopuściliby z pewnością do prześladowania cudotwórców. 

Niewiara moja wzmaga się, kiedy mi się mówi o torturach i mękach, którym poddano 

cudotwórców. Jakżeż można uwierzyć, żeby misjonarze pozostający pod opieką Boga i 

osłoną jego potęgi, misjonarze posiadający moc czynienia cudów nie mogli uczynić 

najprostszego cudu, by uniknąć okrucieństwa prześladowców? 

Istnieje sztuka wyciągania nawet z samych prześladowań przekonywającego dowodu na 

korzyść religii głoszonej przez ludzi, którzy tych prześladowań doświadczyli. Lecz religia, 

która pyszni się śmiercią wielu swoich męczenników i naucza, że jej założyciele cierpieli dla 

jej rozwoju niebywałe katusze, nie może być religią pochodzącą od Boga dobrze czyniącego, 

sprawiedliwego i wszechmocnego. Bóg dobry nie pozwoliłby na prześladowanie 

Dowody przeciwko boskiemu pochodzeniu chrystianizmu ludzi, których obowiązkiem 

było głosić jego wolę. Bóg wszechmocny chcąc założyć religię wybrałby drogi prostsze i 

mniej zgubne dla swoich najwierniejszych sług. Twierdzić, że Bóg swoją religię chciał 

przypieczętować krwią, to twierdzić, że Bóg jest słaby, niesprawiedliwy, niewdzięczny i 



krwiożerczy, że w sposób niegodny poświęca swoich wysłanników, aby zadośćuczynić 

własnej ambicji. 

Rozdział GXXXIII  

Ani fanatyzm męczenników, ani interesowny zawsze zapał misjonarzy nie świadczą 

bynajmniej o prawdziwości religii 

Oddanie życia za religię nie świadczy bynajmniej ani o prawdziwości religii, ani o jej 

boskim pochodzeniu. Dowodzi najwyżej, że takie cechy jej się przypisuje. Śmierć zapaleńca 

dowodzi chyba tylko tego, że fanatyzm religijny często jest silniejszy od miłości życia. Oszust 

może niekiedy umrzeć z odwagą, jest on, jak to się mówi, cnotliwy z konieczności. 

Często zdumiewa nas i wzrusza szlachetna odwaga i bezinteresowny zapał misjonarzy, 

którzy głoszą swoją naukę nawet narażając się na najbardziej surowe traktowanie. Z tej troski 

o zbawienie ludzi wyciąga się wnioski przychylne dla religii, którą oni głosili. W istocie 

jednak bezinteresowność ta jest tylko, pozorna. Nie ma nic bez ryzyka. Misjonarz chce po 

prostu przy pomocy swojej nauki spróbować szczęścia. Wie, że jeśli uda mu się sprzedać 

swój towar, to stanie się absolutnym panem tych, którzy go uznają za swojego przewodnika. 

Jest pewien, że stanie się przedmiotem ich trosk, szacunku, czci. Wszystko skłania go do 

przekonania, że nie będzie mu zbywało na niczym. Oto prawdziwe powody wzniecające zapał 

i miłosierdzie tak wielu kaznodziejów i misjonarzy przemierzających świat. 

Oddanie życia za jakieś przekonanie tak samo nie świadczy o prawdziwości i słuszności 

tego przekonania, jak śmierć na polu walki nie świadczy o słuszności sprawy władcy, dla 

którego interesów tyle ogłupiałych ludzi składa w ofierze swoje życie. Odwaga męczennika 

odurzonego myślą o raju nie jest bynajmniej bardziej nadnaturalna od odwagi żołnierza 

odurzonego myślą o sławie lub skrępowanego lękiem przed utratą honoru. Jakaż różnica 

istnieje między Irokezem, który śpiewa, podczas gdy palą go na wolnym ogniu, a świętym 

męczennikiem Wawrzyńcem, który leżąc na rozpalonym ruszcie obrzuca obelgami swojego 

prześladowcę? 

Szermierze nowej doktryny giną, gdyż są słabsi. Apostołowie uprawiają zazwyczaj 

zawód niebezpieczny, z którego następstw zdają sobie z góry sprawę. Ich bohaterska śmierć 

tak samo nie dowodzi słuszności ich zasad ani ich szczerości, jak gwałtowna śmierć osobnika 

żądnego władzy lub bandyty nie świadczy o tym, że mieli słuszność zakłócając życie 

społeczeństwa albo że uważali się za uprawnionych do tego. Zawód misjonarza zawsze 

schlebiał ambicji oraz pozwalał utrzymywać się kosztem prostaczków. Te korzyści kazały 

zapominać o towarzyszących mu niebezpieczeństwach. 

Rozdział GXXXIV  

Teologia czyni swego Boga wrogiem rozumu i wiedzy 

Mówicie nam, o teologowie, że to, co jest szaleństwem w oczach ludzi, jest mądrością 

przed Bogiem, który upodobał sobie gnębienie mądrości mędrców. Czyż jednak nie 



utrzymujecie, że ludzka mądrość jest darem nieba? Głosząc, że ta mądrość nie jest miła Bogu, 

że jest szaleństwem w jego oczach, że chce on ją pognębić, mówicie nam, że wasz Bóg jest 

jedynie przyjacielem ludzi nieoświeconych i że ludziom rozumnym ofiarowuje zgubny dar, za 

który jako tyran przewrotny zamierza okrutnie kiedyś ich ukarać. Czyż nie zdumiewa was 

fakt, że przyjacielem waszego Boga może zostać tylko ten, kto wypowie wojnę rozumowi i 

zdrowemu rozsądkowi? 

Rozdział GXXXV  

Wiara jest sprzeczna z rozumem, a rozum ma większą wartość niż wiara 

Wiara według teologów jest przyjęciem tego, co nieoczywiste. Wynika stąd, że religia 

wymaga, by wierzono bez zastrzeżeń w rzeczy nieoczywiste oraz w twierdzenia częstokroć 

bardzo mało prawdopodobne lub całkowicie sprzeczne z rozumem. Czyż w samym 

odmawianiu rozumowi prawa sądu nad wiarą nie kryje się wyznanie, że rozum nie może być 

w zgodzie z wiarą? Skoro słudzy religii postanowili skazać rozum na wygnanie, to z 

pewnością wyczuli niemożliwość pogodzenia tego rozumu z wiarą będącą niczym innym jak 

ślepą uległością wobec tych księży, których autorytet w wielu głowach zdaje się mieć 

większą wagę niż oczywistość i, większą wartość niż świadectwo zmysłów. 

Złóżcie wasz rozum w ofierze, wyrzeknijcie się doświadczenia, nie ufajcie świadectwu 

waszych zmysłów, poddajcie się bez zastanowienia temu, co my głosimy wam w imię nieba 

— tak przemawiają księża całego świata. W niczym się ze sobą nie zgadzają, ale zgodnie 

zakazują wszyscy uciekać się do pomocy rozumu, gdy idzie o zasady, które przedstawiają 

nam jako nieodzowne dla naszej szczęśliwości. 

Nie złożę nigdy rozumu mego w ofierze, gdyż rozum ten jedynie pozwala mi odróżniać 

dobro od zła i prawdę od fałszu. Jeśli, jak sami utrzymujecie, rozum mój pochodzi od Boga, 

to nigdy nie uwierzę, aby Bóg, który według was jest tak dobry, dając mi rozum chciał 

jedynie zastawić sidła, aby mnie zgubić. O księża, czyż nie widzicie, że występując 

przeciwko rozumowi rzucacie oszczerstwa na swojego Boga, który, jak sami utrzymujecie, 

tym rozumem nas obdarzył? 

Nie wyrzeknę się nigdy doświadczenia, gdyż jest ono pewniejszym przewodnikiem niż 

wyobraźnia lub autorytet tych przewodników, których chciano by mi narzucić. 

Doświadczenie uczy mnie, że uniesienie lub własny interes mogą ich samych zaślepić. 

Autorytet doświadczenia całkowicie inną ma w moim umyśle wagę niż podejrzane 

świadectwo wielu ludzi, o których wiem, że sami bardzo łatwo się mylą i są zainteresowani w 

tym, aby innych w błąd wprowadzać. 

Nie będę ufał moim zmysłom, gdyż dobrze wiem, że mogą mnie niekiedy w błąd 

wprowadzić. Lecz z drugiej strony wiem także, że nie zawsze mnie oszukują. Wiem 

doskonale, że oko pokazuje mi słońce o wiele mniejsze, niż ono jest w rzeczywistości. 

Doświadczenie jednak, które polega na wielokrotnym stosowaniu zmysłów, uczy mnie, że 

przedmioty wydają się coraz mniejsze zależnie od odległości: w ten sposób zdobywam 

pewność, że słońce jest wiele razy większe od kuli ziemskiej, w ten sposób same zmysły 

wystarczają mi, by sprostować pochopne wnioski, które mi nasunęły. 

Ostrzegając mnie przed zaufaniem do świadectwa zmysłów burzy się dowody wszystkich 

religii. Jeśli ludzi może oszukać wyobraźnia, jeśli zmysły wprowadzają ich w błąd, to jakżeż 

można wierzyć w cuda, które zadziwiły omylne zmysły naszych przodków? Jeśli moje 



zmysły są niepewnym przewodnikiem, to znaczy, że nie powinienem wierzyć nawet w te 

cuda, które by się działy przed moimi oczami. 

Rozdział CXXXVI  

Jakżeż niedorzeczne i śmieszne są sofizmaty, które rozum chcą wiarą zastąpić 

Powtarzacie bez przerwy, że prawdy religijne są ponad rozumem. Czyż w takim razie nie 

uważacie, że prawdy te nie są przeznaczone dla istot rozumnych? Twierdzić, że rozum może 

nas wprowadzić w błąd, to głosić, że prawda może być fałszywa, że to, co jest pożyteczne, 

może być dla nas szkodliwe. A czymże jest rozum, jeśli nie wiedzą o pożytecznym i 

prawdziwym? Nie mamy zresztą w tym życiu innych przewodników niż rozum mniej lub 

bardziej rozwinięty, taki rozum, jaki mamy, i takie zmysły, jakie mamy. Twierdzić zatem, że 

rozum jest przewodnikiem niepewnym i że nasze zmysły wprowadzają nas w błąd, to głosić, 

że nasze błędy są konieczne, że naszej niewiedzy nie jesteśmy w stanie pokonać i że Bóg 

byłby w najwyższym stopniu niesprawiedliwy, gdyby karał nas za to, że zdajemy się na 

jedynych przewodników, jakich zechciał nam dać. 

Utrzymywanie, że obowiązkiem naszym jest wierzyć w to, co przewyższa zdolność 

pojmowania naszego rozumu, jest tak samo śmieszne jak twierdzenie, że Bóg wymaga od nas, 

byśmy bez skrzydeł unosili się w powietrzu. Utrzymywać z całą pewnością, że istnieją 

rzeczy, których nie wolno dociekać rozumem, to mówić, że w najbardziej ważnej dla nas 

sprawie odwoływać się możemy jedynie do wyobraźni, czyli zdawać się na przypadek. Nasi 

uczeni w piśmie powiadają nam, że powinniśmy rozum nasz poświęcić Bogu. Dlaczego 

jednak mamy poświęcić nasz rozum istocie, która obdarza nas jedynie rzeczami 

bezużytecznymi z całą świadomością, że na nic się nam one nie zdadzą? Jakżeż możemy mieć 

zaufanie do Boga, który zgodnie z tym, co mówią sami uczeni, jest na tyle złośliwy, ażeby 

kamienować serca, zsyłać ślepotę, zastawiać sidła i wwodzić nas na pokuszenie? Jakżeż 

wreszcie możemy mieć zaufanie do sług tego Boga, którzy chcąc kierować nami bez żadnego 

kłopotu każą nam trzymać oczy zamknięte? 

Rozdział GXXXVII  

Jakżeż można żądać od człowieka, aby na słowo wierzył w to, co podobno jest dla 

niego sprawą najważniejszą 

Ludzie uważają religię za sprawę najważniejszą w świecie, a jednocześnie godzą się na 

to, by jak najmniej ją zgłębiać własnym rozumem. Gdy idzie o objęcie jakiegoś stanowiska, o 

kupno ziemi czy domu, o ulokowanie pieniędzy, o jakąś transakcję lub umowę, człowiek bada 

wszystko starannie, zachowuje największą ostrożność, zastanawia się nad każdym słowem, 

które ma napisać, zabezpiecza się przed każdą możliwą niespodzianką. Nic podobnego nie ma 

miejsca w sprawach religii. Przyjmuje się ją, jak traf zdarzy, wierząc w nią na słowo i nie 

zadając sobie trudu, aby cokolwiek zbadać. 



Dwie przyczyny zdają się zgodnie współdziałać w utrzymywaniu wśród ludzi 

lekceważenia i niedbalstwa, które okazują w stosunku do własnych poglądów religijnych. 

Pierwszą z tych przyczyn jest brak nadziei na przebicie mroków” które otaczają z 

konieczności każdą religię. Nawet pierwsze najprostsze zasady religijne mają tę właściwość, 

że zniechęcają leniwe umysły, które widząc jedynie chaos uważają, iż niemożliwością jest 

pojąć cokolwiek. Druga zaś przyczyna polega na tym, że nikt nie zamierza zbytnio się 

krępować surowymi prawami, które wszyscy podziwiają w teorii, ale bardzo niewielu zadaje 

sobie trud stosować w praktyce. Wielu traktuje religię jak stare dokumenty rodowe, nie zadaje 

sobie nigdy trudu, aby je odczytać, lecz przechowuje je w archiwach, aby je stamtąd 

wyciągnąć w razie potrzeby. 

Rozdział GXXXVIII  

Wiara zakorzenia się, jedynie w umysłach słabych, niewykształconych i leniwych 

Uczniowie Pitagorasa wierzyli bezwzględnie w naukę swojego mistrza: on to powiedział 

było dla nich rozwiązaniem wszystkich zagadnień. Większość ludzi postępuje równie 

nierozsądnie. W dziedzinie religii proboszcz, ksiądz, ciemny mnich stają się panami. Wiara 

jest ulgą dla słabości ludzkiego umysłu, dla którego myślenie jest zazwyczaj bardzo ciężką 

pracą. O wiele wygodniej jest spuszczać się na innych niż badać samemu. Badanie jako rzecz 

powolna i uciążliwa sprawia przykrość zarówno nieuczonym głupcom, jak umysłom zbyt 

żywym. Oto niewątpliwie powód, dla którego wiara znajduje tak wielu zwolenników na 

ziemi. 

Im mniej mają ludzie rozumu i wiedzy, tym większą okazują żarliwość w sprawach 

religii. We wszystkich zatargach religijnych kobiety podburzone przez swoich spowiedników 

okazują wielkie przywiązanie do idei, o których oczywiście nie mają żadnego pojęcia. W 

sporach teologicznych tłum jak dzikie zwierzę rzuca się na wszystkich, przeciwko którym 

ksiądz zechce go podburzyć. Głęboka ignorancja, bezgraniczna łatwowierność, bardzo słaba 

głowa, podniecona wyobraźnia: oto tworzywo, z którego robi się świętoszków, gorliwców, 

fanatyków i świętych. Jakżeż głosem rozumu dotrzeć do tych, którzy z zasady pragną jedynie 

dać się powodować innym i nigdy nie myśleć? Bigoci i tłum są w rękach swoich 

przewodników automatami, którymi oni dowolnie poruszają. 

Rozdział CXXXIX  

Nauczanie, że istnieje jedna religia prawdziwa, jest absurdem i przyczyną zamieszek w 

państwach 

Religia jest sprawą zwyczaju i mody: trzeba postępować tak, jak postępują inni. Lecz 

spośród tylu religii istniejących w świecie, którą jednak należy wybrać?… To dociekanie 

byłoby za uciążliwe i za długie. Trzeba więc pozostać przy religii ojców, państwa, przy religii 

panującego, która rozporządza siłą, a więc powinna być najlepsza. Przypadek decyduje o 

religii zarówno poszczególnego człowieka, jak i narodu. Francuzi byliby dzisiaj 



muzułmanami równie dobrymi, jak są chrześcijanami, gdyby przodkowie ich nie odparli 

niegdyś najazdu Saracenów. 

Jeśli będziemy oceniać zamiary opatrzności na podstawie wydarzeń i przewrotów 

dziejących się na tym świecie, dojdziemy do wniosku, że jest ona dość obojętna na losy 

rozmaitych religii, które istnieją na ziemi. Przez tysiące lat pogaństwo, politeizm, 

bałwochwalstwo były religiami świata. Zapewnia się nas dzisiaj, że w tym. okresie 

najbardziej prosperujące narody nie miały najmniejszego pojęcia o Bogu, chociaż pojęcie to 

uważa się za konieczne dla wszystkich ludzi. Chrześcijanie utrzymują, że z wyjątkiem narodu 

żydowskiego, czyli z wyjątkiem garści nieszczęśliwców, cały rodzaj ludzki żył w najbardziej 

haniebnej niewiedzy o swoich obowiązkach wobec Boga i miał o nim wyobrażenie ubliżające 

boskiemu majestatowi. Chrystianizm, który wyłonił się z judaizmu i był bardzo pokorny w 

swoich skromnych początkach, stał się potężny i okrutny za panowania chrześcijańskich 

cesarzy, którzy płonąc świętą żarliwością rozpowszechnili go wspaniale ogniem i mieczem w 

całym Imperium i ustanowili na ruinach obalonego pogaństwa. Mahometowi i jego 

następcom wspieranym Opatrznością, czyli własnym zwycięskim orężem, udało się w 

niedługim czasie wyprzeć religię chrześcijańską z części Azji, Afryki a nawet Europy. 

Ewangelia musiała ustąpić Koranowi. 

We wszystkich schizmach i sektach, które przez wiele wieków rozrywały chrześcijan — 

oręż i wola monarchów rozstrzygały wyłącznie o nauce najbardziej pożytecznej dla zbawienia 

narodów. Czyż nie można by z tego wywnioskować, że albo bardzo mało obchodzi bóstwo 

religia ludzi, albo opowiada się ono zawsze po stronie tych poglądów, które są poglądami 

potęg ziemskich, i zmienia swoje stanowisko zawsze, gdy tamtym przyjdzie ochota zmienić 

poglądy? 

Pewien król Makassaru znudził się bałwochwalstwem swoich ojców i postanowił je 

porzucić. Przyboczna rada monarchy długo zastanawiała się nad tym, kogo zawezwać — 

chrześcijańskich czy mahometańskich uczonych w piśmie. Wobec niemożliwości ustalenia, 

która z dwóch religii jest lepsza, postanowiono zawezwać jednocześnie misjonarzy jednej i 

drugiej oraz przyjąć naukę tych, którzy przybędą pierwsi: nie wątpiono, że Bóg mający 

władzę nad wiatrami sam w ten sposób objawi swoją wolę. Wobec tego, że misjonarze 

Mahometa okazali się szybsi, król wraz ze swoim ludem spełnił powzięte zobowiązanie. 

Misjonarzy Chrystusa wyproszono z winy ich Boga, który nie pozwolił im przybyć dość 

wcześnie. Bóg zgadza się najoczywiściej, aby przypadek rozstrzygał o religii narodów. 

Sprawujący rządy decydują zawsze w sposób nieomylny o religii narodów. Prawdziwą 

religią jest religia panującego. Prawdziwym Bogiem jest ten Bóg, którego czci się z woli 

panującego. Wola kapłanów, którzy mają wpływ na panującego, staje się zawsze wolą Boga. 

Pewien dowcipniś słusznie powiedział, że prawdziwą religią jest zawsze ta, która ma za sobą 

monarchę i kata. Cesarze i oprawcy długo wspierali bogów Rzymu przeciwko Bogu 

chrześcijan. Pozyskawszy wreszcie cesarzy, żołnierzy ich i katów zdołał on usunąć kult 

bogów rzymskich. Bóg Mahometa zdołał wypędzić Boga chrześcijan z wielu krajów, w 

których tamten panował. 

We wschodniej części Azji leży rozległa, niezwykle kwitnąca, żyzna, gęsto zaludniona 

kraina, która rządzi się prawami tak mądrymi, że najdziksi najeźdźcy przejęli je ze czcią: są to 

Chiny. Tłumy wierzą tam we wszystkie zabobony, jakie im się tylko podobają, z wyjątkiem 

chrześcijaństwa, które usunięto jako niebezpieczne; mandaryni natomiast, czyli wyżsi 

urzędnicy, od dawna przejrzeli fałsz ludowej religii i jeśli się nią zajmują, to jedynie po to, 

aby bonzowie, czyli kapłani, nie posługiwali się tą religią dla zakłócenia spokoju w państwie. 

Tymczasem nie widać bynajmniej, aby Opatrzność odmawiała dobrodziejstw narodowi, 

którego przywódcy tak niewielką wagę przywiązują do oddawanej jej czci. Wprost 

przeciwnie, Chińczycy cieszą się dobrobytem i spokojem godnym zazdrości wielu ludów, 

które religia skłóca, rujnuje i często trawi ogniem wojny. 



Nierozsądny byłby zamiar odebrania ludowi jego szaleństwa! Można jednak wyleczyć z 

szaleństw tych, co rządzą ludem; nie pozwolą na to przynajmniej, by szaleństwa ludu stały się 

niebezpieczne. Zabobon wówczas tylko jest groźny, gdy ma za sobą monarchów i żołnierzy, 

wtedy bowiem staje się okrutny i krwiożerczy. Każdy władca otaczający opieką jakąś sektę 

czy obrządek religijny jest zazwyczaj tyranem w stosunku do innych sekt i sam zostaje 

wreszcie najokrutniejszym wichrzycielem zakłócającym spokój w swoim państwie. 

Rozdział CXL  

Religia nie jest wcale niezbędna dla moralności i dla cnoty 

Ustawicznie się nam powtarza (i wiele rozsądnych osób w końcu temu wierzy), że religia 

jest konieczna, aby utrzymać ludzi w ryzach, że bez niej ludy nie znałyby żadnych hamulców, 

że moralność i cnota są z nią jak najściślej związane. Bojaźń boża, wmawia się nam, jest 

początkiem mądrości. Przerażenie, które budzi myśl o innym świecie, jest przerażeniem 

zbawiennym, gdyż hamuje namiętności ludzkie. 

Wystarczy otworzyć oczy i przyjrzeć się z bliska obyczajom narodów najbardziej 

uległych religii, aby się rozczarować do użyteczności religijnych pojęć. Widzimy tam 

wyniosłych tyranów, ministrów-ciemięzców, przewrotnych dworaków, niezliczone mnóstwo 

złodziejów grosza publicznego, nieuczciwych urzędników, oszustów, cudzołóżców, 

rozpustników, kobiety sprzedajne, rabusiowi łajdaków, którzy nigdy nie powątpiewali ani o 

istnieniu Boga karzącego i wynagradzającego, ani o męczarniach piekła i rozkoszach raju. 

Słudzy Boga, chociaż to nie skutkuje wobec większości ludzi, z wielką wprawą straszą 

swoich wyznawców śmiercią. Gdyby najbardziej pobożni chrześcijanie byli konsekwentni, to 

całe życie pędziliby we łzach, a umierali w przerażeniu. Cóż może być okropniejszego niż 

śmierć dla tych nieszczęśliwców, którym co chwila powtarza się, że rzeczą straszną jest 

dostać się w ręce Boga żywego, że o zbawienie trzeba się ubiegać z drżeniem i trwogą! 

Tymczasem zapewnia się nas, że śmierć daje chrześcijaninowi nieskończone radości, których 

niewierzący jest pozbawiony. Dobry chrześcijanin, powiadają, umiera z niezachwianą 

nadzieją wiecznego szczęścia, na które starał się zasłużyć. Czyż jednak ta niezachwiana 

pewność nie jest karygodnym zarozumialstwem w oczach surowego Boga? Czyż najwięksi 

nawet święci nie powinni nie wiedzieć, czy godni są miłości, czy też gniewu? O, księża, 

którzy pocieszając nas nadzieją rajskich rozkoszy, zamykacie oczy na męki piekielne, 

czyżbyście mieli przywilej oglądania waszych i naszych imion zapisanych w księdze życia? 

Rozdział GXLI  

Religia jest najsłabszym hamulcem, jaki można przeciwstawić namiętnościom 

Przeciwstawiać namiętnościom i doczesnym interesom ludzi ciemne wyobrażenia o 

metafizycznym Bogu, którego nikt nie pojmuje, niewiarygodne kary tamtego świata i 

niepojęte rozkosze nieba, to zwalczać rzeczywistość majakami. Ludzie mają zawsze mgliste 

wyobrażenie o swoim Bogu; widzą go, że tak powiem, jedynie w obłokach i nigdy nie myślą 



o nim wówczas, kiedy chcą źle postąpić. Bóg, jego groźby i obietnice nie powstrzymują 

człowieka, kiedy ambicja, majątek lub przyjemność pociągają go i nęcą. Rzeczy tego świata 

mają dlań taki stopień pewności, jakiego najwyższa wiara nie zdoła nadać rzeczom tamtego 

świata. 

Każda religia w początkach swoich była hamulcem wymyślonym przez prawodawców, 

którzy chcieli zmusić do uległości umysły ludów pierwotnych. Podobne do nianiek, które 

strachem chcą zmusić dzieci do zachowania spokoju, żądne władzy jednostki posłużyły się 

imieniem bogów, aby zastraszyć dzikusów. Groza wydawała się odpowiednim środkiem do 

zmuszania tych dzikusów, aby w spokoju znosili jarzmo, które chciano im narzucić. Czyż 

jeszcze w wieku dojrzałym mają straszyć wilkołaki dzieciństwa? Człowiek dorosły nie wierzy 

już w nie, a jeśli nawet wierzy, to nie mają one na jego postępowanie żadnego wpływu. 

Rozdział GXLII  

Honor jest hamulcem silniejszym i bardziej zbawiennym niż religia 

Nie ma człowieka, który by nie obawiał się bardziej tego, co widzi, niż tego, czego nie 

widzi. Każdy bardziej się lęka ludzkich sądów, których skutków doświadcza, niż sądu Boga, 

o którym ma jedynie mętne wyobrażenie. Chęć podobania się światu, siła zwyczaju, obawa 

śmieszności i tego, co ludzie powiedzą, mają większą móc niż wszystkie wierzenia religijne. 

Czyż żołnierz z obawy utraty honoru nie naraża co dzień życia w walce, nawet za cenę 

wiecznego potępienia? 

Osoby bardzo nawet religijne często okazują większy szacunek lokajowi niż Bogu. 

Niejeden człowiek niezachwianie wierzący, że Bóg wszystko widzi, wszystko wie i wszędzie 

jest obecny, pozwoli sobie, gdy jest sam, na postępki, których by nie popełnił w obecności 

najnędzniejszego ze śmiertelnych. Nawet ci, co chcą uchodzić za bezwzględnie przekonanych 

o istnieniu Boga, postępują na każdym kroku tak, jak gdyby wcale weń nie wierzyli. 

Rozdział GLXIII  

Religia nie jest z pewnością najsilniejszym hamulcem namiętności królów, gdyż Za 

przykładem samego Boga, za którego przedstawicieli pragną uchodzić, są oni 

najczęściej okrutnymi i kapryśnymi tyranami i posługują się. religią po to jedynie, aby 

swoich niewolników bardziej ogłupić, uśpić w kajdanach i pożreć z tym większą 

łatwością 

Pozwólcie przynajmniej, powiedzą nam, zachować ideę Boga, która może sama służyć za 

hamulec namiętności królów. Czyż możemy jednak w dobrej wierze podziwiać nadzwyczajny 

wpływ, który bojaźń boża wywiera zazwyczaj na umysły władców uważających się za jego 

podobizny? Jakież wyobrażenie można mieć o oryginale na podstawie kopii? 

To prawda, że władcy uważają się za przedstawicieli Boga, za jego namiestników na 

ziemi. Czyż jednak strach przed potężniejszym od nich panem skłania ich do troskliwej 

dbałości o dobro ludów, które im Opatrzność powierzyła? Czyż przejmująca ich rzekomo 



grozą myśl o niewidzialnym sędzi, przed którym jedynie, jak twierdzą, są odpowiedzialni za 

swoje postępki, czyni ich bardziej sprawiedliwymi, bardziej ludzkimi, mniej szafującymi 

krwią i dobrami swoich poddanych, bardziej umiarkowanymi w poszukiwaniu przyjemności i 

bardziej sumiennymi w wypełnianiu swych obowiązków? Czyż wreszcie ten Bóg 

powierzający, jak się nas zapewnia, królom rządy przeszkadza im dręczyć na tysiące 

sposobów narody, których przewodnikami, opiekunami i ojcami powinni być? Wystarczy 

otworzyć oczy i rozejrzeć się po świecie, aby zobaczyć, że wszędzie niemal nad ludźmi 

panują tyrani, posługujący się religią w tym celu jedynie, aby bardziej ogłupić niewolników, 

których przytłaczają ciężarem swych występków lub poświęcają bez litości swoim zgubnym 

zachciankom. 

Religia nie tylko nie jest hamulcem namiętności królów, lecz przez swoje zasady 

popuszcza im cugli. Przeobraża ich w bóstwa, których zachciankom narody muszą zawsze 

ulegać. Z jednej strony religia daje całkowitą swobodę władcom, krusząc dla nich ogniwa 

umowy społecznej, a jednocześnie z drugiej strony usiłuje spętać umysły i ręce poddanych, 

których tamci uciskają. Nic więc w tym nie ma dziwnego, że bogowie ziemi uważają, iż 

wszystko im wolno, i patrzą na swoich poddanych jak na nędzne narzędzia swoich zachcianek 

i ambicji. 

Religia w każdym kraju z pana natury uczyniła tyrana okrutnego, kapryśnego, 

stronniczego, którego zachcianka jest prawem. Boga-monarchę aż za dobrze naśladują jego 

przedstawiciele na ziemi. Wszędzie religia została wymyślona chyba po to jedynie, aby 

usypiać narody w kajdanach i w ten sposób ułatwiać władcom bezkarne pożeranie lub 

unieszczęśliwianie swoich poddanych. 

Rozdział CXLIV  

Pochodzenie najbardziej niedorzecznego, śmiesznego i haniebnego nadużycia 

zwanego boskim prawem władzy panujących. 

Mądre rady dla królów 

Ażeby się zabezpieczyć przed roszczeniami pewnego pysznego arcykapłana, który chciał 

panować nad królami, i ażeby ochronić w ten sposób swoją osobę przed zakusami 

łatwowiernych narodów podburzonych przez księży, wielu władców Europy zaczęło 

utrzymywać, że swoje korony i prawa otrzymali od samego Boga i że tylko przed Bogiem są 

odpowiedzialni za swoje postępki. Władza świecka wyszła ostatecznie zwycięsko z walk z 

władzą duchowną i księża zmuszeni do ustępstw uznali boskie prawa królów, głosili je 

ludowi, zastrzegając sobie przywilej zmiany poglądów i wzywania do buntu w wypadku, 

gdyby boskie prawa królów nie były w zgodzie z boskimi prawami kleru. Zawsze kosztem 

narodów zawierany był pokój między królami i księżmi; ci zaś bez względu na zawierane 

układy nigdy nie wyrzekli się swoich roszczeń. Jakże wielu jest tyranów i złych władców, 

którym sumienie wyrzuca ustawicznie niedbalstwo lub przewrotność. Nie tylko nie boją się 

oni Boga, ale wolą mieć do czynienia z tym sędzią niewidzialnym, który ich w niczym nie 

krępuje, lub z jego księżmi, zawsze nader łaskawymi dla władców ziemi, niż ze swymi 

poddanymi: doprowadzone do rozpaczy narody mogłyby uważać za nadużycie boskie prawa 

swoich władców. Ludzie doprowadzeni do ostateczności wpadają niekiedy w gniew. I boskie 

prawa tyranów muszą wówczas ustąpić naturalnym prawom poddanych. 



O wiele wygodniej jest mieć do czynienia z bogami niż z ludźmi. Królowie zdają 

rachunek ze swoich postępków jedynie przed Bogiem, księża zaś tylko przed samymi sobą. 

Śmiało można przypuszczać, że i jedni, i drudzy bardziej liczą na pobłażliwość nieba niż 

ziemi. Łatwiej uniknąć sądów bogów, których można ułagodzić tanim kosztem, niż sądów 

ludzi, których cierpliwość się wyczerpała. 

Jeśli uwolnicie władców od strachu przed niewidzialną potęgą, jakiż hamulec 

przeciwstawicie ich wybrykom? Niech nauczą się rządzić, niech się nauczą sprawiedliwości i 

szacunku dla prawa ludów, niech uznają dobrodziejstwa narodów, którym zawdzięczają 

swoją wielkość i władzę. Niech się nauczą lęku przed ludźmi i uległości wobec praw 

uczciwości, niech nikomu nie będzie wolno łamać ich bezkarnie. Niech prawa te krępują 

jednakowo potężnego i słabego, wielkich i małych, władcę i poddanych. 

Bojaźń boża, religia, groza tamtego świata — oto metafizyczne i nadnaturalne zapory 

wzniesione przeciwko gwałtownym namiętnościom władców! Czyż zapory te są 

wystarczające? Niech doświadczenie odpowie na to pytanie. Przeciwstawiać religię 

złośliwościom tyranów, to przypisywać niejasnym, niepewnym i niezrozumiałym 

spekulacjom móc opanowania skłonności, których stałemu rozwojowi wszystko sprzyja. 

Rozdział GXLV 

Religia jest zgubna dla polityki: formuje ona rozpustnych i przewrotnych tyranów, a 

upodla i unieszczęśliwia poddanych 

Bez przerwy wychwala się nam ogromne korzyści, jakie religia przynosi polityce. Po 

chwili zastanowienia jednak bez trudu można się przekonać, że poglądy religijne zaślepiają 

zarówno władców, jak i ludy oraz nie wskazują im ani ich prawdziwych obowiązków, ani 

prawdziwego dobra. Religia najczęściej wychowuje rozwiązłych i samowolnych despotów, 

którym ulegają zmuszeni do ślepego posłuszeństwa niewolnicy. 

Władcy nie zadawszy sobie trudu, by przemyśleć i poznać prawdziwe zasady rządzenia, 

cel i prawa życia społecznego, rzeczywiste potrzeby ludzi i obowiązki, jakie ich łączą, stali 

się we wszystkich niemal krajach rozwiąźli, bezwzględni i przewrotni, a ich poddani — 

upodleni, nieszczęśliwi i źli. Ażeby uniknąć trudu zbadania tych ważnych kwestii, musiano 

odwołać się do majaków, które jak dotychczas nie tylko nie zaradziły niczemu, ale jeszcze 

pomnożyły nieszczęścia ludzkiego rodzaju i odwróciły go od spraw najbardziej dlań 

istotnych. 

Czyż niesprawiedliwa i okrutna forma rządzenia narodami nie stanowi jednego z 

najbardziej oczywistych i niezbitych dowodów nie tylko niewielkiej skuteczności lęku przed 

tamtym światem, ale w ogóle nieistnienia jakiejś Opatrzności, która by się troszczyła o los 

rodzaju ludzkiego? 

Gdyby jakiś dobry Bóg istniał, czyż nie musielibyśmy dojść do wniosku, że przedziwnie 

zaniedbuje on na tym świecie większość ludzi? Mogłoby się zdawać, że Bóg ten po to tylko 

stworzył narody, by stały się one igraszką namiętności i szaleństw jego ziemskich 

przedstawicieli. 



Rozdział GXLVI  

Chrześcijaństwo rozpowszechniło się, dlatego jedynie, że sprzyjało despotyzmowi, 

którego, jak każda religia, jest najsilniejszą podporą 

Wystarczy z odrobiną uwagi czytać historię, aby spostrzec, iż chrześcijaństwo, 

posuwające się początkowo żółwim krokiem, wśliznęło się do dzikich i niezależnych 

narodów Europy wówczas dopiero, gdy ich wodzowie zorientowali się, że zasady religijne 

sprzyjając despotyzmowi dadzą im do rąk władzę absolutną. Widzimy więc, że barbarzyńscy 

książęta nawracają się z cudowną szybkością. To znaczy, bez zastanowienia przyjmują 

system tak bardzo sprzyjający ich ambicji i czynią wszystko, aby przyjęli go ich poddani. 

Jeśli kapłani tej religii często odstępowali od swoich służalczych zasad, to dlatego, że teoria 

ma wpływ na postępowanie sług bożych wówczas jedynie, kiedy odpowiada ich doczesnym 

interesom. Chrześcijaństwo chwali się, że dało ludziom szczęście nieznane w wiekach 

poprzednich. To prawda, Grecy nie znali wcale boskich praw tyranów ani uzurpatorów praw 

ojczystych. Za czasów pogańskich nikomu nie przyszło nigdy do głowy, że niebo mogłoby nie 

pozwalać narodowi bronić się przed okrutnym zwierzęciem, które go bezczelnie wyniszcza. 

Religia chrześcijan wymyśliła ochronę bezpieczeństwa tyranów i ustanowiła zasadę, że 

narody winny wyrzec się prawa do słusznej samoobrony. I w ten sposób narody 

chrześcijańskie zostały pozbawione podstawowego prawa natury, nakazującego człowiekowi, 

by walczył ze złem i unieszkodliwiał każdego, kto chciałby go zniszczyć! Jeśli książęta 

Kościoła pozwalali niekiedy ludowi na bunt dla sprawy nieba, to nigdy nie pozwolili mu 

buntować się przeciwko bardzo rzeczywistemu złu i powszechnie znanym gwałtom. 

Z niebios pochodzą kajdany, którymi posługiwano się do zakuwania umysłów 

śmiertelników. Dlaczego mahometanin wszędzie jest niewolnikiem? Bo jego prorok ujarzmił 

go w imię Boga, podobnie jak przedtem Mojżesz ujarzmił Żydów. We wszystkich częściach 

świata pierwsi prawodawcy byli pierwszymi władcami i pierwszymi kapłanami dzikich 

ludów, dla których ustanowili prawa. 

Wydaje, się, że religia została wymyślona po to, aby wynosić władców ponad ich narody 

i zdać ludy na ich łaskę i niełaskę. A skóro tylko ludy zdadzą sobie sprawę ze swojej tutaj 

niedoli, zmusza się je do milczenia pod groźbą gniewu Boga. Każe się im wznosić oczy do 

nieba, aby nie mogły spostrzec prawdziwych przyczyn swoich nieszczęść i leczyć ich 

środkami, które im daje natura. 

Rozdział GXLVII  

Jedynym celem zasad religijnych jest utrwalanie tyranii królów kosztem narodów 

Przez ustawiczne powtarzanie ludziom, że ziemia nie jest ich prawdziwą ojczyzną, że 

życie doczesne ma charakter przejściowy, że nie zostali oni stworzeni do szczęścia na tym 

świecie, że królowie ich zawdzięczają swoją władzę jedynie Bogu i jemu tylko będą zdawali 

rachunek z popełnionych nadużyć, że nigdy nie wolno sprzeciwiać się ich woli itd. 

doprowadzono do utrwalenia niegodziwości królów i nieszczęść ludów. Interesy narodów 

nikczemnie poświęcono ich przywódcom. Im bardziej poznaje człowiek dogmaty i zasady 

religijne, tym bardziej dochodzi do wniosku, że nigdy nie mają one na względzie dobra 



społeczeństw, a jedynym ich celem jest pożytek tyranów i księży. 

Aby ukryć niemoc swoich głuchych bogów, religii udało się wpoić w śmiertelnych 

przekonanie, że tym, co wznieca zawsze gniew nieba, są nieprawości. Narody winią siebie 

same za niepowodzenia i klęski, których ustawicznie doznają. Ludy mają więc żal tylko do 

siebie za nieszczęścia i niepowodzenia, które na nie raz po raz spadają. Jeśli rozkiełzana 

natura zadaje niekiedy bolesne ciosy narodom, to ich złe rządy są aż nazbyt często 

bezpośrednimi i stałymi przyczynami ciągłych klęsk, które je spotykają. Cóż jeśli nie żądza 

władzy, niedbalstwo, wady i gwałty królów oraz wielkich tego świata są zwykle powodem 

nieurodzajów, żebractwa, wojen, zarazy, zepsucia obyczajów i wszystkich plag nękających 

ziemię? Wydaje się, że księża, skierowując ciągle oczy ludzi do nieba i każąc im wierzyć, że 

powodem wszystkich nieszczęść jest gniew Boga, oraz dając im jedynie błahe i nieskuteczne 

środki do walki ze złem, dbają o to przede wszystkim, aby uniemożliwić narodom znalezienie 

rzeczywistych przyczyn nędzy, którą postanowili utrzymać na zawsze. Kapłani zachowują się 

niemal jak owe ubogie matki, które nie mając chleba usypiają swoje zgłodniałe dzieci 

piosenkami lub dają im zabawki, aby zapomniały o męczącym je głodzie. Jakżeż narody 

wprowadzane od dzieciństwa w błąd, skrępowane niewidzialnymi więzami powszechnie 

panujących poglądów, przytłoczone panicznym strachem i otępiałe z ignorancji mogłyby 

poznać rzeczywiste przyczyny swoich nieszczęść? Myślą, że zaradzą im, wzywając bogów. 

Niestety! Czyż nie widzą, że w imię tych samych bogów rozkazuje się im podstawiać gardło 

pod miecz ich bezlitosnych tyranów, wyraźnych sprawców nieszczęść, które je nękają i na 

które pomimo ich modłów niebo nie użycza im żadnej pomocy. 

O ludzie łatwowierni! Pomnóżcie w nieszczęściu modły, ofiary i wyrzeczenia. Oblegajcie 

świątynie, zarżnijcie niezliczoną ilość ofiar, zachowujcie post, okryci workami posypcie sobie 

głowy popiołem, zalewajcie się łzami, a przede wszystkim wyrzeknijcie się wszystkiego, co 

posiadacie, aż do ostatniego grosza, by wzbogacić swoich bogów: wzbogacicie jedynie ich 

księży. Bogowie niebiescy będą dla was łaskawi wówczas dopiero, kiedy bogowie ziemi 

zrozumieją, że są takimi samymi ludźmi jak wy, i zatroszczą się o wasze dobro tak, jak się 

troszczyć powinni. 

Rozdział QXLVIII  

Jakżeż zgubne jest wmawianie królom, że tylko Boga mają się bać, kiedy działają na 

szkodę ludów 

Władcy niedbali, żądni władzy i przewrotni są rzeczywistymi przyczynami nieszczęść 

powszechnych. Niepotrzebne, niesprawiedliwe, ustawiczne wojny wyludniają ziemię. Chciwe 

i despotyczne rządy odbierają ludziom dobrodziejstwa natury. Chciwość dworaków zniechęca 

do uprawy roli, zabija pracowitość, rodzi głód, zarazy, nędzę. Niebo nie jest ani okrutne, ani 

łaskawe dla pragnień ludów. To ich wyniośli przywódcy mają niemal zawsze serca ze spiżu. 

Zdrowej polityce i obyczajom władców przynosi szkodę wmawianie im, że jedynie Boga 

powinni się bać wówczas, kiedy szkodzą swoim poddanym lub ich zaniedbują. Władcy! Wy 

nie bogów, ale własne ludy obrażacie postępując z nimi źle. Tym ludom a jednocześnie 

samym sobie czynicie krzywdę, kiedy rządy wasze są niesprawiedliwe. 

Nie ma w historii powszechniejszego zjawiska niż religijni tyrani. A trudno o zjawisko 

rzadsze niż władcy sprawiedliwi, troskliwi i oświeceni. Monarcha może być pobożny, 

dokładny w służalczym wypełnianiu swoich obowiązków religijnych, bardzo uległy wobec 



księży, hojny dla nich, a jednocześnie całkowicie pozbawiony wszelkich cnót i talentów 

niezbędnych do sprawowania rządów. Religia jest dla panujących jedynie narzędziem, które 

pozwala im mocno trzymać ludy w jarzmie. 

Tyran, który podczas swego długiego panowania jedynie uciskał poddanych, zabierając 

im owoce ich pracy i poświęcając ich bez litości swojej nienasyconej ambicji, zdobywca, 

który zagarnął cudze kraje, wyrżnął całe narody i przez całe życie był prawdziwym biczem 

rodzaju ludzkiego, mogą sobie według pięknych zasad religijnych wyobrażać, że będą mieli 

czyste sumienie i zadośćuczynią za popełnione przestępstwa, jeśli wypłaczą się u nóg księdza, 

najczęściej z tchórzliwą łaskawością gotowego pocieszyć i uspokoić bandytę, dla którego 

najczarniejsza rozpacz byłaby zbyt małą karą za zło sprawione na ziemi. 

Rozdział GXLIX  

Król świętoszek to plaga dla królestwa 

Władca szczerze pobożny jest zazwyczaj bardzo niebezpiecznym dla państwa 

zwierzchnikiem. Łatwowierność jest cechą ciasnego umysłu. Dewocja zaprząta zazwyczaj 

uwagę, którą władca winien poświęcić sprawowaniu rządów nad swoim ludem. Uległy 

podszeptom księży staje się on w każdej chwili igraszką ich kaprysów, sprawcą ich sporów, 

narzędziem i wspólnikiem ich szaleństw, do których przywiązuje największą wagę. Do 

najbardziej zgubnych darów, jakie religia ofiarowała światu, trzeba przede wszystkim 

zaliczyć monarchów pobożnych i gorliwych. W przekonaniu, że pracują nad zbawieniem 

swoich poddanych, za święty swój obowiązek uważają, aby tych, którym sumienie kazało 

inaczej myśleć niż oni, męczyć, prześladować i tępić. Jedną z największych plag, jakie niebo 

w swym gniewie może zesłać na ziemię, jest świętoszek na czele państwa. Wystarczy jeden 

ksiądz fanatyk lub łajdak mający posłuch u potężnego i łatwowiernego władcy, by 

zaprowadzić w państwie nieład a w świecie wrzenie. 

We wszystkich niemal krajach rolą księży i bigotów jest kształtować umysły i serca 

młodych książąt, którzy mają panować nad narodami. Jaką wiedzę mogą oni otrzymać od 

nauczycieli tego pokroju? Jakimiż uczuciami mogą ich tamci natchnąć? Sami pełni 

przesądów, będą podawali swojemu uczniowi zabobon za rzecz najświętszą i najważniejszą, 

obowiązki urojone za święte jego obowiązki, nietolerancję i prześladowania za prawdziwe 

podstawy jego przyszłej władzy. Będą zmierzali do tego, aby uczynić zeń stronniczego 

przywódcę, namiętnego fanatyka, tyrana. Od wczesnego dzieciństwa stłumią w nim myśl. 

Uzbroją go przeciw niej. Nie pozwolą prawdzie dotrzeć do niego. Wzbudzą w nim nienawiść 

do talentów prawdziwych a przychylność dla nędznych. Uczynią zeń wreszcie głupiego 

świętocha, który nie będzie miał żadnego pojęcia ani o sprawiedliwości, ani o 

niesprawiedliwości, ani o prawdziwej sławie, ani o prawdziwej wielkości, któremu będzie 

brak zarówno wiedzy, jak i cnót niezbędnych do kierowania wielkim państwem. Oto w 

skrócie program wychowania dziecka, od którego będzie kiedyś zależało szczęście lub 

nieszczęście wielu milionów ludzi. 



Rozdział GL  

Dla tyranii religia stanowi słabą osłonę, przed rozpaczą, ludów. Despota jest 

szaleńcem, który sam sobie szkodzi i zasypia nad przepaścią 

Jak świat światem kapłani okazywali się zawsze podporami despotyzmu i nieprzyjaciółmi 

wolności społeczeństw. Zawód ich wymaga, aby istnieli spodleni i posłuszni niewolnicy, 

którzy by nigdy nie odważyli się myśleć. W ustroju absolutnym wystarczy tylko opanować 

umysł słabego i głupiego monarchy, aby stać się panem narodu. Miast prowadzić ludy do 

zbawienia kapłani prowadzili je zawsze w niewolę. 

W nagrodę za nadnaturalne prawa, jakie religia wykuła dla najgorszych nawet władców, 

ci sprzymierzali się najczęściej z księżmi. Oni zaś, mając pewność, że swoimi wpływami 

opanują samego władcę, wzięli na siebie związywanie rąk ludom i trzymanie ich w jarzmie. 

Na próżno jednak łudzi się tyran, że religia osłoni go przed ciosami losu. Utrwalone 

mniemania zbyt słaby stanowią szaniec przeciwko rozpaczy ludów. Zresztą kapłan pozostaje 

przyjacielem tyrana tak długo, jak długo tyrania przynosi mu jakąś korzyść. Podżega do buntu 

i obala bożka, którego sam wzniósł, kiedy tylko uważa, iż nie odpowiada on interesom 

niebios, którym każe zabierać głoś, ilekroć mu się to żywnie podoba, i które mówią zawsze 

zgodnie z jego interesami. 

Powiedzą nam zapewne, że władcy znając korzyści, jakie im daje religia, są 

zainteresowani w tym, aby popierać ją wszystkimi siłami. Jeśli wierzenia religijne są 

pożyteczne dla tyranów, to oczywiście nie przynoszą żadnego pożytku tym, którzy rządząc 

kierują się prawami rozumu i sprawiedliwości. Czyż tak się opłaca tyrania? Czyżby naprawdę 

leżało to w interesie władców., aby byli tyranami? Czyż tyrania nie pozbawia ich prawdziwej 

potęgi, miłości ludu i wszelkiego bezpieczeństwa? Czyż każdy rozsądny władca nie powinien 

zdać sobie sprawy, że despota jest głupcem działającym na własną szkodę? Czyż każdy 

światły władca nie powinien stronić od pochlebców, zabiegających o to, aby uśpić go nad 

przepaścią, którą otwierają pod jego stopami? 

Rozdział CLI  

Religia sprzyja błędom władców uwalniając ich od strachu i wyrzutów sumienia 

Jeśli pochlebstwom kapłańskim udaje się znieprawiać władców i przeobrażać ich w 

tyranów, to tyrani ze swojej strony znieprawiają i wielkich panów, i ludy. Pod panowaniem 

władcy niesprawiedliwego, pozbawionego dobroci, cnoty i uważającego swój kaprys za 

jedyne prawo naród musi się znieprawić. Czyż taki władca zniesie przy sobie obecność ludzi 

uczciwych, światłych i cnotliwych? Nie. Takiemu potrzeba jedynie pochlebców, 

naśladowców, niewolników o duszach podłych i służalczych, ludzi, którzy stosują się do jego 

upodobań. Zepsucie panujące na jego dworze szerzyć będzie zarazę w niższych warstwach 

społeczeństwa. I stopniowo wszystko z konieczności ulegnie demoralizacji w państwie, 

którego władca jest zdemoralizowany. Już dawno zostało powiedziane, że władcy zdają się 

nakazywać, by czyniono to wszystko, co czynią sami. 



Religia nie tylko nie jest wędzidłem dla władców, ale pozwala im popełniać bez obawy i 

wyrzutów sumienia błędy równie zgubne dla nich samych, jak i dla narodów, którymi rządzą. 

Ludzi nigdy nie oszukuje się bezkarnie. Powiedzcie władcy, że jest bogiem, a zaraz uwierzy, 

że nikomu nic nie jest winien. Byleby tylko lękano się go, a nie będzie już dbał o miłość 

swoich poddanych. Nie będzie miał żadnych zasad, nie będzie utrzymywał żadnych 

stosunków ze swoimi poddanymi ani się poczuwał do żadnych obowiązków względem nich. 

Powiedzcie takiemu władcy, że ma zdawać rachunek ze swoich czynów tylko Bogu, a 

natychmiast zacznie postępować tak, jak gdyby nie miał zdawać rachunku nikomu. 

Rozdział CLII  

Co to jest władca oświecony 

Oświecony jest ten władca, który rozumie swoje prawdziwe korzyści: wie, że są one 

nieodłączne od korzyści narodu. Wie, że władca nie może być ani wielki, ani potężny, ani 

lubiany, ani poważany tak długo, jak długo rozkazuje nędznym niewolnikom. Wie, że 

uczciwość, humanitarność, przezorność dadzą mu bardziej rzeczywiste prawa do panowania 

nad ludźmi niż fantastyczne uprawnienia, które się dlań sprowadza z nieba. Będzie zdawał 

sobie sprawę, że religia jest korzystna jedynie dla księży, że nie przynosi ona żadnego 

pożytku społeczeństwu, którego spokój często zakłóca, że trzeba ją krępować, aby 

uniemożliwić jej szkodliwe oddziaływanie. Będzie wreszcie rozumiał, że chcąc chlubnie 

rządzić trzeba ustanowić dobre prawa i być wzorem cnoty, a nie budować swej potęgi na 

oszustwach i urojeniach. 

Rozdział CLIII  

Dominujące namiętności i zbrodnie kapłanów. Z pomocą swego urojonego Boga i 

religii mogli oni zaspokoić swoje żądze i popełniać zbrodnie 

Słudzy religii zabiegali bardzo o to, aby ze swojego Boga uczynić groźnego, kapryśnego i 

zmiennego tyrana. Musiał być taki właśnie, aby mógł służyć ich interesom, którym właściwa 

jest zmienność. Bóg sprawiedliwy i dobry, pozbawiony kaprysów i przewrotności, Bóg, który 

by miał zawsze zalety uczciwego człowieka lub dobrodusznego monarchy, nie nadawałby się 

do niczego żadnemu z jego sług. Księża czerpią korzyść z tego, że człowiek drży przed ich 

Bogiem, chcąc bowiem uśmierzyć swoje obawy musi uciekać się do ich pomocy. 

Nikt nie jest bohaterem w oczach swojego lokaja. Nie ma w tym nic dziwnego, że Bóg 

ubrany przez swoich księży w taki sposób, aby mógł budzić przerażenie w innych, w nich 

samych rzadko zaprawdę budzi uczucie podziwu i ma bardzo mały wpływ na ich 

postępowanie. W konsekwencji widzimy, że we wszystkich krajach zachowują się 

jednakowo. Pod pozorem, iż służą chwale swojego Boga, zżerają wszędzie narody, upodlają 

dusze, dławią przedsiębiorczość, sieją niezgodę. Dominującymi namiętnościami kapłanów 

były zawsze żądza władzy i chciwość. Ksiądz wszędzie wynosi się ponad władców i ponad 

prawa. Wszędzie widzimy go pochłoniętego zaspokajaniem swojej ambicji, chciwości oraz 



despotycznego i mściwego usposobienia. Wszędzie narzuca pokuty, ofiary, obrządki i 

praktyki tajemnicze, jednym słowem, wynalazkami dochodowymi dla siebie zastępuje cnoty 

pożyteczne dla społeczności. 

Myśl się mąci, a rozum zdumiewa na widok śmiesznych obrządków i żałosnych środków, 

które słudzy boży wymyślili we wszystkich krajach, aby oczyścić dusze i pozyskać 

przychylność nieba dla narodów. Tu obrzezuje się kawałek napletka dziecku, aby pozyskać 

dlań przychylność Boga. Tam oblewa mu się głowę wódą, aby zmyć zbrodnie, których nie 

mogło jeszcze popełnić, ówdzie nakazuje mu się zanurzyć do rzeki, której nurt ma moc 

usuwania wszelkiej zmazy. Gdzie indziej zabrania mu się pewnych pokarmów, których 

spożywanie miałoby niechybnie wzniecić gniew niebios. W innych krainach nakazuje się 

grzesznemu człowiekowi, by w określonych odstępach czasu wyznawał swoje winy księdzu, 

który sam często większym jest grzesznikiem od niego itd. 

Rozdział GLIV  

Szarlataneria księży 

Cóż powiedzielibyśmy o gromadzie szarlatanów, gdyby przychodzili co dzień na plac 

publiczny i zachwalali swoje lekarstwa jako niezawodne, a sami cierpieli na te same 

dolegliwości, na które posiadają rzekomo leki tak skuteczne? Czy wielkie mielibyśmy 

zaufanie do przepisów tych szarlatanów krzyczących na całe gardło: „Zażywajcie nasze 

lekarstwa, skutkują niezawodnie, leczą wszystkich oprócz nas”. Co myślelibyśmy potem o 

tych szarlatanach, gdybyśmy widzieli, że pędzą życie narzekając, iż lekarstwa ich nie 

pomagają nigdy chorym, którzy je zażywają? Jakież wreszcie mielibyśmy wyobrażenie o 

głupocie pospólstwa, które pomimo tych wynurzeń nie przestałoby za drogie pieniądze 

nabywać leków, o których nieskuteczności wszystko by świadczyło?… Księża podobni są do 

tych alchemików, co to zuchwale twierdzą, że znają tajemnicę robienia złota, gdy tymczasem 

zaledwie stać ich na przykrycie swojej nagości. 

Słudzy religii deklamują bez przerwy przeciwko zgniliźnie wieku i głośno skarżą się, że 

nauki ich przynoszą tak mało owoców, a jednocześnie zapewniają nas, że religia jest 

lekarstwem uniwersalnym, niezawodnym panaceum na wszystkie nieszczęścia rodzaju 

ludzkiego. Ci księża są sami bardzo chorzy. Tymczasem ludzie nie przestają odwiedzać ich 

kramików i wierzyć w ich boskie leki, które według własnych ich słów nie leczą nikogo! 

Rozdział CLV  

Niezliczone klęski spowodowane przez religię, która zbrukała moralność i zmąciła 

wszystkie słuszne idee i zdrowe doktryny 

Religia (szczególnie u współczesnych) owładnąwszy moralnością, całkowicie zaciemniła 

jej zasady. Uczyniła łudzi niespołecznymi z obowiązku. Zmusiła ich, by stali się okrutni w 

stosunku do wszystkich, którzy mają odmienne od nich poglądy. Dysputy teologiczne, równie 

niezrozumiałe dla wszystkich stron zażarcie zwalczających się nawzajem, wstrząsnęły 



imperiami, sprowadziły rewolucje, wytraciły władców, spustoszyły całą Europę. Tych 

nikczemnych kłótni nie zagasiły nawet potoki krwi. Od czasu upadku pogaństwa ludy 

przyjęły jako zasadę religijną wpadanie w szał za każdym razem, kiedy zjawia się pogląd, 

który księża uznają za sprzeczny ze świętą nauką. Wyznawcy religii, która pozornie głosi 

jedynie miłość bliźniego, pokój i zgodę, okazywali się zawsze bardziej okrutni niż ludożercy 

lub dzikusy, ilekroć ich mistrzowie podniecali ich do wytępiania braci. Nie ma takiej zbrodni, 

której by ludzie nie popełnili, pragnąc przypodobać się Bogu lub uśmierzyć jego gniew. 

Wyobrażenie Boga straszliwego, Boga, którego przedstawiano jako despotę, musiało 

uczynić złymi jego poddanych. Strach stwarza jedynie niewolników. A niewolnicy są podli, 

nędzni i okrutni, niewolnicy uważają, że wszystko jest dozwolone, kiedy chodzi o pozyskanie 

względów pana lub uniknięcie grożącej im kary. Jedynie wolność myślenia może dać ludziom 

wielkoduszność i wspaniałomyślność. Pojęcie Boga-tyrana może z nich uczynić tylko 

wstrętnych, strapionych, kłótliwych i ciasnych niewolników. 

Każda religia, która zakłada istnienie Boga skłonnego do wpadania w gniew, zawistnego, 

mściwego, drażliwego na punkcie swoich praw lub należnych mu zaszczytów, Boga tak 

małego, że można go zranić poglądami o nim, Boga tak niesprawiedliwego, że wymaga on, 

aby wszystkie związane z nim pojęcia były ujednolicone, każda taka religia musi się stać 

źródłem zamętu, musi być niespołeczna i krwiożercza. Czciciele takiego Boga nigdy nie będą 

się uważali za zwolnionych bez popełnienia zbrodni od nienawiści i obowiązku niszczenia 

tych wszystkich, których się im przedstawia jako nieprzyjaciół Boga. Zdawać się im będzie, 

że zdradą niebieskiego monarchy byłoby żyć w dobrych stosunkach ze współobywatelami 

przeciwko niemu zbuntowanymi. Czyż kochając to, co Bóg nienawidzi, nie narażamy się 

sami na jego nieubłaganą nienawiść? 

Prześladowcy niegodni i wy, o bigoci ludożercy, czyż nigdy nie zdacie sobie sprawy z 

głupoty i nieprawości waszego nietolerancyjnego usposobienia? Czyż nie widzicie, że 

człowiek nie jest panem swoich poglądów religijnych, swojej łatwowierności czy 

niedowiarstwa, podobnie jak nie jest panem języka, którego się nauczył w dzieciństwie i 

którego już nie może zmienić? Rozkazywać człowiekowi, aby myślał jak wy, to pragnąć, aby 

cudzoziemiec wyrażał się tak jak wy. Karać człowieka za jego błędy, to karać go za to, że 

inaczej niż wy został wychowany. Czyż jeśli jestem niedowiarkiem, mogę usunąć z mego 

umysłu powody, które zachwiały moją wiarą? Skóro wasz Bóg pozwala ludziom zasłużyć na 

potępienie, to po co wy się do tego wtrącacie? Czyż jesteście roztropniejsi i mądrzejsi od tego 

Boga, którego praw chcecie dochodzić? 

Rozdział GLVI  

Wszelka religia jest nietolerancyjna i unicestwia przez to miłość człowieka 

Nie ma takiego bigota, który by zgodnie ze swoim usposobieniem nie miał w nienawiści, 

w pogardzie lub w politowaniu zwolenników sekty odmiennej od tej, do której sam należy. 

Religia panująca (a jest nią zawsze religia władcy i wojska) daje zawsze odczuć sektom 

najsłabszym swoją wyższość w sposób bardzo okrutny i bardzo obelżywy. Prawdziwa 

tolerancja nie istnieje jeszcze na ziemi. Wszędzie czci się Boga zawistnego i każdy naród 

uważa się za jego jedynego przyjaciela. 

Każdy naród przechwala się, że jest jedynym, który oddaje cześć Bogu prawdziwemu, 

Bogu powszechnemu, władcy całej natury. Jeśli się jednak przyjrzymy z bliska temu 



monarsze świata, okaże się, że każda społeczność, każda sekta, stronnictwo czy. klika 

religijna czyni z tak potężnego Boga jedynie marnego władcę, którego opieka i 

dobrodziejstwa ogarniają bardzo niewielką liczbę poddanych żyjących w przekonaniu, że 

tylko oni mają przywilej korzystania z jego względów i że on bynajmniej nie przejmuje się 

losem innych. 

Założyciele religii oraz kapłani utrzymujący te religie przy życiu zamierzyli 

najwidoczniej oddzielić narody, którym wpoili swoje nauki od innych narodów: chcieli 

wyraźnymi znakami wydzielić swoje własne owieczki. Swoim, zwolennikom dali bogów 

nieprzyjaznych innym bogom, dali im odrębne nauki religijne, dogmaty i obrzędy. Wmówili 

im przede wszystkim, że religie innych narodów są bezbożne i ohydne. Przy pomocy tak 

niegodziwego podstępu ci żądni władzy oszuści opanowali całkowicie umysły swoich 

zwolenników, uczynili ich niespołecznymi, każąc im uważać za napiętnowanych wszystkich 

tych, którzy nie wyznają tej samej religii i nie mają tych samych przekonań co oni. W ten 

sposób religia zdołała zamknąć serca ludzkie i zniszczyć w nich na zawsze przyjazne uczucia, 

jakie człowiek winien żywić dla swoich bliźnich. Umiejętność współżycia z ludźmi, 

pobłażliwość, humanitarność, te podstawowe cnoty każdej moralności, są całkowicie nie do 

pogodzenia z przesądami religijnymi. 

Rozdział GLVII  

Nadużycia religii państwowej 

Celem każdej religii narodowej jest uczynić człowieka próżnym, niespołecznym i złym. 

Pierwszym krokiem do humanitarności jest zezwolenie każdemu na to, aby w spokoju 

wyznawał taką wiarę i miał takie przekonania, jakie mu odpowiadają. Takie jednak 

postępowanie nie podoba się sługom religii, którzy chcą mieć prawo do tyranizowania ludzi 

nawet w ich myślach. 

O władcy ślepi i pobożni! Nienawidzicie, prześladujecie, skazujecie na męki heretyków 

dlatego, że wmówiono wam, iż ci nieszczęśnicy są niemili Bogu. Czyż jednak nie twierdzicie 

sami, że wasz Bóg jest pełen dobroci? Jakżeż możecie mieć nadzieję, że dogodzicie mu 

czynami barbarzyńskimi, które on z konieczności potępia? Któż powiedział wam zresztą, że 

przekonania tamtych są niemiłe waszemu Bogu? Wasi księża. Ale któż wam zaręczy, że wasi 

księża sami się nie mylą lub nie chcą was oszukać? 

Ciż sami wasi księża. O władcy! Zamierzając więc przypodobać się Bogu opieracie się na 

niebezpiecznym zapewnieniu księży i popełniacie najbardziej oczywiste i najokrutniejsze 

zbrodnie! 

Rozdział CLVIII  

Religia rozluźnia więzy, które krępują okrucieństwo ludu, uprawomocniając je, i 

zezwala na zbrodnię nauczając, że może być ona niezbędna dla boskich zamiarów 

„Nigdy, powiada Pascal, nie czyni się zła w sposób tak pełny i tak radosny, jak wówczas 



gdy czyni się je z fałszywych pobudek sumienia”
1
. Nie ma nic bardziej niebezpiecznego od 

religii, która rozluźnia więzy krępujące okrucieństwo ludu i usprawiedliwia w jego oczach 

najbardziej ponure zbrodnie. Złośliwość ludu nie ma granic, kiedy uważa się on za 

upoważnionego przez swojego Boga, którego interesy usprawiedliwiają rzekomo każdy 

postępek. A kiedy idzie o religię, najbardziej cywilizowane narody stają się zaprawdę 

gromadą dzikusów przekonanych, że wolno im wszystko czynić. Im okrutniej postępują, tym 

mocniej wierzą, iż mili są swojemu Bogu, wyobrażając sobie, że sprawie boskiej nigdy nie 

można służyć z nadmiernym zapałem. 

Wszystkie religie świata upoważniły ludzkość do niezliczonych występków. Żydzi, 

odurzeni obietnicami swojego Boga, uzurpowali sobie prawo tępienia całych narodów. 

Rzymianie, opierając się na wyroczniach swoich bogów, jak zwyczajni bandyci podbili i 

zniszczyli świat. Arabowie, zachęceni przez swego boskiego proroka, z ogniem i mieczem 

przyszli do chrześcijan i do pogan. Chrześcijanie, pod pozorem krzewienia swojej świętej 

religii, sto razy utopili w krwi jedną i drugą półkulę. 

We wszystkich wydarzeniach sprzyjających ich interesom, które oni zawsze nazywają 

sprawą bożą, księża pokazują nam palec boży. Zgodnie z tymi zasadami bigoci mają 

szczęście oglądać palec boży w buntach, rewolucjach, rzeziach, królobójstwach, zbrodniach, 

nierządach i hańbie; a jeśli te rzeczy bodaj trochę obracają się na korzyść religii, 

usprawiedliwia się je twierdzeniem, że dla spełnienia swoich zamiarów Bóg posługuje się 

różnymi sposobami. Czyż cokolwiek jest w stanie zniszczyć wszelkie pojęcie moralności w 

umyśle ludzkim bardziej niż przekonanie o tym, że tak potężny i doskonały Bóg jest 

częstokroć zmuszony posługiwać się zbrodnią, aby spełnić swoje zamiary? 

Rozdział GLIX  

Odparcie argumentu jakoby zło przypisywane religii było jedynie smutnym 

następstwem ludzkich namiętności 

Kiedy zaczynamy biadać nad szaleństwami i złem, które religia tyle razy zrodziła na 

ziemi, natychmiast ostrzega się nas, że wykroczenia te nie są bynajmniej dziełem religii, lecz 

smutnym następstwem ludzkich namiętności. Zapytam jednak, kto te namiętności rozpętał? 

Oczywiście religia, oczywiście ta żarliwość, która czyni człowieka nieludzkim i służy za 

osłonę największych nikczemności. Czyż te nadużycia nie świadczą, że zamiast kiełzać 

namiętności ludzkie religia jedynie okrywa je swoim płaszczem uświęcającym i że najlepiej 

byłoby zerwać ten uświęcony płaszcz, którym ludzie posługują się często dla tak potwornych 

celów? Ileż ohydy oszczędzono by społeczeństwu, gdyby złośliwych pozbawiono tak 

pozornie szacownego pretekstu do zakłócania mu spokoju. 

Zamiast utrzymywać pokój między ludźmi, księża postępowali zawsze jak furie, siejące 

wszędzie niezgodę. Powoływali się na swoje sumienie i utrzymywali, że niebo dało im prawo 

być kłótnikami, mącicielami i buntownikami. Czyż słudzy Pana nie uważają się za 

pokrzywdzonych, czyż nie twierdzą, że majestat boży został obrażony, ilekroć władcy 

zuchwale zamierzają przeszkodzić im w ich szkodliwej działalności? Księża podobni są do 

owej swarliwej kobiety krzyczącej: „Pali się! mordują! ratunku!”, kiedy mąż trzyma ją za 

ręce, aby nie mogła go bić. 
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Rozdział CLX  

Radnej moralności nie da się pogodzić z wierzeniami religijnymi 

Mimo krwawych tragedii, które za sprawą religii bardzo często rozgrywają się na tym 

świecie, powtarza się nam ustawicznie, że nie może być moralności bez religii. Gdyby się 

oceniało poglądy teologiczne na podstawie ich następstw, miałoby się prawo twierdzić, że 

moralność nigdy nie da się pogodzić z wierzeniami religijnymi ludzi. 

Naśladujcie Boga, nawołuje się nas bez przerwy. — Ejże! Cóżbyśmy mieli za moralność, 

gdybyśmy naśladowali tego Boga! I jakiego Boga winniśmy naśladować? Czy Boga deisty? 

Lecz ten Bóg nie może być dla nas stałym wzorem dobroci. Jeśli jest sprawcą wszystkiego, to 

jest również sprawcą i dobrego, i złego, które widzimy w świecie. Jeśli jest sprawcą ładu, to 

jest także sprawcą nieładu, który bez jego zgody nie miałby miejsca. Jeśli stwarza, to niszczy. 

Jeśli powołuje do życia, to także zadaje śmierć. Jeśli obdarza obfitością, bogactwami, 

dobrobytem, pokojem, to zsyła głód, ubóstwo, plagi, wojny lub na nie zezwala. Jakżeż można 

uznawać za wzór stałej dobroczynności Boga teizmu, czyli religii naturalnej, którego 

życzliwości w każdej chwili zaprzecza to wszystko, co się na naszych oczach dzieje? Dla 

moralności potrzebna jest mniej chwiejna podstawa niż przykład Boga, którego postępowanie 

ciągle się zmienia i którego dobrym można nazwać wówczas jedynie, kiedy się uparcie 

zamknie oczy na zło dziejące się w każdej chwili na tym świecie za jego sprawą lub 

przyzwoleniem. 

Czyż naśladować będziemy najlepszego i największego Jowisza starożytności 

pogańskiej? Naśladować takiego Boga, to brać za wzór zbuntowanego syna, który pozbawił 

ojca tronu, a potem go okaleczył; to naśladować rozpustnika, cudzołóżcę, kazirodcę, 

zbrodniarza, którego postępowanie wywoływałoby rumieniec wstydu na twarzy każdego 

rozumnego śmiertelnika. Cóż by się stało z ludźmi za czasów pogaństwa, gdyby wyobrażali 

sobie za Platonem, że cnota polega na naśladowaniu bogów? 

Czyż trzeba będzie naśladować Boga żydów? Czyż znajdziemy w Jehowie wzór dla 

naszego postępowania? Jest to Bóg naprawdę dziki, stworzony naprawdę dla ludu głupiego, 

okrutnego i nieobyczajnego. Bóg ten zieje zawsze gniewem, tchnie jedynie zemstą, nie zna 

litości, nakazuje rzeź, rabunek i niespołeczność. Jednym słowem, jest to Bóg, którego 

postępowanie nie może służyć za wzór dla uczciwego człowieka, a naśladować go może 

jedynie herszt bandytów. 

Czyż zatem naśladować będziemy Jezusa chrześcijan? Czyż ten Bóg, zmarły po to, aby 

uśmierzyć nieubłagany gniew swego rodzica, da ludziom przykład, który będą mogli 

naśladować? Niestety! Zobaczymy w nim jedynie Boga, a raczej fanatyka, mizantropa, który 

sam pogrążony w nędzy i nauczający nędzarzy będzie im radził, by pozostawali biedakami, 

zwalczali i tłumili naturę, nienawidzili radości, poszukiwali bólu i gardzili samymi sobą. 

Powie im, aby idąc za nim opuścili ojców, matki, rodzinę, przyjaciół. Piękna to moralność, 

powiecie nam. — Godna podziwu jest bez wątpienia. Musi być boska, gdyż jest nie do 

zastosowania dla ludzi. Czyż jednak tak wzniosła moralność nie czyni cnoty nienawistną? 

Według tak zachwalanej moralności chrześcijańskiego Boga-człowieka jego uczniowie są na 

tym padole ziemskim prawdziwymi Tantalami dręczonymi gorącym pragnieniem, którego nie 

wolno im zaspokoić. Czyż taka moralność nie daje nam naprawdę dziwacznego pojęcia o 

stwórcy natury? Jeśli, jak się nas zapewnia, stworzył wszystko na użytek swoich stworzeń, to 

jakimże musi być dziwakiem, skoro zabrania im używać dóbr, które dla nich stworzył? 

Czyżby rozkosz, której ludzie ustawicznie pragną, była jedynie sidłami złośliwie 

zastawionymi przez Boga, by przyłapać człowieka na słabości? 



Rozdział GLXI  

Moralność Ewangelii nie nadaje się. do zastosowania 

Wyznawcy Chrystusa chcieliby, żebyśmy uważali za cud powstanie ich religii, która 

okazuje się całkowicie przeciwna naturze, przeciwna wszystkim skłonnościom serca oraz 

wroga rozkoszy zmysłów. Lecz surowość doktryny czyni ją tym bardziej cudowną w oczach 

tłumu. To samo usposobienie, które każe uznawać niepojęte tajemnice za boskie i 

nadprzyrodzone, każe czcić, jako boską i nadprzyrodzoną, moralność nie nadającą się do 

zastosowania i przewyższającą siły człowieka. 

Podziwiać jakąś moralność a wprowadzać ją w życie, to dwie odrębne sprawy. Wszyscy 

chrześcijanie nie ustają w podziwie i wychwalaniu moralności ewangelicznej. Lecz 

przestrzega jej bardzo mała liczba świętych podziwianych przez ludzi, którzy sami uchylają 

się od naśladowania ich postępowania pod pozorem, że nie mają dość siły albo łaski. 

Cały świat jest mniej lub więcej zarażony moralnością religijną opartą na przekonaniu, że 

chcąc przypodobać się Bogu trzeba koniecznie stać się nieszczęśliwym na ziemi. We 

wszystkich częściach naszego globu istnieją pokutnicy, samotnicy, fakirzy, fanatycy, wydaje 

się, że zgłębili oni starannie środki samoudręczenia na cześć istoty, której dobroć wszyscy 

zgodnie sławią! Religia w samej swojej istocie jest wrogiem radości i dobrobytu ludzi. 

Błogosławieni ubodzy! Błogosławieni, którzy płaczą! Błogosławieni są ci, co cierpią! Biada 

tym, którzy żyją w obfitości i radości! Oto rzadkie odkrycia, głoszone przez chrystianizm! 

Rozdział GLXII  

Społeczeństwo świętych jest niemożliwe 

Kim jest święty w każdej religii? Jest to człowiek, który się modli, udręcza, pości, unika 

świata, który jak sowa lubuje się jedynie w samotności, który się pozbawia wszelkiej 

przyjemności i wydaje przerażony wszystkim, co na chwilę bodaj mogłoby go odwrócić od 

jego fanatycznych rozmyślań. Czyż na tym właśnie polega cnota? Czyż istota tego pokroju 

dobra jest dla samej siebie a pożyteczna dla innych? Czyż społeczeństwo nie uległoby 

rozprzężeniu i ludzie nie powróciliby do stanu dzikości, gdyby każdy z nich był na tyle 

szalony, aby chciał zostać świętym? 

Jest rzeczą oczywistą, że zastosowanie dosłowne i bezwzględne boskiej moralności 

chrześcijan doprowadziłoby narody niechybnie do ruiny. Chrześcijanin, który by chciał 

osiągnąć doskonałość, winien oddalić od swoich myśli to wszystko, co może odwrócić go od 

nieba, jego prawdziwej ojczyzny. Na ziemi widzi jedynie pokusy, sidła, okazje do zguby. 

Musi obawiać się nauki, gdyż jest szkodliwa dla wiary. Musi unikać wszelkiej działalności 

jako środka zdobywania bogactw bardzo zgubnych dla zbawienia. Musi wyrzec się urzędów i 

zaszczytów jako rzeczy mogących wbić go w pychę, a tym samym odciągnąć od myśli o 

duszy. Jednym słowem, gdyby wzniosła moralność Chrystusa dała się zastosować, zerwałaby 

wszystkie więzy społeczeństwa. 

Święty w świecie nie jest istotą bardziej pożyteczną niż święty na pustyni. Święty ma 

bowiem usposobienie zgryźliwe, przepojone niezadowoleniem a często także niespokojne. 



Żarliwość zmusza go niekiedy burzyć w dobrej wierze spokój społeczeństwa poglądami lub 

marzeniami, w których próżność każe mu dopatrywać się natchnienia nieba. Kroniki 

wszystkich religii przepełnione są opowiadaniami o świętych niespokojnych, świętych 

przykrych we współżyciu, świętych buntownikach, którzy wsławili się spustoszeniami, jakie 

ku największej chwale Boga zgotowali światu. Jeśli święci żyjący na uboczu są niepotrzebni, 

to ci, którzy żyją w świecie, są często bardzo niebezpieczni. 

Próżność i chęć odegrania jakiejś roli, pragnienie wsławienia się w oczach głupiego tłumu 

jakimś dziwacznym postępowaniem — oto charakterystyczne cechy wielkich świętych. Pycha 

przekonuje ich, że są ludźmi nadzwyczajnymi, stojącymi o wiele wyżej od natury ludzkiej, 

istotami o wiele doskonalszymi od innych, wybrańcami, na których Bóg spogląda ze znacznie 

większą przychylnością niż na resztę śmiertelnych. Pokora u świętego nie jest zazwyczaj 

niczym innym jak pychą, pychą bardziej wyrafinowaną od pychy ogółu ludzi. Jedynie bardzo 

śmieszna próżność może skłonić człowieka do tego, by prowadził ustawiczną wojnę ze swoją 

własną naturą. 

Rozdział GLXIII  

Matura ludzka nie jest znieprawiona, moralność, która się jej przeciwstawia, nie 

nadaje się. dla człowieka 

Moralność, która przeciwstawia się ludzkiej naturze, nie nadaje się wcale dla człowieka. 

Powiecie jednak, że natura człowieka została znieprawiona. — Na czym polega to rzekome 

znieprawienie? Gzy na tym, że człowiek ma namiętności? Czyż jednak namiętności nie 

stanowią najgłębszej istoty człowieka? Czyż nie powinien szukać, pożądać, kochać tego, co 

jest użyteczne lub co uważa za użyteczne dla swojego szczęścia? Czyż nie powinien bać się i 

unikać tego, co uważa za przykre lub zgubne dla siebie? Rozpalcie jego namiętności do 

rzeczy pożytecznych, połączcie jego dobrobyt z tymi rzeczami, odwróćcie go z powodów 

wyraźnych i zrozumiałych od tego, co może wyrządzić szkodę jemu samemu lub innym 

ludziom, a uczynicie zeń istotę rozumną i cnotliwą. Człowiek bez namiętności byłby równie 

obojętny na grzech jak i na cnotę. 

O mędrcy uświęceni! Powtarzacie nam ustawicznie, że natura ludzka uległa 

znieprawieniu. Wołacie, że ciało zeszło z właściwej drogi. Mówicie, że natura obdarza nas 

jedynie złymi skłonnościami. W takim razie oskarżacie swojego Boga, który nie mógł albo 

nie chciał, aby natura zachowała swoją pierwotną doskonałość. Jeśli ta natura uległa skażeniu, 

to czemuż Bóg nie pomyślał o jej poprawie? Chrześcijanin zapewnia mnie natychmiast, że 

poprawa natury ludzkiej już się dokonała, że śmierć Boga chrześcijan przywróciła jej 

nieskazitelność. Czemuż więc, odpowiem, utrzymujecie, że natura ludzka mimo śmierci Boga 

jest jeszcze skażona? Czyżby wasz Bóg na próżno poniósł śmierć? Cóż znaczy jego 

wszechmoc i jego zwycięstwo nad szatanem, jeśli prawdą jest, że szatan zachował jeszcze 

władzę, którą według was zawsze sprawował nad światem? 

Śmierć według teologii chrześcijańskiej jest zapłatą za grzech. Pogląd ten jest zgodny z 

poglądami kilku narodów murzyńskich i dzikich, które wyobrażają sobie, że śmierć człowieka 

jest zawsze nadprzyrodzonym skutkiem gniewu bogów. Chrześcijanie wierzą bezwzględnie, 

że Chrystus uwolnił ich od grzechu, a przecież mają możność przekonać się naocznie, że 

zarówno w ich religii, jak w innych religiach człowiek jest podległy śmierci. Twierdzić, że 

Jezus Chrystus uwolnił nas od grzechu, to twierdzić, że sędzia ułaskawił winnego, kiedy się 



widzi, jak wysyła go na męki. 

Rozdział GLXIV  

O Jezusie Chrystusie, Bogu księży 

Jeśli zamknąwszy oczy na wszystko, co dzieje się w świecie, polegalibyśmy na 

zwolennikach religii chrześcijańskiej, to moglibyśmy mieć wrażenie, że przyjście ich 

boskiego Zbawiciela spowodowało najcudowniejszą rewolucję i całkowitą przemianę w 

obyczajach narodów. Mesjasz, według Pascala, miał sam utworzyć wielki lud powołany, 

święty i wybrany, miał nim kierować, żywić go i zaprowadzić na miejsce spoczynku i 

świętości, miał oddać go świętym Bogu, uczynić zeń świątynię Boga, ocalić go przed 

gniewem Boga, wyzwolić go z niewoli grzechu, dać prawa temu ludowi i wyryć je w jego 

sercu, ofiarować się zań Bogu, zmiażdżyć głowę szatana itd.
1
 Ten wielki człowiek zapomniał 

nam powiedzieć, który to lud zaznał cudownych skutków postępowania swojego boskiego 

Mesjasza tak przezeń wychwalanych. Zdaje się, że jak dotychczas lud taki nie istnieje na 

ziemi. 

Jeśli się nawet powierzchownie zbada obyczaje narodów chrześcijańskich, to słysząc 

wrzawę ich księży niespósób nie wywnioskować, że Bóg ich, Jezus Chrystus, nauczał 

bezowocnie i umarł na próżno, że jego wszechmocna wola spotyka się jeszcze u ludzi z 

oporem, którego ten Bóg nie chce albo nie może pokonać. Nauka moralna tego boskiego 

mędrca, którą uczniowie jego tak bardzo podziwiają, a której nakazów tak mało przestrzegają, 

jest na przestrzeni całego wieku wprowadzana w życie zaledwie przez pół tuzina jakichś 

świętych, fanatyków, nieznanych mnichów i tylko oni zdobędą chwałę błyszczenia na 

niebiańskim dworze. Reszta zaś śmiertelników, chociaż odkupiona krwią tego Boga, wydana 

będzie na ogień wieczny. 

Rozdział  GLXV 

Dogmat odpuszczenia grzechów został wymyślony w interesie księży 

Kiedy człowiek ma wielką ochotę grzeszyć, to wcale nie myśli o swoim Bogu. Więcej, 

mimo popełnienia jakichś nawet zbrodni pociesza się zawsze myślą, że Bóg złagodzi dlań 

surowość swoich wyroków. Żaden ze śmiertelnych nie wierzy poważnie, aby postępowaniem 

swoim mógł zasłużyć na potępienie. Chociaż lęka się straszliwego Boga, przed którym 

częstokroć drży, to jednak, ilekroć nęci go silna pokusa, ulega jej zawsze i widzi potem 

jedynie Boga miłosierdzia, a ta myśl go uspokaja. Popełnił zły uczynek? Ma nadzieję, że 

będzie miał czas się poprawić i sam obiecuje sobie na kiedyś tam skruchę. 

W aptece religijnej znajdują się niezawodne recepty na uspokajanie sumień. Księża w 

każdym kraju znają cudowne i tajemnicze sposoby rozbrajania gniewu niebios. 

Tymczasem modlitwy, dary, ofiary i pokuty łagodzą gniew Boga, niemniej jednak nikt 
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nie jest w prawie twierdzić, że religia nakłada hamulec na wykroczenia ludzi: najpierw 

grzeszą, a potem szukają sposobów, aby ułagodzić gniew Boga. Każda religia, która 

rozgrzesza i obiecuje odpuszczenie popełnionych zbrodni, jeśli nawet kogoś powstrzymuje, to 

jednak wielu zachęca do zła. 

Pomimo swojej niezmienności Bóg we wszystkich religiach świata jest prawdziwym 

Proteuszem. Księża ukazują go to uzbrojonego w surowość, to pełnego łagodności i słodyczy, 

to okrutnego i bezlitosnego, to znów łatwo wzruszającego się żalem i łzami grzeszników. W 

konsekwencji ludzie dopatrują się w Bogu tego, co najbardziej odpowiada ich chwilowym 

interesom. Bóg zawsze zagniewany odstręczyłby swoich wielbicieli albo doprowadziłby ich 

do czarnej rozpaczy. Ludziom potrzebny jest Bóg, który się gniewa i uspokaja. Jeśli gniew 

jego przeraża jakieś dusze bojaźliwe, to łaskawość uspokaja świadomych swoich czynów 

niegodziwców, którzy zresztą zamierzają wcześniej czy później uciec się do środków 

pojednania z Bogiem. Jeśli wyroków boskich lękają się jacyś bojaźliwi bigoci, którzy zresztą 

z usposobienia i z przyzwyczajenia nie są skłonni do zła, to znów myśl o skarbnicy 

miłosierdzia bożego uspokaja największych zbrodniarzy, którzy mogą spodziewać się, że 

będą czerpali z niej tak samo jak inni ludzie. 

Rozdział GLXVI  

Bojaźń boża jest bezsilna wobec ludzkich namiętności 

Większość ludzi rzadko myśli o Bogu, a przynajmniej myśli te zbytnio ich nie absorbują. 

Pojęcie Boga jest tak niestałe, tak przygnębiające, że nie może na długo zatrzymać 

wyobraźni, chyba że jest to wyobraźnia jakichś smutnych i melancholijnych marzycieli, 

którzy nie stanowią większości mieszkańców tego świata. Pospólstwo nie pojmuje go w 

ogóle; słaby jego umysł plącze się, gdy tylko chce myśleć 0 Bogu. Człowiek interesu myśli 

jedynie o swoich interesach, dworak o swoich intrygach. Światowcy, kobiety, młodzieńcy — 

o swoich przyjemnościach, rozrywki szybko zacierają w ich umyśle męczące pojęcia 

religijne. Ludzie żądni zaszczytów, skąpcy, rozpustnicy starannie oddalają te spekulacje 

umysłowe, zbyt słabe, aby mogły stanowić przeciwwagę ich różnych namiętności. 

W kimże więc idea Boga budzi przerażenie?… W ludziach osłabionych, zmartwionych 

lub zniechęconych do tego świata, w osobach, których namiętności stłumił już wiek, kalectwo 

lub przeciwności losu. Religia jest hamulcem jedynie dla tych, których usposobienie lub 

okoliczności przywołały już do rozumu. Bojaźń boża powstrzymuje od grzechu jedynie tych, 

którzy go albo bardzo usilnie nie pragną, albo też nie są go już w stanie popełnić. 

Mówić ludziom, że za zbrodnie Bóg karze na tym świecie, to dowodzić rzeczy, której w 

każdej chwili przeczy doświadczenie. Najbardziej niegodziwi z ludzi są zazwyczaj sędziami 

świata i los obsypuje ich dobrodziejstwami. Odsyłać nas do tamtego świata, aby przekonać 

nas do wyroków boskich, to odsyłać nas do domysłów, aby zaprzeczać faktom, o których 

wątpić nie można. 



Rozdział  GLXVII 

Wynalazek piekła jest zbyt niedorzeczny, aby mógł zaradzić złu 

O tamtym świecie nie myśli nikt wówczas, kiedy jest bardzo przejęty rzeczami, które na 

tym padole napotyka. W oczach namiętnego kochanka obecność ukochanej gasi ognie piekła, 

a jej wdzięki zacierają wszystkie przyjemności raju. Kobieto, powiadasz, że porzucasz 

kochanka swego dla Boga! Dlatego tylko tak czynisz, że twój kochanek w oczach twoich nie 

jest już taki, jakim był niegdyś, albo to on cię porzuca i musisz wypełnić pustkę, która 

powstała w twoim sercu. 

Nie ma nic bardziej powszedniego niż widok pyszałków, zboczeńców, ludzi zepsutych i 

nieobyczajnych, którzy wyznają jakąś religię i nawet okazują niekiedy żarliwość w sprawach 

wiary; jeśli nie wypełniają praktyk religijnych, to obiecują sobie praktykować kiedyś, 

zachowują sobie religię w rezerwie jak lek, którego wcześniej czy później będą zmuszeni 

użyć, aby znieczulić własne sumienie na zło, które jeszcze zamierzają popełnić. A zresztą 

obóz bigotów i księży jest obozem bardzo licznym, bardzo aktywnym i bardzo potężnym, nic 

więc dziwnego, że oszuści i łajdacy szukają w nim oparcia dla urzeczywistnienia swoich 

zamiarów. Usłyszymy zapewne, że nie brak ludzi uczciwych, którzy są szczerze i 

bezinteresownie religijni; czyż jednak rozum towarzyszy zawsze uczciwości serca? 

Wymienia się wielu uczonych, ludzi genialnych, którzy byli mocno przywiązani do 

religii. Dowodzi to, że ludzie genialni mogą mieć przesądy, mogą być małoduszni, mogą mieć 

wyobraźnię, która ich zwodzi i uniemożliwia zbadanie rzeczy z zimną krwią. Przykład 

Pascala bynajmniej nie przemawia na korzyść religii, świadczy on o tym jedynie, że człowiek 

genialny może mieć w sobie zalążek szaleństwa i że staje się dzieckiem, gdy w słabości 

swojej ulega własnym przesądom. Pascal powiada sam, że umysł może być mocny i ciasny, 

równie rozległy, jak słaby
1
. 

A przedtem powiedział: „Można mieć rozum przenikliwy, a niejednakowo podchodzić do 

wszystkich rzeczy; istnieją bowiem ludzie, którzy widząc jasno pewne rzeczy, są zaślepieni, 

gdy chodzi o inne”
2
. 

Rozdział CLXVIII  

Niedorzeczność moralności i cnót religijnych ustanowionych wyłącznie dla pożytku 

księży 

Czymże jest cnota według teologii? Jest to, powiadają, zgodność czynów człowieka z 

wolą Boga. — Lecz co to jest Bóg? Jest to istota, której nikt nie jest zdolny pojąć, a tym 

samym każdy zmienia ją na swój sposób. Co to jest wola boża? Jest nią to, co ludzie, którzy 

Boga widzieli albo których Bóg natchnął, podali nam jako wolę bożą. Kimże są ci, którzy 

widzieli Boga? Są to albo fanatycy, albo oszuści, albo pyszałki, którym nigdy nie można 

wierzyć na słowo. 

                                                 
1
 [Pensees, I, a] 

2
 [Ibid.] 



Opierać moralność na Bogu, którego każdy człowiek wyobraża sobie inaczej, którego 

każdy układa na swój sposób, którego każdy dostosowuje do swego usposobienia lub 

korzyści, to oczywiście opierać moralność na kaprysie i wyobraźni ludzi. To znaczy opierać 

ją na widzimisię sekty, odłamu, grupy tych, którzy wierzą, iż mają wyłączny przywilej 

wielbienia prawdziwego Boga. 

Ustanowić moralność, czyli obowiązki człowieka, na woli Boga, to ustanowić ją na woli, 

mrzonkach, korzyściach tych, którzy każą mówić Bogu bez obawy, by kiedykolwiek zadano 

im kłam. W każdej religii sami tylko księża mają prawo decydować o tym, co jest Bogu miłe 

lub niemiłe. Można mieć pewność, że zawsze zadecydują to, co im samym będzie miłe lub 

niemiłe. 

Dogmaty, obrzędy, moralność i cnoty, które nakazują wszystkie religie świata, zostały 

najwidoczniej obliczone na to, aby rozszerzyć władzę lub powiększyć dochody założycieli i 

sług tych religii. Dogmaty są niejasne, niemożliwe do pojęcia, przerażające i przez to samo 

znakomicie się nadają do zamącenia wyobraźni i do zdania pospólstwa na łaskę tych, którzy 

chcą nad nim panować. Obrzędy i praktyki religijne dostarczają bogactw i poważania 

księżom. Moralność i cnoty religijne polegają na bezwzględnej wierze, która uniemożliwia 

używanie rozumu, na pobożnej pokorze, która zapewnia księżom uległość ich niewolników, 

na gorącej żarliwości, kiedy chodzi o religię, to znaczy o interesy tych księży. Wszystkie 

cnoty religijne mają najoczywiściej na celu przynosić pożytek sługom religii. 

Rozdział CLXIX  

Do czego sprowadza się. miłosierdzie chrześcijańskie w tej postaci, w jakiej je głoszą, 

i praktykują teologowie 

Kiedy zarzuca się teologom jałowość cnót teologicznych, chwalą pompatycznie 

miłosierdzie, tę czułą miłość bliźniego, z której chrystianizm uczynił zasadniczy obowiązek 

swoich wyznawców. Lecz niestety! Czymże się okazuje owo rzekome miłosierdzie, z chwilą 

kiedy się zbada postępowanie sług bożych? Zapytajcie ich, czy trzeba kochać bliźniego, czyli 

czynić mu dobrze, kiedy jest bezbożnikiem, heretykiem, niedowiarkiem, to znaczy, kiedy nie 

myśli tak jak oni. Zapytajcie ich, czy należy tolerować poglądy przeciwne poglądom tej 

religii, której nauczają. Zapytajcie ich, czy władca może okazać pobłażanie tym, którzy są w 

błędzie. Miłosierdzie ich natychmiast znika i kler panujący powie wam, że władca nosi miecz 

po to jedynie, aby wspierać interesy Najwyższego. Powie wam, że z miłości dla bliźniego 

trzeba go prześladować, więzić, wypędzać, palić. Tolerancję znajdziecie tylko u kilku księży, 

którzy są sami prześladowani, lecz oni także odłożą na bok miłosierdzie chrześcijańskie, z 

chwilą kiedy będą mieli z kolei władzę prześladowania. 

Religia chrześcijańska, głoszona w swoich początkach przez żebraków i ludzi bardzo 

nędznych pod nazwą miłosierdzia;, usilnie zaleca dawanie jałmużny. Religia Mahometa 

również czyni z jałmużny bezwzględny obowiązek wiernego. Nic nie jest zapewne bardziej 

zgodne z uczuciami ludzkimi jak wspierać nieszczęśliwych, odziewać nagich, podawać 

dobroczynną rękę każdemu potrzebującemu. Czyż jednak nie byłoby bardziej ludzkie i 

bardziej miłosierne zapobiegać nędzy i nie dopuszczać, żeby było tak wielu nędzarzy? Gdyby 

zamiast czynić władców bogami religia nauczyła ich szanować własność swoich poddanych, 

gdyby nauczyła ich sprawiedliwości i praworządności, wówczas nie widziałoby się w ich 

państwach tak wielu żebraków. Rząd chciwy, niesprawiedliwy, despotyczny pomnaża nędzę. 



Nadmierne podatki powodują zniechęcenie, lenistwo, ubóstwo, z czego z kolei wynikają 

kradzieże, morderstwa i wszelkiego rodzaju zbrodnie. Gdyby władcy mieli więcej uczuć 

ludzkich, miłosierdzia i uczciwości, państwa ich nie byłyby zaludnione przez tylu 

nieszczęśników, których nędzy niespósób ulżyć. 

W państwach chrześcijańskich i mahometańskich pełno jest obszernych i bogato 

wyposażonych szpitali, podziwiać można miłosierdzie królów i sułtanów, którzy je wznieśli. 

Czyż nie byłoby bardziej ludzkie dobrze rządzić ludami, zapewnić im dobrobyt, pobudzać 

oraz popierać przedsiębiorczość ludzką i handel, pozwolić ludziom korzystać w spokoju z 

owoców ich pracy, niż uciskać je jarzmem despotyzmu, rujnować bezsensownymi wojnami i 

doprowadzać do żebractwa, aby zaspokoić własną potrzebę wyuzdanego zbytku, a potem 

budować wspaniałe gmachy, które mogą pomieścić zaledwie znikomą liczbę ludzi 

doprowadzonych do nędzy i nieszczęścia? Swoimi cnotami religia jedynie oszukała ludzi, 

zamiast zapobiec złu stosowała zawsze jedynie leki bezskuteczne. 

Słudzy nieba umieli zawsze czerpać dla siebie korzyści z cudzych nieszczęść. Nędza 

powszechna była po prostu ich żywiołem. Wszędzie stali się rządcami dóbr ubogich, 

rozdzielcami jałmużny, depozytariuszami miłosierdzia. W ten sposób rozszerzyli i zachowali 

po wszystkie czasy swoją władzę nad nieszczęśliwymi, którzy powszechnie stanowią 

najliczniejszą, najbardziej niespokojną i buntowniczą część społeczeństwa. W ten sposób 

największe nieszczęścia ludzkie obracają się na korzyść sług bożych. 

Księża chrześcijańscy mówią nam, że posiadane przez nich dobra są dobrami ubogich, i z 

tej racji utrzymują, że posiadłości ich są święte. W związku z tym władcy i lud skwapliwie 

oddali im do rąk ziemie, dochody, skarby. pod pozorem miłosierdzia nasi przewodnicy 

duchowi stali się bardzo zamożni i na oczach zubożałych społeczeństw korzystają z dóbr, 

które były przeznaczone jedynie dla nieszczęśliwych. Ci zaś nie tylko nie szemrzą, ale 

pochwalają fałszywą szczodrość, która wzbogaca Kościół i bardzo rzadko jedynie przyczynia 

się do niesienia ulgi biedakom. 

Zgodnie z zasadami chrystianizmu ubóstwo samo jest cnotą. I tej właśnie cnoty władcy i 

księża bardzo surowo każą przestrzegać swoim niewolnikom. W myśl tych pojęć wielu 

bogobojnych chrześcijan z własnej woli wyrzekło się przemijających bogactw ziemi, rozdało 

ojcowiznę ubogim, oddaliło się na pustynię, aby tam żyć w dobrowolnym ubóstwie. Lecz 

wkrótce entuzjazm ten, to sprzeczne z naturą zamiłowanie do nędzy musiało ustąpić naturze. 

Następcy dobrowolnych biedaków sprzedawali nabożnym ludom swoje modlitwy oraz 

wpływowe orędownictwo u Boga; stali się bogaczami i wielmożami. I tak mnisi, samotnicy 

żyli w bezczynności i pod pozorem miłosierdzia bezczelnie zjadali podstawę egzystencji 

biedaka. 

Religia przywiązywała zawsze wielką wagę do ubóstwa ducha. Podstawową cnotą każdej 

religii, to znaczy cnotą najbardziej pożyteczną dla jej sług, jest wiara. Polega ona na 

bezgranicznej łatwowierności, która każe wierzyć bez namysłu we wszystko, na czym tylko 

pośrednikom bożym zależy. Przy pomocy tej cudownej cnoty księża rozstrzygali o słusznym i 

niesłusznym, o dobrym i złym. Bez trudu przychodziło im sankcjonować zbrodnie, kiedy 

potrzebowali zbrodni dla osiągnięcia własnych korzyści. Wiara była ukrytym źródłem 

największych zbrodni, jakie popełniano na ziemi. 



Rozdział GLXX  

Spowiedź, ta złota żyła księży, zniszczyła prawdziwe zasady moralności 

Kto pierwszy powiedział narodom, że wyrządziwszy krzywdę ludziom należy prosić o 

przebaczenie Boga, ułagodzić jego gniew darami, składaniem ofiar, ten najwyraźniej 

zniszczył prawdziwe zasady moralności. Zgodnie z tymi pojęciami ludzie wyobrażają sobie, 

że od króla niebios, podobnie jak od królów ziemskich, można otrzymać zezwolenie na to, 

aby być niesprawiedliwym i złym, a przynajmniej przebaczenie za zły postępek, który można 

popełnić. 

Moralność opiera się na wzajemnych stosunkach, potrzebach i stałych interesach 

mieszkańców ziemi. Stosunki istniejące między ludźmi i Bogiem są albo całkowicie nieznane, 

albo wymyślone. Sprzymierzając Boga z ludźmi religia w sposób widoczny osłabiła lub 

zniszczyła więzy, które ich łączą między sobą. Śmiertelni wyobrażają sobie, że mogą 

bezkarnie szkodzić jedni drugim, jeśli tylko dadzą odpowiednie zadośćuczynienie istocie 

wszechmocnej, która ma podobno prawo odpuszczać wszystkie zniewagi wyrządzone jej 

stworom. 

Cóż może uspokoić złych i ośmielić ich do zbrodni bardziej jeszcze niż to przekonywanie 

ich, że istnieje istota niewidzialna, mająca prawo wybaczyć im nieprawości, grabieże, 

nikczemności i zniewagi, które mogą wyrządzić społeczeństwu? Zachęceni tymi zgubnymi 

ideami najbardziej przewrotni ludzie popełniają największe zbrodnie wierząc, że je naprawią 

błagalną modlitwą do miłosierdzia bożego. Sumienie mają spokojne, gdy tylko ksiądz 

zapewni ich, że niebo rozbraja szczera skrucha całkiem bezużyteczna dla świata. Ksiądz ten w 

imię Boga pocieszy ich, jeśli się zgodzą podzielić się z nim owocami grabieży, oszustw i 

nikczemności, ażeby zadośćuczynić za swoje błędy. 

Moralność zespolona z religią jest jej z konieczności podporządkowana. W pojęciu 

pobożnisia Bóg jest na pierwszym miejscu przed swoimi tworami; posłuszeństwo należy się 

raczej jemu niż ludziom. Interesy monarchy niebieskiego są dlań ważniejsze od spraw 

marnych śmiertelników. Lecz interesy nieba są rzecz prosta interesami sług bożych, stąd 

oczywiście wynika, że w każdej religii księża pod pozorem dbałości o interesy nieba, czyli 

chwały bożej, będą mogli zwalniać z wypełniania obowiązków moralności ludzkiej, kiedy nie 

będą one w zgodzie z tymi obowiązkami, które Bóg jest w prawie narzucić. Czyż zresztą ten, 

kto ma władzę wybaczania przestępstw, może nie mieć prawa ich nakazywania? 

Rozdział CLXXI  

Przyjęcie istnienia Boga nie jest nieodzowne dla utrzymania moralności 

Wychodzą ze skóry, aby nam wmówić, że bez Boga nie może być zobowiązania 

moralnego, że ludziom a nawet władcom potrzeba prawodawcy dostatecznie potężnego, aby 

mógł ich do czegoś zobowiązywać. W założeniu zobowiązania moralnego leży prawo, lecz 

prawo to rodzi się z wiecznych stosunków istniejących między samymi rzeczami, stosunków, 

które nie mają nic wspólnego z istnieniem Boga. Zasady postępowania ludzi wypływają z ich 

własnej natury, którą oni są w stanie poznać, a nie z natury Boga, o której nie mają żadnego 



wyobrażenia. Zasady te obowiązują nas, to znaczy, że stajemy się godni szacunku lub 

pogardy, mili lub nienawistni, godni nagrody lub kary, szczęśliwi lub nieszczęśliwi zależnie 

od tego, czy postępujemy zgodnie z tymi zasadami, czy też wbrew nim. Prawo zobowiązujące 

człowieka, aby nie szkodził samemu sobie, oparte jest na naturze istoty czującej, która bez 

względu na to, w jaki sposób przyszła na ten świat albo jaki będzie jej los na tamtym świecie, 

z samej swojej obecnej istoty musi dążyć do szczęścia i unikać zła, kochać przyjemność i 

obawiać się bólu. Prawo zobowiązujące człowieka do tego, aby innym nie szkodził, lecz 

czynił dobrze, oparte jest na naturze istot czujących i żyjących w społeczeństwie. Muszą one 

z samej natury swój ej gardzić tymi, którzy nie czynią im nic dobrego, a nienawidzieć tych, 

którzy sprzeciwiają się ich szczęśliwości. 

Czy Bóg jest, czy go nie ma, czy wolę swoją objawiał, czy jej nie objawiał, moralne 

obowiązki człowieka zawsze będą jednakie, dopóki ludzie będą mieli właściwą im naturę, to 

znaczy, dopóki będą istotami czującymi. Czyż potrzebny zatem jest ludziom Bóg, którego nie 

znają, prawodawca niewidzialny, czyż potrzebna jest im religia tajemnicza, chimeryczne lęki 

po to, aby zrozumieli, że każde nadużycie obraca się widomie na ich szkodę, że dla własnego 

samozachowania muszą unikać nadużyć, że na miłość innych mogą zasłużyć tylko dobrymi 

uczynkami, że zły postępek ściągnie na nich z pewnością zemstę i nienawiść? 

Przed powstaniem prawa nie było grzechu. — Nic bardziej fałszywego niż ta maksyma. 

Wystarczy, by człowiek był tym, czym jest, czyli istotą czującą, a będzie umiał odróżnić 

przyjemność od przykrości. Wystarczy, by człowiek widział, że inny człowiek jest istotą jak 

on czującą, a będzie mógł zdać sobie sprawę z tego, co jest dlań pożyteczne a co szkodliwe. 

Wystarczy, by człowiek potrzebował swojego bliźniego, a będzie wiedział, że musi unikać 

wzbudzania w nim uczuć nieprzyjaznych. A więc istota czująca i myśląca musi jedynie czuć i 

myśleć, aby odkryć to, co powinna czynić i dla siebie, i dla innych. Ja czuję, a inni czują jak 

ja: oto podstawa każdej moralności. 

Rozdział GLXXII  

Religia i jej nadprzyrodzona moralność są zgubne dla ludów i przeciwne naturze 

człowieka 

O zaletach jakiejś moralności sądzić możemy jedynie na podstawie jej zgodności z naturą 

człowieka. Porównawszy jesteśmy w prawie odrzucić ją, jeśli stwierdzimy, że sprzeciwia się 

szczęściu rodzaju ludzkiego. Ktokolwiek poważnie zastanowił się nad sprawami religii i 

moralności nadprzyrodzonej, ktokolwiek zważył pewną ręką wypływające z nich korzyści i 

straty, ten będzie miał całkowitą pewność, że i jedna, i druga są szkodliwe dla interesów 

rodzaju ludzkiego łub wprost sprzeczne z naturą człowieka. 

„Ludy, do broni! Idzie o waszego Boga! Niebo zostało znieważone! Wiara jest w 

niebezpieczeństwie! Do walki z bezbożnictwem! Z bluźnierstwem! Z herezją!” Dzięki 

magicznej mocy tych groźnych słów, z których ludy nic nigdy nie rozumiały, księża we 

wszystkich czasach mogli podburzać narody, strącać królów z tronu, wzniecać wojny 

domowe i rzucać ludzi na ludzi. Jeśli przypadkiem zbada się owe ważne przyczyny, które 

wznieciły gniew niebios i spowodowały tyle zniszczeń na ziemi, okaże się, że szalone 

mrzonki i dziwaczne urojenia jakiegoś nie rozumiejącego samego siebie teologa lub 

zachcianki kleru zerwały wszystkie więzy społeczne i skąpały rodzaj ludzki w krwi i łzach. 



Rozdział GLXXIII  

Połączenie religii i polityki jest zgubne dla ludów i dla władców 

Władcy tego świata łącząc bóstwo z rządami swoich państw, podając się za namiestników 

i przedstawicieli Boga na ziemi, przyznając, że władzę swoją otrzymali od Boga, uczynili z 

konieczności ze sług bożych swoich rywali lub panów. Czyż może więc dziwić fakt, że księża 

często dawali odczuć królom wyższość monarchy niebieskiego? Czyż nie dawali 

niejednokrotnie do zrozumienia władcom doczesnym, że najwyższa nawet władza musi 

niekiedy ustępować przed duchową mocą ustalonych poglądów? 

Nie ma nic trudniejszego niż służba dwóm panom, zwłaszcza gdy nie są oni zgodni w 

żądaniach, które stawiają swoim poddanym. 

Z połączenia religii z polityką wynika nieuchronnie w państwach podwójne 

prawodawstwo. Prawo boże interpretowane przez księży znajdowało się często w 

sprzeczności z prawem władcy lub z interesem państwa. Kiedy władcy są stanowczy lub 

zdołają sobie zapewnić miłość poddanych, prawo boże niejednokrotnie musi zastosować się 

do mądrych zamiarów władcy doczesnego. Najczęściej jednak władza najwyższa musi ustąpić 

przed władzą boską, to znaczy przed interesem kleru. Nie ma dla władzy nic bardziej 

niebezpiecznego niż położenie ręki na kadzielnicy, to znaczy chęć zreformowania nadużyć 

uświęconych przez religię. Gniew Boga nigdy nie jest tak gwałtowny jak wówczas, kiedy się 

narusza boskie prawa, przywileje, dobra i immunitet jego księży. 

Metafizyczne spekulacje lub religijne wierzenia ludzi wówczas tylko wywierają wpływ 

na ich postępowanie, kiedy sami ludzie uważają je za zgodne ze swoimi interesami. Nic nie 

potwierdza tej prawdy w sposób bardziej przekonywający niż postępowanie bardzo wielu 

władców w stosunku do potęgi duchowej, której, jak można zauważyć, bardzo często się 

przeciwstawiają. Czyż władca przekonany o prawach i znaczeniu religii nie powinien uważać 

się za zobowiązanego w swoim sumieniu do przyjmowania z szacunkiem rozkazów księży i 

do traktowania ich jako rozkazów samego Boga? Były czasy, kiedy królowie i ludy bardziej 

konsekwentnie pojmując prawa potęgi duchowej stawali się jej niewolnikami, ustępowali jej 

przy każdej sposobności i byli w jej rękach posłusznymi narzędziami: te szczęśliwe czasy 

należą do przeszłości. Widzimy natomiast niekiedy wypadki dziwnej niekonsekwencji, kiedy 

najbardziej pobożni monarchowie przeciwstawiają się zamiarom tych, których uważają 

jednak za sługi boże. Władca przejęty wiarą i szacunkiem dla swego Boga winien by 

ustawicznie bić pokłony jego księżom i uważać ich za swoich prawdziwych zwierzchników. 

Czyż istnieje na ziemi potęga, która by miała prawo mierzyć się z wszechmocą Najwyższego? 

Rozdział GLXXIV  

Praktyki religijne są ciężarem i przyczyną ruiny większości narodów 

Czy władcy, popierający dla własnego rzekomo pożytku przesądy swoich poddanych, 

zastanowili się poważnie nad następstwami tego, co zdziałali lub mogą jeszcze zdziałać 

uprzywilejowani demagodzy mający prawo, kiedy tylko chcą, przemawiać i wzniecać w imię 

nieba namiętności wielu milionów poddanych? Ileż zniszczeń spowodowaliby ci poświęceni 



kaznodzieje, gdyby porozumieli się ze sobą na zgubę państwa, jak to już nieraz się zdarzało. 

Nie ma nic bardziej kosztownego i rujnującego dla większości narodów niż kult bogów. 

Słudzy ich nie tylko stanowią wszędzie pierwszy stan w państwie, lecz także korzystają z 

największej części dóbr społeczeństwa oraz mają prawo ściągać ustawicznie podatki ze 

swoich współobywateli. Jakież więc realne korzyści przynoszą ludom te organa Najwyższego 

za ogromne zyski, które z nich czerpią? Cóż dają ludom innego w zamian za bogactwa i 

dobrodziejstwa prócz tajemnic, hipotez, obrzędów, subtelnych zagadnień, wiecznych sporów, 

za które państwa muszą jeszcze niejednokrotnie płacić krwią swoich obywateli? 

Rozdział GLXXV  

Religia paraliżuje moralność 

Religia podająca się za najmocniejszą podporę moralności pozbawia ją w sposób 

oczywisty prawdziwych bodźców, aby zastąpić je bodźcami zmyślonymi, niezrozumiałymi 

majakami, w które — jako że są one najoczywiściej sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem — 

nikt nie może wierzyć bez zastrzeżeń. Wszyscy zapewniają, że głęboko wierzą w Boga, który 

wynagradza i karze, wszyscy twierdzą, że wierzą w istnienie piekła i raju. Czy widzimy 

jednak, aby te wierzenia czyniły ludzi lepszymi lub stanowiły w umysłach większości 

przeciwwagę ich najbardziej błahych zamiarów? Każdy zapewnia, że przerażają go wyroki 

Boga, i każdy oddaje się swoim namiętnościom, kiedy tylko czuje się pewny uniknięcia 

wyroków ludzkich. 

Obawa przed mocami niewidzialnymi rzadko jest równie silna jak obawa przed mocami 

widzialnymi. Nieznane lub dalekie męczarnie o wiele mniej przerażają lud niż widok 

szubienicy lub powieszonego. Nie ma takiego dworaka, który by się tak samo obawiał gniewu 

Boga jak niełaski swojego pana. Pensja, tytuł, order wystarczą, aby zapomniał i o mękach 

piekła, i o rozkoszach niebieskiego dworu. Pieszczoty kobiety przenoszone są zawsze ponad 

groźby Najwyższego. Żart, śmiesznostka, dowcip większe wrażenie czynią na światowcu niż 

wszystkie poważne sprawy religii. 

Czyż nie zapewnia się nas, że wystarczy jedno dobre peccaui
1
, aby ułagodzić Boga? Nie 

widać tymczasem, aby owo dobre peccaui odmawiane było naprawdę szczerze. A 

przynajmniej niezmiernie rzadko się zdarza, ażeby wielcy złodzieje zwracali nawet na łożu 

śmierci dobra, które świadomie przywłaszczyli sobie bezprawnie. Ludzie wyobrażają sobie 

zapewne, że przyzwyczają się do wiecznego ognia, skoro nie mogą się przed nim 

zabezpieczyć. Ale Z niebem zawsze można się jakoś ułożyć, dając Kościołowi część swojego 

majątku. Pobożni łajdacy w wyjątkowych tylko wypadkach umierają niezupełnie uspokojeni 

co do sposobu, w jaki się wzbogacili na tym świecie. 

                                                 
1
 [Zgrzeszyłem.] 



Rozdział CLXXV  

Zgubne skutki pobożności 

Jak wyznają najgorętsi nawet obrońcy religii i jej użyteczności, trudno o coś rzadszego 

niż szczere nawrócenie; można by to jeszcze tak uzupełnić: trudno o coś bardziej 

bezwartościowego dla społeczeństwa. Świat brzydnie ludziom wtedy tylko, kiedy oni światu 

obrzydną. Kobieta wtedy dopiero poświęca się Bogu, kiedy już nikt jej nie chce. Próżność 

kobiety w pobożności znajduje rolę, która ją absorbuje i rekompensuje utratę jej wdzięków. 

Drobiazgowe praktyki religijne pozwalają jej spędzać jakoś czas. Zmowy, intrygi, wielkie 

słowa, plotki, gorliwość dostarczają jej sposobów do wsławienia się i zdobycia poważania 

wśród bigotów. 

Jeśli bigoci umieją podobać się Bogu i księżom, to rzadko potrafią podobać się lub 

przydać do czegokolwiek społeczeństwu. Dla bigota religia jest zasłoną, która okrywa i 

usprawiedliwia wszystkie jego namiętności, pychę, złe humory, gniew, zemstę, 

niecierpliwość, urazy. Nabożność przypisuje sobie despotyczną wyższość, która wyklucza w 

stosunkach z ludźmi łagodność, pobłażliwość i wesołość. Daje ona prawo surowo krytykować 

innych dla większej chwały Boga oraz potępiać i ranić tych, którzy nie są bigotami. Bardzo 

często spotyka się człowieka pobożnego, który nie ma żadnej z cnót albo właściwości 

niezbędnych do życia społecznego. 

Rozdział GLXXVII  

Hipoteza istnienia tamtego świata nie jest pocieszająca dla człowieka ani niezbędna 

dla moralności 

Zapewniają nas, że dogmat o istnieniu tamtego świata ma ogromne znaczenie dla spokoju 

społeczeństwa. Wielu wyobraża sobie, że bez niego ludzie nie mieliby żadnego powodu, 

ażeby dobrze postępować. Czyż człowiekowi rozsądnemu potrzebne są strachy i baśnie, aby 

pojął, w jaki sposób winien zachowywać się na ziemi? Czyż każdy z nas nie widzi, że leży to 

w jego własnym interesie, aby zasłużył sobie na uznanie, szacunek i przychylność 

otaczających go istot i uniknął wszystkiego, co może ściągnąć nań naganę, pogardę lub 

niechęć społeczeństwa? Choćby jak najkrócej trwała uczta, rozmowa czy wizyta, to każdy 

pragnie odegrać podczas niej rolę godną i przyjemną dla siebie oraz dla innych. Jeśli życie 

jest jedynie przejściem z jednego świata do drugiego, to starajmy się, aby przejście to było 

łatwe. A nie będzie łatwe, jeśli będziemy uchybiali tym, którzy podróżują wraz z nami. 

Religia ponuro zajęta swoimi mrzonkami przedstawia nam człowieka wyłącznie jako 

pielgrzyma na ziemi. A wniosek z tego wyciąga taki, że chcąc podróżować bezpiecznie 

człowiek powinien iść sam i wyrzec się wszystkich napotkanych przyjemności i zabaw, które 

mogłyby go pocieszyć w zmęczeniu i kłopotach podróży. 

Istnieje filozofia stoicka i smutna, która daje nam niekiedy równie bezsensowne rady jak 

religia. Lecz filozofia bardziej rozsądna zachęca nas, byśmy sypali kwiaty na drogę życia oraz 

usuwali z niej melancholię i paniczny lęk, byśmy mieli wspólne interesy z towarzyszami 

podróży, byśmy w wesołości i godziwych zabawach szukali rozrywki po trudach i 



przeciwnościach, na które tak często jesteśmy narażeni. Filozofia ta daje nam odczuć, że 

chcąc podróżować przyjemnie, winniśmy wyrzec się wszystkiego, co może być szkodliwe dla 

nas samych, i unikać starannie tego, co mogłoby wywołać nienawiść towarzyszy podróży. 

Rozdział GLXXVIII  

Ateista ma więcej niż świętoszek powodów, by czynić dobrze, i ma wrażliwsze sumienie 

niż tamten 

Pytają niektórzy, jakie względy mogą skłaniać ateistę do tego, aby czynił dobrze. — 

Może czynić dobrze, aby podobać się samemu sobie, swoim bliźnim, aby żyć szczęśliwie i 

spokojnie, być kochanym i szanowanym przez łudzi, których istnienie i skłonności są bardziej 

pewne i bardziej znane niż istnienie i skłonności istoty niemożliwej do poznania. Czy ten, kto 

nie lęka się bogów, może lękać się czegokolwiek? Może lękać się ludzi. Może lękać się 

pogardy, hańby oraz kary i mściwości praw. Może wreszcie lękać się samego siebie. Może 

lękać się wyrzutów sumienia, które odczuwają wszyscy ludzie świadomi tego, że narazili się 

lub zasłużyli na nienawiść swoich 

bliźnich. 
Sumienie jest wewnętrzną świadomością, że postępowaniem swoim zasłużyliśmy na 

szacunek lub naganę istot żyjących z nami. Świadomość ta opiera się na posiadanej przez nas 

oczywistej znajomości łudzi i uczuć, które uczynki nasze winny w nich budzić. Świadomość 

bigota polega na przekonywaniu samego siebie, że się spodobał lub nie spodobał Bogu, o 

którym nie ma żadnego wyobrażenia i którego ciemne i wątpliwe zamiary poznaje jedynie za 

pośrednictwem podejrzanych ludzi nie znających bynajmniej lepiej od niego istoty Boga i 

rzadko zgadzających się między sobą w sprawie tego, co mu się może podobać lub nie 

podobać. Jednym słowem, świadomość człowieka wierzącego kierowana jest przez ludzi, 

którzy sami mają świadomość pomyloną, albo też takich, których umysł zamroczony jest 

przez interes osobisty. 

Czy ateista może mieć sumienie? Jakież względy skłaniają go do tego, aby powstrzymał 

się od folgowania swoim ukrytym wadom i od popełniania tajemnych zbrodni, niewiadomych 

ludziom i nie podlegających prawu? Stałe doświadczenie mogło go upewnić, że nie ma 

takiego występku, który by z natury rzeczy nie ukarał sam siebie. Czy chce żyć długo? Będzie 

unikał nadużyć, które by mogły zaszkodzić jego zdrowiu, nie zechce wlec się bez sił przez 

życie będąc ciężarem dla siebie i dla innych. Zbrodni zaś tajemnych nie popełni z obawy, aby 

nie musiał czerwienić się we własnych oczach, przed którymi nie może się ukryć. Jeśli jest 

rozsądny, oceni wartość szacunku, który człowiek uczciwy winien mieć dla samego siebie. A 

zresztą będzie zdawał sobie sprawę z tego, że nieoczekiwane okoliczności mogą odsłonić 

oczom innych postępowanie, które by chciał przed nimi ukryć. Temu, kto tutaj nie znajduje 

żadnych powodów, aby dobrze postępować, tamten świat nie dostarczy ich tym bardziej. 



Rozdział GLXXIX  

Król ateista lepszy byłby od króla bardzo religijnego i bardzo złego, jakich jest wielu 

Teista powie nam, że ateista-myśliciel może być uczciwym człowiekiem, lecz pisma jego 

wychowują ateistów-polityków. Władcy i ministrowie nie krępowani bojaźnią bożą bez 

skrupułów będą popełniali straszne nadużycia. 

Czyż jednak największe nawet zdemoralizowanie ateisty na tronie może być 

kiedykolwiek większe i bardziej szkodliwe od zdemoralizowania tak wielu zdobywców, 

despotów, prześladowców, ludzi żądnych władzy, przewrotnych dworaków, którzy nie będąc 

ateistami, ale często bardzo nawet religijnymi i bardzo pobożnymi ludźmi, ciężarem swoich 

zbrodni przytłaczają ludzkość? Czyż władca będący ateistą może sprawić na świecie więcej 

zła od takiego Ludwika XI, Filipa II czy Richelieu'go, którzy religię połączyli ze zbrodnią? 

Nic rzadszego niż władca ateista, a nic powszechniejszego niż despoci i ministrowie bardzo 

źli i bardzo religijni. 

Rozdział CLXXX  

Cnocie wystarczy moralność nabyta z doświadczeń filozofii 

Człowiekowi myślącemu nic nie przeszkodzi, aby pojął swoje obowiązki, odkrył związki 

istniejące między ludźmi, rozmyślał nad własną naturą, poznał jej potrzeby, skłonności, 

pragnienia i dostrzegł to, co winien jest istotom niezbędnym dla jego własnego szczęścia. 

Rozważania te prowadzą bezpośrednio do poznania moralności najbardziej podstawowej dla 

istot żyjących w społeczeństwie. Człowiek, który lubi zastanawiać się nad sobą, badać i 

poszukiwać sensu rzeczy, zazwyczaj nie ma namiętności bardzo niebezpiecznych. Jego 

największą namiętnością jest poznanie prawdy, a ambicją — ukazanie jej innym. 

Właściwością filozofii jest kształtowanie i serca, i umysłu. Czyż z punktu widzenia 

obyczajów i uczciwości ten, kto myśli i rozumuje, nie ma oczywistej przewagi nad tym, czyją 

zasadą jest bezmyślność? Jeśli ignorancja przynosi pożytek księżom i ciemięzcom rodzaju 

ludzkiego, to dla społeczeństwa jest ona zgubna. Człowiek pozbawiony wiedzy nie korzysta 

ze swojego rozumu. Człowiek pozbawiony rozumu i wiedzy jest dzikusem, który w każdej 

chwili może popełnić zbrodnię. Moralność, czyli wiedzę o obowiązkach, zdobywa się jedynie 

przez poznawanie człowieka i jego związków z innymi ludźmi. Ten, kto nie myśli 

samodzielnie, nigdy nie późna prawdziwej moralności; krokiem niepewnym idzie on drogą 

cnoty. Im mniej ludzie myślą, tym bardziej są źli. Dzikusy, władcy, wielcy panowie i ludzie z 

najniższych warstw społecznych są zazwyczaj najzłośliwsi, gdyż myślą najmniej. 

Bigot nigdy się nie zastanawia i unika rozumowania, boi się każdej myśli własnej i zdaje 

się na autorytet. A często jego pomylone sumienie każe mu popełnić zły uczynek, jak gdyby 

to był jego święty obowiązek. Niewierzący rozumuje, odwołuje się do doświadczenia 

przekładając je nad przesądy. Jeśli rozumuje słusznie, sumienie jego rozjaśnia się. Ażeby 

dobrze czynić, znajduje powody bardziej realne niż bigot, jedynymi bowiem względami, 

które skłaniają człowieka pobożnego do dobrego postępowania, są chimery, gdyż nie słucha 

on nigdy głosu rozsądku. Czyż powody postępowania człowieka niewierzącego nie są dość 

ważne, aby stanowić przeciwwagę jego namiętności? A może jest na tyle ograniczony, że 



potrafi przeoczyć najbardziej rzeczywiste korzyści własne, które powinny go pohamować? W 

takim razie będzie zły i zepsuty, lecz wówczas nie będzie ani lepszy, ani gorszy od tych ludzi 

wierzących, którzy pomimo religii i jej podniosłych wskazań nie postępują tak, jak religia 

nakazuje. Czyż zbrodniarz wierzący jest mniej groźny od zbrodniarza, który w nic nie 

wierzy? Czyż despota bardzo nabożny jest mniejszym despotą od despoty nienabożnego? 

Rozdział GLXXXI  

Przekonania rzadko wywierają wpływ na postępowanie 

Nie ma na świecie nic rzadszego niż ludzie postępujący konsekwentnie. Przekonania ich 

tylko wówczas wywierają wpływ na ich postępowanie, kiedy odpowiadają ich 

temperamentowi, namiętnościom i interesom. Jak uczy nas codzienne doświadczenie, 

wierzenia religijne obok znikomej ilości dobra sprawiają bardzo wiele zła. Są szkodliwe, gdyż 

bardzo często zgadzają się z namiętnościami despotów, ludzi żądnych zaszczytów, fanatyków 

i księży. Są bezskuteczne, gdyż nie stanowią przeciwwagi doraźnych interesów większości 

ludzi. Zawsze odkłada się na bok zasady religijne, kiedy sprzeciwiają się one gorącym 

pragnieniom. Nie będąc niewierzącym człowiek postępuje wówczas tak, jakby w nic nie 

wierzył. 

Wielkie jest niebezpieczeństwo omyłki, kiedy chcemy na podstawie postępowania sądzić 

o przekonaniach ludzi albo z przekonań wnioskować o postępowaniu. Człowiek bardzo 

religijny, pomimo niespołecznych i okrutnych zasad krwiożerczej religii, będzie niekiedy—

dzięki szczęśliwemu brakowi konsekwencji — ludzki, tolerancyjny i umiarkowany. Wówczas 

zasady wyznawanej przezeń religii nie będą w zgodzie z miękkością jego charakteru. 

Libertyn, rozpustnik, hipokryta, cudzołóżca, łajdak głoszą często najbardziej słuszne poglądy 

na obyczaje. Dlaczegóż poglądów tych nie wprowadzają w życie? Dlatego po prostu, że ich 

temperament, interesy, przyzwyczajenia nie godzą się bynajmniej z ich wzniosłymi teoriami. 

Surowe zasady moralności chrześcijańskiej, którą tyle ludzi podaje za boską, wywierają 

jedynie bardzo słaby wpływ na postępowanie tych, którzy głoszą je innym. Czyż każdego 

dnia nie mówią nam, byśmy czynili to, co oni głoszą, ale nie czynili tego, co oni czynią? 

Obrońcy religii dość powszechnie określają niewierzących mianem libertynów. Może się 

oczywiście zdarzyć, że obyczaje wielu niewierzących są rozwiązłe; wynika to z ich 

temperamentu, ale nie z ich przekonań. Co ma wspólnego ich postępowanie z tymi 

przekonaniami? Czyż człowiek nieobyczajny nie może być dobrym lekarzem, dobrym 

architektem, dobrym geometrą, dobrym logikiem, dobrym metafizykiem, dobrym 

analitykiem? A postępując nienagannie można być w wielu sprawach ignorantem i bardzo źle 

rozumować. Gdy idzie o prawdę, nie jest ważne, od kogo ona pochodzi. Nie sądźmy ludzi 

według ich przekonań ani przekonań według ludzi. Sądźmy ludzi według ich postępowania, a 

przekonania według ich zgodności z doświadczeniem, rozumem i pożytkiem dla rodzaju 

ludzkiego. 



Rozdział GLXXXII  

Rozum wiedzie człowieka do niereligijności i ateizmu, gdyż religia jest niedorzeczna, a 

Bóg księży to istota złośliwa i okrutna 

Każdy człowiek, który myśli, szybko staje się niewierzący, gdyż rozum przekonuje go, że 

teologia jest jedynie stekiem mrzonek, że sprzeczna z wszystkimi zasadami zdrowego 

rozsądku religia zabarwia fałszem całą wiedzę ludzką. Człowiek wrażliwy staje się 

niewierzący widząc, że religia nie tylko nie uszczęśliwia łudzi, lecz jest także głównym 

źródłem największych zaburzeń i ustawicznych plag nękających rodzaj ludzki. Człowiek 

poszukujący dobrobytu i spokoju po dokładnym poznaniu religii wyzwala się z jej omamień, 

gdyż zdaje sobie sprawę, jak niewygodne i nieużyteczne jest życie w wiecznym strachu przed 

majakami, które mogą jedynie przerażać kobiety albo dzieci. 

Jeśli bezmyślny libertynizm wiedzie niekiedy do niereligijności, to człowiek 

przestrzegający dobrych obyczajów może mieć bardzo słuszne powody, aby zastanowiwszy 

się nad religią wyrugować ją ze swego umysłu. Groza religii, zbyt słaba, aby przerażać złych, 

w których grzech głęboko zapuścił korzenie, gnębi, nęka, niepokoi i przytłacza niespokojne 

wyobraźnie. Dusze odważne i mocne szybko zrzucają z siebie jarzmo, które nosiły z 

drżeniem. Słabe zaś i bojaźliwe wloką je przez całe życie. Starzeją się w lęku lub co najmniej 

żyją wśród ciągłych niepewności. 

Księża uczynili z Boga istotę tak złośliwą, tak okrutną i tak dokuczliwą, że niewielu jest 

ludzi na świecie, którzy by w głębi duszy nie pragnęli, aby nie istniał. Życie pełne lęku nie 

może być szczęśliwe. Czcicie Boga strasznego, o bigoci! Tak! Lecz wy go nienawidzicie, 

chcielibyście, aby go nie było wcale. Czyż można nie pragnąć nieistnienia lub unicestwienia 

władcy, którego wyobrażenie jedynie nęka umysł? Te czarne kolory, którymi księża 

posługują się, aby przedstawiać Boga, napełniają serca oburzeniem i zmuszają je do niechęci i 

nienawiści. 

Rozdział GLXXXIII  

Sam strach rodzi teistów i bigotów 

Jeśli strach zrodził bogów, to strach utrzymuje ich władzę nad umysłami śmiertelnych. 

Od tak wczesnego dzieciństwa przyzwyczajono ich do drżenia na samo imię Boga, że stał się 

dla nich widmem, zmorą, nękającym ich wilkołakiem, którego wyobrażenie odbiera im 

energię i ochotę do zdobycia spokoju. Lękają się, by niewidzialne widmo nie uderzyło ich, 

jeśli na chwilę przestaną odczuwać strach. Bigoci zbyt boją się swojego Boga, aby mogli go 

szczerze kochać. Służą mu jak niewolnicy, którzy, nie mogąc umknąć przed mocą swego 

pana, postanowili mu schlebiać i tak się zakłamali, że w końcu uwierzyli sami w swoją dlań 

miłość. Są cnotliwi z konieczności. Miłość bigotów do swojego Boga i niewolników do 

swoich despotycznych panów jest jedynie udanym i służalczym hołdem, który składają przed 

siłą i w którym serce nie bierze żadnego udziału. 



Rozdział GLXXXIV  

Czy można, czy powinno się. kochać lub nie kochać Boga? 

Mędrcy chrześcijańscy uczynili Boga tak mało godnym miłości, że wielu z nich uznało za 

konieczne zwolnić się z obowiązku kochania go; jest to bluźnierstwo, przed którym drżą inni, 

mniej szczerzy mędrcy. Świętemu Tomaszowi, który utrzymywał, że człowiek ma obowiązek 

miłować Boga od chwili, kiedy zaczyna rozumować, jezuita Sirmond odpowiada, że jest to 

bardzo wcześnie. Jezuita Vasquez zapewnia, że wystarczy kochać Boga na łożu śmierci. 

Bardziej wymagający Hurtado chce, by kochano Boga raz do roku. Henriqueza zadowala, by 

kochano go raz na pięć lat, a Sotusa — w każdą niedzielę. Na czymże to oparte? — zapytuje 

o. Sirmond, dodając jednocześnie, że Suarez chce, aby Boga kochano od czasu do czasu. — 

Ale kiedy mianowicie? Pozostawia wam wybór, a sam nic więcej nie wie. — A więc, 

powiada, któż to ma wiedzieć, jeśli taki uczony mędrzec nie wie?… 

Tenże „sam jezuita Sirmond powiada dalej, że Bóg nie nakazuje nam kochać siebie 

serdeczną miłością i bynajmniej nie uzależnia naszego zbawienia od tego, czy damy mu nasze 

serca; wystarczy słuchać go i kochać czynnie miłością skuteczną wykonując jego rozkazy, to 

jest jedyna miłość, którą mu winniśmy; nakazywał on nam nie tyle, byśmy go kochali, ile, 

byśmy go nie nienawidzili. 

Doktryna ta wydaje się heretycka, bezbożna i obrzydliwa jansenistom, którzy przypisując 

swojemu Bogu oburzającą surowość, czynią go jeszcze mniej godnym miłości niż ich 

przeciwnicy jezuici. Ci bowiem chcąc pozyskać zwolenników dają Bogu takie rysy, które 

mogą uspokoić najbardziej przewrotnych śmiertelników. Jak widzimy, najbardziej zasadnicze 

dla chrześcijan zagadnienie, czy można, czy też trzeba kochać względnie nie kochać Boga, 

dalekie jest od rozwiązania. Spośród ich przewodników duchowych jedni uważają, że trzeba 

go kochać całym sercem pomimo całej jego surowości, inni natomiast, jak o. Daniel, są 

zdania, że czysta miłość Boga jest najbardziej heroicznym aktem cnoty chrześcijańskiej i że 

słabość ludzka niezdolna jest wznieść się tak wysoko. Jezuita Pintereau posuwa się jeszcze 

dalej i powiada, że wyzwolenie z ciężkiego jarzma miłości bożej jest przywilejem nowego 

przymierza
1
. 

Rozdział GLXXXV  

Istniejące wszędzie różnorodne i sprzeczne pojęcia o Bogu i religii dowodzą, że Bóg i 

religia są jedynie majakami wyobraźni 

O charakterze Boga rozstrzyga zawsze charakter człowieka: każdy czyni sobie Boga dla 

siebie i podług siebie. Człowiek wesoły oddający się rozrywkom i przyjemnościom nie może 

sobie wyobrazić, aby Bóg mógł być surowy i odpychający; potrzeba mu Boga układnego, z 

którym by mógł się porozumieć. Człowiek surowy, malkontent, żółciowiec o usposobieniu 

zgryźliwym chce, aby Bóg był doń podobny, aby kazał drżeć przed sobą, i za przewrotnych 

uważa tych, którzy uznają jedynie Boga wygodnego i łatwego do pozyskania. Herezje, spory, 

schizmy są konieczne. Czyż ludzie ukształtowani, zorganizowani, wychowani w sposób, 
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który nie może być identycznie ten sam, mogliby być wszyscy zgodni co do natury majaka 

istniejącego jedynie w ich własnych mózgach! 

Równie okrutne, jak niekończące się spory, które wybuchają ustawicznie między sługami 

bożymi, nie mogą wzbudzać zaufania tych, którzy je śledzą bezstronnym okiem. Jakżeż nie 

popaść w całkowite niedowiarstwo na widok zasad, co do których nawet ci, co je głoszą, 

nigdy nie są zgodni? Jakżeż nie wątpić o istnieniu Boga, którego pojęcie ulega tak wyraźnym 

zmianom w głowach jego sług? Jakżeż nie skończyć na całkowitym odrzuceniu Boga, który 

jest jedynie bezkształtnym stekiem sprzeczności? Jakże polegać na księżach, którzy, jak to 

widzimy, wiecznie ze sobą walczą, oskarżają jedni drugich o bezbożność i herezje, niszczą się 

wzajemnie i prześladują bez litości, a wszystko z powodu sposobu, w jaki należy rozumieć 

rzekome prawdy, które głoszą światu! 

Rozdział GLXXXVI  

Istnienie Boga będące podstawą wszelkiej religii nigdy nie zostało udowodnione 

Istnienie jakiegoś Boga jest podstawą każdej religii. A tymczasem ta zasadnicza prawda 

nie została jeszcze udowodniona dotychczas i to nie tylko w sposób mogący przekonać 

niewierzących, ale nawet zadowalający samych teologów. We wszystkich czasach nie brak 

było myślicieli głęboko zastanawiających się nad wymyśleniem nowych dowodów 

najbardziej obchodzącej ludzi prawdy. Jakież były owoce ich rozmyślań i ich argumentacji? 

Nie ruszyli rzeczy z miejsca, nic nie dowiedli, niemal zawsze wywoływali burzliwą niechęć 

swoich kolegów i narazili się na ich oskarżenia, że źle bronili najlepszej ze spraw. 

Rozdział GLXXXVII  

Raczej księża działają dla interesu aniżeli ludzie niewierzący 

Apologeci religii powtarzają nam co dzień, że tylko namiętności rodzą niedowiarków. Z 

pychy, powiadają, i chęci wyróżnienia się powstają ateiści, którzy zresztą dlatego tylko dążą 

do wymazania idei Boga ze swego umysłu, że mają powody, aby obawiać się jego surowych 

wyroków. — Niezależnie od tego, jakie względy skłaniają ludzi do niereligijności, chodzi o 

zbadanie, czy zdołali znaleźć prawdę. Żaden człowiek nie działa bez powodu. Zbadajmy 

najpierw argumenty, powody zbadamy potem i zobaczymy, czy nie są one słuszniejsze i 

rozsądniejsze niż argumenty tak wielu łatwowiernych bigotów dających się prowadzić na 

pasku przez mistrzów, którzy nie zasługują na zaufanie ludzi. 

Mówicie więc, o kapłani Najwyższego, że namiętności rodzą niedowiarków, 

utrzymujecie, że wyrzekają się oni religii jedynie dla interesu albo że religia sprzeciwia się 

ich rozwiązłym skłonnościom. Zapewniacie, iż dlatego jedynie atakują waszych bogów, że 

lękają się ich surowości. Ejże l A czy wy sami, broniąc religii i jej mrzonek, wyzbyliście się 

naprawdę namiętności i myśli o własnych korzyściach? A któż ciągnie dochody z tej religii, 

dla której księża okazują tyle gorliwości? Księża. Komu religia daje władzę, znaczenie w 

świecie, zaszczyty, bogactwa? Księżom. Któż w każdym kraju toczy wojnę z rozumem, 



nauką, prawdą i filozofią, obrzydzając je władcom i narodom? Księża. Któż na ziemi czerpie 

korzyść z ignorancji ludzi i ich próżnych przesądów? Księża. Macie, o księża, zaszczyty i 

pieniądze w nagrodę za to, że oszukujecie śmiertelnych, i za waszą sprawą karze się tych, 

którzy wyprowadzają ludzi z błędu. Ludzkie szaleństwo przynosi wam dochody, dary i ofiary 

pokutnicze. Najbardziej zaś użyteczne prawdy przynoszą tym, którzy je głoszą, jedynie 

kajdany, męki i całopalne stosy. Niech nas świat rozsądzi. 

Rozdział CLXXXVIII  

Pycha, zarozumiałość i oschłość serca to raczej cechy księży niż ateistów i ludzi 

niewierzących 

Pycha i próżność zawsze były i będą grzechem nieodłącznym od stanu kapłańskiego. 

Czyż cokolwiek jest w stanie bardziej wbić człowieka w pychę i próżność niż mniemanie, że 

sprawuje władzę daną od Boga, niż przypisywanie sobie znamion świętości i przekonanie, że 

jest się wysłańcem i sługą Najwyższego? Czyż roszczenia te nie są ustawicznie podsycane 

przez łatwowierność tłumów, przez względy i szacunek władców, przez immunitety, 

przywileje i zaszczyty, z których kler powszechnie korzysta? Człowiek z pospólstwa w 

każdym kraju bardziej jest oddany swoim duchownym przewodnikom, których uważa za 

ludzi bożych, niż doczesnym przełożonym, w których widzi jedynie zwyczajnych ludzi. 

Proboszcz ma o wiele większe znaczenie we wsi niż pan lub sędzia. Księdzu u chrześcijan 

wydaje się, że jest ponad królem czy cesarzem. Kiedy pewien grand hiszpański powiedział 

coś gwałtownie do mnicha, ów odrzekł mu z arogancją: „Proszę nauczyć się szacunku dla 

człowieka, który codziennie ma w rękach pańskiego Boga, a u stóp swoich pańską królowę”. 

Czyż księża mają prawo oskarżać niewierzących o pychę? Czyż sami wyróżniają się 

wyjątkową skromnością lub głęboką pokorą? Czyż nie jest oczywiste, że pragnienie 

panowania nad ludźmi stanowi istotę ich zawodu? Gdyby słudzy boży byli naprawdę 

skromni, czyż pożądaliby tak bardzo czci, tak łatwo zapalaliby się gniewem wobec wszelkich 

przeciwności, byliby tak stanowczy i tak okrutni mszcząc się nad tymi, których przekonania 

ich rażą. Czyż skromna wiedza nie daje odczuć, jak bardzo trudno jest odkryć prawdę? Jakaż 

inna, namiętność poza nieokiełzaną pychą może uczynić ludzi tak surowymi, mściwymi, tak 

całkowicie pozbawionymi wyrozumiałości i łagodności? Czyż może być większa 

zarozumiałość niż ta, która każe zbroić narody i przelewać potoki krwi, aby ustanowić lub 

obronić czcze przypuszczenia? 

Powiadacie, o mędrcy, że z samego zarozumialstwa tylko rodzą się ateiści. Uświadomcie 

ich więc, kim jest wasz Bóg, pouczcie ich o jego istocie. Mówcie o nim w sposób zrozumiały, 

powiedzcie o nim rzeczy rozsądne, nie zaś sprzeczne lub niemożliwe. Jeśli nie jesteście w 

stanie zaspokoić ich, jeśli dotychczas nikt z was nie mógł dowieść istnienia Boga w sposób 

jasny i przekonywający, jeśli, jak sami powiadacie, istota jego jest ukryta zarówno przed 

wami, jak i przed resztą śmiertelnych, to wybaczcie ludziom, którzy nie chcą przyjąć tego, 

czego nie mogą zrozumieć i z czym nie mogą się pogodzić. Nie nazywajcie próżnymi 

zarozumialcami tych, którzy szczerze przyznają się do własnej niewiedzy. Nie oskarżajcie o 

szaleństwo tych, dla których niemożliwością jest wierzyć w sprzeczności. Zarumieńcie się 

wreszcie ze wstydu, że podburzacie nienawiść ludów i wściekłość władców przeciwko 

ludziom myślącym inaczej niż wy o istocie, o której sami nie macie żadnego pojęcia. Czyż 

może być większe zuchwalstwo i większa niedorzeczność niż rozumowanie o przedmiocie, 



którego —jak to wszystkim wiadomo — nie można pojąć. 

Wmawiacie nam ustawicznie, że to oschłość serca rodzi ateizm, że człowiek zrzuca 

jarzmo Boga jedynie ze strachu przed jego groźnymi wyrokami. Czemuż więc Bogu waszemu 

dajecie rysy tak odpychające, że nie można go znieść? Czemuż ten Bóg tak wszechmocny 

zezwala na istnienie serc znieprawionych? Jakże nie usiłować zrzucić jarzma despoty, który 

mogąc uczynić z sercem ludzkim wszystko, co tylko zechce, zezwala na to, by ludzie stawali 

się przewrotni, zatwardziali, ślepi, który odmawia im swojej łaski, aby z uciechą móc ich 

karać wieczną męką za to, że byli zatwardziali, ślepi, że nie mieli łask, których im odmówił. 

Teologowie i księża muszą być chyba pewni łask nieba i szczęśliwej przyszłości, skoro mogą 

nie odczuwać nienawiści do pana tak dziwacznego jak Bóg, którego religię nam głoszą. Bóg, 

który potępia na wieczność, jest oczywiście najwstrętniejszą z istot, jakie umysł ludzki może 

wymyślić. 

Rozdział CLXXXIX  

Przesądy przemijają. Tylko ta potęga jest trwała, która się opiera na prawdzie, 

rozumie i sprawiedliwości 

Żadnemu człowiekowi na ziemi nie zależy na utrzymaniu błędu. Błąd wcześniej czy 

później musi zawsze ustąpić przed prawdą. Interes powszechny ostatecznie oświeci 

śmiertelnych. Niekiedy same namiętności przyczyniają się do skruszenia kilku ogniw 

przesądu. Czyż namiętności kilku władców nie zniszczyły już w kilku miejscach Europy w 

ciągu ostatnich dwustu lat despotycznej władzy, którą zbyt wyniosły arcykapłan sprawował 

niegdyś nad wszystkimi książętami swojego wyznania? Stawszy się bardziej światłym ustrój 

pozbawił kler ogromnych dóbr, które dzięki łatwowierności ludzkiej księża zgromadzili w 

swych rękach. Czyż ten pamiętny przykład nie powinien dać do zrozumienia samym księżom, 

że przesądy przemijają i że tylko sama prawda może zabezpieczyć trwałe szczęście? 

Czyż schlebiając władcom, wykuwając dla nich prawa boskie, przyrównując ich do 

bogów, wydając im narody zakute w kajdany, słudzy Najwyższego nie zdawali sobie sprawy, 

że przeobrażają tych władców w tyranów? Czyż nie lękali się wcale, że potworne bożyszcza, 

które wznieśli pod same niebo, zmiażdżą ich kiedyś swoim ogromnym ciężarem? Czyż 

tysiące przykładów nie ostrzegło ich, że powinni lękać się tych rozwścieczonych lwów, które 

pożarłszy narody pożrą ich z kolei? 

Księży będziemy wówczas szanowali, kiedy zostaną obywatelami. Jeśli mogą, niech się 

posługują autorytetem nieba, by porazić strachem tych książąt, którzy ustawicznie pustoszą 

ziemię. Niech im nie przyznają strasznego prawa zezwalającego na bezkarną 

niesprawiedliwość; niech im dadzą do zrozumienia, że życie w jarzmie tyranii nie leży w 

interesie żadnego obywatela, że w ich własnym interesie nie leży sprawowanie władzy, która 

czyniąc ich wstrętnymi szkodzi ich własnemu bezpieczeństwu, potędze, wielkości. Niech 

wreszcie księża i królowie wyprowadzeni z błędu zrozumieją, że każda potęga jest krucha, 

jeśli nie opiera się na prawdzie, rozumie i sprawiedliwości. 



Rozdział CXC  

Jak wielkie słudzy bogów mieliby poważanie i władzę, gdyby stali się apostołami 

rozumu i obrońcami wolności! 

Wiodąc krwawą wojnę z rozumem ludzkim, którego rozwój jest ich obowiązkiem, słudzy 

bogów postępują w sposób oczywisty wbrew własnym interesom. Jakaż byłaby ich władza, 

jakież mieliby poważanie i moc nad najmądrzejszymi ludźmi, jakąż wdzięczność zyskaliby u 

ludów, gdyby zamiast zajmować się próżnymi sporami przyłożyli się do nauk naprawdę 

pożytecznych, gdyby poszukiwali prawdziwych zasad nauki, rządzenia i obyczajów! Któż 

ośmieliłby się wyrzucać bogactwo i wpływy korporacji, która, oddając swój czas i autorytet w 

służbę społeczeństwa, poświęciłaby czas rozmyślaniu a autorytet krzewieniu światła zarówno 

w umysłach władców, jak i poddanych? 

Księża! Porzućcie wasze chimery, wasze niepojęte dogmaty, wasze nędzne spory. 

Odeślijcie do krainy imaginacji te widma, które mogły być użyteczne jedynie w dzieciństwie 

narodów, używajcie wreszcie mowy rozumu. Miast nawoływać do prześladowania waszych 

przeciwników, miast zaprzątać umysły ludów nierozumnymi dysputami, miast nauczać ich 

cnót bezużytecznych i fanatycznych głoście nam moralność ludzką i społeczną, nauczajcie 

nas cnót rzeczywiście pożytecznych dla świata. Stańcie się apostołami rozumu, światłem 

narodów, obrońcami wolności, reformatorami nadużyć, przyjaciółmi prawdy. A będziemy 

was błogosławić, czcić i kochać. Wszystko zapewni wam wieczną władzę nad sercami 

waszych współobywateli. 

Rozdział CXGI  

Jakże szczęśliwa i wielka przemiana zaszłaby w świecie, gdyby filozofia zajęła miejsce 

religii! 

Od niepamiętnych już czasów filozofowie zajmowali wśród narodów miejsce, które miało 

być przeznaczone dla sług religii. Nienawiść tych ostatnich do filozofii nie była więc niczym 

innym jak zawiścią zawodową. Czyż wszyscy ludzie przyzwyczajeni do myślenia nie powinni 

zamiast działania na krzywdę innych i wzajemnego szkalowania się złączyć wszystkich 

swoich wysiłków do walki z błędem, do poszukiwania prawdy, a przede wszystkim do 

usunięcia przesądów, od których jednako cierpią zarówno władcy, jak i poddani i których 

ofiarami stają się wcześniej lub później sami ich sprawcy? 

Pod światłymi rządami księża staliby się najbardziej pożytecznymi obywatelami. Czyż 

ludzie przez samo państwo bogato wyposażeni i wolni od troski o chleb powszedni mieliby 

coś lepszego do roboty niż kształcić się sami, aby z czasem mogli pracować nad kształceniem 

innych? Czyż umysł ich nie wolałby odnajdować świetlanych prawd niż bezowocnie błądzić 

w gęstych ciemnościach? Czyż dużo trudniej odnaleźć tak jasne zasady moralności właściwej 

człowiekowi niż wyimaginowane zasady moralności boskiej i teologicznej? Czyż 

najzwyklejszym ludziom równie ciężko przychodziłoby utrwalać w umyśle proste pojęcia 

obowiązków, jak obciążać pamięć tajemnicami, niezrozumiałymi słowami, niejasnymi 

określeniami, których nigdy nie będą w stanie pojąć? Ileż zaiste zmarnowano czasu i trudu, 



aby nauczyć ludzi i wpoić w nich rzeczy, które nie przynoszą im żadnego realnego pożytku! 

Ileż zasobów dla użyteczności publicznej, dla popierania postępu nauk i wiedzy, dla 

kształcenia młodzieży znaleźliby władcy, mający dobrą wolę, w tych licznych klasztorach, 

które w tak wielu krajach żerują jedynie na narodach nie przynosząc im w zamian żadnych 

korzyści? Lecz zabobon zazdrosny o swoją wyłączną władzę najwyraźniej chce kształtować 

jedynie istoty bezużyteczne. Jakież korzyści można by wyciągnąć z tego tłumu zakonników 

obojga płci, których w wielu krajach widzimy bogato wyposażonych po to tylko, aby nic nie 

robili! Czemuż miast zaprzątać ich bezowocną kontemplacją, machinalnymi modlitwami i 

drobiazgowymi obrządkami, miast obciążać ich postami i umartwieniami nie wywołuje się 

między nimi zbawiennego współzawodnictwa, które by ich skłoniło do znalezienia sposobu 

jak najpożyteczniejszego służenia światu, temu światu, dla którego umrzeć zobowiązali się 

złożonymi nieodwołalnie ślubami? Dlaczego się nie zmusza lub nie zachęca księży, aby 

zamiast napełniać w młodości umysły swoich uczniów bajkami, bezużytecznymi dogmatami i 

błahostkami uczyli ich rzeczy prawdziwych i wychowywali na obywateli użytecznych 

ojczyźnie? Ze sposobu, w jaki się wychowuje ludzi, wynika, że są oni jedynie pożyteczni 

klerowi, który ich zaślepia, i despotom, którzy ich ze wszystkiego ograbiają. 

Rozdział CXGII  

Odwołanie wyznawanych dotąd poglądów przez niewierzącego w chwili śmierci 

bynajmniej nie świadczy przeciwko niedowiarstwu 

Obrońcy wiary często oskarżają niewierzących o zakłamanie, gdyż zdarza się niekiedy, że 

są chwiejni w swoich zasadach, zmieniają przekonania w chorobie i wyrzekają się swoich 

poglądów na łożu śmierci. Kiedy ciało jest mdłe, zdolność rozumowania wraz z nim się 

osłabia. Człowiek ułomny i zgrzybiały sam nieraz spostrzega pod koniec życia, że rozum go 

opuszcza, i czuje, że przesąd powraca. Istnieją choroby, których właściwością jest odbierać 

odwagę, zasiewać w sercach małoduszność i osłabiać działalność mózgu. Istnieją inne, które 

niszcząc ciało nie zamącają umysłu. Niemniej jednak niewierzący, który odwołuje w chorobie 

swoje poglądy, nie jest ani rzadszym, ani dziwniejszym zjawiskiem niż bigot, który będąc 

zdrów pozwala sobie na lekceważenie obowiązków nałożonych nań w sposób najbardziej 

obowiązujący przez religię. 

Kleomenes, król Sparty, który podczas swojego panowania okazywał bogom mało 

szacunku, stał się zabobonny pod koniec życia. Chcąc pozyskać przychylność nieba 

przywołał do siebie tłum kapłanów i ofiarników. Kiedy jeden z przyjaciół okazał z tego 

powodu zdumienie, Kleomenes rzekł mu: „Czemu się dziwisz? Już nie jestem tym, kim 

byłem, a nie będąc ten sam, nie mogę myśleć w ten sam sposób, w jaki myślałem”. 

Słudzy boży swoim codziennym postępowaniem zaprzeczają surowym zasadom, których 

nauczają, i niewierzący z kolei mają prawo oskarżać ich o zakłamanie. Jeśli jacyś niewierzący 

zaprzeczają czy to w chwili śmierci, czy podczas choroby poglądom, które wyznawali przy 

zdrowych zmysłach, to czyż księża nie zaprzeczają przy zdrowych zmysłach surowym 

przekonaniom religijnym, które głoszą? Czyż spotykamy tak wielu prałatów pokornych, 

szlachetnych, wyzbytych ambicji, prałatów, którzy by byli wrogami przepychu i zaszczytów a 

przyjaciółmi ubóstwa? Czyż widzimy wreszcie, żeby postępowanie wielu chrześcijańskich 

księży zgadzało się z surową moralnością Chrystusa, który jest ich Bogiem i wzorem. 



Rozdział GXCIII  

Nieprawdą jest, że ateizm rozrywa więź społeczną 

Ateizm, powiadają niektórzy, rozrywa wszystkie więzy społeczeństwa. Bez wiary w Boga 

czymże się stanie świętość przysięgi? Jak zobowiązać ateistę, który nie może poważnie 

świadczyć się Bogiem? — Czyż jednak przysięga przydaje rzeczywiście mocy 

zobowiązaniom, które na siebie wzięliśmy? Czyż ten, kto jest dość zuchwały, by kłamać, 

będzie mniej zuchwały, by złamać przysięgę? Kto jest dość podły, by nie dotrzymać danego 

słowa, lub dość nieuczciwy, by nie zważając na szacunek ludzki złamać przyjęte 

zobowiązania, nie stanie się bardziej prawy, jeśli przysięgając świadczyć się będzie nawet 

wszystkimi bogami. Ci, którzy wynoszą się ponad sąd ludzki, wkrótce wyniosą się ponad 

wyroki Boga. Czyż władcy nie są najbardziej skorzy ze wszystkich śmiertelnych do 

przysięgania i do łamania złożonych przysiąg? 

Rozdział GXGIV  

Odparcie ustawicznie powtarzanego poglądu, że religia jest ludowi niezbędne 

Wmawia się nam bez przerwy, że religia potrzebna jest ludowi. Jeśli osoby światłe nie 

potrzebują hamulca rozpowszechnionych poglądów, to konieczny jest on przynajmniej dla 

prostaków, którym wykształcenie nie rozwinęło rozumu. — Czyż prawdą jest, aby religia 

była hamulcem dla ludu? Czy widzimy, aby ta religia przeszkadzała mu ulegać 

niepohamowaniu, oddawać się pijaństwu, aby krępowała jego brutalność, gwałtowność, 

oszustwa i wszelkie inne nadużycia? Czyż lud nie mający żadnego wyobrażenia o Bogu 

mógłby postępować szkaradniej, niż postępuje tyle ludów wierzących, wśród których panuje 

rozwiązłość i występki jak najbardziej niegodne istot rozumnych? Czyż nie widzi się, jak 

zaraz po wyjściu ze świątyni rzemieślnik lub człowiek z ludu bez zastanowienia oddaje się 

zwykłej swojej rozwiązłości tłumacząc sobie, że hołd, który w stałych odstępach czasu składa 

Bogu, daje mu prawo do ulegania bez wyrzutów sumienia występnym przyzwyczajeniom 

oraz stałym skłonnościom? A skóro ludy są tak prostackie i tak mało rozsądne, to czyż 

głupota ich nie jest wynikiem niedbalstwa władców, którzy się wcale nie kłopoczą o 

wychowanie publiczne lub wręcz sprzeciwiają się nauczaniu swoich poddanych? A czyż 

wreszcie brak rozsądku u społeczeństw nie jest najoczywiściej dziełem księży, którzy miast 

nauczać i wychowywać ludzi w rozsądnej moralności zajmują ich uwagę jedynie bajkami, 

mrzonkami, obrządkami, majakami oraz fałszywymi cnotami i do tego wszystko 

sprowadzają? 

Dla ludu religia jest jedynie próżnym zbiorem obrzędów, których z przyzwyczajenia się 

trzyma, gdyż bawią jego oczy i od czasu do czasu poruszają otępiały umysł, nie wywierając 

wpływu na jego postępowanie ani nie naprawiając obyczajów. Jak przyznają sami słudzy 

ołtarzy, niezwykłą rzadkością jest religia wewnętrzna i duchowa, jedyna, która może 

normować życie człowieka i pokonywać jego skłonności. Czyż szczerze mówiąc w 

największym liczebnie i najpobożniejszym ludzie znajdziemy wiele głów zdolnych do 

poznania zasad religijnego systemu i czy zasady te będą miały dość siły na stłumienie w nich 

przewrotnych skłonności? 



Wielu ludzi powie nam, że lepiej mieć jakikolwiek hamulec niż nie mieć żadnego. Będą 

zdania, że nawet jeśli religia nie trzyma w ryzach większości, to przynajmniej oddaje usługi 

hamując rozmaitych osobników, którzy bez niej popełnialiby bez skrupułów przestępstwa. 

Ludziom potrzebne jest niewątpliwie wędzidło, lecz nie wędzidło urojone: potrzebne są im 

rzeczywiste i widzialne hamulce, potrzeba im prawdziwej bojaźni, o wiele bardziej zdolnej do 

pohamowania ich niż „paniczne strachy i chimery. Religia przeraża jedynie małodusznych, 

którzy przez właściwą im słabość charakteru są już mało groźni dla swoich współobywateli. 

Sprawiedliwy rząd, surowe prawa, zdrowa moralność jednakowo wszystkich poskramiają i 

każdy zmuszony jest w nie wierzyć, zdając sobie sprawę z niebezpieczeństwa grożącego mu 

w wypadku, gdyby im uchybił. 

Rozdział GXGV  

Żaden system oparty na rozumowaniu nie nadaje się, dla mas 

Ktoś może zapyta, czy ateizm wyrozumowany nadaje się dla mas. Odpowiem, że żaden 

system wymagający dyskusji nie nadaje się dla mas. Cóż więc komu przyjdzie z głoszenia 

ateizmu? Może to przynajmniej dać do zrozumienia osobom myślącym, że nie ma większego 

dziwactwa niż niepokojenie samego siebie i że trudno o coś bardziej niesłusznego niż 

niepokojenie innych dla domysłów pozbawionych podstaw. A jeśli chodzi o pospólstwo, 

które nie rozumuje nigdy, to argumenty ateisty nie są dlań przeznaczone, podobnie jak nie dla 

niego są teorie badacza przyrody, obserwacje astronoma, doświadczenia chemika, obliczenia 

geometry, dociekania lekarza, plany architekta, mowy sądowe adwokata, chociaż każdy z 

nich pracuje dla ludu bez jego o tym wiedzy. 

Czyż więc metafizyczne argumenty teologii i religijne spory, które od dawna zajmują tylu 

głębokich marzycieli, nadają się bardziej dla przeciętnego człowieka niż argumenty ateisty? 

Więcej, czyż zasady ateizmu oparte na wrodzonym zdrowym rozsądku nie są bardziej 

zrozumiałe niż zasady teologii najeżone, jak wiadomo, trudnościami niemożliwymi do 

rozwiązania nawet dla umysłów najbardziej wyćwiczonych? Lud w każdym kraju posiada 

religię, z której nic nie rozumie, której nigdy nie bada, a w którą wierzy z przyzwyczajenia. 

Tylko księża zajmują się teologią, gdyż dla ludu zbyt jest ona wzniosła. Gdyby lud 

przypadkiem utracił tę nieznaną mu teologię, to mógłby się łatwo pocieszyć po stracie rzeczy, 

która nie tylko jest dlań najzupełniej bezużyteczna, ale w dodatku wywołuje bardzo 

niebezpieczny ferment. 

Pisać dla tłumu lub zamierzać go wyleczyć za jednym zamachem z jego przesądów 

byłoby przedsięwzięciem doprawdy szalonym. Pisze się dla tych jedynie, którzy czytają i 

rozumują. Lud wcale nie czyta, a jeszcze mniej rozumuje. Osoby rozsądne i spokojne kształcą 

się. Światło wiedzy rozchodzi się powoli, aż wreszcie dojdzie także do oczu ludu. A z drugiej 

strony czyż ci, którzy oszukują ludzi, nie starają się sami niekiedy wywieść ich z błędu? 



Rozdział GXGVI  

Słabość i niebezpieczeństwo teologii. Mądre rady dla władców 

Jeśli teologia jest dziedziną przynoszącą pożytek teologom, to udowodniono niezbicie, że 

jest ona zbyteczna i szkodliwa dla reszty społeczeństwa. Własna korzyść otworzy wreszcie, 

wcześniej czy później, oczy ludziom. Władcy i ludy uznają kiedyś niewątpliwie, że ta czcza 

nauka służąca jedynie do niepokojenia ludzi i nie zmieniająca ich w niczym, zasługuje 

jedynie na obojętność i głęboką pogardę. Ludzie zrozumieją bezużyteczność tylu 

kosztownych zachodów, które w niczym nie przyczyniają się do szczęśliwości powszechnej. 

Rumienić się będziemy z powodu tylu nędznych sporów, które przestaną zakłócać spokój 

państw, z chwilą kiedy się przestanie przypisywać im śmiesznie wielkie znaczenie. 

Władcy! Miast brać udział w bezsensownych bojach waszych księży, miast się szaleńczo 

przejmować ich bezczelnymi kłótniami, miast usiłować, by wszyscy wasi poddani mieli te 

same przekonania, zajmijcie się ich szczęściem na tym świecie i nie kłopoczcie się losem, 

który ich czeka na tamtym. Rządźcie nimi sprawiedliwie, dajcie im dobre prawa, szanujcie 

ich wolność i własność, czuwajcie nad ich wychowaniem, zachęcajcie ich w pracach, 

wynagradzajcie talenty i cnoty. Poskramiajcie swawolę i nie zajmujcie się sposobem myślenia 

waszych poddanych o rzeczach równie niepotrzebnych im, jak i wam. Wówczas niepotrzebne 

wam będą żadne wymysły, aby mieć posłuch; będziecie wówczas jedynymi przewodnikami 

waszych poddanych, oni zaś będą jednomyślni w poglądach na należne wam miłość i 

szacunek. Bajki teologiczne potrzebne są jedynie despotom, którym obca jest sztuka 

rządzenia istotami rozumnymi. 

Rozdział GXCVII  

Zgubne następstwa religii dla ludu i dla władców 

Czyż trzeba potężnych wysiłków geniuszu, aby zrozumieć, że to, co jest ponad 

człowiekiem, nie jest dla człowieka, że to, co jest nadprzyrodzone, nie jest dla istot 

podporządkowanych przyrodzie i że nieprzeniknione tajemnice nie są dla umysłów 

ograniczonych? Jeśli teologowie są dość szaleni, aby kłócić się o przedmioty, które sami 

uważają za niepojęte, to czyż społeczeństwo ma uczestniczyć w ich szalonych kłótniach? 

Czyż krew ludów musi płynąć po to, aby zostały uzasadnione przypuszczenia jakichś 

upartych marzycieli? Jeśli jest bardzo trudno wyleczyć teologów z ich manii a ludy z ich 

przesądów, to przynajmniej bardzo łatwo jest przeciwdziałać, aby dziwactwo jednych i 

głupota drugich nie prowadziły do szkodliwych następstw. Niech każdemu wolno będzie 

myśleć, jak chce, lecz niech nikomu nigdy me będzie wolno szkodzić innym z racji swego 

sposobu myślenia. Jeśliby przywódcy narodów byli sprawiedliwsi i rozsądniejsi, to poglądy 

teologiczne nie naruszałyby spokoju publicznego bardziej niż spory badaczy przyrody, 

lekarzy, gramatyków i krytyków. To despotyzm władców sprawia, że kłótnie teologiczne 

mają dla państw tak poważne następstwa. Kłótnie teologiczne przestaną być groźne, kiedy 

królowie przestaną się do teologii wtrącać. 

Ci, którzy tak bardzo wychwalają wagę i pożytek religii, powinni by ukazać nam jej 

szczęśliwe skutki oraz korzyść, jaką kłótnie i abstrakcyjne spekulacje teologów mogą 



przynieść tragarzom, rzemieślnikom, rolnikom, śledziarkom, kobietom i tylu 

zdemoralizowanym sługusom, od których roją się wielkie miasta. Ludzie tego pokroju są 

wszyscy religijni, mają oni tak zwaną ślepą wiarę; ich proboszczowie wierzą za nich, oni 

słowami tylko wyznają nieznaną wiarę swoich przewodników. Pilnie słuchają kazań, 

regularnie uczęszczają na religijne obrzędy, uważaliby za wielką zbrodnię naruszenie jakichś 

przepisów, których jeszcze w dzieciństwie nakazano im przestrzegać. Jakiż jest pożytek dla 

obyczajów z tego wszystkiego? Żaden. Ludzie ci nie mają żadnego pojęcia o moralności i 

pozwalają sobie na wszelkie łajdactwa, oszustwa, grabieże i nadużycia, za które prawo nie 

karze. 

W gruncie rzeczy lud nie ma żadnego pojęcia o swojej religii. To, co nazywa religią, jest 

tylko ślepym przywiązaniem do nieznanych mu przekonań i tajemniczych praktyk. Odebrać 

ludowi religię, to właściwie nic mu nie odebrać. Gdyby się udało zachwiać jego przesądami 

lub go z nich uleczyć, doprowadziłoby się do zmniejszenia lub unicestwienia niebezpiecznego 

zaufania, jakie pokłada w interesownych przewodnikach, i obudziłoby się w nim nieufność do 

tych, którzy pod pozorem religii bardzo często podburzają lud do zgubnych dlań nadużyć. 

Rozdział CXCVIII  

Ciąg dalszy 

Pod pozorem nauczania i oświecania ludzi religia w rzeczywistości utrzymuje ich w 

ignorancji i odbiera im nawet ochotę do poznania rzeczy, które ich najbardziej interesują. Dla 

ludów nie ma innej reguły postępowania prócz tej, którą księżom podobało się im wskazać. 

Religia jest wszystkim; będąc jednak niejasna, raczej wprowadza śmiertelnych w błąd, niż 

skierowuje ich na drogę wiedzy i szczęścia. Nauka, moralność, prawodawstwo, polityka są 

dla nich zagadkami. Człowiek zaślepiony religijnymi przesądami nie jest w stanie ani poznać 

swojej własnej natury, ani rozwijać rozumu, ani czynić doświadczeń. Lęka się prawdy, jeśli 

nie zgadza się ona z jego przekonaniami. Wszystko zmierza do tego, by pogrążyć ludy w 

dewocji, wszystko sprzeciwia się natomiast, ażeby były dobre, rozumne, cnotliwe. Religia 

zmierza jak gdyby tylko do tego, by wysuszyć serce i umysł ludzki. 

Przyczyną wojny toczącej się zawsze między księżmi i najwybitniejszymi umysłami 

wszystkich czasów jest to, że mędrcy dostrzegli pęta, którymi zabobon chciał skrępować 

umysł łudzi, aby utrzymać go w stanie wieczystego dzieciństwa. Karmiono go bajkami, 

przytłaczano grozą, straszono widmami, które uniemożliwiały mu rozwój. Teologia, 

niezdolna do samodoskonalenia się, niemożliwymi do przebycia przeszkodami tamowała 

postęp prawdziwej wiedzy. Zdawała się troszczyć o to jedynie, by utrzymywać narody i ich 

przywódców w głębokiej nieświadomości własnych interesów, wzajemnych stosunków, 

obowiązków i rzeczywistych powodów skłaniających do dobrych uczynków. Teologia 

zaciemnia jedynie moralność, zasadom jej nadaje charakter dowolności podporządkowuje ją 

kaprysom bogów lub sług bożych; przeobraża sztukę rządzenia ludźmi w tajemniczy 

despotyzm, który staje się plagą narodów, przemienia władców w niesprawiedliwych i 

rozwiązłych despotów, a poddanych ich w ciemnych niewolników, którzy upodleniem starają 

się zaskarbić sobie względy swoich panów. 



Rozdział CXGIX  

Historia uczy nas, że wszystkie religie ustanowione zostały dzięki ignorancji narodów 

przez ludzi, którzy zuchwale podawali się za wysłanników Boga 

Wystarczy pobieżnie poznać historię ludzkiego umysłu, aby zorientować się bez trudu, że 

teologia była bardzo daleka od dbałości o jego rozwój. Zaczęła przede wszystkim karmić go 

baśniami, podając je za święte prawdy. Spowodowała rozkwit poezji, która zapełniła 

wyobraźnię ludu swoimi czczymi zmyśleniami; bajała mu jedynie o bogach i ich 

niewiarygodnych czynach. Jednym słowem, religia zawsze traktowała ludzi jak dzieci 

usypiając ich bajkami, a księża jeszcze chcieliby, aby te bajki uchodziły za niezaprzeczalne 

prawdy. 

Jeśli słudzy boży dokonali niekiedy pożytecznych odkryć, to zawsze starali się nadać im 

charakter zagadkowy i otoczyć je mgłą tajemniczości. Myśliciele tacy, jak Pitagoras i Platon, 

ażeby zdobyć kilka błahych wiadomości, musieli płaszczyć się przed kapłanami, 

wtajemniczać się w ich misteria i przejść wszystkie próby, na jakie tamci zechcieli ich 

wystawić. Dopiero za taką cenę pozwolono im czerpać z wzniosłych pojęć tak bardzo 

pociągających jeszcze dziś dla ludzi, którzy podziwiają jedynie to, co jest całkowicie 

niezrozumiałe. Filozofia swoje pierwsze rudymenty brać musiała od kapłanów egipskich, 

indyjskich, chaldejskich, w szkołach marzycieli, którym ze względu na przynależność do 

kapłańskiego stanu zależało na wprowadzeniu w błąd ludzkiego rozumu. Filozofia ta o 

zasadach ciemnych lub fałszywych, pełna fikcji i baśni, zdolna jedynie olśnić wyobraźnię 

żyje śpiewem i uczy bełkotu. Miast oświecić umysł zaślepiła go i odwróciła od spraw 

naprawdę pożytecznych. 

Teologiczne spekulacje i mistyczne mrzonki starożytnych i dziś wśród większości 

filozofów świata mają moc obowiązującą. Przejęte zostały przez teologię nowożytną i 

odrzucenie ich grozi oskarżeniem o herezję. Bają nam one o istotach bezcielesnych, aniołach, 

demonach, duchach, duszkach i innych zjawach, które stanowią przedmiot rozważań naszych 

najgłębszych myślicieli oraz podstawę metafizyki, nauki abstrakcyjnej i błahej, od tysięcy lat 

daremnie absorbującej największych geniuszów. W ten sposób hipotezy wyimaginowane 

przez kilku marzycieli z Memfisu czy Babilonu pozostają nadal podstawami nauki 

szanowanej ze względu na swoją niejasność, która właśnie sprawia, że nauka ta uchodzi za 

cudowną i boską. 

Kapłani byli pierwszymi prawodawcami narodów, pierwszymi mitologami i poetami, 

pierwszymi uczonymi i pierwszymi lekarzami. W ich rękach nauka stała się rzeczą świętą, nie 

dozwoloną ludziom świeckim. Wyrażali się jedynie przy pomocy alegorii, symboli, zagadek i 

dwuznacznych przepowiedni, tj. środków doskonale nadających się do podniecenia 

ciekawości, poruszenia wyobraźni, a przede wszystkim do wzbudzenia w zdumionym 

pospólstwie świętej czci dla ludzi, którzy uchodzą za oświeconych przez niebo, zdolnych 

wyczytać tam przeznaczenie ziemi i którzy podają się zuchwale za przedstawicieli Boga. 



Rozdział GG  

Wszystkie religie starożytne i nowożytne wzajemnie przejmowały od siebie. 

abstrakcyjne mrzonki i śmieszne obrządki 

Religie tych starożytnych kapłanów zniknęły, a raczej tylko się przeobraziły. Chociaż 

nasi nowożytni teologowie uważają tamtych za oszustów, to jednak skwapliwie pozbierali 

wiele szczątków pozostałych z ich systemów religijnych, które w całości dla nas już nie 

istnieją. W religiach nowożytnych odnajdujemy jeszcze nie tylko religijne dogmaty tamtych, 

ubrane przez teologię w inny sposób, ale widzimy także wyraźne pozostałości ich praktyk 

zabobonnych, białej i czarnej magii, czarów. Chrześcijanom nakazuje się jeszcze ze czcią 

rozmyślać o dziełach, które odziedziczyli po prawodawcach, kapłanach, prorokach religii 

hebrajskiej, ta znów według wszelkiego prawdopodobieństwa zapożyczyła z Egiptu 

dziwaczne przepełniające ją pojęcia. W ten sposób niedorzeczności wymyślone przez 

bałwochwalców — oszustów lub marzycieli — są jeszcze świętymi wierzeniami chrześcijan! 

Wystarczy pobieżny rzut oka na historię, aby znaleźć uderzające podobieństwa pomiędzy 

wszystkimi ludzkimi religiami. Jak ziemia długa i szeroka widzimy, że wierzenia religijne 

sprowadzały to przygnębienie, to uciechę na ludzi. Wszędzie widzi się, jak obrzędy, 

obrzydliwe często praktyki i groźne tajemnice zaprzątają umysły ludów i stają się 

przedmiotem ich rozmyślań. Widzi się, jak najrozmaitsze zabobony zapożyczają od siebie 

nawzajem abstrakcyjne mrzonki i ceremonie. Religie zazwyczaj są jedynie bezkształtną 

łataniną z różnych opowieści ułożoną przez nowych mędrców, którzy chcąc je stworzyć 

posłużyli się materiałami swoich poprzedników, a sobie zastrzegli prawo dodania rzeczy 

nowych lub odrzucenia tego, co nie odpowiadało ich ówczesnemu stanowisku. Religia Egiptu 

w sposób oczywisty posłużyła za podstawę religii Mojżesza, która odrzuciła tylko kult 

bałwanów. Mojżesz był jedynie Egipcjaninem-odszczepieńcem. Chrystianizm jest jedynie 

zreformowanym judaizmem. Na mahometanizm składają się judaizm, chrystianizm i 

starożytna religia Arabów itd. 

Rozdział CGI  

Teologia zawsze zawracała filozofię, z jej prawdziwej drogi 

Od najodleglejszych czasów starożytności do chwili obecnej od teologii jedynie zależał 

rozwój filozofii. Cóż uczyniła dla niej teologia? Zmieniła ją w żargon niezrozumiały, który 

potrafi najbardziej oczywiste rzeczy uczynić wątpliwymi. Sztukę rozumowania przeobraziła 

w naukę werbalistyczną. Umysł ludzki skierowała do powietrznych krain metafizyki, gdzie 

bez powodzenia usiłował on zgłębiać bezużyteczne i niebezpieczne przepaście. Filozofia ta 

proste, związane z naturą rzeczy przyczyny zastąpiła przyczynami nadprzyrodzonymi, a 

raczej przyczynami naprawdę tajemniczymi. Trudne zjawiska tłumaczyła przez odwołanie się 

do czynników bardziej niepojętych niż same te zjawiska. Mowę napełniła słowami 

pozbawionymi sensu, nie mogącymi wyrazić istoty rzeczy, nadającymi się raczej do 

zaciemniania niż do oświecenia i po to chyba wymyślonymi, aby człowieka zniechęcić, 

ostrzec go przed zasobami własnego umysłu, wzbudzić w nim nieufność do zasad rozumu i 

oczywistości, a prawdę otoczyć murem nie do przebycia. 



Rozdział GGII  

Teologia nie tłumaczy i nie wyjaśnia niczego ani w świecie, ani w naturze 

Jeśli mamy wierzyć obrońcom religii, to bez niej nic w świecie nie można zrozumieć: 

natura jest ustawiczną zagadką, człowiek zaś nie może pojąć samego siebie. — Lecz w istocie 

cóż nam ta religia tłumaczy? Im bardziej się ją zgłębia, tym bardziej staje się oczywiste, że jej 

pojęcia teologiczne, mogą jedynie zagmatwać wszystkie nasze wyobrażenia. Wszystko 

bowiem przemieniają w tajemnice. Rzeczy trudne tłumaczą za pomocą rzeczy niemożliwych. 

Czyż wyjaśnienie rzeczy polega na przypisywaniu ich nieznanym ludziom, niewidzialnym 

potęgom i niematerialnym przyczynom? Czyż znajdującemu się w trudnościach umysłowi 

ludzkiemu można wiele rozjaśnić odsyłając go do niezgłębionych skarbów boskiej mądrości, 

do których daremnie, jak mu się to ustawicznie powtarza, sięga zuchwałym spojrzeniem? 

Czyż natura boska, której nie da się pojąć, może wyjaśnić naturę człowieka i tak już trudną do 

zrozumienia? 

Zapytajcie filozofa chrześcijańskiego, jakie jest pochodzenie świata. Odpowie wam, że 

wszechświat stworzony został przez Boga. Czymże jest Bóg? Nie wiadomo. Cóż znaczy — 

stworzyć? Nikt nie ma o tym żadnego pojęcia. Jakaż jest przyczyna zarazy, głodu, wojen, 

posuchy, powodzi, trzęsienia ziemi? Jest nią gniew Boga. Jakież jest lekarstwo na te plagi? 

Modlitwy, ofiary, procesje, wota, nabożeństwa — oto podobno skuteczne środki do 

ułagodzenia wściekłości nieba. Dlaczego jednak niebo wpada w gniew? Dlatego, że ludzie są 

źli. Dlaczego ludzie są źli? Dlatego, że ich natura jest spaczona. Jaka jest przyczyna tego 

spaczenia? Taka, odpowiada natychmiast pewien teolog europejski, że pierwszy człowiek 

skuszony przez pierwszą kobietę zjadł jabłko z drzewa, którego Bóg zakazał mu tknąć. Któż 

skłonił tę kobietę do popełnienia podobnego głupstwa? Szatan. Lecz któż stworzył szatana? 

Bóg. Dlaczego Bóg stworzył szatana, którego przeznaczeniem jest znieprawiać rodzaj ludzki? 

Nie wiadomo, jest to tajemnica ukryta w istocie Boga. 

Czy ziemia obraca się dokoła słońca? Przed dwoma wiekami pobożny badacz przyrody 

odpowiedziałby wam, że myśl ta jest bluźnierstwem, gdyż system taki nie jest w zgodzie ze 

świętymi księgami, które cały świat chrześcijański czci jako dzieło natchnione przez samego 

Boga. A co się dzisiaj o tym myśli? Pomimo natchnienia boskiego filozofowie chrześcijańscy 

nareszcie opierają się raczej na rzeczywistości niż na świadectwie natchnionych ksiąg. 

Cóż jest ukrytym źródłem czynności i poruszeń ludzkiego ciała? Dusza. Czymże jest 

dusza? Duchem. Czymże jest duch? Substancją nie posiadającą kształtu, koloru, wymiarów 

ani składników. Jakżeż substancję taką pojąć można? Jakżeż może ona wprawiać ciało w 

ruch? Nie wiadomo, jest to tajemnica. Czy zwierzęta mają duszę? Wyznawca Kartezjusza 

twierdzi z całą pewnością, że są to maszyny. Czyż nie widzimy jednak, że działają, czują i 

myślą w podobny sposób jak człowiek? Czyste złudzenie. Jakimż jednak prawem 

pozbawiacie zwierzęta duszy, którą obdarzacie człowieka, nic o niej nie wiedząc. Dusze 

zwierząt wprowadziłyby bowiem w kłopot naszych teologów, którzy są wielce zadowoleni, że 

mają władzę przerażania i potępiania nieśmiertelnych dusz ludzkich, a nie są wcale 

zainteresowani w tym, aby potępiać dusze zwierząt. Oto naiwne wnioski, które filozofia, 

prowadzona zawsze na pasku teologii, zmuszona była spłodzić, aby wyjaśnić zagadnienie 

świata fizycznego i moralnego. 



Rozdział CCIII  

O tym, jak bardzo teologia skrępowała moralność ludzkiego umysłu i opóźniła postępy 

rozumu i prawdy 

Ile podstępów i wysiłków musieli użyć starożytni i nowożytni myśliciele, ile razy musieli 

stawać na głowie, aby uniknąć rozprawy ze sługami bożymi, którzy zawsze byli 

prawdziwymi tyranami myśli! Kartezjusz, Malebranche, Leibniz i wielu innych im 

podobnych musieli wynajdować hipotezy i wykręty, aby pogodzić swoje odkrycia z 

mrzonkami i omyłkami, które uświęciła religia. Jakimiż środkami ostrożności obwarowywali 

się najwięksi nasi filozofowie, narażając się nawet na zarzut niedorzeczności, 

niekonsekwencji i niezrozumiałości, ilekroć myśli ich nie były w zgodzie z zasadami teologii. 

Baczni księża zawsze czuwali nad tym, aby zdławić systemy sprzeciwiające się ich interesom. 

Teologia była zawsze łożem Prokrusta, na którym bandyta ten przemocą rozciągał 

przybyszów i ucinał im kończyny, gdy wystawały poza łoże, a końmi rozciągał, gdy były za 

krótkie. 

Czyż istnieje człowiek rozumny, rozmiłowany w nauce i pragnący dla ludzi szczęścia, 

który by bez przykrości i bólu mógł myśleć o stracie tylu umysłów głębokich, pracowitych i 

subtelnych od tylu wieków zajmujących się szaleńczo mrzonkami zawsze bezużytecznymi a 

często szkodliwymi dla rodzaju ludzkiego? Ileż światła spłynęłoby od tylu słynnych 

myślicieli na ludzkie umysły, gdyby zamiast zajmować się próżną teologią i jej 

niedorzecznymi sporami, uwagę swoją skupiali na przedmiotach możliwych do pojęcia i 

naprawdę ważnych dla ludzi! Czy połowa wysiłków, które geniuszowi ludzkiemu pochłaniały 

wierzenia religijne, i połowa wydatków, które narody płaciły za bzdurne obrzędy, nie 

starczyłyby, aby w pełni oświecić je w rzeczach moralności, polityki, nauki, medycyny, 

rolnictwa itd.? Zabobon niemal zawsze wyczerpuje uwagę, podziw i skarb ludów, które mają 

bardzo kosztowną religię, a za pieniądze swoje nie otrzymują ani oświecenia, ani cnoty, ani 

szczęścia. 

Rozdział CICIV  

Ciąg dalszy 

Niektórzy starożytni i nowożytni filozofowie mieli odwagę wziąć sobie za przewodników 

rozum i doświadczenie i wyzwolić się z kajdan zabobonu. Leukip, Demokryt, Epikur, Straton 

i kilku innych Greków ośmielili się zerwać grubą zasłonę przesądu i wyzwolić filozofię z pęt 

teologicznych, lecz ich systemy zbyt proste, zbyt słabe, zbyt ogołocone z cudowności dla 

wyobraźni rozmiłowanych w chimerach musiały ustąpić baśniowym pomysłom myślicieli 

takich jak Platon, Sokrates i Zenon. U nowożytnych Hobbes, Spinoza, Bayle i inni poszli w 

ślady Epikura, lecz doktryna ich znalazła bardzo niewielu zwolenników w świecie zbyt 

jeszcze upojonym baśniami, aby mógł słuchać rozumu. 

W każdym wieku nie można było nie narażając się na niebezpieczeństwo odrzucić 

przesądów, które uświęciło rozpowszechnione mniemanie. Nie wolno było czynić żadnych 

odkryć, najświatlejsi ludzie mogli jedynie mówić półsłówkami lub często przez tchórzliwą 

uprzejmość haniebnie łączyć kłamstwo z prawdą. Niektórzy mieli więc podwójną doktrynę, 



jedną jawną a drugą ukrytą, klucz do zrozumienia tej drugiej zagubił się i prawdziwe ich 

uczucia stały się często niemożliwe do pojęcia, a tym samym dla nas bezużyteczne. 

Czyż filozofowie nowożytni, którym pod grozą najokrutniejszych prześladowań nakazano 

wyrzec się rozumu i podporządkować go wierze, czyli władzy księży, czyż ludzie skrępowani 

w ten sposób mogli swobodnie rozwijać swoje talenty, doskonalić rozum i przyśpieszyć 

postęp ludzkiego ducha? Najwięksi ludzie drżąc ze strachu dostrzegali prawdę i bardzo 

rzadko mieli odwagę ją głosić; ci zaś, którzy odważyli się na to, bywali najczęściej ukarani za 

swoją zuchwałość. Dzięki religii nigdy nie było wolno ani myśleć otwarcie, ani walczyć z 

przesądami, których ofiarą zawsze pada człowiek. 

Rozdział GGV  

Nigdy nie będzie za wiele stwierdzeń i dowodów na to, jak bardzo religia jest 

niedorzeczna i zgubna 

Każdy człowiek mający odwagę powiedzieć światu prawdę wie, że ściągnie na siebie 

nienawiść sług bożych. Na całe gardło będą wołali na pomoc silnych tego świata, potrzebują 

bowiem pomocy królów, aby obronić swoje argumenty i swoich bogów. Te krzyki jak 

najbardziej ukazują słabość ich sprawy. 

Gdy się jest w tarapatach, wzywa się pomocy. Nigdy nie wolno błądzić w sprawach 

religii. W każdej innej rzeczy można się mylić bezkarnie, błądzący wzbudzają litość, a 

niekiedy nawet okazuje się wdzięczność tym, którzy odkrywają nowe prawdy; lecz kiedy w 

rachubę wchodzi interes teologii, wówczas bez względu na to, czy chodzi o błędy, czy też o 

odkrycia, święta gorliwość się zapala, władcy prześladują, ludy ogarnia szał, narody burzą się, 

same nie wiedząc dlaczego. 

Czyż może być coś bardziej przygnębiającego niż świadomość, że szczęśliwość 

powszechna i osobista zależą od lichej, pozbawionej zasad nauki, której jedyną podstawą była 

zawsze chora wyobraźnia i która syciła umysł jedynie słowami bez żadnego sensu? Na czym 

ma polegać tak wychwalana użyteczność religii, której nikt nie może zrozumieć, która 

ustawicznie niepokoi ludzi naiwnie się nią zajmujących, która nie jest w stanie uczynić ludzi 

lepszymi, a postępki złe i niesprawiedliwe często poczytuje im za zasługi? Czyż istnieje 

szaleństwo bardziej godne ubolewania i zwalczania jak to, które nie tylko nie wyświadcza nic 

dobrego rodzajowi ludzkiemu, lecz jedynie go zaślepia, podnieca i unieszczęśliwia, 

pozbawiając prawdy, która jedna może złagodzić jego los. 

Rozdział GGVI  

Religia to puszka Pandory. I ta nieszczęsna puszka jest otwarta 

Religia, jak daleko sięgniemy pamięcią, napełniała umysł ludzki mrokiem i utrzymywała 

go w nieznajomości jego prawdziwych stosunków, prawdziwych obowiązków i prawdziwych 

interesów. Dopiero rozproszywszy jej mgły i widma będziemy mogli odkryć źródła prawdy, 

rozumu, moralności i rzeczywiste powody, które powinny skłaniać nas do cnoty. Religia tylko 



oszukuje nas zarówno w sprawie przyczyn naszych nieszczęść, jak i w sprawie naturalnych 

leków nadających się do zastosowania. Nieszczęść naszych nie tylko nie leczy, ale jeszcze je 

pogłębia, pomnaża i czyni bardziej trwałymi. Powtórzmy więc za pewnym znakomitym 

pisarzem nowożytnym
1
: 

„Teologia to puszka Pandory; a skoro nie można jej zamknąć, to warto przynajmniej 

ostrzec, że ta nieszczęsną puszka jest otwarta”. 
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TESTAMENT JANA MESLIER (Fragmenty) 

Dlaczego politycy posługują się błędami i oszustwami religii
1 

Wielki kardynał Richelieu w swoich rozważaniach politycznych czyni spostrzeżenie, że 

pomysłowość władców wyraża się przede wszystkim w wyszukiwaniu wybiegów, które by 

nadawały ich żądaniom pozory słuszności, a wybiegi religijne, powiada, wywierają większy 

wpływ na umysły niż wszystkie inne. Uważają więc., że wiele dokonali, jeśli zdołali osłonić 

nimi swoje zamiary. pod tą maską, powiada Richelieu, władcy często ukrywają swoje 

najbardziej ambitne roszczenia (mógłby jeszcze dodać: i swoje najbardziej nikczemne 

postępki). Mówiąc o szczególnym postępowaniu Numy Pompiliusza z własnymi ludami 

twierdzi, że najlepszym pomysłem, do jakiego król ten uciekał się chcąc skłonić lud rzymski 

do wyrażenia zgody na jego prawa i postępki, było twierdzenie, iż czyni wszystko za radą 

nimfy Egerii, która przekazuje mu wolę bogów. W historii Rzymu powiedziane jest, że 

dostojnicy miasta Rzymu wyczerpawszy bezskutecznie wszelkie podstępy, aby uniemożliwić 

ludowi dostęp do urzędów, uciekli się ostatecznie do wybiegów religijnych. Wmówili ludowi, 

że bogowie, których radzili się w tej sprawie, oświadczyli, iż zbezczeszczeniem zaszczytów 

republikańskich byłoby udostępnienie ich motłochowi. Powołując się na to zaklinali lud, by 

wyrzekł się swoich roszczeń, i udawali, że pragną tego bardziej dla zadośćuczynienia bogom 

niż dla własnej korzyści. Wszyscy wielcy politycy zgodnie z ich własnymi słowami oraz 

zgodnie ze słowami arcykapłana Scewoli i wielkiego teologa owych czasów Warrona 

uciekają się do tego środka w postępowaniu z ludami, gdyż według nich „jest rzeczą 

konieczną, by lud nie znał wielu rzeczy prawdziwych, a wielu fałszywym dawał wiarę”
2
. I 

sam boski Platon, jak to podkreśla Montaigne, mówiąc na ten temat stwierdza bez ogródek w 

swoim Państwie, że „często dla pożytku ludzi trzeba ich oszukiwać”
3
. Wydaje się jednak, że 

pierwsi wynalazcy tych świętych i pobożnych oszustw mieli jeszcze odrobinę wstydu i 

skromności albo też nie mierzyli ambicją tak wysoko, jak mogliby mierzyć, skoro 

przypisywali sobie wówczas jedynie godność rzeczników i pośredników woli bogów nie 

sięgając po wyższe uprawnienia. Lecz ambicje wielu ich następców mierzyły wyżej. Nie 

wystarczało im już, że się podawali za natchnionych wysłanników bożych. W swoim 

szaleństwie i zarozumialstwie posuwali się tak daleko, że chcieli, by uważano ich za bogów i 

oddawano im boską cześć. 

Było to dość powszechne zjawisko za cesarzy rzymskich. W historii Rzymu powiedziane 

jest między innymi, że cesarz Heliogabal, który był najbardziej rozwiązły, rozpustny, podły i 

znienawidzony ze wszystkich ludzi, ośmielił się jednak za życia wznieść się do rzędu bogów 

rozkazując, aby urzędnicy wzywając podczas składania ofiar bogów wymieniali także imię 

Heliogabala, który był nowym, nieznanym jeszcze w Rzymie bogiem. Cesarz Domicjan miał 

tę samą ambicję. Zażądał, by senat wzniósł mu posągi ze szczerego złota, i polecił także w 

oficjalnych rozporządzeniach, by go powszechnie i uroczyście ogłoszono bogiem. Cesarz 

Kaligula, który był również jednym z najokrutniejszych, najpodlejszych i najbardziej 

znienawidzonych tyranów; jakich kiedykolwiek nosiła ziemia, pragnąc być także wielbionym 

jak bóg, rozkazał ustawić swoje posągi przed posągami Jowisza i polecił usunąć głowy wielu 

posągom tego boga i na ich miejsce dorobić swoją podobiznę. Wysłał nawet swój posąg do 

„Jerozolimy z żądaniem, by ustawiono go w świątyni. Cesarz Kommodus żądał, by go 
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nazywano Herkulesem, synem Jowisza, największego z bogów. W tym celu często okrywał 

się skórą lwa i brał maczugę do ręki naśladując Herkulesa. W takim przebraniu włóczył się 

dniami i nocami zabijając mnóstwo osób. 

A przy tym nie tylko cesarze, lecz także wielu innych ludzi, mniejszej rangi, a nawet 

niskiego pochodzenia miernej fortuny, miało tę szaleńczą próżność i ambicję, by uchodzić za 

bogów i odbierać boską cześć. Opowiadają między innymi o niejakim Psafonie, Libijczyku, 

który chcąc uchodzić za boga takiego oto użył podstępu: schwytał wiele ptaków z różnych 

okolic i z niemałym trudem nauczył je powtarzać te słowa: „Psafon jest wielkim bogiem, 

Psafon jest wielkim bogiem”. Ptaki te wypuszczone potem na wolność rozprószyły się po 

wszystkich prowincjach i okolicach, gdzie zaczęły nieustannie powtarzać świergocąc: 

„Psafon jest wielkim bogiem, Psafon jest wielkim bogiem”. Słysząc tę mowę rozmaitego 

ptactwa i nie podejrzewając żadnego oszustwa ludy zaczęły czcić tego nowego boga i składać 

mu ofiary. Aż wreszcie odkryły oszustwo i zaprzestały wielbić tego nowego boga. 

Opowiadają również, że pewien Kartagińczyk, Annon, chciał w tym samym celu uciec się do 

podobnego podstępu, ale nie powiodło mu się tak jak Psafonowi, gdyż ptaki, które nauczył 

powtarzać słowa: „Annon jest wielkim bogiem”, zapomniały wyuczonych słów natychmiast 

po oswobodzeniu. Kardynał du Perron, jeśli się nie mylę, opowiada o pewnych dwóch 

uczonych teologach, z których jeden uważał się za Ojca Wiekuistego, a drugi — za syna Boga 

Wiekuistego. Można by przytoczyć wiele innych przykładów podobnego szaleństwa lub 

zuchwalstwa. Wiele wskazuje na to, że u źródeł wiary w bogów leży próżność i zuchwalstwo 

ludzi, którzy chcieli sobie przypisać godność boga. Zgadza się to całkowicie z tym, co jest 

podane w Księdze Mądrości na temat początków panowania bałwochwalstwa.
1
 

Dowód szósty próżności i fałszywości religii chrześcijańskiej oparty na nadużyciach, 

niesłusznych udręczeniach i tyranii możnych, które ona toleruje i na które zezwala.
2 

Oto jeszcze jeden dowód. Będzie to dowód szósty. Wywiodę go z nadużyć, 

niesprawiedliwej udręki a nawet z tyranii, które religia chrześcijańska toleruje i aprobuje, na 

które nawet zezwala możnym tego świata, z wielkim uszczerbkiem dla dobra powszechnego i 

dla dobra społecznego ludów i ludzi. Wyprowadzam z tego następujący argument: religia, 

która toleruje i aprobuje nadużycia sprzeczne ze sprawiedliwością i dobrymi rządami ludzi, 

która upoważnia do nich i zezwala możnym tego świata nawet na tyranię z wielką krzywdą 

dla ludów, nie może być prawdziwą religią i pochodzić od Boga. Wszystkie bowiem prawa i 

przykazania, gdyby pochodziły od Boga, byłyby sprawiedliwe i słuszne, i każda religia, która 

by pochodziła od Boga, potępiałaby i odrzucałaby to wszystko, co jest sprzeczne ze 

sprawiedliwością i dobrymi rządami ludzi. A religia chrześcijańska toleruje i aprobuje wiele 

nadużyć sprzecznych ze sprawiedliwością, zdrowym rozsądkiem i dobrymi rządami ludzi i 

upoważnia do nich. Co więcej, przystaje i zezwala na wiele niesprawiedliwej udręki, a nawet 

na tyranię królów i możnych tego świata, i to z wielką i gorszącą krzywdą ludów, które 

upadają nieszczęsne i nędzne pod jarzmem ich surowego i okrutnego panowania. Można to z 

łatwością dość jasno ukazać. Rozpocznę od nadużyć, wśród których zwracam szczególną 

uwagę na pięć czy sześć. 
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Nadużycie pierwsze
1
 

Nadużyciem pierwszym jest ta ogromna nierówność widoczna wszędzie między różnymi 

stanami i warunkami życia ludzi, z których jedni zostali niejako stworzeni jedynie do 

tyranicznej władzy nad innymi, do samych przyjemności i rozkoszy życiowych, drudzy zaś 

przeciwnie do znoszenia nędzy, nieszczęść, podłej niewoli i udręki życia w łzach, trudzie i 

znoju. Nierówność ta jest najzupełniej niesprawiedliwa, gdyż nie opiera się bynajmniej na 

zasługach jednych i występkach drugich. Jest ohydna, gdyż z jednej strony podnieca i 

podtrzymuje pychę, wyniosłość, żądzę władzy, próżność, arogancję i dumę jednych, z drugiej 

zaś strony wzbudza u innych nienawiść, skargi, szemrania, gniew, zawiść, pragnienie zemsty, 

które to namiętności stają się w następstwie źródłem oraz przyczyną nieskończonego zła i 

nikczemności dziejących się na świecie. A nie byłoby z pewnością tego zła i tej 

nikczemności, gdyby ludzie ustanowili w stosunkach między sobą sprawiedliwy umiar 

niezbędny dla wprowadzenia i utrzymania słusznej zależności wzajemnej w społeczeństwie, 

nie zaś dla tyranicznego panowania jednych nad drugimi. 

Wszyscy ludzie są równi z natury. Wszyscy mają jednakowo prawo żyć, chodzić po 

ziemi, cieszyć się swoją naturalną wolnością, korzystać z dóbr tego świata pracując 

pożytecznie, aby posiadać rzeczy niezbędne i przydatne do życia. Ponieważ zaś żyją w 

społeczności, a społeczność, czyli wspólnota ludzi, nie może być należycie zorganizowana, a 

nawet będąc zorganizowana nie może się utrzymać w porządku bez pewnej między nimi 

zależności i pewnego wzajemnego podporządkowania się, dla dobra społeczeństwa niezbędne 

jest ustanowienie zależności między ludźmi i wzajemnego podporządkowania się jednych 

drugim. Ale ta zależność i podporządkowanie się powinny być sprawiedliwe i należycie 

rozłożone, to znaczy nie powinny prowadzić do nadmiernego wynoszenia jednych i 

pomniejszania drugich, do nadmiernego wywyższania jednych i poniżania drugich, do zbyt 

hojnego obdarowywania jednych z całkowitym pominięciem drugich ani wreszcie do 

obdzielania jednej strony wszystkimi rozkoszami i przyjemnościami a pozostawiania drugiej 

wszystkich trudów, trosk, niepokojów, zmartwień i przykrości. Tym bardziej że tego rodzaju 

zależność i podporządkowanie jednych drugim byłyby wybitnie niesprawiedliwe, wstrętne i 

sprzeczne z prawem samej natury. Bardzo to dobrze wykazał w swoich Charakterach pewien 

rozumny autor ubiegłego stulecia. “Umieśćcie, powiada on, z jednej strony władzę, 

przyjemności i odpoczynek, a z drugiej zależność, troski i nędzę. Jedno z dwojga — albo te 

rzeczy zostały tak rozmieszczone przez złośliwość ludzką, albo Bóg nie jest Bogiem. Zbyt 

wielka nierówność, powiada on jeszcze, jaką się spotyka między ludźmi, jest dziełem ludzkim 

i prawem silniejszego.”
2
 „Wszyscy jesteśmy równi, powiada Seneka

3
, urodzeniem i 

pochodzeniem, żaden z nas nie jest szlachetniejszy od drugiego, jeśli nie odznacza się 

sprawniejszym umysłem i większą skłonnością do cnoty i nauki. Natura czyni nas wszystkich 

krewnymi i przyjaciółmi tworząc nas w ten sam sposób i powołując do tego samego celu. 

Toteż, dodaje, wszystkie te miana i godności królów, książąt, monarchów, wielmożów, 

szlachcica, poddanego, wasala, sługi, wyzwoleńca, niewolnika poczęła żądza władzy, a 

zrodziła zniewaga i tyrania.” 

Nawet nasi chrystusowcy nie mogliby przeciwstawić się tym poglądom filozofa 

pogańskiego, gdyż sama ich religia nakazuje ludziom uważać się wzajemnie za braci i kochać 

się jak bracia, a zabrania wyraźnie, by jeden człowiek nawet w pragnieniach sięgał po władzę 

nad innymi. Świadczą o tym niezbicie te oto słowa, które Jezus Chrystus powiedział do 

swoich uczniów: „Wiecie, iż książęta narodów panują nad nimi i wielcy mają władzę nad 
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nimi. Nie tak będzie między wami. Niechże ten spośród was, który by chciał być większym, 

będzie najmniejszym ze wszystkich i sługą wszystkich. Niechże ten spośród was, który by 

chciał być pierwszym, będzie ostatnim ze wszystkich”.
1
 „Ale nie przybierajcie tych próżnych 

imion pana i nauczyciela — mówił do nich jeszcze — jeden jest bowiem nauczyciel, a 

wszyscy jesteście braćmi”.
2
 I zgodnie z tym przykazaniem Chrystusa, opartym w tym 

wypadku na słuszności i poczuciu naturalnej sprawiedliwości, apostoł Jakub bardzo słusznie 

wywodził swoim współbraciom, że nie należy nikogo wyróżniać szczególnymi Względami, 

lecz postępować jednakowo ze wszystkimi i jednakowo wszystkich szanować: „Bracia moi! 

Wiara wasza w Chrystusa, którą wyznajecie, nie pozwala wam na wywyższanie jednych ludzi 

nad drugich. Gdyby bowiem wszedł do zgromadzenia waszego mąż, mający złoty pierścień i 

ubrany we wspaniałą szatę, i gdyby wszedł również ubogi w plugawej szacie, a wy patrząc na 

tego, co się odział we wspaniałą szatę, rzeklibyście mu: «Usiądź tu na tym miejscu 

zaszczytnym», a ubogiemu byście rzekli: «Ty stój tam! albo usiądź u nóg moich», czyż nie 

czynilibyście w duchu różnicy między nimi i nie opieralibyście sądu swego na niesłusznych 

poglądach? Słuchajcież tedy, bracia moi najmilsi!… Jeśli posłuszni jesteście nakazom miłości 

bliźniego, która powiada: «Będziesz miłował bliźniego twego jako siebie samego, dobrze 

czynicie. Lecz jeśli wywyższacie jedne osoby ponad inne, grzech popełniacie i łamiecie 

Zakon”.
3
 Jawnym nadużyciem i bardzo wielkim nadużyciem religii chrześcijańskiej jest nie 

tylko, jak to widzimy, niesprawiedliwe i ohydne wywyższanie jednych ponad drugich, lecz 

również tak ogromna i tak niesprawiedliwa i ohydna nierówność stanu i warunków życia 

istniejąca między ludźmi. Lecz zastanówmy się nieco, skąd nadużycie to bierze się obecnie i 

jakie mogły być jego źródła i przyczyny. Oto co pewien rozumny autor powiada na ten temat. 

Pochodzenie szlachty
4
 

„Gdy zastanowimy się — pisze on
5
 —nad pochodzeniem szlachty i dostojeństwa 

królewskiego, gdy zbadamy genealogię monarchów i wielmożów u samych jej źródeł, to 

zobaczymy, że pierwsi przodkowie tych, którzy z takim szumem obnoszą się ze swoimi 

tytułami, byli ludźmi krwiożerczymi i okrutnymi, ciemięzcami, tyranami, 

krzywoprzysięzcami, wiarołomcami, złodziejami, ojcobójcami, że jednym słowem od 

najdawniejszych czasów godność szlachecka była nikczemnością popieraną przez siłę i 

bezbożnością zbrataną z dostojeństwem. Zachowując do dnia dzisiejszego stan szlachecki 

drogą dziedziczności, wyborów czy inną, utrwalono jedynie władzę i przesadne godności 

nabyte i wyolbrzymione przez najpotworniejsze wady i niegodne człowieka postępki, których 

się zawsze wstydzili sami ich sprawcy. Dlatego też zawsze osłaniano i do dziś dnia się jeszcze 

osłania najbardziej niesprawiedliwe zamachy i najgwałtowniejszą przemóc oszukańczą maską 

sprawiedliwości i cnoty. To, co się nazywa podbojem, naprawdę i dosłownie jest jedynie 

rozbojem. Niesprawiedliwi i okrutni uzurpatorzy udają, iż zachowują wolności i przywileje 

ludów, religię ich i prawa, podczas gdy w gruncie rzeczy są największymi tyranami świata, 

obłudnymi łotrami, ateistami i banitami. To — powiada ów autor — jest prawdziwe nie tylko 

w stosunku do jednostek, lecz także do wszystkich rodów, które miały jakiekolwiek znaczenie 

i rozgłos w świecie. 

Czymże były owe słynne cztery monarchie, jeśli nie królestwami bandytów, państwami 

awanturników, piratów i złodziei, których rozboje sławione były tylko przez siłę? Diomedes 
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potrafił doskonale wykazać to Aleksandrowi przezywanemu wielkim. «Nazywają mnie 

korsarzem, rzekł mu, gdyż przemierzam morza na jednym statku, a ciebie nazywają cesarzem, 

gdyż czynisz to samo z potężną flotą. Gdybyś był sam i w niewoli jak ja, uważano by ciebie 

za rozbójnika, czczono by mnie jak cesarza, gdybym stał na czele armii. Cała różnica między 

nami polega na tym tylko, że ty czynisz więcej zła niż ja. Mnie do kradzieży zmusiła nędza, 

ciebie nic nie zmusza do tego samego oprócz niezmiernej pychy i nienasyconej chciwości. 

Gdyby los był łaskawszy dla mnie, byłbym uczciwszym człowiekiem, ciebie natomiast 

nieustanne powodzenia czynią z każdym dniem coraz gorszym.)) Podziwiając odwagę i 

przytomność umysłu tego człowieka Aleksander mianował go dowódcą w swojej armii, by na 

przyszłość mógł kraść i łupić pod osłoną prawa. 

Lecz przyjrzyjmy się — powiada ten sam autor —— tym sprawom z większego dystansu. 

Zacznijmy od państwa asyryjskiego, które krwią i rzezią na gruzach wszystkich sąsiadów 

założył Ninus, a utrwaliła tymi sami środkami małżonka jego Semiramida. Kobieta ta, o 

której tak wiele mówiła starożytność, poprosiła swojego małżonka, aby powierzył jej rządy 

tylko na dwa tygodnie. Uzyskawszy jego zgodę przywdziała królewski strój i zasiadłszy na 

tronie rozkazała straży pozbawić władzy i zabić Ninusa. Kiedy rozkazy jej zostały spełnione, 

objęła cesarską władzę, przyłączyła Etiopię do innych swoich prowincji i wyruszyła na 

wyprawę wojenną do Indii. Otoczyła Babilon wspaniałym murem i wreszcie została 

zamordowana przez własnego syna Nikiasza. W ten sposób na mężobójstwie, matkobójstwie, 

mordzie i rzezi została założona monarchia Asyryjczyków.” 

Arbaces, który, jak powiada tenże autor, takimi samymi sposobami przekazał ją Medom, 

uśmiercił Sardanapala, ostatniego i najbardziej zniewieściałego z królów Asyrii, w oczach 

jego nałożnic. Tak wraz ze zdradą i mordem najwyższa władza przechodziła z rąk do rąk, aż 

wreszcie Cyrus” król Persów, przeniósł ją do swego kraju. 

Kambyzes, syn Gyrusa, położył podwaliny drugiej monarchii świata przyłączywszy do 

niej szczątki kilku królestw. Władzę zaś swoją umocnił przelewając krew brata i syna. Mimo 

to berło władzy przeszło w ręce Macedończyków dzięki Aleksandrowi Wielkiemu, który 

przelał nie mniej od innych krwi i nie mniej potworne zbrodnie popełniał. Od Aleksandra 

monarchia przeszła do Rzymian. Czyż trzeba opowiadać o gorszących narodzinach bliźniąt 

Romulusa i Remusa, synów zbezczeszczonej Westalki? Czyż trzeba wspominać o ich 

wychowaniu równie gorszącym, jak ich urodzenie? Wychowała ich przecież dziewka 

publiczna, którą podawano za wilczycę z powodu jej niezwykłej lubieżności. Po cóż mówić 

szczegółowo o potwornym bratobójstwie popełnionym przez Romulusa na Remusie albo o 

słynnym porwaniu żon i córek Sabinów.
1
 Ohydna tyłaby także opowieść o nikczemnym 

zamordowaniu Tytusa Lacjusza, dobrego starego wodza Sabinów, i o wielu innych równie 

okrutnych morderstwach. 

A jednak te potworne zbrodnie stały się podwaliną wielkości Rzymu i patrycjatu 

rzymskiego, który później był tak groźny dla całej ziemi. Dalsze losy tego państwa 

odpowiadały jego początkom. Przeszło ono przez wiele przewrotów, zanim dostało się pod 

panowanie Augusta i zdobyło tytuł czwartej monarchii świata. 

Chociaż władca ten uchodził za najlepszego i najsprawiedliwszego monarchę na ziemi, to 

jednak władzę swoją utrwalił krwią członków swojej rodziny i dla celów politycznych własne 

dzieci poświęcił swojemu wujowi. Naśladując niewdzięczność innych władców w 

barbarzyński sposób uśmiercił dzieci przybranego ojca, który go usynowił, aby uczynić zeń 

swego następcę. August nie oszczędził pełnych chwały imion Antoniusza i Kleopatry, którzy 

byli tak mu bliscy i umożliwili mu popełnienie tych nieludzkich czynów. Nie będę opowiadał, 

mówi tenże autor, o obrzydliwych występkach i niegodziwych czynach Nerona, Domicjana, 

Kaliguli, Heliogabala, Galienusa i innych podobnych im ukoronowanych potworów. Nawet 
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historia rumieni się ze wstydu mówiąc o tych potwornych bezbożnościach, a same imiona 

władców były i będą po wszystkie czasy wstrętne potomności. Te same zbrodnie znajdziemy 

przechodząc od potężnych mocarstw do królestw o mniejszym znaczeniu. Dzieje starożytne i 

nowożytne pełne są tego rodzaju tragedii. Pierwsze królestwo Greków zawdzięcza swoje 

powstanie jedynie ojcobójstwu Dardana, a państwo Amazonek wzięło swój początek od 

barbarzyńskiej rzezi, jakiej te kobiety dopuściły się na swoich mężach. Wszystkie wieki i 

wszystkie narody dostarczają przykładów tego rodzaju, godności najwyższe zdobywano 

zawsze wołającymi o pomstę do nieba występkami. 

Takie jest niewątpliwie prawdziwe źródło i prawdziwe pochodzenie pysznego 

dostojeństwa i dumnej wielkości, którymi się chlubią wielcy i możni tego świata. Gdyby zaś 

umieli to słusznie osądzić, to zamiast się pysznić swoim urodzeniem i pochodzeniem, tak 

ohydnymi i zbrodniczymi, powinni by się raczej ich wstydzić. 

Jawnym przeto nadużyciem i niesprawiedliwością jest ustanowienie i utrzymywanie na 

tak czczych, ohydnych i wykrętnych podstawach dziwacznej i nienawistnej nierówności 

między różnymi stanami i kategoriami ludzi. Nierówność ta zapewnia najwyraźniej całą 

władzę, wszystkie dobra, przyjemności, radości, bogactwa a nawet możliwość próżnowania 

ludziom możnym, bogatym i szlachetnie urodzonym, pozostawiając biedakom same 

przykrości i cierpienia, a więc zależność, troski, nędzę, niepokoje oraz wszystkie trudy i znoje 

pracy. Nierówność ta jest tym bardziej niesprawiedliwa i nienawistna, że całkowicie uzależnia 

biedaków od bogaczy i ludzi dobrze urodzonych, że czyni ich niejako niewolnikami, którzy 

muszą znosić nie tylko lekceważenie, pogardę i obelgi, lecz także szykany, 

niesprawiedliwości i złe traktowanie. Upoważniło to pewnego autora do stwierdzenia, że nikt 

nie jest tak biedny i godny pogardy jak wieśniak francuski, który musi pracować na możnych 

i szlachtę i z wielkim trudem może zarobić dla siebie na kawałek chleba. Jednym słowem, 

powiada ów autor, wieśniacy są całkowicie oddani w niewolę szlachcie i możnym, których 

ziemię uprawiają lub dzierżawią. Poza tym w niemniejszym stopniu gniotą ich podatki i 

daniny państwowe, co ciężary nałożone na nich rzez pana, nie licząc tych, którymi 

duchowieństwo niesłusznie nęka tych biedaków. Zjawiskiem codziennym są szykany, gwałty, 

niesprawiedliwości możnych, którzy niegodziwie postępują z biednym ludem. Nie zadowalają 

eh zaszczyty, które wszędzie ich spotykają, ani nawet osiadanie najpiękniejszych siedzib, 

ziemi i dziedzictw, siłują jeszcze przebiegłością, podstępem lub gwałtem posiąść cudzą 

własność. Każą sobie płacić daniny, wymagają pańszczyzny i usług, które się im bynajmniej 

nie należą. Nie są zadowoleni, jeśli nie ustępuje się im we wszystkim, spełniając wszelkie ich 

żądania i jeśli wszyscy nie czołgają się przed nimi. Najmniejsze szlachciury, najmniejsi 

dziedzice folwarczni strachem zmuszają lud do posłuszeństwa, stawiają niesłuszne 

wymagania, są ciężarem dla społeczeństwa, bogacą się kosztem innych i przywłaszczają sobie 

cudze dobro, jak tylko mogą. Toteż słusznie porównuje się ich do robactwa. Podobnie 

bowiem jak robactwo jedynie nęka ciała, które oblazło, zżerając je i tocząc ustawicznie, tak 

samo ci ludzie jedynie napastują 
1
 prześladują biedny lud zżerając go i tocząc. Biedny lud 

byłby szczęśliwy, gdyby nie nękało go to złośliwe robactwo. Ale jest pewien, że będzie 

dopóty nieszczęśliwy, dopóki go nie wypleni. 

Opowiada się wam, drodzy przyjaciele, opowiada się wam o diabłach, straszy się was 

samym imieniem diabła, aby w was wmówić, że nie ma nic złośliwszego i straszniejszego od 

diabła, największego wroga zbawienia ludzi, który się uwziął, by ich zgubić i na wieki wraz 

ze sobą unieszczęśliwić w piekle. Zapamiętajcie to sobie, drodzy przyjaciele, że 

najzłośliwszymi, najprawdziwszymi i budzącymi grozę diabłami są ci ludzie, o których ja 

mówię. Nie macie bowiem, zaprawdę większych, złośliwszych i groźniejszych przeciwników 

i wrogów niż możni, szlachta i bogacze ziemi, oni to właśnie depczą was, nękają i 

unieszczęśliwiają. Malarze nasi łudzą się i mylą, kiedy na swoich obrazach przedstawiają 

diabłów jako ohydne i straszliwe dla oka potwory. Mylą się, powiadam, i oszukują was 



podobnie jak wasi kaznodzieje, którzy w swoich kazaniach przedstawiają diabłów jako istoty 

wstrętne, obrzydliwe i szpetne. I jedni, i drudzy powinni by raczej ukazać ich w postaci tych 

pięknych panów, wielmożów i szlachty, w postaci tych pięknych pań i panienek tak ślicznie 

ubranych, wystrojonych, ufryzowanych, upudrowanych, uperfumowanych, olśniewających 

złotem, srebrem i drogimi kamieniami. Ci panowie i te damy bowiem są, jak rzekłem, 

prawdziwymi diabłami i diablicami. Oni to właśnie są waszymi największymi wrogami. Oni 

to właśnie wyrządzają wam najwięcej zła. Diabły, które wasi kaznodzieje i malarze 

przedstawiają wam w postaci tak szpetnej i potwornej, są jedynie diabłami wyobraźni, mogą 

one przerazić tylko dzieci i prostaczków. Jedynie urojone zło mogłyby wyrządzić tym, którzy 

się ich boją. Alę te inne diabły i diablice w postaci panów i dam, o których mówię, nie są 

bynajmniej tworami wyobraźni, lecz bardzo rzeczywistymi, widzialnymi istotami. Potrafią 

naprawdę siać lęk, a zło, które wyrządzają biednemu ludowi, jest całkiem rzeczywiste i 

dotkliwe. Oto jeszcze jedno nadużycie, i to nawet bardzo wielkie nadużycie. Jest nim, jak 

widzimy, dziwaczna i ogromna nierówność stanów i warunków życia ludzi. Fakt zaś, że 

religia chrześcijańska toleruje, pochwala, a nawet uprawomocnia tę dziwaczną, ogromną i 

niesprawiedliwą nierówność między stanami i kategoriami łudzi, dowodzi dość 

przekonywająco, iż religia ta nie pochodzi od Boga i nie jest przez Boga ustanowiona. 

Zdrowy rozsądek mówi nam wyraźnie, że nieskończenie dobry, mądry i sprawiedliwy Bóg 

nie chciałby ustanawiać, utrzymywać i uprawomocniać tak wielkiej i krzyczącej 

niesprawiedliwości. 

Nadużycie drugie polegające na tym, że się, toleruje i uprawomocnia istnienie różnych 

kategorii nierobów albo takich ludzi, których urzędy i zajęcia nie przynoszą żadnego 

pożytku światu, a bardzo często służą nawet jedynie do poniewierki, grabieży, 

niszczenia i ucisku bliźnich
1 

Drugie nadużycie panujące wśród ludzi, szczególnie zaś w naszej Francji, polega na tym, 

że się u nas toleruje, utrzymuje, a nawet uprawomocnia istnienie różnych kategorii ludzi, 

którzy nie są ani niezbędni, ani nawet pożyteczni dla świata. I to nie tylko toleruje się i 

uprawomocnia istnienie tych, co nie przynoszą nikomu żadnego pożytku, ale co gorsza 

toleruje się, a nawet uprawomocnia istnienie różnego rodzaju ludzi, których zawód polega na 

deptaniu, okradaniu i uciskaniu ludu. Jest to jawnym nadużyciem, gdyż ludzie tego pokroju 

stanowią niesłuszny i niepotrzebny ciężar dla społeczeństwa. Sprzeczne z rozumem i 

sprawiedliwością jest obarczanie ludu ciężkim, niemożliwym do dźwigania brzemieniem oraz 

narażanie go na niesprawiedliwe prześladowania przez tych, którzy wyrządzają mu jedynie 

zło. Istnieją, powiadam, w społeczeństwie różne kategorie ludzi, którzy nie są ani niezbędni, 

ani nawet pożyteczni, a zawód wielu z nich jest jedynie ciężarem dla ludu. Jawnym tego 

nadużycia dowodem jest nie tylko istnienie nieskończonej ilości łotrzyków obojga płci, którzy 

w swojej podłości zawodowo włóczą się i żebrzą o kawałek chleba, zamiast zająć się z 

pożytkiem dla wszystkich jakąś uczciwą, odpowiednią dla siebie pracą, lecz także istnienie 

mnóstwa bogatych próżniaków, którzy korzystając z tego, że mogą swobodnie i dostatnio żyć 

z tak zwanych rent i rocznych dochodów, nie zajmują się ani pracą, ani handlem i pędzą życie 

wśród stałej niejako bezczynności, nie mając innych trosk ani zajęć oprócz przechadzek, 

zabaw, rozrywek, spania, jedzenia, picia oraz innych przyjemności i radości. Rzecz to 

oczywista, że wszystkie te ubogie czy bogate nieroby nie przynoszą najmniejszego pożytku 

światu, a nie przynosząc żadnego prawdziwego pożytku muszą być ciężarem dla 

społeczeństwa, gdyż żyją i utrzymują się z cudzej pracy. Tolerowanie i uprawomocnienie 
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takiej bezczynności i takiego próżniactwa wśród ludzi jest więc jawnym nadużyciem. 

Nadużyciem jest pozwalać na to, by ludzie, którzy nic nie robią i nie chcą nic robić, 

pozostawali na utrzymaniu społeczeństwa. O ileż mądrzejsze było niegdyś prawo Egipcjan, w 

myśl którego każdy obywatel miał obowiązek deklarowania specjalnemu urzędnikowi, z 

jakiego rzemiosła czy zawodu utrzymuje się. Jeżeli zaś ktokolwiek skłamał lub utrzymywał 

się z innego źródła niż rzetelna i uczciwa praca, spotykała go surowa kara. 

Nadużycie inne polegające na tym, że się toleruje i uprawomocnia istnienie tylu 

duchownych, zwłaszcza Zaś mnichów, tych bezużytecznych nierobów
1 

Nadużycie to występuje wyraźnie w niezwykłej mnogości bezużytecznych księży i 

innych osób duchownych, zarówno świeckich, jak i zakonnych, owych niezliczonych opatów, 

przeorów i kanoników, zwłaszcza zaś w niezwykłej mnogości mnichów i mniszek, których 

tyle jest w Kościele Rzymskim. Wszyscy ci ludzie nie są rzeczywiście niezbędni i nie 

przynoszą prawdziwego pożytku społeczeństwu z wyjątkiem wszakże biskupów, 

proboszczów i wikariuszów parafialnych. Chociaż bowiem funkcja biskupa czy proboszcza 

jest całkowicie niepotrzebna i zbyteczna, to jednak ze względu na to, że zostali ustanowieni i 

mianowani, by uczyć dobrych obyczajów i wszelkich cnót moralnych (a zarazem, by szerzyć i 

utrzymywać błędy i zabobony fałszywej religii), nie można ich uważać za całkowicie, 

bezużytecznych. We wszystkich państwach dobrze zorganizowanych potrzebni są nauczyciele 

cnoty, którzy by kształcili ludzi w dobrych obyczajach oraz w naukach i sztukach. Wobec 

tego, że obowiązkiem biskupów, proboszczów i ich wikariuszów jest, jak sami mówią, rząd 

dusz. i wpajanie w ludzi dobrych obyczajów (podobnie zresztą jak czczych zabobonów 

religijnych), można powiedzieć, iż w jakiś sposób pracują oni dla dobra publicznego. Biorąc 

to pod uwagę mają pewne prawo do tego, by żyć i czerpać na swoje utrzymanie z dóbr 

społecznych. 

Nadużycie polegające na tym, że się pozwala, by posiadali oni tyle i tak wielkich 

bogactw mimo ślubów ubóstwa
2
 

Ale do czego są potrzebni wszyscy ci inni księża i duchowni, wszyscy opaci i przeorowie, 

kanonicy i kapelani? A zwłaszcza już ta pobożna i śmieszna maskarada — mnisi i mniszki, 

których jest tyle rodzajów i takie mnóstwo w Kościele Rzymskim i Gallikańskim. Jakiż z nich 

pożytek i jaka korzyść dla świata? Żadna! Jakąż przysługę oddają społeczeństwu? Żadnej nie 

oddają. Jakąż funkcję spełniają w parafiach? Żadnej nie spełniają! Mimo to mają największe 

dochody i najlepiej są wyposażeni we wszystkie dobra i wygody życia. Posiadają 

najwygodniejsze siedziby, najładniejsze meble, ubranie i obuwie, najlepiej się odżywiają. 

Najmniej cierpią z powodu zmian pogody i pór roku. Nie bywają jak inni ludzie strudzeni 

pracą. Nie znają zmartwień i niepowodzeń życiowych. In laboribus hominum nonsunt, et cum 

hominibus non flagellabuntur.
3
 Jeśli zapadają niekiedy na zdrowiu lub ulegają kalectwu, 

natychmiast znajdują opiekę i pomoc w potrzebie, tak że choroba nie zdoła prawie im 

dokuczyć. Jeżeli zaś idzie o mnichów, to szczególną uwagę zwraca fakt, że chociaż składają 

śluby ubóstwa i wyrzekają się świata, jego przepychu i zaszczytów, chociaż ślubują, że będą 

żyli w umartwieniu ciała i duszy oraz w ustawicznej pokucie, to jednak pędzą życie wśród 

                                                 
1
 [Rozdział XLVI pełnego wydania Testamentu 

2
 [Rozdział XLVII pełnego wydania Testamentu] 

3
 Psalm 725. [Nie biorą udziału w pracach ludzi i nic będą podlegali karze chłosty, której ludzie podlegają] 

 



przepychu i bogactw i korzystają ze wszystkich wygód życiowych. Dlatego właśnie klasztory 

ich wyglądają jak siedziby magnackie albo pałace książęce. Ogrody ich to raj na ziemi, pełen 

najrozmaitszego kwiecia i owoców miłych dla oka i podniebienia. Kuchnie ich są zawsze 

obficie zaopatrzone we wszystko, co może zadowolić ich smak, zarówno w mięso, jak i w 

ryby, zależnie od warunków i pór roku oraz reguły klasztornej. Posiadają wszędzie ogromne 

folwarki przynoszące im poważne dochody, chociaż nie zadają sobie najmniejszego trudu, by 

je uprawiać własnymi rękami. Otrzymują od większości parafii bogate dziesięciny, a często 

korzystają z praw feudalnych panów. W ten sposób zbierają obfite plony bez pracy i trudu 

tam, gdzie nie siali, oraz pełnymi rękami czerpią stamtąd, gdzie nic nie złożyli. Pozwala to im 

bogacić się naprawdę bez pracy, żyć wygodnie i dostatnio w słodkiej i pobożnej 

bezczynności. 

Jeden tylko zakon św. Benedykta, jak powiada Tritemiusz, słynny zakonnik tej reguły, 

posiada na mocy prawa trzecią część wszystkich dóbr świata chrześcijańskiego, a jeśli już w 

rzeczywistości tyle nie posiada, to tylko dlatego, że go okradziono. Jest on obecnie tak ubogi, 

mówi ks. biskup du Bellay
1
, jest tak ubogi, że ma — licząc skromnie — niecałe sto milionów 

w złocie rocznego dochodu. Opaci jego, których pokorę św. Bernard wychwala tak uroczyście 
1
2 takim przekonaniem, chcieli przede wszystkim odbierać wszystkie honory należne 

biskupom oraz mieć prawo do . odprawiania nabożeństw jak biskupi, z pierścieniem, mitrą, 

pastorałem, w komży, sandałach lub pantoflach, rękawicach, i do zbierania takich samych jak 

biskupi datków. Z czasem, nie zadowalając się już zwolnieniem spod jurysdykcji 

ordynariuszów, czyli biskupów, zaczęli oni sami sprawować w różnych miejscach 

jurysdykcję biskupią nie tylko nad swoimi braciszkami lecz także nad klerem świeckim, mieć 

na synodach wikariuszów generalnych, promotorów, sądy, słowem wszystko to, co się 

nazywa prawem i władzą biskupa. We wszystkich niemal diecezjach, pisze dalej du Bellay, 

podnieśli kościół przeciw kościołowi, godność przeciw godności, władzę przeciw władzy, 

jurysdykcję przeciw jurysdykcji, bogactwo przeciw bogactwu i zaćmili cały blask i autorytet 

godności biskupiej. Każda niemal katedra, powiada on jeszcze, ma pod bokiem klasztor 

reguły Św. Benedykta, który jest jej konkurentem i przewyższa ją wspaniałością. W mieście, 

gdzie biskup ma zaledwie sześć tysięcy talarów dochodu, dochody klasztoru św. Benedykta 

wynoszą sto tysięcy, w mieście zaś, gdzie biskup nie ma nawet dwóch tysięcy, dochody 

klasztoru sięgają pięćdziesięciu tysięcy. Du Bellay porównuje bogactwa i zamożność tego 

zakonu do morza bez dna i bez brzegu. Nie ma prawie miasta diecezjalnego, w którym 

opactwo reguły św. Benedykta swoją wspaniałością, władzą i bogactwem nie zaćmiłoby 

całkowicie honorów należnych miejscowemu biskupowi. Świadczą o tym według biskupa du 

Bellay następujące przykłady. O ileż majętności opactwa we Fecamp, Jumiege, Le Bec, św. 

Ouen w diecezji Rouen przewyższają dobra arcybiskupstwa w Reims, a także kościołów św. 

Lićvain w Beauvais, św. Stefana w Gaen, św. Sernina w Tuluzie, św. Marcina w Tours, św. 

Wincentego w Le Mans, św. Marcina w Cais, św. Michała koło Avranches i tylu innych, 

których można byłoby wyliczyć setkę. Diecezja paryska, najgęściej zaludniona diecezja w 

Europie, a może i w całym świecie, nie miała nawet dziesięciu tysięcy liwrów dochodu, 

zanim kardynał de Gondy nie powiększył ich przeszło pięciokrotnie. A wyprzedzały ją 

przecie opactwa św. Dionizego, św. Hermana z Łąk, a nawet przeorstwo św. Marcina z Pól, 

jedna z filii opactwa Cluny. Oba te opactwa oprócz wszystkich honorów, jurysdykcji 

biskupich i prawa diecezjalnego miały trzydzieści razy więcej dochodu niż biskup. Dochód 

przeorstwa był również trzydziestokrotnie większy. Biskup du Bellay powiada z drwiną, że 

benedyktyni mają z pewnością rację, iż kładą u stóp swojego założyciela mitry i pastorały, 

ażeby pokazać, że biskupów uważają za małych chłopaczków. Wiadomo jest, że zakon tej 

reguły ma co najmniej piętnaście tysięcy klasztorów męskich, których opaci są upoważnieni 
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do noszenia mitry i pastorału, oraz piętnaście tysięcy klasztorów żeńskich, których przeorysze 

noszą pastorał. Niektóre z nich sprawują także władzę diecezjalną i jurysdykcję biskupią z 

sędziami, generalnymi wikariuszami, promotorami, trybunałami i synodami nad 

proboszczami i duchownymi świeckimi. Oprócz tego istnieje jeszcze czternaście tysięcy 

przeórstw, których zwierzchnicy mają także prawo do pastorału. A wszystko to leży u stóp 

wielebnego św. Benedykta i wieńczy głowy błogosławionych braci benedyktynów. 

Samo Opactwo na Monte Cassino, będące niejako głową całego zakonu św. Benedykta, 

posiada według sprawozdania Stillatiusza, zakonnika tej reguły, pod swoją władzą pięć miast 

diecezjalnych, które przysparzają mu dochodów, cztery arcyksięstwa, dwa księstwa, 

dwadzieścia cztery hrabstwa i tysiące wiosek, folwarków, uprawnej ziemi, młynów, rent, 

wieczysty zarząd nad Kampanią i nad Terra arata oraz dwie prowincje królestwa Neapolu. 

Wynika stąd, że nie ma w całych Włoszech księcia panującego, który by miał tyle dochodów, 

ile to jedno Opactwo, nie licząc trzydziestu tysięcy opactw tej samej reguły, z których każde 

posiada bardzo poważne renty i dochody. Z tego także pówódu można złożyć u stóp 

wielebnego św. Benedykta korony diuków, książąt, markizów i hrabiów wraz z tiarami, 

mitrami i pastorałami. Tritemiusz pisze, że Św. Placydówi, benedyktynowi wysłanemu na 

Sycylię, aby tam rozpowszechniał regułę swojego zakonu, tak dobrze się powiodło i pozyskał 

tyle majętności od morza do morza, iż przed śmiercią zdobył dla swojego zakonu większą 

część wyspy, tj. przeszło jej połowę, wobec czego król Sycylii stał się uboższym wspólnikiem 

ucznia św. Benedykta. Kogóż to może potem dziwić, powiada biskup du Bellay., kogóż to 

może dziwić, że błogosławieni braciszkowie, mnisi benedyktyńscy, składają u stóp swego 

ukochanego ojca korony i berła wraz z mitrami i pastorałami? 

Wszystkie inne klasztory najrozmaitszych reguł mające renty posiadają również ogromne 

dobra i dochody, toteż da się powiedzieć o wszystkich, że stanowią skarbnice wszelkich dóbr, 

wszelkiej obfitości i wszelkich bogactw. Jakże mogą godzić rzekome śluby ubóstwa i 

umartwiania się z posiadaniem oraz używaniem tylu dóbr oraz bogactw? Czyż mały braciszek 

benedyktyński, który szukając samotności ma do wyboru piętnaście tysięcy klasztorów 

według słów Tritemiusza, a według słów innego benedyktyna Fallengiusza trzydzieści siedem 

tysięcy, i to klasztorów wybudowanych przeważnie jak pałace książęce i królewskie, czyż 

taki braciszek benedyktyński może twierdzić, że się uważa za ubogiego? Czyż ubóstwem 

można nazwać życie w klasztorze mającym pięćdziesiąt, osiemdziesiąt albo i sto tysięcy 

talarów dochodu, a w razie potrzeby w klasztorze na Monte Cassino, który ma około dwóch 

milionów rocznego dochodu w złocie na utrzymanie stu czy stu dwudziestu cel klasztornych? 

Czyż to jest ubóstwo? Czyż to jest umartwianie się? Czyż przestrzeganie ślubów ubóstwa 

polega na gromadzeniu i używaniu dóbr oraz pędzeniu życia wśród takiej obfitości wszelkich 

bogactw? Oto zaprawdę biedacy godni litości! Cóż za nadużycie! I co za błazeństwo! 

Utrzymywać, że się złożyło śluby, aby tak źle ich przestrzegać! A cóż to za nadużycie i 

szaleństwo — tolerować i aprobować taką nieobyczajnóść! Cóż to za nadużycie i szaleństwo 

— oddawać tyle bogactw i majętności w posiadanie ludziom, którzy głosząc wyrzeczenie się 

świata powinni żyć w ubóstwie i surowej pokucie. Cóż to za nadużycie i szaleństwo — 

oddawać tyle dóbr i majętności w posiadanie ludziom, którzy nie robią nic, co miałoby 

jakąkolwiek wartość, i są zatem całkowicie niepotrzebni światu. I cóż to za szaleństwo i 

niesprawiedliwość zarazem — zezwalać, by tylu nierobów żyło dostatnio z cudzej pracy i 

było ciężarem dla społeczeństwa. Powiadam, że są ciężarem dla społeczeństwa, gdyż 

posiadając ogromne majętności i olbrzymie bogactwa żyją mimo to niewątpliwie z cudzej 

pracy i tym samym ciążą społeczeństwu. Nie gospodarują bowiem sami swoimi majątkami i 

w gruncie rzeczy czerpią wszystkie swoje bogactwa ze społeczeństwa i cudzej pracy. 

Krzyczącą niesprawiedliwością jest dawać nierobom, próżniakom, ludziom bezużytecznym to 

pożywienie, które się należy jedynie uczciwym ludziom pracy. Krzyczącą 



niesprawiedliwością jest wyrywać im z rąk to, co zdobyli w trudzie i znoju, by żywić tłumy 

bezużytecznych mnichów. 

Nadużycie polegające na tym, że się toleruje istnienie tylu mnichów żebrzących, którzy 

by mogli pracować w społeczeństwie i uczciwie zarabiać na życie
1
 

Jeśli nadużyciem jest tolerować, aby tylu majętnych mnichów, złożywszy śluby ubóstwa i 

ustawicznej pokuty, posiadało tak wielkie dobra i bogactwa i używało ich będąc przy tym 

wielkim ciężarem dla społeczeństwa, to niemniejszym zapewne nadużyciem jest godzić się na 

bezużyteczne istnienie tylu innych zakonników zwanych żebrzącymi. Mnisi ci są jeszcze 

większym ciężarem dla społeczeństwa, skoro żyją z kwesty i z jałmużny, którą sobie 

wyżebrzą i którą im się daje. 

Ks. biskup du Bellay w ten sposób mówi 0 nadużyciu, jakim jest istnienie zakonów 

żebraczych: „Obowiązkiem mnichów należących do zakonów żebraczych jest zarabiać na 

życie pracą swoich rąk, co jest wyraźnie powiedziane w rozdziale piątym reguły świętego 

Franciszka oraz w jego testamencie, który nakazuje braciszkom pracować, aby mogli żyć z 

wynagrodzenia za swoją pracę. Jeśli zaś nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę, wolno 

im wówczas uciekać się do stołu Pańskiego i chodzić po prośbie od drzwi do drzwi. Od 

czasów świętego Franciszka papież Mikołaj III zwolnił z obowiązku pracy fizycznej tych 

mnichów, którzy są dostatecznie zajęci wykonywaniem czynności kapłańskich, udzielając 

sakramentów i nauczając wiary”. A więc zgodnie z pierwotną zasadą jałmużnictwo jest 

dozwolone mnichom jedynie w wypadku, kiedy nie otrzymują wynagrodzenia za pracę 

fizyczną czy duszpasterską. Podobnie kwesta jest dozwolona jedynie za usługi, jakie oddali 

społeczeństwu. Tak więc prosić o wsparcie mogą jedynie tych, którym uprzednio oddali jakąś 

usługę. Rzecz to godna potępienia, powiada ks. biskup du Bellay, że tylu mnichów 

jałmużników utrzymywanych na koszt społeczeństwa żyje w próżniactwie i że tak niewielu 

jest takich, którzy by mogli oddawać usługi społeczeństwu. Są oni wielkim ciężarem dla ludu. 

A oto co mówi o niesłychanej mnogości tych mnichów żebrzących: „Na dziewięćdziesiąt 

osiem istniejących w kościele reguł zakonnych trzydzieści cztery a może i więcej jest 

najrozmaitszych zakonów żebraczych”. Liczbę tę czerpie z katalogu zestawionego przez 

bezstronnego autora traktatu o dobrach zakonnych. Jeden z tych trzydziestu czterech zakonów 

liczy trzysta tysięcy głów, inny sto osiemdziesiąt tysięcy. Gdybyśmy obliczyli mnichów 

należących do pozostałych trzydziestu dwu zakonów, jaką otrzymalibyśmy sumę ogólną? 

Ciągnąć dalej ten rachunek znaczyłoby, według ks. biskupa du Bellay, siać panikę w świecie i 

budzić przerażenie wśród monarchów ziemi. Dószlibyśmy bowiem do kilku milionów. 

„Dajmy spokój, powiada on, arytmetyce i zatrzymajmy się na liczbie tak niskiej, że nie można 

jej podać w wątpliwość. Liczbą tą będzie milion dwieście tysięcy mnichów żebrzących. Nie 

ulega wątpliwości, że kaznodzieje i spowiednicy nie stanowią nawet dwudziestej części tej 

liczby. Przyjmijmy, że stanowią jedną dwunastą, pozostaje milion sto tysięcy gąb — 

chórzystów i usługujących chórzystom, którzy są braćmi świeckimi. Oto, powiada du Bellay, 

niemało prebend i kanonii, które siedzą na karku społeczeństwa. Jeśli ci uprzywilejowani 

ludzie, a jest ich milion sto tysięcy, nie zostaną dobrze nakarmieni, będą szemrali jak 

prawdziwi Izraelici. Ciekawa to rzecz, czy papież Mikołaj III i jego następcy zatwierdzając 

reguły zakonów żebraczych zamierzali ustanowić na koszt społeczeństwa milion sto tysięcy 

kanoników zwolnionych z wszelkiej pracy i żywionych przez społeczeństwo, których 

jedynym obowiązkiem byłoby zawodzenie i śpiewanie na chórze. Niepoważnym wykrętem 

jest twierdzenie, że nie są oni kanonikami i nie posiadają prebend. Wiadomo jest bowiem 
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powszechnie, powiada du Bellay, że każdy zakonnik żebrzący lepiej i trwalej jest 

zabezpieczony materialnie swoją żebraniną od wielu kanoników i mnichów, którzy dochody 

swoje czerpią z własnych posiadłości. Jednym słowem, nic na pozór nie mając, posiadają w 

rzeczywistości wszystko i to niemal bez trosk, pracy, trudu i zmęczenia. Podobnie bowiem 

jak pióro, powiada on, kruszy w naszych czasach żelazo, to znaczy, że stan urzędniczy góruje 

dobrobytem nad szlachtą, tak samo jałmużnictwó opłaca się mnichom bez porównania lepiej 

niż wszelkie posiadanie. Świadczą o tym przykłady oczywiste. Wszystko, co jest 

najpiękniejsze i najrzadsze w najsłynniejszych miastach, spotyka się w klasztorach 

braciszków, których się nazywa żebrzącymi. Ruiny, zniszczenia i uszkodzenia wymagające 

naprawy zdarzają się jedynie w klasztorach posiadających własne dobra. Tamci zaś, to znaczy 

jałmużnicy, są panami sumień i sakiewek wszystkich miast, wystarczy, by poprosili, a mają. 

To są mali bogowie: rzekną, a stanie się. Nie zaspokoić ich zachcianek czy pragnień, ale nieść 

pomoc prawdziwym biedakom, to, jak mówi tenże biskup du Bellay, narazić na szwank swój 

hónór, dobre imię i wpływy. Wszystko to, ciągnie dalej du Bellay, daje tylko słabe 

wyobrażenie o tajemnicach jałmużnictwa mnichów żebrzących. Rzecz to bowiem znana, że 

niektóre me posiadające stałych dochodów bractwa wybudowały w wielkich miastach w 

ciągu siedmiu czy ośmiu lat klasztory wartości od stu do stu dwudziestu tysięcy talarów, nie 

licząc tłustego i obfitego jadła, jakie dostarczają swoim sześćdziesięciu czy osiemdziesięciu 

braciszkom, oraz nagromadzonych w zakrystiach ozdób kościelnych i kosztownych sreber, 

których wartość w tych ubogich klasztorach przekracza niekiedy sto tysięcy talarów. Czy 

można waszym zdaniem, pyta ks. biskup du Bellay, w takich niewygodach ćwiczyć 

cierpliwość i krzyczeć z głodu leżąc na stosach złota i ziarna? Czy żyć w takiej obfitości 

wielkich dóbr, to przestrzegać ślubów ubóstwa?” 

Zakonnicy żebrzący według słów du Bellaya utrzymują, że zwolnieni są od pracy 

fizycznej i duszpasterskiej, gdyż — wszyscy razem i każdy z osobna — wyrzekli się rent i 

dochodów, i że nie są zobowiązani zarabiać pracą na życie, bo kwesta i jałmużnictwó 

zastępują im dochody i posiadłości. Lecz to właśnie, jak powiada du Bellay, otwiera na oścież 

bramę przed nieróbstwem, ruiną i przewrotami we wszystkich państwach. Jeżeli bowiem brak 

rent i dochodów upoważnia do próżniaczego życia, to nic nie można zarzucić złodziejom, 

oszustom, nicponiom, włóczęgom, żebrakom i nierobom, gdyż nie posiadają oni ani rent, ani 

dochodów. Jeśli tym, którzy uważają się za uosobienie doskonałości, wolno zgodnie z religią 

— i to nie pospolitą i prostacką, lecz doskonałą — żyć z jałmużny, jeśli w myśl dziwacznej 

nauki zakonów żebraczych, wyłożonej w złotej księdze szczęśliwych skutków religii, nie 

mają oni obowiązku wykonywania żadnej pracy fizycznej ani duszpasterskiej, jeśli, 

powiadam, jest to dozwolone w jednym wypadku, to czemu nie ma być dozwolone w innym? 

Jeśli wolno tak czynić doskonałym, to czemu niedoskonali nie mieliby naśladować tego 

Świętego Wzoru i zmierzać do doskonałości Świętego Nieróbstwa? Prawa państwowe nie 

znają litości dla żebraków zdolnych do pracy i karzą ich jako Złodziei podstępnie i z 

zamiłowania do żebractwa pozbawiających prawdziwych biedaków jałmużny, która się im 

należy i którą otrzymaliby niechybnie z litościwych rąk dobrych ludzi. Któż by miał czelność 

twierdzić, że zatwierdzając ich regułę Kościół chciał obalić święte i zbawienne prawa na 

korzyść tych, którzy powinni być solą ziemi i światłem świata, a którzy jak św. Paweł 

powinni chwalić się, że pracują więcej niż inni? Któż ośmieliłby się twierdzić, że Kościół 

chciał upoważnić ich do tego, by jedli i pili nic nie robiąc i żyli z trudu i znoju innych ludzi? 

Ci, którzy dążą do doskonałości, zamiast trwać w nieróbstwie i żyć z żebractwa powinni 

pracować więcej od innych, gdyż pot zdobi czoło cnoty i świątynia pracy jest wspanialsza od 

świątyni zaszczytów. Albowiem szczęśliwszą rzeczą jest dawać aniżeli brać, jak to według 

słów św. Pawła powiedział Jezus Chrystus: Beatius est magis dare quam accipere
1
. Lepiej 
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jest umrzeć, powiada Eklezjastyk, niż zawsze żyć w ubóstwie: melius est moń ąuam indigere. 

Podłe to życie, mówi także, chodzić od drzwi do drzwi żebrząc o kawałek chleba: Vita 

neguam hospitandi de domo in domum; nędzny to żywot, twierdzi
1
, chodzić od drzwi do 

drzwi. Człowiek nie ma bowiem odwagi otworzyć ust tam, gdzie jest obcym przybyszem. 

Dziecko moje, nie prowadź żebraczego życia, lepiej jest umrzeć niż żebrać. Życia człowieka, 

który wyczekuje okruchów z cudzego stołu, nie można w ogóle uważać za życie, tęskni on do 

kęska, który doń nie należy. Żebractwo według Eklezjastyka może być przyjemne i miłe tylko 

ludziom wyzutym ze czci i honoru. Salomon, który był najmądrzejszym z ludzi, zanosił do 

Boga modły tylko o rzeczy niezbędne do życia i błagał, aby go nie obsypywał nadmiernymi 

bogactwami, ale też nie zmuszał do żebractwa. Lękał się bowiem, żeby obfitość wszelkich 

dóbr nie stała się przyczyną pychy i wyniosłości, a nędza nie doprowadziła go lub nie zmusiła 

do zła
2
. Oto zaiste zasady bardzo niepodobne do zasad naszych zakonów żebraczych. 

Dowodzą one dość dobitnie, że błędem i nadużyciem jest mniemanie, jakoby doskonała cnota 

polegała na niskim i haniebnym żebractwie. 

O rozmaitych śmiesznych strojach oraz ubiorach duchowieństwa wypada sądzić to samo, 

co sądził niegdyś Tertulian o wielu podobnych ubiorach, które nosili za jego czasów kapłani 

bałwanów i fałszywych bogów. W swojej książeczce o płaszczu powiada on: „Nie robię 

wyjątku dla tych nowych ubiorów zaprowadzonych przez wielu ludzi dziwnych, 

zwariowanych i zabobonnych. Równie śmiesznych nie widzi się nawet w teatrze, a błazny są 

niczym w porównaniu z tymi dziwacznie ubranymi ludźmi. Jeśli bowiem błazny nas bawią, to 

pokładamy się wprost ze śmiechu na widok tych ludzi. Ale to, co błazny robią dla zabawy i 

wywołania śmiechu, ci melancholicy i hipochondrycy czynią z pobożności, aby 

obałamuciwszy rozum otoczyć swoje szaleństwa pewnym szacunkiem nie pozwalającym na 

wygwizdanie ich. Przysięgają, że wystroiło ich tak jakieś bóstwo, że jemu zawdzięczają ten 

zaszczyt, że ubiór ten nie jest bynajmniej ich kaprysem i że ubierając się inaczej postąpiliby 

wbrew religii, którą biorą na świadka prawdziwości swoich słów”. Są to oszuści, powiada 

Tertulian, którzy mieszają rzecz tak świętą do swych wybrykowi chcą uczynić bogów 

odpowiedzialnymi za te szaleństwa. Jedni, mówi, ubierają się na biało bez domieszki innych 

kolorów, noszą przepaskę i kapelusz albo perukę w kształcie kapelusza z plackiem na 

wierzchu. 

Inni ubierają się wprost przeciwnie, to znaczy są tak czarni, jak tamci są biali. Można by 

powiedzieć, że ubierają ich ciemności, tak ciemny jest kolor ich szat. Kapłani Saturna nie są 

ani biali, ani czarni, są czerwoni, noszą tuniki w wielkie szkarłatne pasy, na które narzucają 

płaszcze koloru ognistego. Kapłani Eskulapa ubierają się i obuwają na modłę grecką. No, 

prószę, powiada ów autor, co za rozmaitość! I co za dziwactwo! Tymczasem wszystko to ma 

być pomysłem bogów. Kto tak twierdzi? Szaleńcy, którzy pragnęli swoim kaprysom nadać 

pozory bóskości i wmówić w nas, że dziwaczne postępowanie jest dowodem mądrości 

większej niż mądrość ludzka, że chcąc być boskim trzeba być równie głupim jak oni. 

Niemniej jednak, powiada dalej Tertulian, ludzie zastanawiają się nad ich słowami jak nad 

odpowiedziami fałszywych wyroczni, a oszustwa ich uważają za tajemnice. Z tego właśnie 

powodu czcią otacza się ich szaty i szacunkiem szaleństwo, które uchodzi za jakąś wyższą i 

nadzwyczajną mądrość. W ten sposób bardzo rozsądnie mówił Tertulian na temat śmiesznej 

rozmaitości strojów i ubiorów tych ludzi, z których drwił. To samo należy mówić i myśleć o 

śmiesznej i dziwacznej rozmaitości strojów i ubiorów naszych mnichów: nie są one z 

pewnością mniej śmieszne niż te, z których drwił Tertulian. 

Mówił o nich również ks. biskup du Bellay: „Dawniej mnisi nie zastanawiali się ani nad 

krojem, ani nad kolorem swoich szat, bardziej zabiegając o przyozdobienie się cnotami niż 
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habitami, kapturami i sandałami. W ciągu pierwszych dziesięciu czy jedenastu wieków nie 

było wcale takiej rozmaitości i takiego zróżnicowania ubiorów ludzi należących do Kościoła. 

I nie wiem doprawdy, czy to nie ta właśnie pstrokacizna szat i jaskrawa wielobarwność 

kapturów, habitów i sandałów, szkaplerzy i tunik itd. czyni obecnie tych, którzy je noszą, tak 

mało godnymi szacunku”. Szanowane niegdyś słowa „bracia”, „mnisi”, „habit” i „kaptur” 

nabrały obecnie tak ujemnego znaczenia, że wystarczy nazwać mnicha po imieniu, by 

wzbudzić jego niezadowolenie. Założyciele zakonów, powiada ks. biskup du Bellay, nie 

określili bynajmniej ani kroju, ani koloru ubiorów, jakie mają nosić mnisi. Zalecali jedynie 

prostotę i surowość, by natchnąć zakonników pokorą, skruchą i pragnieniem wyrzeczenia się 

świata. Tę wielką różnorodność ubiorów wymyślono dopiero później z okazji różnych reform, 

jakie wprowadzono do zakonów żebraczych, i to dla odróżnienia jednych od drugich. Dlatego 

właśnie jedni są biali, inni czarni, a jeszcze inni biało-czarni, szarzy, brązowi, biało-szarzy, 

biało-brązowi itd. Dlatego właśnie jedni noszą habit długi i szeroki, inni wąski, jeszcze inni 

rozszerzający się ku dołowi, jedni długi, a inni krótki, niektórzy kanciasty, inni zaokrąglony, 

jeszcze inni kwadratowy lub w kształcie piramidy; jedni zapuszczają brody, inni je golą; jedni 

mają pasy skórzane, inni wełniane, a niektórzy używają sznura zamiast paska. Cóż to za 

dziwaczna pstrokacizna! 

W swojej książce O marności nauki Korneliusz Agryppa nazywa ich zgromadzeniem 

kabotynów i komediantów — turba histńonum cuculati, barbigeri, imberbes, funigeń, 

loripedes, lignipedes, nigrati, albati
1
 itd. Nie dość, że stroją się w sposób śmieszny, ale 

jeszcze utrzymują, podobnie jak ci, o których mówił Tertulian, iż pokraczne te ubiory są 

pochodzenia boskiego i powinny być uważane za rzeczy święte. Toteż na wszystkich 

malowidłach swoich świętych bractw przedstawiają założycieli zakonów otrzymujących z 

nieba jakieś szczególne dowody uznania dla ustanowionej przez nich reguły. Oto na przykład 

św. Dominik otrzymuje różaniec wprost z rąk Marii Panny; oto św. Franciszek otrzymuje z 

nieba sznury; oto św. Szymon Słupnik otrzymuje szkaplerze; oto św. Augustyn otrzymuje 

skórzane pasy z rogowymi klamrami z rąk Królowej Niebios. I któż, powiada ks. biskup du 

Bellay, mógłby brać poważnie te tajemnicze wizje i cudowne objawienia, które istnieją tylko 

w kronikach zakonnych? Prawdziwość ich nie stanowi artykułu wiary i nie musimy uważać 

wszystkich wizji czy przywidzeń błogosławionych braciszków zakonnych za objawienie 

boskie. 

Pewien Turek w ten sposób myśli o tej mnogości i różnorodności mnichów, których 

spotkał wśród chrześcijan: „Nie mogę pojąć, w jakim celu utrzymuje się te wylęgarnie 

duchowych pijawek, które wysysają aż do ostatniej kropli krew narodu?” 

Bardzo to słuszne określenie. Wszyscy ci ludzie bowiem są istnymi pijawkami. Pod 

pozorem, że gorliwiej niż inni służą wyimaginowanemu bóstwu, pod pozorem, że regularnie, 

w określonych godzinach dnia i nocy wielbią pobożnie Boga z ciasta i mąki, ofiarując mu 

kadzidła, bijąc przed nim tuzinami głębokie pokłony, mrucząc i śpiewając psalmy oraz 

kantyczki, których ten Bóg nie słyszy i nie mógłby usłyszeć, skóro nie ma ani uszu, by 

słyszeć, ani oczu, by widzieć ich hołdy, ani także nosa, by chłonąć woń ich kadzideł i 

pachnideł, pod tym pozorem, powiadam, wyobrażają sobie, że czynią aż nadto, by zasłużyć 

jedni na bogactwa, które posiadają^ inni — na zdobycie żebraniną sutych i obfitych datków, 

które otrzymują bez obowiązku wykonywania żadnej pracy. Toteż zużywszy kilka zaledwie 

godzin dnia i nocy na wielbienie swoich bóstw i swojego Boga z ciasta, nie mają nic innego 

do roboty jak odpoczywać, oddawać się przyjemnym rozrywkom, przechadzać się, grać w 

karty, zajadać smakołyki i tyć w słodkiej i pobożnej bezczynności. Nie ulega bowiem 

wątpliwości, że takie właśnie życie pędzą wszyscy ci próżniaczy mnisie opaci i kanonicy., 
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którzy posiadają wszędzie tak wielkie dobra i tak ogromne dochody. 

Nie ma co mówić, wielki zaiste pożytek ma świat z tych ludzi odprawiających msze, 

odmawiających brewiarze, klepiących prymarie i nieszpory, modły pogrzebowe i różańce! 

Wielki zaiste ma pożytek z tego, że się przebierają w dziwaczne i śmieszne stroje? Wielki 

zaiste ma pożytek z tego, że się zamykają w klasztorach, że chodzą boso po śniegu i błocie, że 

biczują się co dzień? Wielki zaiste ma pożytek z tego, że regularnie o określonej porze dnia i 

nocy chodzą do kościoła, by śpiewać kantyczki i psalmy? Dzikie ptaki dość już śpiewają i 

świergocą po polach i lasach. Po co ludy mają utrzymywać tych pasibrzuchów, których 

jedynym zajęciem jest śpiewanie po świątyniach? Cóż z tego za pożytek, że codziennie 

klękają i biją głębokie pokłony? Jakiż pożytek z tego wszystkiego, pytam! Wszystko to jest 

zupełnie niepotrzebne i do niczego nie służy. To czysta głupota i próżność. A gdyby nawet 

spędzali oni całe dni i noce na klepaniu modlitw i śpiewie, gdyby nawet co dzień bili tysiące 

pokłonów przed swoim bożkiem z ciasta, wszystko to na nic by się światu nie zdało. Popełnia 

się więc nadużycie i to bardzo wielkie nadużycie, dając im tyle bogactw i tucząc ich kosztem 

społeczeństwa i z krzywdą dla dobrych, dla najlepszych łudzi pracy, którzy każdego dnia 

uczciwie wykonują swoje pożyteczne zajęcia, a mimo to często cierpią z braku 

najpotrzebniejszych do życia rzeczy. 

„Sama natura — mówił roztropny Mentor do Telemacha — czerpałaby ze swojego 

żyznego łona wszystko, co trzeba nieskończonej mnogości ludzi umiarkowanych i 

pracowitych. Lecz pycha, gnuśność i nieróbstwo niektórych sprawia, że tylu innych musi żyć 

w potwornej nędzy”
1
. Tak, nie ulega to wątpliwości: te rzesze ludzi nieużytecznych i 

próżniaczych skazują pozostałych na potworną nędzę. 

Ale, powie ktoś, wszyscy ci duchowni, opaci, kanonicy, wszyscy ci dobrzy mnisi zanoszą 

co dzień modły za lud, co dzień wielbią święte tajemnice, odprawiają co dzień ofiarę mszy 

świętej, a ma to jakoby ogromną wartość i znaczenie. Modłami swoimi odwracają gniew 

Boga i ściągają na ludy łaski i błogosławieństwo nieba, co jest rzekomo największym dobrem, 

jakiego można pożądać. Jest zatem rzeczą rozumną i słuszną, by dawać im obfite, 

odpowiednie utrzymanie, skoro swoimi modłami tyle dobrego robią światu. — Lecz wszystko 

to marność. Jedna godzina uczciwej pracy więcej ma wartości od tego wszystkiego. Gdyby 

wszyscy mnisi i księża odśpiewali co dzień po dwadzieścia, trzydzieści, czy nawet 

pięćdziesiąt mszy, to i tak wszystkie te msze razem wzięte nie warte byłyby jednego 

gwoździa. Gwóźdź jest bowiem rzeczą użyteczną i częstokroć nie można się bez niego obejść. 

A wszystkie te modły, kazania i msze, które potrafią odprawiać mnisi i inni księża, są 

bezużyteczne i służą jedynie do zbijania pieniędzy tym, którzy je odprawiają. Jedno na 

przykład uderzenie łopaty, którą biedny robotnik wzrusza ziemię, jest już pożyteczne i służy 

kiełkowaniu ziarna na chleb dla człowieka. Wzruszając ziemię uderzeniami łopat poczciwi 

robotnicy przyczyniają się do kiełkowania ziarna i obradzania pszenicy na swoje utrzymanie. 

Jeden poczciwy rolnik swoim pługiem przyczynia się do obrodzenia większej ilości ziarna, 

niż mu potrzeba na utrzymanie. Ale wszyscy księża razem wzięci wszystkimi swoimi 

modłami i wszystkimi swoimi ofiarami tak zwanej mszy świętej nie potrafiliby przyczynić się 

do wykiełkowania jednego ziarenka ani uczynić nic, co mogłoby przynieść najmniejszy bodaj 

pożytek światu. Zawód najskromniejszego rzemieślnika jest pożyteczny i niezbędny w 

każdym państwie. Nawet zawód aktorów, flecistów, skrzypków ma swoją wartość i 

użyteczność. Ludzie tych zawodów bowiem służą przynajmniej rozrywce i uprzyjemnianiu 

życia ludowi. Rzecz to słuszna, by ci, którzy co dzień pracują pożytecznie a niekiedy nawet 

ciężko i w pocie czoła, rzecz to słuszna, powiadam, ażeby mieli oni kilka bodaj godzin 

rozrywki. Dobrze więc, że istnieją fleciści i skrzypkowie po to, aby zabawić i rozerwać od 

czasu do czasu ludzi utrudzonych pracą. Ale zawód księży, w szczególności zaś zawód 
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mnichów, polega jedynie na szerzeniu błędów oraz zabobonów i na oszustwie. Zawód ten nie 

tylko nie może uchodzić za pożyteczny i niezbędny w dobrze i mądrze zorganizowanym 

państwie, lecz wprost przeciwnie należy go uważać za szkodliwy i zgubny. Toteż zamiast tak 

dobrze wynagradzać ludzi tego zawodu należałoby raczej bezwzględnie zakazać im 

wykonywania ich zabobonnych i oszukańczych praktyk i zobowiązać, by się zajęli jakąś 

pożyteczną i uczciwą pracą, jak to czynią inni. Najbardziej błahe i poślednie prace są 

pożyteczne i niezbędne w dobrze rządzonym państwie, ktoś musi je wykonywać i bez tych 

ludzi nie można się obejść. W każdej parafii na przykład potrzebny jest pastuch i świniopas 

do pilnowania stad. Wszędzie potrzebne są prządki wełny i praczki bielizny. Ale na co 

potrzebne są państwu modlitwy? 

Na co państwu tylu mnichów i mniszek, którzy żyją w bezczynności i próżniactwie? Go 

komu przyjdzie z tych pobożnych nierobów? Nie są doprawdy do niczego potrzebni i nie 

przynoszą światu żadnego prawdziwego pożytku. Jest to zatem nadużycie i to bardzo wielkie 

nadużycie, że się pozwala na to, by tylu mnichów i mniszek, tylu księży i różnych 

duchownych osób było niepotrzebnie ciężarem dla społeczeństwa. Dzieje się to wbrew 

zdrowemu rozsądkowi i sprawiedliwości. A jest to tak oczywiste, że nawet sam Kościół 

Rzymski musiał uznać za nadużycie postępowanie stanu zakonnego. Dlatego też, ażeby 

zapobiec ciągłemu wzrostowi tego nadużycia, Kościół stanowczo zakazał ustanawiania w 

przyszłości nowych reguł zakonnych, słusznie przewidując, że mnogość i rozmaitość 

zakonów mogłyby się stać przyczyną nieładu i zamętu w Kościele. Zakaz ten został po raz 

pierwszy ogłoszony przez Sobór Laterański za pontyfikatu papieża Innocentego III. Oto co 

mówią ojcowie tego soboru: „Ażeby ta mnogość i różnorodność reguł zakonnych nie 

wprowadziła jeszcze większego zamętu do Kościoła, wyraźnie i stanowczo zakazujemy 

wymyślać lub ustanawiać w przyszłości nowe reguły zakonne. Ten, kto pragnie złożyć śluby 

zakonne, niech wybiera jedną z istniejących już reguł”. — Ne nimia religionis diversitas 

gradem in ecclesia Dei confusionem induceret, firmiler prohibemus ne quis de caetero 

religionem inveniat, sed quicumque ad religionem convenire voluerit, unam de aprobatis 

assumat.
1
 Uchwała ta została ponownie powzięta i zatwierdzona przez Sobór Lyoński, o 

czym świadczy dokument
2
, w którym czytamy te oto słowa: „Sobór powszechny kierując się 

rozsądkiem zakazuje nadmiernej różnorodności reguł zakonnych w obawie, by zbyt wielka 

różnorodność nie wywołała zamętu w Kościele”. Po tekście uchwały powziętej przez Sobór 

czytamy, co następuje: „Surowo zakazujemy, by ktokolwiek w przyszłości zajmował się 

ustanawianiem nowych reguł i przepisów zakonnych.” — Strictiusinhibentes, powiadają 

ojcowie Soboru Lyóńskiego, ne aliguis de caetero novum ordinem aut religionem adinueniaf 

Wynika z tego wyraźnie, że sam Kościół uważał za nadużycie ustanowienie i tolerowanie tak 

wielkiej mnogości i różnorodności bezużytecznych mnichów i mniszek będących ciężarem 

dla społeczeństwa. 

Cesarz Antoniusz tak bardzo nienawidził umysłów próżniaczych, że pozbawił 

wynagrodzenia tych wszystkich urzędników, których uznał za bezużytecznych dla 

społeczeństwa. Mówił, że hańbą i okrucieństwem byłoby zezwalać na pożeranie państwa 

przez tych, którzy nic dla niego nie robią. Cesarz Aleksander Sewer przepędził ze swojego 

dworu nie tylko wszystkich nikczemników, lecz także tych, których uważał za 

bezużytecznych dla Cesarstwa. Mówił, że złymi gospodarzami państwa są cesarze karmiący 

trzewiami i krwią mieszkańców prowincji takich osobników, z których państwo nie ma 

żadnego pożytku i bez których może się obejść. Przydałby się teraz taki Antoniusz czy taki 

Aleksander Sewer do gruntownego przetrzebienia wszystkich tych bezużytecznych mnichów i 
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mniszek oraz instytucji duchownych tak niepotrzebnych i będących takim ciężarem dla ludu. 

Przyniosłoby to wielki pożytek społeczeństwu. 

Nie tylko toleruje się i uprawomocnia, jak już powiedziałem, istnienie różnego rodzaju 

ludzi zupełnie bezużytecznych dla świata, nie tylko zezwala się na to istnienie, ale — co 

gorsza — toleruje się i pozwala, by istnieli także ludzie innego jeszcze pokroju których 

jedynym zajęciem jest grabież, poniżanie i nękanie innych oraz wyciskanie z nich 

wszystkiego, co się da. Do ludzi tego typu należy przede wszystkim zaliczyć wielu 

osobników, których się nazywa zazwyczaj sługami sprawiedliwości, a którzy są najczęściej 

sługami bezprawia, jak egzekutorzy sądowi, prokuratorzy, obrońcy sądowi, notariusze, 

sędziowie itd. Większość tych ludzi bowiem pragnie w gruncie rzeczy jedynie objadać i 

okradać ludy pod pozorem przestrzegania prawa i sprawiedliwości. Historia mówi, że król 

portugalski Don Pedro, obdarzony przydomkiem Sprawiedliwego, przepędził ze swego 

królestwa wszystkich prokuratorów i adwokatów, gdyż przeciągając procesy przy pomocy 

kruczków prawnych doprowadzali do ruiny procesujące się strony. Historia mówi również, że 

papież Mikołaj III, człowiek wielkich zasług i wielkiego rozumu, opiekun uczonych, wygnał 

z Rzymu notariuszy i adwokatów, których uważał za pijawki wysysające krew z biedaków i 

za plagę społeczną. Należałoby jeszcze pragnąć, aby ci wielcy ludzie mieli dostateczną 

władzę, żeby wygnać ich i znieść z powierzchni ziemi. Następnie do tej kategorii ludzi należy 

zaliczyć niezliczonych dzierżawców podatkowych, egzekutorów podatkowych, czyli tak 

zwane szczury piwniczne, kancelistów, poborców podatkowych i wreszcie nieskończoną 

mnogość łotrów, niegodziwców i łobuzów z żup solnych i monopolu tytoniowego, którzy 

żerują po całym kraju w poszukiwaniu łupu. Ludzie tego pokroju lubują się nade wszystko w 

doprowadzaniu biednego ludu do ruiny. Doznają szczególnej uciechy, kiedy uda im się 

schwytać kogoś w swoje sidła i zdobyć dobry łup do pożarcia. W takim królestwie jak nasza 

Francja nie mniej niż czterdzieści czy pięćdziesiąt tysięcy ludzi trudni się prześladowaniem i 

łupieniem biednego ludu pod pozorem służenia królowi i zbierania dlań należnych mu 

podatków, nie licząc poza tym nieskończonego mnóstwa butnych żołnierzy kochających nade 

wszystko grabież i rabujących wszystko, co się da. Królowie i książęta, którzy by pragnęli 

dobra swoich narodów oraz chcieli rządzić nimi tak jak powinni w sprawiedliwości i pokoju, 

nie utrzymywaliby kosztem swoich dobrych poddanych tylu bezużytecznych oszustów i 

wystrzegaliby się narażania swojego ludu na ciągły wyzysk oraz niesprawiedliwe i brutalne 

prześladowania wszystkich tych osobników. Dobrzy władcy nigdy tak nie postępowali. Jawne 

nadużycie i krzyczącą niesprawiedliwość popełniają zatem ci, którzy tolerują, a nawet 

uprawomocniają istnienie w państwie tylu rozmaitych osobników zajętych jedynie 

prześladowaniem, rabowaniem, rujnowaniem i nękaniem biednego ludu. 

Nadużycie trzecie polegające na tym, że ludzie przywłaszczają sobie, każdy na swoją 

wyłączną własność, dobra ziemi, miast wspólnie je posiadać i z nich korzystać, z 

którego to nadużycia powstaje nieskończone mnóstwo nieszczęść i nędzy na świecie
1 

Innym jeszcze, powszechnie niemal przyjętym i dozwolonym w świecie nadużyciem jest 

przywłaszczanie sobie dóbr i bogactw ziemi, które powinny stanowić wspólną własność 

wszystkich ludzi i z których ludzie powinni wspólnie korzystać. Mówiąc to mam na myśli 

wszystkich ludzi zamieszkujących dane miejsce lub daną okolicę. W ten sposób wszyscy 

mieszkańcy jednego miasta, miasteczka, wsi czy parafii stanowiliby razem jedną rodzinę, 

uważaliby siebie nawzajem za braci i siostry, za dzieci tych samych rodziców, musieliby z 

tego powodu kochać się wzajemnie jak bracia i siostry i żyć spokojnie, tworząc jedną 
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wspólnotę. Wszyscy odżywialiby się w ten sam lub podobny sposób, wszyscy byliby 

jednakowo dobrze ubrani i obuci, wszyscy mieliby jednakowo wygodne domy i łoża, ale 

wszyscy również przykładaliby się do jakiejś sprawy, to znaczy do pracy, oddawaliby się 

jakimś uczciwym i pożytecznym zajęciom. Każdy wykonywałby swój zawód lub robiłby to, 

co byłoby w danej chwili najniezbędniejsze lub najbardziej odpowiednie do zrobienia, 

zależnie od pogody, pory roku oraz zapotrzebowania na te. czy inne rzeczy. A wszystko to 

odbywałoby się nie pod kierownictwem tych, którzy pragną jedynie rozkazywać i 

despotycznie rządzić innymi, lecz pod kierownictwem ludzi najmądrzejszych i najbardziej 

oddanych sprawie utrzymania i rozwoju ogólnego dobra. Wszystkie sąsiednie miasta i inne 

społeczności ludzkie powinny również dbać, każde ze swojej strony, 0 zawarcie przymierza i 

utrzymanie w stanie nienaruszonym pokoju oraz dobrych stosunków między sobą, aby 

popierać się nawzajem i nieść sobie w potrzebie pomoc. Bez tego bowiem nie może istnieć 

dobro społeczne i większość ludzi musi bezwzględnie żyć w nędzy i w nieszczęściu. 

Do czegóż prowadzi ten egoistyczny podział dóbr i bogactw ziemi, z których każdy 

korzysta z osobna tak, jak mu się żywnie podoba? Skutek jest taki, że każdy zabiega, aby 

posiadać ich możliwie najwięcej, i nie przebiera w środkach krocząc zarówno drogą cnoty, 

jak i występku. Nienasycona chciwość bowiem, która leży jak wiadomo u źródeł wszelkiego 

zła, dążąc niejako przez otwarte drzwi do urzeczywistnienia swoich pragnień, przy każdej 

okazji zmusza ludzi, by czynili wszystko, co się tylko da, dla zdobycia jak największej ilości 

wszelkich dóbr i bogactw. Ludzie chciwi chcą w ten sposób zabezpieczyć się od nędzy oraz 

mieć przyjemność i zadowolenie, jakie daje zaspokojenie pragnień. ' Skutek jest taki, że 

najsilniejszym, najprzebieglejszym i najsprytniejszym, a często zarazem najgorszym i 

najmniej tego godnym, przypada w udziale najwięcej dóbr ziemi i najwięcej wygód 

życiowych. 

Skutek jest taki, że jedni mają więcej, a inni mniej; często się nawet zdarza, że jedni 

zagarniają wszystko, a inni nie mają nic, że jedni są bogaci, a inni biedni, że jedni dobrze się 

odżywiają, noszą ładne ubranie, mają piękne domy, wspaniałe meble, wygodne łoża, śliczne 

obuwie, podczas gdy inni odżywiają się licho, noszą podarte ubranie, mają nędzne domy, 

niewygodne legowiska i złe obuwie, a wielu nie ma w ogóle dachu nad głową, ginie z głodu i 

dygocze z zimna. Skutek jest taki, że jedni się upijają i opychają jadłem oraz wszelkimi 

przysmakami, podczas gdy inni zdychają z głodu. Skutek jest taki, że jedni żyją wśród 

ustawicznych niemal radości i uciech, podczas gdy inni uginają się pod brzemieniem żałoby i 

smutku. Skutek jest taki, że jedni mają wszelkie zaszczyty i uznanie w świecie, podczas gdy 

inni nurzają się w błocie i pogardzie; bogacze bowiem są zawsze otoczeni czcią i szacunkiem, 

a biedacy powszechną pogardą. Skutek jest taki, że jedni nie mając nic innego do roboty 

odpoczywają, bawią się, spacerują i śpią, ile mi się podoba, opijają się i obżerają 

popuszczając pasa 
1
 tyjąc w słodkiej i gnuśnej bezczynności, podczas gdy inni zapracowują 

się na śmierć, nie zażywają odpoczynku ani we dnie, ani w nocy, zdobywając w znoju 
1
 pocie 

czoła rzeczy niezbędne do życia. Skutek jest taki, że w chorobie czy w innej potrzebie 

bogacze korzystają z wszelkiej pomocy, opieki, wygód, pociechy i leków, jakie tylko mogą 

być dostępne człowiekowi, podczas gdy biedacy są opuszczeni w chorobie i nędzy, oraz 

umierają nie zaznawszy ani ulgi, jaką daje lekarstwo, ani słodyczy, jaką daje pociecha w 

nieszczęściu. Skutek jest wreszcie taki, że życie jednych upływa wśród ciągłych pomyślności 

i nadmiaru wszelkich dóbr, wśród wesela i uciech, niczym w jakimś raju, podczas gdy życie 

innych, przeciwnie, toczy się wśród trudów, cierpień, zmartwień i wszelkich nieszczęść 

ubóstwa, niczym w jakimś piekle. Rzecz szczególna, że częstokroć ten raj przylega niemal do 

tego piekła. Częstokroć bowiem zaledwie szerokość ulicy, grubość ściany czy muru oddziela 

jedno od drugiego. Częstokroć bowiem od domów bogaczy, pełnych wszelkiego dobra, 

wesołości i rozkoszy rajskich, jeden tylko krok do nor biedaków, pozbawionych wszelkich 

dóbr a pełnych smutku i nieszczęść piekielnych. Najgorsze zaś ze wszystkiego i 



najhaniebniejsze jest to, że bardzo często ci właśnie, którzy najbardziej zasługują na słodycze 

i rozkosze tego raju, cierpią znoje i męki piekła, podczas gdy ci przeciwnie, którzy najbardziej 

zasługują na znoje i męki tego piekła, zażywają z całym spokojem słodyczy i rozkoszy raju. 

Krótko mówiąc, ludzie dobrzy doznają na tym świecie wielu cierpień, które powinny by 

przypaść w udziale złym. A ludzie źli korzystają zwykle z dóbr, zaszczytów i uciech, które 

należą się jedynie dobrym. Zaszczyty i honory bowiem powinny spotykać tylko ludzi 

dobrych, podobnie jak wstyd, hańba i wzgarda powinny być udziałem złych i występnych. 

Tymczasem w świecie dzieje się zazwyczaj odwrotnie, co jest niewątpliwie bardzo wielkim 

nadużyciem i krzyczącą niesprawiedliwością. Upoważniło to kogoś, kogo już cytowałem, do 

twierdzenia, że złośliwość ludzka odwróciła porządek rzeczy w świecie albo że Bóg nie jest 

Bogiem. Nie do wiary to zaprawdę, by jakiś Bóg mógł ścierpiec takie naigrawanie się ze 

sprawiedliwości. 

To nie wszystko. Nadużycie, o którym mówię, prowadzi do tego, że wobec złego 

podziału dóbr pomiędzy ludźmi, kiedy to jedni mają wszystko albo o wiele więcej, niż się im 

słusznie należy, a inni nie mają nic albo obywają się bez większości rzeczy niezbędnych im 

lub użytecznych, nadużycie to prowadzi do tego, powiadam, że wśród ludzi lęgnie się zrazu 

wzajemna wrogość i zawiść. Stąd rodzą się następnie narzekania, skargi, zamieszki, bunty i 

wojny, które powodują niezliczone nieszczęścia wśród ludzi. Stąd rodzą się także setki i 

tysiące szkodliwych procesów, które poszczególni ludzie muszą, jak to sami twierdzą, 

wytaczać w obronie swoich dóbr i praw. Procesy te przynoszą im tysiące cierpień fizycznych, 

setki i tysiące niepokojów ducha, a dość często doprowadzają do ruiny obie procesujące się 

strony. Skutek jest również taki, że ci, którzy nie mają nic albo nie mają najniezbędniejszych 

rzeczy, są niejako zmuszeni uciekać się do mnóstwa niegodziwych sposobów, aby mieć z 

czego żyć. Stąd wynikają nadużycia, oszustwa, fałszerstwa, bezprawia, rabunki, kradzieże, 

grabieże, zabójstwa, morderstwa i bandytyzm, które tak wiele zła wyrządzają ludziom. 

Nadużycie czwarte: bezpodstawne i ubliżające różnice między rodzinami i 

nieszczęścia, jakie stąd wynikają
1
 

Do czego prowadzą te bezpodstawne, ohydne i ubliżające różnice między rodzinami, 

różnice, które tak niesłusznie ludzie czynią między sobą, jak gdyby wszyscy nie należeli do 

tego samego gatunku i nie mieli tej samej natury, jak gdyby jedni byli lepszego i 

szlachetniejszego pochodzenia od drugich. Jakiż jest tego skutek? Skutek jest taki, że 

członkowie jednej rodziny wynoszą się nad członkami innej rodziny, że różne rodziny gardzą 

sobą nawzajem pod pozorem, iż jedna jest wyższego i zaszczytniejszego pochodzenia od 

drugiej. Skutek jest taki, że lekceważą się i zniesławiają wzajemnie, że gardzą sobą nawzajem 

i nie chcą wchodzić między sobą w związki małżeńskie pod pozorem, iż temu czy tamtemu 

rodowi można postawić jakieś zarzuty. Zarzuty te opierają się zazwyczaj na bezpodstawnych i 

głupich pogłoskach oraz na fałszywych, wymyślonych bajaniach, które ludzie nabijają sobie 

do głowy wierząc, jakoby istniały rody czarnoksiężników i wiedźm. Źródłem tych wyssanych 

z palca bajek są jakieś bzdury, plotki, oszczerstwa, którymi nieucy, fanatycy i ludzie złej woli 

wzajemnie się obrzucają. Gdyby się chciało zawsze dawać im wiarę, to nie byłoby chyba ani 

jednej rodziny, która by mogła z całą pewnością uważać się za nieskalaną tymi rzekomymi 

plamami. Widać to bowiem na każdym kroku, że rodziny, niepokalane we własnym 

mniemaniu i mające wszystko za złe innym, służą właśnie za cel obmowy i bajan. Zdarza się 

nieraz, że w tej czy innej rodzinie jakiś osobnik zachowuje się nieprzyzwoicie lub popełnia 

zły postępek; nie ma zresztą rodziny, w której ten czy ów nie postąpiłby źle. Czyż jednak jest 
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to sprawiedliwe, by wszyscy inni członkowie tej rodziny, ludzie być może uczciwi, byli z 

tego powodu przedmiotem podejrzeń i wzgardy? Czyż niewinni i uczciwi ludzie mają 

cierpieć za winnych? Czyż niewinni na równi z winnymi mają być napiętnowani za występki 

i rozwiązłość tamtych? To na pewno nie jest sprawiedliwe. Każdego należy cenić dla jego 

własnych zasług, a nie dla cudzych zasług lub uchybień. Jakiż jest jeszcze skutek tych 

bezpodstawnych i ohydnych różnic między rodzinami? Skutek jest taki, że bardziej majętni 

pragną wykorzystywać tę swoją przewagę nad innymi wyobrażając sobie, że więcej od innych 

są warci. Skutek jest taki, że chcą zawsze władczo i despotycznie kierować innymi oraz 

zmuszać ich do uległości i zachowują się tak, jak gdyby się urodzili tylko po to, by rządzić i 

rozkazywać, a wszyscy inni tylko po to, by pokornie im służyć. 

Możni, jak to jest powiedziane w Przygodach Telemacha, już od dzieciństwa 

wychowywani są w atmosferze wyniosłości i dumy, która tłumi w nich wszystkie dobre 

skłonności. Wydaje się im, że ulepieni są z innej gliny niż reszta ludzi. Wydaje się im, że 

bogowie po to tylko zesłali na ziemię innych ludzi, aby pragnęli im się przypodobać, służyli 

im, zgadywali ich życzenia i składali im wszystko w ofierze jak bóstwom. Zdaniem możnych 

tego świata szczęście pozostawania na ich służbie jest dostatecznie wysoką nagrodą dla tych, 

którzy im służą. Nie ma rzeczy niemożliwej, gdy chodzi o dogodzenie im. Najmniejsza 

zwłoka drażni ich pórywcze, gwałtowne usposobienie. Potrafią kochać tylko samych siebie. 

Wrażliwi są jedynie na własną sławę i własne przyjemności. Jedynie nieszczęścia, których 

doznają we własnym życiu, mogą, jak powiada ten autor, wzbudzić we władcach i możnych 

tego świata pewną łagodność oraz wrażliwość na nieszczęścia innych ludzi. Jeśli zaznali w 

życiu jedynie trującej słodyczy pomyślności, mają się niemal za bogów na ziemi. Chcą, ażeby 

góry zapadały się przed nimi dla ich przyjemności, i za nic mają innych ludzi. Pragną 

naigrawać się z natury. Słysząc o cierpieniach nie wiedzą, co to jest, to dla nich mara. Nie 

dostrzegają nigdy granicy między dobrem a złem. Jedynie niepowodzenia mogą wzbudzić w 

nich uczucia godne człowieka i przemienić ich kamienne serce w serce ludzkie. Wtedy 

dopiero czują, że są ludźmi i że trzeba oszczędzać innych ludzi, im podobnych. 

Wszystkie te niedostatki ukazują bardzo wyraźnie nadużycie, jakim są te bezpodstawne, 

ohydne różnice pochodzenia, które ludzie ustanowili między sobą. 

Inne nadużycie polegające na nierozerwalności związków małżeńskich; nieszczęścia, 

jakie stąd wynikają
1
 

Zobaczmy jeszcze, do czego prowadzi inne ustanowione przez ludzi nadużycie, jakim jest 

przekonanie o nierozerwalności związku małżeńskiego aż do śmierci jednego z małżonków. 

Jakiż jest skutek tego nadużycia, pytam. Skutek jest taki, że istnieje nieskończone mnóstwo 

złych i nieszczęśliwych małżeństw, nieskończone mnóstwo złych i nieszczęśliwych rodzin, w 

których złe żony unieszczęśliwiają mężów lub źli mężowie unieszczęśliwiają żony. Powoduje 

to często ruinę i rozbicie rodzin. Dopóki istnieć będą takie niedobrane małżeństwa i 

nieszczęśliwe rodziny, w których mężczyzna i niewiasta nie tylko się nie kochają i nie mogą 

współżyć ze sobą spokojnie, lecz po prostu nienawidzą się i kłócą ze sobą ustawicznie, 

dopóty będą na świecie nieszczęśnicy, którzy nienawidzą i przeklinają przez całe życie swoje 

małżeństwo. Nieszczęście ich powiększa jeszcze świadomość, że nie mogą wycofać się z tak 

niekorzystnego kontraktu i prawnie zerwać związku i zobowiązania, które są dla nich tak 

przykre, krzywdzące, a niekiedy zgubne. Ta sytuacja w końcu skłania ich bardzo często do 

gorszącej separacji,. podziału majętności, a niekiedy nawet do godzenia na życie drugiego 

małżonka, ażeby w ten sposób wyzwolić się całkowicie z więzów i jarzma, które stało się im 
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tak bardzo nienawistne i tak niemożliwe do zniesienia. 

Jakież jeszcze są skutki tych złych małżeństw? Często dzieci urodzone z takiego związku 

są godne pożałowania i bardzo nieszczęśliwe z winy rodziców, którzy swoim 

nieodpowiednim postępowaniem dają im codziennie zły przykład, zaniedbują ich 

wykształcenie, nie troszcząc się ani o ich postępy w naukach i sztukach, ani o ich dobre 

obyczaje. Najczęściej zresztą związki takie zawierają ludzie biedni, którzy sami byli źle 

wychowywani w ubóstwie, głodzie, bez należytej opieki i nie otrzymali żadnego 

wykształcenia. Nie mają więc ani środków, ani umiejętności, aby dać swoim dzieciom 

wychowanie, pożywienie, opiekę i wykształcenie lepsze niż to, które sami otrzymali. Skutek 

jest taki, że żyją zawsze w ciemnocie, poniżeniu, brudzie, nieczystości, ubóstwie i nędzy. 

Wielu z nich umiera z głodu i chorób, nie mogąc wydóbrzeć, gdyż brak im środków 

niezbędnych do życia. Większa część społeczeństwa została tak właśnie wychowana w 

głodzie i ciemnocie, w poniżeniu, ubóstwie i nędzy. Większa część społeczeństwa została od 

młodości wdrożona do ciężkiej i wyczerpującej pracy, pozostając zawsze w mocy bogaczy i 

możnych tego świata. Dlatego tak wielu ludzi niemal wcale nie zna praw naturalnych 

człowieka do życia. Nie zdają sobie w pełni sprawy z krzywdy i niesprawiedliwości, 

wyrządzanych im przez tych, którzy są sprawcami ich niewoli, nędzy i nieszczęścia. Dlatego 

na myśl im nawet nie przychodzi wyrwać się z tej potwornej nędzy i zrzucić 

unieszczęśliwiające ich jarzmo. Myślą jedynie o tym, aby przeżyć jako tako to swoje życie w 

trudzie i udręce, do której przywykli, tak jak gdyby rzeczywiście urodzili się po to, aby służyć 

innym, aby żyć i umrzeć w ubóstwie i nędzy. 

Jakież są jeszcze skutki tych nieszczęsnych a nierozerwalnych małżeństw? Jeśli ojcowie i 

matki umierają w biedzie zostawiając małe dzieci, to dzieci te są podwójnie nieszczęśliwe. 

Sieroty bez oparcia i obrony nie wiedzą często, gdzie mają się schronić, ledwie potrafią 

utrzymać się na nóżkach, a muszą już chodzić od drzwi do drzwi żebrząc o kawałek chleba. 

Jakże często są poza tym maltretowane przez macochy albo ojczymów, którzy obchodzą się z 

nimi surowo i nawet bezwzględnie. Jeśli zaś mają jakieś dobra po rodzicach, to często tak źle 

się nimi zarządza, że po dojściu do pełnoletności spadkobiercy nie otrzymują niemal nic. 

Wielka to dla nich krzywda. Wszystkie te nieszczęścia są naturalnym i nieuniknionym 

następstwem tego rodzaju nadużyć, o których mówiłem, 

0 wielkim szczęściu, które stałoby się, udziałem ludzi, gdyby wszyscy żyli w spokoju 

korzystając wspólnie z dóbr i wygód życia
1
 

Gdyby, jak rzekłem, ludzie wspólnie i na równych prawach posiadali i wykorzystywali 

bogactwa, dobra i wygody życia, gdyby wszyscy zgodnie trudnili się jakąś uczciwą i 

pożyteczną pracą lub przynajmniej mieli jakieś uczciwe i pożyteczne zajęcie, gdyby rozsądnie 

dzielili między siebie plony ziemi, owoce swojej pracy i starań, wszyscy mogliby żyć 

szczęśliwi i zadowoleni. Ziemia bowiem daje zawsze pod dostatkiem a nawet w obfitości 

plony potrzebne do wyżywienia i utrzymania ludzi przy życiu, byleby tylko ludzie na dobry 

użytek plony te obracali. Rzadko to się doprawdy zdarza, by ziemia nie dała ludziom dosyć 

płodów niezbędnych do życia. Każdy człowiek mógłby więc żyć w spokoju i nikomu nie 

zabrakłoby rzeczy niezbędnych do utrzymania. Nikt nie miałby kłopotu z wyżywieniem i 

ubraniem siebie samego i swoich dzieci. Nikt nie kłopotałby się o nocleg i dach nad głową dla 

siebie i swoich dzieci. Każdy bowiem z łatwością, bez kłopotu i nadmiernych starań znalazłby 

to wszystko w społeczności dobrze zorganizowanej. Nikt nie potrzebowałby uciekać się do 

podstępów, sprytnych wybiegów i oszustw, aby podejść swojego bliźniego. Nikt nie 

                                                 
1
 [Rozdział LII pełnego wydania Testamentu"} 



potrzebowałby uciekać się do procesów, aby bronić swojego mienia. Nikt nie miałby 

powodów, aby zazdrościć swojemu bliźniemu, nie byłoby zawiści między ludźmi, gdyż 

wszyscy byliby niemal równi. Nikomu nie przyszłoby do głowy kraść i rabować ani zabijać i 

mordować, aby zawładnąć cudzą kiesą lub majątkiem, gdyż nie przynosiłoby to żadnego 

pożytku. Nikt nie potrzebowałby nawet zabijać się, że tak powiem, nadmierną pracą, 'ak to 

robi obecnie mnóstwo biednych ludzi, którzy muszą pracować w pocie czoła, aby wywiązać 

się z tego, czego się od nich bezwzględnie wymaga. Nikt, powiadam, nie potrzebowałby 

zabijać się nadmierną pracą, gdyż wszyscy dopomagaliby sobie nawzajem w trudach i nikt 

nie pozostawałby bezczynny. 

Dziwicie się, biedni ludzie, że tyle macie zmartwień i trudów w życiu? Sami bowiem 

znosicie brzemię upału, jak owi oracze, o których opowiada przypowieść ewangeliczna. Na 

was bowiem i na wam podobnych spoczywa cały ciężar państwa. Dźwigacie na swoich 

barkach nie tylko cały ciężar, jakim was objuczyli wasi królowie i władcy, główni wasi tyrani, 

ale ponadto całe brzemię szlachty, duchowieństwa, zakonów, sędziów, wojowników, 

poborców podatkowych, kontrolerów monopolu solnego i tytoniowego oraz wszelkiego 

rodzaju nierobów żyjących nie wiadomo po co na. tym świecie. Ludzie ci bowiem wraz ze 

wszystkimi, którzy im służą, żyją z owoców waszej ciężkiej pracy. Pracą swoją nie tylko 

dostarczacie im wszystkiego, czego potrzebują na utrzymanie, lecz ponadto łożycie na ich 

rozrywki i przyjemności. Czymże byliby na przykład najwięksi władcy i możni tego świata, 

gdyby lud ich nie utrzymywał? Jedynie z ludu przecież, z ludu, z którym tak źle się obchodzą, 

czerpią całą swoją wielkość, wszystkie swoje bogactwa i całą swoją potęgę. Jednym słowem” 

gdybyście nie łożyli na tę ich wielkość, byliby równie jak wy słabi i mali. Nie mieliby więcej 

od was bogactw, gdybyście wy im własnych swoich bogactw nie oddali. Nie posiadaliby 

więcej władzy ani znaczenia od was, gdybyście nie chcieli poddać się ich prawom. Gdyby 

wszyscy ci ludzie, o których mówię, dzielili z wami znoje pracy, gdyby dopuścili was do 

należnego wam udziału w dobrach, które w takiej obfitości wytwarzacie w pocie czoła, 

mielibyście mniej obowiązków, odczuwalibyście mniej zmęczenia i zaznalibyście o wiele 

więcej wytchnienia i słodyczy w życiu niż w obecnym stanie rzeczy. Ale nie. Gały trud 

przypada w udziale wam i wam podobnym, całe szczęście zaś innym ludziom, chociaż 

najmniej sobie na nie zasłużyli. Dlatego biedny lud ma w życiu tyle zmartwień i trudów. 

„Widać, powiada La Bruyère w swoich Charakterach, widać rozprószone po polach jakieś 

dzikie zwierzęta — samców i samice. Są czarne, zsiniałe, spalone od słońca, przywiązane do 

ziemi, którą kopią i wzruszają z jakimś niezwykłym uporem. Wydają artykułowane dźwięki, a 

kiedy się wyprostują na nogach, ukazują ludzką twarz. Zwierzęta te są ludźmi. Na noc szukają 

schronienia w norach, żywią się czarnym chlebem, wódą i korzonkami. Zwalniają oni innych 

ludzi od trudów siania, orania i zbierania plonów potrzebnych do życia. Zasługują więc na to, 

powiada La Bruyère, aby nie brakło im tego chleba, który siali i uprawiali w takim znoju”.
1
 

Tak, zaiste, zasługują na to, aby nie cierpieć braku chleba. Zasługują nawet na pierwszeństwo 

w spożywaniu go i na największą część plonów oraz tego dobrego wina, które z takim trudem 

i znojem produkują. Lecz, o okrucieństwo nieludzkie! Bogacze i możni tego świata 

pozbawiają owych biedaków najlepszych owoców ich pracy, a pozostawiają im, że tak 

powiem, jedynie plewy z tego dobrego ziarna i osad z tego dobrego wina, które kosztowały 

ich tyle wysiłków i trudów. Autor, którego cytuję, nie mówi tego wszystkiego wprost, ale 

dość wyraźnie daje to do zrozumienia. Gdyby wszystkimi dobrami ziemi, jak już 

powiedziałem, mądrze rządzono, nikt nie musiałby lękać się głodu i ubóstwa ani dla siebie 

samego, ani dla swoich bliskich, gdyż wszystkie dobra i bogactwa byłyby jednakowo 

dostępne dla wszystkich ludzi. Największe to niewątpliwie dobrodziejstwo i szczęście, jakie 

może spotkać ludzkość. 
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Podobnie, gdyby ludzie nie upierali się przy bezpodstawnych i ubliżających różnicach 

pochodzenia, gdyby uważali się naprawdę za braci i siostry, co jest ich obowiązkiem nawet w 

myśl zasad ich zabobonnych religii, nikt nie mógłby chełpić się, że jest szlachetniej od innych 

urodzony, ani wynosić się nad swoich towarzyszy. Ludzie nie mieliby powodów, by 

nawzajem sobą gardzić i obelżywie wymawiać sobie pochodzenie. Każdy byłby ceniony 

według osobistych zasług, a nie według urojonej zasługi rzekomo lepszego czy 

szlachetniejszego urodzenia. Miałoby to dobroczynny wpływ na stosunki między ludźmi. 

Podobnie, gdyby ludzie, szczególnie zaś nasi chrystusowcy, nie uważali uparcie małżeństwa 

za nierozerwalne, lecz przeciwnie pozwolili mężczyznom i kobietom zawsze słuchać tylko 

głosu serca, gdyby pozwolili im rozstawać się i rozchodzić, kiedy ciąży im wspólne życie 

albo kiedy ożywieni nowym uczuciem pragną wstąpić w nowy związek, nie byłoby na pewno 

tylu złych małżeństw i tylu nieszczęśliwych rodzin jak dzisiaj. Nie byłoby również tyle 

niezgody i tylu nieporozumień, ile się obecnie zdarza pomiędzy mężami i żonami. Po cóż 

mieliby się oni nawzajem dręczyć, przeklinać, napadać z wściekłością na siebie, jak to się 

często zdarza, skoro mogliby się swobodnie rozejść i szukać szczęścia gdzie indziej, z chwilą 

kiedy przestaliby się kochać lub sobie nawzajem podobać? Jednym słowem, nie byłoby na 

ziemi tylu co dziś nieszczęśliwych żon i mężów, męczących się przez całe życie w jarzmie 

zgubnego dla nich małżeństwa, którego nie mogą zerwać. Przeciwnie, mężowie i żony 

pędziliby wspólnie spokojne i przyjemne życie ku wzajemnemu zadowoleniu, gdyż przyjaźń 

byłaby zawsze podstawą ich związku. Wielkie byłoby to szczęście zarówno dla nich, jak i dla 

dzieci urodzonych z ich związku. Nie groziłby im bowiem los biednych dzieci osieroconych 

przez ojca lub matkę, a często przez oboje rodziców. Sieroty te, opuszczone niejako przez 

wszystkich, nieszczęśliwe, głodzone i bite, cierpią często tyranię brutalnych ojczymów lub 

złych macoch albo żyją na łasce opiekunów, którzy nie dbają wcale o swoich pupilów, 

zjadając i trwoniąc bezprawnie ich mienie. Nie byłoby również dzieci, które są nieszczęśliwe 

pod opieką własnego nawet ojca czy matki, dzieci, które od najmłodszych lat cierpią nędzę, 

chłód zimą, a upał latem, przymierają głodem, są dręczone pragnieniem, chodzą obdarte, żyją 

w brudzie, nie otrzymują żadnego wychowania ani wykształcenia i prawie wcale nie rosną, 

nie rozwijają się, jak już to mówiłem, z braku rzeczy niezbędnych do życia. Wszystkie dzieci 

byłyby równie dobrze wychowywane, odżywiane i zaopatrywane we wszystko, czego im 

potrzeba, gdyż wychowywano by je, odżywiano i kształcono wspólnie z funduszów 

publicznych. 

Podobnie wpajano by także we wszystkie dzieci zasady dobrych obyczajów i uczciwości 

oraz uczono by je różnych nauk i sztuk. Każde dziecko otrzymywałoby wykształcenie 

potrzebne i odpowiednie dlań, zależnie od jego zdolności oraz potrzeb społeczeństwa. 

Wychowane w tych samych zasadach moralnych i zgodnie z tymi samymi regułami 

przyzwoitości i uczciwości dzieci te stałyby się mądre, uczciwe, ożywione dążeniem do tego 

samego dobra i nauczyłyby się służyć ojczyźnie. Przyniosłoby to oczywiście wiele pożytku 

całej ludzkości. 

Inaczej się rzeczy mają, kiedy ludzie są wychowywani i kształceni w różnych zasadach 

moralnych, kiedy przyswajają sobie wobec tego różne zasady moralne i różne reguły 

postępowania. Niejednolitość wychowania, wykształcenia i zasad postępowania wywołuje 

bowiem wśród ludzi jedynie nieporozumienia oraz różnice usposobień, poglądów i uczuć, 

które utrudniają im spokojne porozumienie i — co za tym idzie — zgodną pracę dla 

wspólnego dobra. Powoduje to ciągłe zamieszki i rozłam wśród nich. Wychowani zaś i 

wykształceni od młodości w tych samych zasadach moralnych, nauczeni tych samych reguł 

postępowania, ludzie z oddaniem dążą do dobra oraz jednomyślnie i spokojnie pracują dla 

wspólnego szczęścia. 

Lepiej byłoby zatem zostawić ludziom swobodę w zawieraniu związków małżeńskich. 

Lepiej byłoby wszystkie dzieci jednakowo wychowywać, odżywiać, zaopatrywać we 



wszystko, wpajać w nie jednakowo dobre obyczaje oraz kształcić je w różnych naukach i 

sztukach. Lepiej by ludzie na tym wyszli, gdyby się kochali jak bracia i siostry. Lepiej by 

wyszli na tym, gdyby nie robili różnic między rodzinami, gdyby jedne rodziny nie wynosiły 

się nad inne, gdyby nikt nie uważał się za lepiej urodzonego niż inni. Lepiej byłoby, gdyby 

wszyscy mieli jakieś stosowne zajęcie albo uczciwą i pożyteczną pracę. W ten sposób każdy 

człowiek ponosiłby część trudów i znojów życia; nie obarczano by jednych wszystkimi 

trudami i ciężarami po to, żeby dla innych pozostały wszystkie przyjemności i rozkosze. O 

wiele byłoby wreszcie lepiej dla ludzi posiadać wszystko wspólnie i wspólnie w spokoju 

korzystać z dobrodziejstw i wygód życia pod przewodnictwem i kierunkiem najmądrzejszych. 

Niewątpliwie wszyscy czuliby się wówczas bez porównania szczęśliwsi i bardziej zadowoleni 

niż obecnie: nie byłoby bowiem na ziemi tylu nędzarzy i nieszczęśników, co dziś. Oto co 

mówi na ten temat pewien starożytny filozof w dziewięćdziesiątym dziewiątym liście Seneki 

opierając się na słowach Pózydóniusza, filozofa, który żył przed nim: 

„W owych szczęśliwych czasach, które nazywamy wiekiem złotym, wszystkie dobra 

ziemi były wspólne, ażeby wszyscy ludzie mogli jednakowo z nich korzystać, zanim 

chciwości bezmyślna rozrzutność nie zniszczyły tej istniejącej wśród ludzi społeczności i 

zanim od wspólnoty nie przerzucili się do rabunku. Nie może być na świecie trybu życia 

bardziej godnego pochwał i szacunku, nie może być lepszych i bardziej chwalebnych 

obyczajów niż te, które podobno panowały wówczas wśród ludzi. Kamienie graniczne nie 

oddzielały pól, wszyscy tworzyli jedną wspólnotę, nawet ziemia nie czekając na hojne 

zasiewy przynosiła bogate plony. Któż mógłby być szczęśliwszy, powiada on, niż owi ludzie? 

Wszyscy korzystali wspólnie z darów natury i wszystkich w ogóle rzeczy. Sama natura jak 

matka miała wszystkich w swojej opiece, zapewniając wszystkim udział w bogactwach 

publicznych. Czyż nie mam prawa mówić, że żyjąc w ten sposób ludzie byli niezmiernie 

bogaci, skoro nie można było znaleźć wśród nich ani jednego biedaka. Chciwość, powiada on, 

rzuciła się przede wszystkim na święcie ustanowiony porządek rzeczy; pragnąc 

przywłaszczyć sobie pewną część dóbr i obrócić je na swój wyłączny użytek, oddała resztę w 

ręce innych, a rezygnując z posiadania wszystkiego ograniczyła się do jednego skrawka i 

sprowadziła nędzę; kiedy zaś zaczęła pragnąć wiele, straciła wszystko. Chociażby nie wiem 

jak zabiegała, by odzyskać to, co straciła, chociażby się trudziła niezmordowanie, by 

przyłączyć zagon do zagona, i usiłowała pieniędzmi, lub przemocą zagarnąć pola swego 

sąsiada, chociażby nawet zawładnęła całą prowincją i uważała za swoje powołanie posuwanie 

się naprzód tylko po własnych ziemiach, najdłuższa nawet droga nie doprowadzi do punktu 

wyjścia. Włożywszy wiele trudu możemy nawet zdobyć wiele, ale przedtem mieliśmy 

wszystko. Ziemia była urodzajniejsza wówczas, kiedy jej jeszcze nie uprawiano. Była 

hojniejsza dla ludzi, kiedy jej nie obrabowywali. Ludziom zaś, powiada, samo pokazywanie 

tego, co znaleźli, sprawiało tyle samo przyjemności co znalezienie; nikt nie mógł posiadać ani 

za dużo, ani za mało, wszystko bowiem było zgodnie między nich podzielone. Silniejszy nie 

położył jeszcze łapy na słabszym, chciwiec nie gromadził bezużytecznych zapasów 

pozbawiając kogoś rzeczy niezbędnych”. O bliźniego troszczono się jak o siebie samego. 

Gęstwina leśna osłaniała ludzi przed palącymi promieniami słońca. W małym szałasie 

pokrytym liśćmi znajdowali bezpieczne schronienie przed zimnem i deszczem, przesypiając 

noce spokojnie bez dręczących snów. » Troski i zmartwienia, powiada ten autor, męczą nas 

teraz i ranią boleśnie nawet na łożach z purpury, wówczas zaś ludzie spali słodkim snem na 

gołej ziemi”. Autor Dziennika historycznego
1
 mówi mniej więcej to samo o ludziach tych 

pierwszych czasów. Szczęśliwi byli, rzecze, ludzie, którzy żyli w złotym wieku, w słodkiej 

niewinności. O nich to powiada poeta: 

Złoty najpierw wiek nastał. 
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Nie z bojaźni kary, 

Lecz z własnej chęci człowiek cnoty strzegł i wiary. 

Kary, trwogi nie znano. 

W spiżowych tablicach 

Groźby praw i wyroku na sędziego licach 

Lud nic czytał: bez sędziów byli bezpiecznymi 1. 

W Myślach Pascal wypowiada dość wyraźnie ten sam pogląd, kiedy podkreśla, że 

zagarnięcie całej ziemi i wszystkie nieszczęścia, które potem nastąpiły, wynikły z tego, iż 

każdy poszczególny człowiek zapragnął przywłaszczyć sobie dobra, które powinny były 

pozostać własnością ogółu. „To mój pies, mówiły te biedne dzieci, to moje miejsce w słońcu. 

Taki był, powiada ów autor, początek zagrabiania ziemi”
2
. Platon, boski Platon, chcąc 

stworzyć państwo, którego obywatele żyliby w całkowitej zgodzie, wypędził z niej słowa 

„moje” i „twoje”. Uważał bowiem bardzo słusznie, że jak długo istnieje coś do podziału, 

zawsze znajdą się niezadowoleni, a z tego rodzą się zamieszki, nieporozumienia i procesy 

sądowe. 

Jedność pierwszych chrześcijan zniweczona wśród nich
3
 

W swoich początkach religia chrześcijańska według wszelkiego prawdopodobieństwa 

chciała skłonić swoich wyznawców do życia we wspólnocie jako do najlepszego i najbardziej 

odpowiedniego dla łudzi. Świadczą o tym nie tylko przykazania, by uważali się za braci i za 

równych sobie, lecz także panujące wśród nich na początku obyczaje. W księgach ich jest 

wyraźnie powiedziane, że wszystko posiadali wspólnie i że nie było wśród nich ubogich. A 

wszyscy, którzy wierzyli, powiedziane jest w Dziejach Apostolskich
4
, byli jednym sercem i 

jednym duchem, nikt nie uważał, że to, co posiada, należy wyłącznie do niego, wszystko 

stanowiło wspólne dobro. Nie było wśród nich biedaków, gdyż ci, którzy posiadali ziemie, 

majętności rodowe, domy, sprzedawali je i otrzymane pieniądze oddawali apostołom. 

Apostołowie zaś obdzielali nimi wszystkich według potrzeb. Dlatego właśnie jednym z 

głównych punktów, czyli artykułów ich wiary i religii, była zasada obcowania świętych, czyli 

wspólnoty dóbr, która istniała wśród świętych. Znaczyło to, że wszyscy byli świętymi i że 

wszystko było wspólnym ich dobrem. Lecz to rzekome świętych obcowanie, czyli wspólnota 

dóbr, nie utrzymała się wśród nich długo. Chciwość bowiem wśliznęła się do ich serc, zniosła 

wspólnotę posiadania i wprowadziła podział, który istniał dawniej. Cóż jednak uczynili, by 

upozorować, że nie obalili całkiem tego najważniejszego artykułu swojego credo i swojej 

religii, tego właśnie, którego powinni byli najbardziej pieczołowicie strzec? Najznaczniejsi i 

najważniejsi z nich zagarnąwszy dla siebie lwią część wpadli na pomysł, by zachować na 

zawsze ten artykuł wiary i zastosować słowo wspólnota do urojonej wspólnoty dóbr 

duchowych, w gruncie rzeczy również urojonych, a przede wszystkim do przyjmowania i 

pobożnego spożywania jakichś obrazków z ciasta pieczonych między dwoma arkuszami 

blachy i rzekomo poświęcanych przez ich księży podczas mszy. Z początku jedzą je księża, a 

potem dają do jedzenia wszystkim tym, którzy pobożnie zgłaszają się po swoją cząstkę. Oto 

do czego bezprawnie, jakby na urągowisko, sprowadzono ten artykuł wiary o wspólnocie 

dóbr i wspólnym korzystaniu z dóbr, zamiast na zawsze strzec go w stanie nietkniętym, jak to 

czynili na początku. Skutkiem tego chrześcijanie nie mają już prawie wcale dóbr wspólnych. 
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Wyjątek stanowią tylko ci, których się nazywa mnichami. Jeśli bowiem idzie o parafie, czyli 

wspólnoty świeckie, to dobra, które jeszcze posiadają wspólnie, są tak znikome, że nie warto 

o nich mówić, gdyż każdemu z parafian z osobna nie daje to prawie nic. 

Ale mnisi, jako mądrzejsi i roztropniejsi pod tym względem od innych, dbali zawsze o to, 

by utrzymać zasadę wspólnego posiadania wszystkich dóbr i wspólnego z nich korzystania. 

Dlatego właśnie zawsze są w kwitnącym stanie, nic im nie brakuje, nie znają goryczy i 

niewygód ubóstwa, które tak często unieszczęśliwiają większość ludzi. Klasztory ich są 

równie wspaniale zbudowane, przepysznie ozdobione i umeblowane, jak domy 

możnowładców i pałace królewskie, ich ogrody i kwietniki przypominają ziemski raj i ogrody 

rozkoszy, ich spichlerze i obejścia gospodarskie są zawsze pełne rzeczy najlepszych, to 

znaczy najlepszych win, ziarna, ptactwa. Jednym słowem, domy ich to składnica wszelkiego 

dobra i wszelkich wygód, z których oni wszyscy wspólnie korzystają. Można by powiedzieć, 

że są najszczęśliwsi ze śmiertelnych, gdyby wraz ze wszystkimi dobrami i udogodnieniami, z 

których korzystają, wolno im było ponadto zażywać — zgodnie z ich skłonnościami i 

pragnieniem — przyjemności małżeństwa i gdyby nie byli niewolnikami najgłupszych i 

najśmieszniejszych przesądów swojej religii. Nie ulega wątpliwości, że gdyby przestali 

wspólnie gospodarować swoimi dobrami i podzielili je między siebie tak, aby każdy mógł 

korzystać ze swojej cząstki według własnych zachcianek, wkrótce zostaliby narażeni, 

podobnie jak tylu innych ludzi, na wszystkie nieszczęścia i niewygody życia. Dowodzi to 

niezbicie, że zachowują tak niezmiennie swoje bogactwa dzięki dobrej regule zobowiązującej 

ich do życia we wspólnocie, dzięki wspólnemu używaniu dóbr, które do nich należą. Dzięki 

temu trybowi życia zapewniają sobie w sposób przyjemny i korzystny wszystkie wygody 

życia i są szczęśliwie zabezpieczeni od trosk i całej nędzy ubóstwa. 

Podobnie działoby się niewątpliwie w każdej parafii, gdyby ludzie, którzy ją tworzą, 

zechcieli porozumieć się, by spokojnie żyć we wspólnocie, pożytecznie razem pracować i 

korzystać wspólnie z owoców swojej pracy i dóbr, które by mieli w swoim posiadaniu, każdy 

na swojej działce. Gdyby zechcieli, mogliby wówczas z większą nawet łatwością niż mnisi 

pobudować wszędzie wygodne i trwałe pomieszczenia dla siebie i dla swoich stad. Mogliby, 

gdyby tylko zechcieli, założyć wszędzie z pożytkiem urocze ogrody i sady, pełne wszelkich 

pięknych i smacznych owoców. Mogliby wszędzie starannie uprawiać i obsiewać ziemię, 

która by przynosiła im potem obfite plony. Mogliby wreszcie, gdyby zechcieli, dzięki temu 

życiu we wspólnocie posiąść obfitość wszelkich dóbr i w ten sposób zabezpieczyć się przed 

nędzą i niewygodami ubóstwa. Pozwoliłoby to im żyć w szczęściu i zadowoleniu, zamiast jak 

większość łudzi, korzystających każdy z osobna z dóbr ziemi i wygód życia, narażać się na 

wszelkie nieszczęścia i niepowodzenia. Rzecz to bowiem niemożliwa, by zmniejszyła się 

liczba nieszczęśliwych, dopóki dobra ziemi są tak źle rozdzielone między ludzi i tak źle 

rządzone. Wyraźnym nadużyciem, i to bardzo wielkim nadużyciem, jest posiadanie i 

używanie dóbr i wygód życia przez poszczególnych ludzi. W ten sposób bowiem ludzie 

pozbawiają się sami mnóstwa dóbr i narażają się na wielkie nieszczęścia i na wielką nędzę. 

Nadużycie szóste: despotyczne rządy królów i książąt ziem
1 

Innym wreszcie nadużyciem, które większość ludzi doprowadza do nędzy i 

unieszczęśliwia w życiu, jest powszechny niemal despotyzm wielkich tego świata, despotyzm 

królów i książąt panujących nad całą ziemią i mających nieograniczoną władzę nad 

wszystkimi innymi ludźmi. Wszyscy ci królowie i książęta bowiem są obecnie prawdziwymi 

despotami, niegodziwie i nieustannie tyranizującymi biedne ludy, które gnębione uginają się 
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pod brzemieniem nieskończonych praw i narzuconych im uciążliwych obowiązków. „Platon, 

powiada Móntaigne, przedstawia w swoim Gorgiaszu tyrana, któremu wolno czynić w swoim 

państwie wszystko, co mu się żywnie podoba”.
1
 Opierając się na tym określeniu można z całą 

stanowczością twierdzić, że wszyscy władcy są obecnie tyranami, gdyż pozwalają sobie na 

wszystko, co im się żywnie podoba nie tylko w kilku miastach czy okręgach, jak to mówił 

Platon, lecz w całych prowincjach i królestwach. W swojej pysze ośmielają się nawet tę 

swobodę posuwać do takiego zuchwalstwa, że za jedyną rację swojego postępowania, praw i 

zarządzeń podają własną wolę i zachcianki. Tak się nam podoba, mówią jak ów co 

powiedział: Sic volo, sic jubeo, stat pro ratione voluntas
2
. 

Prorok Samuel słusznie wyrzucał narodowi izraelskiemu, to jest narodowi żydowskiemu, 

jego zaślepienie i szaleństwo, kiedy Żydzi poprosili go, żeby dał im króla, który by nimi 

rządził, podobnie jak rządziły się inne narody. Prorok oparł się tej prośbie i chcąc odwieść 

Żydów od tak szalonej myśli i tak zgubnego zamiaru ostrzegał bardzo poważnie przed 

ciężkim jarzmem, które król narzuciłby im niechybnie. I rzekł: „Wiedzcie, że królowie 

wezmą waszych synów i wasze córki, aby ich używać do różnych robót i zajęć, jednym 

rozkażą prowadzić swoje powozy, innych wyślą na wojnę, gdzie będą ustawicznie narażeni 

na niebezpieczeństwo śmierci; wezmą tych, by pozostawali zawsze przy nich i służyli im 

ciągle w różnych rzeczach, tamtych, by uprawiali różne sztuki i rzemiosła, owych, by orali 

ziemię, jak niewolnicy za pieniądze kupieni. Wezmą wasze córki, by zatrudnić je przy 

różnych pracach, a także jako służebnice, które strach przed karą zmusza do pracy. Zabiorą 

wam majętności i stada wasze, by je oddać swoim ulubieńcom, swoim eunuchom, zabiorą 

wam wreszcie wszystkie dzieci wasze i będziecie wszyscy posłuszni nie tylko królowi, ale i 

jego sługom. Wówczas przypomnicie sobie to, co przepowiadam wam dzisiaj, i zdjęci żalem 

będziecie jęczeli i błagali z sercem przepełnionym goryczą Boga, by wyzwolił was z tak 

ciężkiego jarzma, lecz nie wysłucha on was i pozostawi wydanych na karę, na którą 

zasłużyliście sobie nierozwagą i niewdzięcznością”.
3
 

Lecz lud nie słuchał zbawiennych ostrzeżeń proroka. Wprost przeciwnie, nalegał coraz 

bardziej, żeby spełnił jego prośbę. W końcu Samuel uległ i dał Żydom rzeczywiście tego 

króla, uczynił to jednak wbrew własnemu przekonaniu. Prorok ten bowiem, który 

najwidoczniej kochał sprawiedliwość, nienawidził władzy królewskiej i był głęboko 

przekonany, że ustrój arystokratyczny jest najlepszą formą rządów, jak twierdzi Józef
4
. 

Nigdy żadne proroctwo, jeśli tylko istnieją w ogóle proroctwa, nie spełniło się tak 

całkowicie, jak ta właśnie przepowiednia owego proroka. Spełniło się ono na nieszczęście 

biednych ludzi we wszystkich królestwach i we wszystkich stuleciach, które upłynęły od 

tamtych czasów. I teraz jeszcze ludy widzą na swoje nieszczęście, że spełnia się to proroctwo 

szczególnie w naszej Francji i w naszych czasach, kiedy królowie i królowe są, niczym 

bożkowie, panami absolutnymi wszelkiej rzeczy, a pochlebcy przekonują ich, że są 

całkowicie panami życia i mienia swoich poddanych. Toteż nie oszczędzają wcale ich życia 

ani mienia, lecz poświęcają je dla swojej chwały, ambicji, chciwości, zemsty, zależnie od 

namiętności, której ulegają. 

Czegóż nie wymyślą, by posiąść złoto i srebro swoich poddanych: z jednej strony 

nakładają pod różnymi fałszywymi i czczymi pozorami rzekomych potrzeb ogromne podatki, 

rozmaite ciężary oraz opłaty na wszystkie podległe im parafie; powiększają je, podwajają, 

potrajają, jak im się żywnie podoba, pod różnymi innymi fałszywymi i czczymi pozorami. Co 

dzień niemal królowie i dygnitarze wprowadzają nowe podatki, wydają nowe edykty i 
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zarządzenia, zmuszając lud, by dostarczył im wszystkiego, czego odeń zażądają, i zaspokoił 

wszystkie ich wymagania. Jeśli zaś lud nie wypełnia natychmiast tych rozkazów, nie będąc w 

stanie zaspokoić wszystkich żądań, jakie mu się stawia, ani dość szybko dostarczyć 

wygórowanych sum, które nań nałożono, natychmiast wysyła się na wieś łuczników, aby 

zmusili lud do zapłacenia nałożonych nań sum lub spełnienia wszystkich rozkazów. Wysyła 

się na wieś oddziały żołdaków lub innych podobnych nicponiów, lud musi ich żywić i opłacać 

wszystkie koszta ich utrzymania aż do dnia, kiedy wywiąże się całkowicie z nałożonych nań 

ciężarów. Częstokroć nawet w obawie, że nie uiści wszystkiego na czas, wysyła się nakazy, 

zanim nadejdzie termin płatności. Toteż biedni ludzie uginają się ciągle pod ciężarem różnych 

kar i płatności; prześladuje się ich, gnębi, depcze, okrada na wszelkie sposoby. Na próżno 

zanoszą skargi i przedstawiają bezskutecznie swoje ubóstwo i nędzę, nikt ich nawet nie 

słucha, a gdyby ich słuchano, to raczej na podobieństwo króla Roboama po to, aby zamiast im 

ulżyć, nałożyć na nich nowe ciężary. Król ten, jak wiadomo, widząc, że lud jego skarży się na 

ciężary i podatki nałożone przez ojca jego Salomona i prosi, by je zmniejszył, dał tę oto 

dumną i bezczelną odpowiedź: „Najmniejszy mój palec grubszy jest niż biodra ojca mego. 

Jeśli więc ojciec mój gnębił was opłatami i podatkami, powiększę je jeszcze; jeśli ojciec mój 

chłostał was rózgami, będę was karał korbaczami”. Oto ta odpowiedź: Minimus digitus meus 

grossior est dorso patris mei… Pater meus cecidit vos flagellis, ego autem caedam vos 

ścorpionibus
1
. Teraz także skargi biednego ludu nie byłyby wcale przychylniej wysłuchiwane 

niż w owych czasach. Taka jest bowiem zasada panujących oraz ich pierwszych ministrów
2
, 

by lud wyczerpać, doprowadzić do ubóstwa i w ten sposób uczynić go bardziej uległym i 

niezdolnym do żadnych prób przeciwstawiania się władzy. 

To jest ich zasadą: umożliwiać dzierżawcom i poborcom podatkowym bogacenie się 

kosztem ludu po to, by ogołacać ich z kolei. Ci dzierżawcy i poborcy podatkowi są jak gąbka, 

którą władcy wyciskają pozwoliwszy jej przedtem nasiąknąć. To jest ich zasadą: poniżać i 

doprowadzać możnowładców do takiego stanu, by nie mogli im szkodzić. To jest ich zasadą: 

siać niezgodę i rozłam wśród swoich dygnitarzy, a także wśród swoich poddanych, by nie 

przyszło im na myśl sprzymierzyć się przeciw władzy. Osiągają swój cel nakładając na lud 

olbrzymie podatki i inne ciężary; w ten bowiem sposób bogacą się sami do woli, 

doprowadzając jednocześnie swoich poddanych do nędzy. Sieją zarazem wśród nich 

zamieszanie i rozłam. Mieszkańcy każdej parafii nienawidzą się nawzajem, kłócą i prowadzą 

zażarte spory w sprawie podziału podatków i ciężarów przypadających na każdego. Każdy z 

nich skarży się, że został nadmiernie obłożony podatkiem w porównaniu ze swoim sąsiadem, 

który jest odeń bogatszy, a podatek będzie płacił może mniejszy. Mieszkańcy każdej parafii, 

powiadam, żyją w ciągłej niezgodzie i prowadzą ustawiczne spory w tej sprawie, kłócą się, 

obrzucają się obelgami i przekleństwami i nie mogą wobec tego wystąpić przeciw swojemu 

królowi i jego ministrom, którzy przecież są jedynymi prawdziwymi sprawcami tych 

zamieszek i kłótni. Nie odważą się nawet narzekać otwarcie na króla i na jego ministrów, nie 

śmieliby więc wystąpić przeciw nim. Brak im rozumu czy odwagi, by się połączyć, by zrzucić 

za wspólną zgodą despotyczne jarzmo jednego człowieka, który rządzi nimi tak bezwzględnie 

i każe im znosić tyle nieszczęść, chętnie by się natomiast pozarzynali nawzajem, aby 

zaspokoić nienawiść i wrogość wzajemną. 

Ażeby królowie mogli za wszelką cenę wzbogacić się i być absolutnymi panami 

wszystkiego, biedny lud musi spełniać wszystko, czego odeń wymagają, oddać wszystko, 

czego zażądają, pod groźbą różnych surowych kar, jak zajęcie i sprzedaż mienia, więzienie i 

wszelkiego rodzaju przemoc. Toteż lud jęczy w okrutnej niewoli. Surowość zaś niezliczonych 

brutalnych i twardych poborców podatkowych powiększa jeszcze okrucieństwo jarzma oraz 
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wstrętnego i znienawidzonego rządu. Biedny lud musi znosić wszystkie szykany, 

złodziejstwa, oszustwa, sprzeniewierzenia, wszelkiego rodzaju niesprawiedliwości i przemoc 

ze strony tych ludzi zazwyczaj pysznych i bezczelnych. Najniższy urzędniczyna, najmniejszy 

poborca podatkowy, najnędzniejszy gryzipiórek, najlichszy łucznik, najpodlejszy 

przedstawiciel monopolu solnego czy tytoniowego dlatego, że jest na służbie królewskiej lub 

że zbiera dla króla podatki, udaje wielkiego pana uważając, iż ma prawo nękać, maltretować, 

uciskać i poniewierać biedny lud. Ponadto królowie nakładają ogromne podatki na każdy 

towar, ażeby ciągnąć zyski ze wszystkiego, co się sprzedaje i kupuje. Nakładają podatki na 

wino i mięso, na wódkę, piwo i oliwę, na wełnę, płótno i koronki, na pieprz, sól, papier, tytoń 

i wszelkie artykuły spożywcze. Ściągają opłaty za wjazd i wyjazd, za kontrolę i zapisy, za 

zawarcie związku małżeńskiego, chrzest i pogrzeb, ściągają opłaty od rzeźbionych ozdób na 

domach, od wygódek, od drzewa i lasów, od wody, niewiele brak, by kazali sobie płacić za 

wiatr i chmury. „Dajcie swobodę działania Ergastowi, powiada dość dowcipnie La Bruyère w 

swoich Charakterach, a zażąda opłat od wszystkich, którzy piją wodę z rzeki i chodzą po 

ziemi. Potrafi zamieniać na brzęczącą monetę wszystko łącznie z trzciną, sitowiem i 

pokrzywą”
1
. Chcąc prowadzić handel na ziemiach pozostających pod władzą królów i 

swobodnie się po nich poruszać, kupując i sprzedając lub przewożąc towary, trzeba mieć—

jak to jest powiedziane w Apokalipsie — cechę bestii, tj. pieczątkę dzierżawcy podatków i 

zezwolenie króla. Trzeba mieć zaświadczenia od jego ludzi, kwity, przepustki, listy ochronne, 

pozwolenia, paszporty i inne tego rodzaju dokumenty będące istotnie tym, co można by 

nazwać cechą bestii, to znaczy znakiem zezwolenia udzielonego przez tyrana. Ludziom, 

którzy mają nieszczęście bez tych dokumentów spotkać strażników czy urzędników owej 

bestii królewskiej lub wpaść w ich ręce, grozi ruina i zguba. Zostają bowiem natychmiast 

aresztowani, a towary ich, konie i wozy ulegają zajęciu i konfiskacie. Ponadto sprzedawców 

albo przewoźników tych towarów skazuje się na wielkie grzywny, więzienie, galery a 

niekiedy także na haniebną śmierć. Tak surowy jest zakaz handlu i swobodnego przewozu 

towarów, jak to już mówiłem, bez owej cechy albo znaku bestii: Et datum est Uli ut… ne quis 

possit emere aut vendere, nisi gai habet charakterem bestiae, aut nomen bestiae, aut 

nutnerum nominis eius
2
. 

Despotyzm królów francuskich, których naród jest nędzny i nieszczęśliwy
3
 

A jeśli tym królom przyjdzie ochota rozszerzyć granice swojego królestwa czy cesarstwa 

i prowadzić wojnę z sąsiadami, aby podbić ich państwa albo prowincje pod byle jakim 

pretekstem, dzieje się to zawsze kosztem życia i mienia biednego ludu. Zmuszają go bowiem, 

aby dawał im do ich wojska tyle ludzi, ile chcą, a biorą ich zarówno namową, jak i siłą tam, 

gdzie urzędnicy królewscy mogą ich nałapać. Każą, by dawał im również pieniądze i zapasy 

żywności na wyżywienie i utrzymanie oddziałów. Mimo to biedny lud wiejski jest ciągle 

narażony jeszcze na obelgi, zniewagi i gwałty ze strony tych bezczelnych żołnierzy, których 

ulubione zajęcie polega na łupieniu i rabowaniu wszystkiego, co spotkają na swojej drodze. 

Wdzierając się do nieprzyjacielskiego kraju wojska królewskie niszczą i pustoszą ogniem i 

mieczem całe prowincje. Takie są zazwyczaj skutki okrucieństwa książąt i królów ziemi, a 

szczególnie naszych ostatnich królów Francji. Żaden bowiem król nie posunął tak daleko 

władzy absolutnej i nie wtrącił swoich poddanych w taką nędzę i taką niewolę jak ci ostatni 

królowie. Żaden nie spowodował takiego rozlewu krwi, takiej rzezi wśród ludzi, żaden nie 

                                                 
1
  Les caraetkes, [rozdz. „O dobrodziejstwach losu"] 

2
 Objawienie Św. Jana Apostoła, 13. 17 [I uczyni ... żeby nikt nie mógł kupić ani sprzedać, jeno który ma cechę 

albo imię bestii, albo liczbę imienia jej.] 
3
 [Rozdział LV pełnego wydania Testamentu] 



wytoczył tylu łez wdowom i sierotom, żaden nie zniszczył i nie spustoszył tylu miast co król 

Ludwik XIV, przezwany wielkim bynajmniej nie dla swoich wielkich i chwalebnych czynów, 

skoro nie popełnił wcale czynów godnych takiej nazwy, lecz dla swoich zaiste wielkich 

niesprawiedliwości, wielkich kradzieży, wielkich rabunków, wielkich spustoszeń i wielkich 

rzezi, które działy się z jego rozkazu wszędzie, zarówno na lądzie, jak i na morzu. 

Oto co mówi o nim autor książki Duch Mazariniego: „Jestem w możności nic nie 

ukrywać, mówię prawdę, nikogo już się nie boję. Jeśli król Ludwik XIV został rzeczywiście 

przezwany wielkim, to cały świat przyzna, że do wielkości jego przyczyniło się odwołanie 

edyktów, łamanie obietnic, pogwałcenie przysiąg, które złożył na Ewangelię, aby tym łatwiej 

mógł oszukać tych, co z nim pertraktowali. Dotrzymywał bowiem skrupulatnie swoich 

obietnic i swojego królewskiego słowa tylko wówczas, kiedy leżało to w jego interesie. 

Zaiste, ciągnie dalej ów autor
1
, jeśli władca ten nosi przydomek wielkiego, to jedynie dlatego, 

że osłabił cesarstwo i Hiszpanię złamawszy traktaty, które z nimi zawarł. Jeśli władca ten jest 

wielki dlatego, że wytępił hugonotów w swoim królestwie, to uczynił to odwołując edykty, 

które w dniu swojej koronacji przysięgą zobowiązał się utrzymać, i odbierając przywileje, 

uroczyście nadane im przez niego samego i jego poprzedników w tylu królewskich 

oświadczeniach, którym ufając hugonoci mogli żyć w spokoju przez półtora wieku z górą. A 

wreszcie jeśli król ten jest wielki w swoim królestwie dzięki swojemu dowcipowi i 

przygodom miłosnym, to złamał on wiarę małżeńską. Pani de Maintenon, konkubina tego 

władcy, powiada dalej ten sam autor
2
, była porównywana do bogini Junony i nazwana przez 

pewnego pisarza miłośnicą Jowisza Burbońskiego. We wszystkich prowincjach francuskich 

rozlegają się jęki i skargi wywołane przez despotyzm. Bezprawie, kradzieże i rabunki, które 

się rozpanoszyły we Francji, doprowadziły wszystkich mieszkańców do żebractwa i zmusiły 

ich do wyprzedania się nawet z odzieży i zachowania ledwie koszuli. Wszyscy uciekają, 

szlachta porzuca swoje ziemie, chłopi porzucają swoją pracę, a mieszkańcy miast swoje 

rzemiosło. 

Francja, mówi jeszcze ten sam autor, jest w tej chwili zalana przez niezliczone mnóstwo 

poborców podatkowych oraz dzierżawców podatków, którzy obgryzają biedny lud aż do 

kości. Lękam się wobec tego, ciągnie dalej, by wreszcie król nie stracił swoich praw. Warto 

by poradzić mu, żeby na przyszłość nie wypowiadał tak bezpodstawnie wojen swoim 

sąsiadom, żeby nie łamał pokoju bez słusznego powodu ani nie zrywał zawieszenia broni 

przed terminem. W ten sposób uniknie trudności z zawarciem pokoju, jakie ma obecnie. 

Niech nie tyranizuje swego biednego narodu tak, jak to czyni obecnie, niech nie ucieka się 

ciągle do przemocy, aby zmusić go do dawania tego, czego nie ma, niech przeciwnie będzie 

dlań ojcem, miast zasypywać go coraz to nowymi ciężarami i podatkami. Niech da wszystkim 

godziwą swobodę. W przeciwnym bowiem razie można się spodziewać największych 

przewrotów w tym królestwie. Królowie, podobnie jak narody, mówi tenże autor, podlegają 

prawom, niesłusznie więc królowie Francji sądzą, iż są ponad prawem boskim i ludzkim. 

Widząc, że los mu sprzyja, król Ludwik XIV, powiada on dalej
3
, uwierzył z przyjemnością, 

że niebo go zesłało, by panował nad światem i rządził całą ziemią, i że na świecie jeden 

powinien być tylko monarcha, podobnie jak jedno jest słońce na firmamencie. Z tą też 

nadzieją król wziął sobie tę planetę za godło. Gdybym śmiał przemówić do króla, 

powiedziałbym mu chętnie to, co pewien pirat rzekł kiedyś do Aleksandra Wielkiego. 

Monarcha ten zarzucał piratowi, że żyje z grabieży. Ja jestem małym rabusiem, odpowiedział 

mu korsarz, ale ty jesteś wielkim; nie zadowalasz się bowiem królestwem, które dał ci Bóg, i 
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chcesz zagarnąć całą ziemię”
1
. 

„Nie ma nigdzie, powiada pewien cudzoziemski pisarz, istoty tak nikczemnej, biednej i 

godnej pogardy jak wieśniak francuski. Pracuje jedynie dla innych i z wielkim trudem zarabia 

na kawałek chleba dla siebie samego. 

Jednym słowem, powiada, wieśniacy francuscy są całkowicie niewolnikami tych, czyje' 

ziemie uprawiają lub dzierżawią
2
. Nie mniej niż opłaty publiczne i podatki gnębią ich ciężary 

prywatne nakładane na nich przez panów, nie licząc już tego, czego bezpodstawnie żąda od 

tych nieszczęśników duchowieństwo. Prześladowania te każą im pragnąć jakiegoś przewrotu 

w rządach, spodziewają się bowiem, że ulży to ich doli. Królowie francuscy, mówi ciągle ten 

sam autor
3
, przywłaszczyli sobie całą sól w królestwie i zmuszają swoich poddanych, by 

kupowali ją po cenie, którą sami wyznaczają. W tym celu postawili wszędzie swoich 

urzędników, którzy ją sprzedają, i to się nazywa gabelą. Postępują w ten sposób jak gdyby 

lękając się, aby poddani ich nie zepsuli się, nie zgnili żywcem. Każdy bowiem mieszkaniec 

musi kupić taką ilość soli, jaką mu wyznaczają urzędnicy królewscy. Z tego obowiązku 

zwolnili tylko kilka prowincji ze względu na rację stanu czy też na mocy specjalnych 

traktatów. Dochody, które król czerpie z soli, wynoszą rocznie około trzech milionów 

talarów, ponadto osiem milionów talarów czerpie z podatków, którymi obłożył artykuły 

spożywcze dostarczane przez chłopów, nie licząc poszczególnych podatków od mięsa, wina i 

innych towarów. Tymczasem, powiada ów autor, król traci dużą część swoich dochodów 

oddając egzekucję podatków w dzierżawę swoim poddanym albo zastawiając je podczas 

wojny, ażeby mieć gotówkę. Go najmniej trzydzieści, a obecnie może nawet przeszło 

czterdzieści tysięcy urzędników zajmuje się ściąganiem tych podatków. Pobory takiego 

mnóstwa ludzi uszczuplają dochody królewskie więcej niż o połowę. Toteż z osiemdziesięciu 

milionów talarów, które wyciska się corocznie z ludu, zaledwie trzydzieści milionów wpływa 

do skarbca królewskiego. Będziesz zdumiony, pisze ów autor do swojego wielkiego 

Muftiego, bezwstydem tych niewiernych i potępisz ich jednocześnie za despotyzm i 

niesprawiedliwość, z jaką uciskają, okradają i rujnują swoich żywicieli, nie po to, aby się 

wzbogacić, lecz aby wzbogacić także tłum żarłocznych gąsienic. Nie podobna bowiem 

nazwać inaczej tych wszystkich, którzy zajmują się egzekucją dochodów państwa. Inaczej 

mają się rzeczy, dodaje, w państwie tureckim, gdzie sprawiedliwość wzniosła swój tron, a 

ucisk nie śmiałby podnieść głowy”. Tak powiada ów autor. 

Pochodzenie podatków we Francji
4
 

Według słów autora Dziennika historycznego Filip przezwany Długim nałożył we Francji 

pierwszy podatek w wysokości grosza od korca soli. Filip Walezy podniósł ten podatek 

jeszcze o jeden grosz, Karol VI o dwa grosze, Ludwik XI doszedł do dwunastu groszy. Ale 

Franciszek I pod pretekstem potrzeb wojennych powiększył jeszcze tę opłatę do dwudziestu 

czterech groszy od worka. Od tamtych czasów aż do naszej epoki podatek ten jeszcze 

kilkakrotnie podnoszono przy różnych okazjach. Powtarzano wielokrotnie, dodaje ów autor, 

że opodatkowując sól na miejscu jej wydobycia i pozostawiając ludziom swobodę handlu 

solą, król miałby o wiele większe zyski, a jednocześnie zaoszczędziłby skarbowi państwa 

wydatków na utrzymanie niezliczonych urzędników, rządców i stróżów, którzy pochłaniają 

niemal połowę sumy otrzymywanej z tego podatku. 

Pierwsi królowie francuscy nie mieli ani posiadłości ziemskich, ani dochodów z 

                                                 
1
 Ibid., s. 74 

2
 Espion turc, t. VI, list 17 

3
 Ibid., t. II, list 34 

4
 [Rozdział LVI pełnego wydania Testamentu] 



podatków i soli. Zwoławszy Stany Królestwa ustalali wysokość wydatków potrzebnych 

zarówno na utrzymanie królewskiego dworu, jak i na koszty prowadzenia wojny. Obmyślali 

odpowiednie środki, by ściągnąć z dochodów swoich poddanych sumy, które wydawały im 

się dostateczne. Wstępując na tron Pepin przyłączył do korony wszystkie piękne posiadłości, 

które miał w Austrazji i gdzie indziej i które nazywano odtąd dobrami koronnymi. Królowie 

trzeciej dynastii
1
 znacznie powiększyli te dobra kosztem wolnych lenn, których było wówczas 

sporo skutkiem wojen o Ziemię Świętą. Inni królowie dodali jeszcze posiadłości, które 

należały do nich przed wstąpieniem na tron, jak na przykład Filip Walezy, Ludwik XII, 

Franciszek I i Henryk IV. Inni wreszcie powiększyli podatki od dochodu, od soli i inne 

niezliczone opłaty, które są tak wielkim ciężarem dla ludu. Mimo że pierwsze dobra koronne 

były znaczne, dochody z nich nie wystarczały jednak na zaspokojenie potrzeb państwa oraz 

na pokrycie wydatków wojennych. Toteż powstała konieczność ściągania z ludu pewnych 

dodatkowych sum, które nazwano tailles. Ściągano je początkowo tylko w wypadku 

nadzwyczajnej i nagłej potrzeby. Król Ludwik Święty nadał pierwszy tę nazwę opłatom, które 

nakładano na rodziny w wysokości zależnej od zebranego plonu. Karol VII ten nadzwyczajny 

podatek zamienił na zwykły, przeznaczając go na utrzymanie gwardii królewskiej, którą 

stworzył. Ściągał go zarówno w czasie wojny, jak i pokoju. Spowodowało to powstanie w 

całej Francji przeciw następcy Karola VII, Ludwikowi XI. Na czele powstania stanął książę 

du Berry, brat króla, oraz książęta Bretanii i Burgundii. Wystąpili oni pod pretekstem, że chcą 

ulżyć ludowi gnębionemu przez podatki, które z nadzwyczajnych i dobrowolnych, jakimi 

były dawniej, przeobraziły się w zwyczajne. Z tego powodu buntowi temu nadali bardzo 

okazałą nazwę wojny dla dobra publicznego. Ale król Ludwik XI potrafił z początku 

zaspokoić ambicje tych książąt, a następnie poróżniwszy ich ukarał każdego z osobna. Po 

ujarzmieniu zaś ich doprowadził do końca swoje przedsięwzięcie w dziedzinie podatków, 

które odtąd płacono bez oporu i bez zwoływania w tym celu Stanów, z wyjątkiem wszakże 

Langwedócji, Prowancji, Burgundii, Delfinatu i Bretanii, które z tego powodu noszą nazwę 

Pays d'Elat. 

Podatek dochodowy wprowadzony przez króla Henryka II w roku 1549 był przeznaczony 

na podwyższenie żołdu. Podatek zwany chlebem zimowym jest inną jeszcze opłatą, którą 

zaczęto pobierać przed kilku laty; podatek ten został tak nazwany, gdyż przeznaczony jest na 

wyżywienie żołnierzy na leżach zimowych. Opłacający go zwolnieni są od kwaterowania 

wojska podczas zimy. 

Według słów de Gommines'a król Karol VII był pierwszym królem, który mógł nakładać 

podatki według swojej fantazji, nie pytając o zgodę Stanów swojego królestwa. W ten spósób, 

powiada de Commines, zebrano wielkie środki na zagospodarowanie podbitych krajów oraz 

na opłacenie żołnierzy, którzy z braku żołdu żyli dotąd z rabunku. Możnowładcy francuscy 

zgodzili się na to wszystko w zamian za obietnicę pewnych uposażeń utworzonych z opłat, 

które ściągano z ich posiadłości. Lecz to, co się stało od tej pory, jak i to, co się jeszcze stanie, 

powiada Commines, jest ciężkim grzechem ciążącym na duszy Karola VII i jego następców. 

Zadał on swojemu królestwu okrutną ranę, która będzie długo krwawić, a obecnie krwawi 

bardziej niż kiedykolwiek i według wszelkiego prawdopodobieństwa będzie krwawiła coraz 

bardziej, jeśli się na nią nie znajdzie lekarstwa. Pod koniec życia Karol VII miał ogółem ze 

swojego królestwa milion osiemset tysięcy franków dochodu i utrzymywał około siedemnastu 

tysięcy zbrojnych głównie żołnierzy gwardii królewskiej. Oni w przykładnym porządku stali 

na straży prowincji jego państwa, przy czym na długo już przed śmiercią Karola VII przestali 

grasować po królestwie, co było wielką ulgą dla ludu. Król Ludwik XI miał pod koniec życia 

cztery miliony siedemset tysięcy franków dochodu i od czterech do pięciu tysięcy piechurów 

na żołdzie oraz ze dwadzieścia pięć tysięcy zbrojnych bez żołdu. Nic też dziwnego, powiada 
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Commines, jeśli niepokoiła go myśl, że niezbyt jest lubiany przez swoich poddanych, i bardzo 

się z tego powodu o siebie lękał. Nędza i ubóstwo ludu rzeczywiście już wtedy budziły litość. 

Król odbierał, mówi on dalej, biednym, by dawać tym, którym nic nie brakło. Stan, w jakim 

znajdujemy się obecnie, jest z pewnością jeszcze gorszy. Toteż jeśli już wówczas nędza i 

ubóstwo ludu budziły litość i współczucie, to obecnie powinny budzić je w jeszcze większym 

stopniu, gdyż bez porównania większe ciężary obarczają lud, który żyje w jeszcze 

straszliwszym ucisku niż w owych czasach, w roku 1164. Dochody króla przekroczyły już 

sześćdziesiąt trzy miliony, a obecnie są jeszcze większe, jak to zobaczymy niżej. 

Co powiada pewien autor o despotycznych rządach królów Francji
1
 

Oto co pewien autor minionego stulecia mówi o postępowaniu i despotycznych rządach 

ostatnich królów Francji. Należałoby, powiada on, dziwić się, że Francja wśród swoich 

zwycięstw proponuje zawarcie pokoju, gdyby historia jej królów nie uczyła nas na podstawie 

gorzkiego doświadczenia, że pokój sprzyjał jej podbojom nawet bardziej niż wojna. Nic też 

nie będzie w tym dziwnego, dodaje, jeśli jakiś francuski pisarz oświadczy kiedyś w tonie 

żartobliwym, że Francja drogą pokojowego zrywania traktatów dojdzie niebawem do 

powszechnej monarchii, ku której, jak widać, płynie z rozwiniętymi żaglami. Lecz najbardziej 

odrażające w jej postępowaniu jest to, że nie zadowalając się gwałceniem wszystkich 

traktatów, w podbojach nie cofa się przed najstraszniejszym okrucieństwem, jak gdyby 

wzniósłszy się ponad prawo boskie i ludzkie uważała, że wolno jej bezkarnie ulegać 

wszystkim odruchom wściekłości i popełniać wszelkie bezprawia, do których ją natchnie jej 

geniusz. Ogniem i mieczem pustoszone są kraje, do których zdołają wtargnąć jej wojska, a w 

swoim nieokiełzanym rozpasaniu żołdactwo francuskie nie cofa się przed żadnym 

świętokradztwem, nie ma żadnych względów dla wieku, płci, dla godności duchownych czy 

świeckich, żadnego szacunku dla poświęconych miejsc, nie oszczędza tego nawet, co jest 

najświętsze w religii. Tylko to ma szanse pozostania i przetrwania, co Francja może na pewno 

zachować dla siebie. A pokój, którego można spodziewać się od niej, to pokój, o jakim mówi 

Tacyt, pokój będący nieszczęśliwym następstwem całkowitego spustoszenia: auferre, 

trucidare, rapere falsis nominibus imperium atque ubi solitudinemfecerint,pacem apellant
2
. 

Zbyteczne byłoby, powiada ów pisarz, opowiadać tu szczegółowo o zniszczeniach i 

okrucieństwach, których się dopuszczają, gdyż należą one do niedawnej przeszłości i 

opowiadanie mogłoby dać o nich tylko bardzo słabe wyobrażenie… Nie idzie tutaj, powiada, 

o wykroczenia popełnione w ogniu walki, to się zdarza podczas wszystkich wojen. Rozkazy 

dworu były dokładne, generałowie musieli kierować ich wykonaniem, a jeśli niektórzy z nich 

cofnęli się przed niegodziwością zbrodni, zostali surowo ukarani dla przykładu. Świadczy to 

o wyraźnym zamiarze dokonywania na przyszłość podbojów według zasad narodów 

najbardziej barbarzyńskich. 

Nie będę się rozwodził, ciągnie dalej ów autor, nad szczegółami wszystkich nieprawości, 

nie będę opisywał wszystkich niesprawiedliwości i niegodziwości, gdyż inni uczynili to już 

przede mną. Wystarczy tu podkreślić, że bezprawie stało się tak powszechnym i 

uprawomocnionym stanem, że nikt w królestwie nie chciał wyłamywać się spód ogólnej 

reguły
3
. Juryści wyróżnili się potworną pomysłowością w pieniactwie i przemocy ukrytych 

pod słowami „zależność” i „zjednoczenie”. Zachowywali się przy tym tak dzielnie albo raczej 

tak bezczelnie, że przerobili wszystkie stare i nowe prawa, co po dziś dzień nosi nazwę 
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 [Rozdział LVII pełnego wydania Testamentu] 

2
 Agricola, 30. 7 [Rabują, zabijają, zagarniają władzę pod fałszywymi pozorami, a kiedy wszystko w pustynię 

zamienią, nazywają to pokojem.] 
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zdobyczy Parlamentu w Metz. Duchowieństwo posunęło się moim zdaniem jeszcze dalej. 

Chcąc bowiem zrobić cóś niezwykłego w swoim zakresie, dokonało z arcybiskupem Paryża 

na czele zamachu na prawa Stolicy Apostolskiej i Kościoła, składając je na ołtarzu próżności 

rządu. Żadnej innej zdobyczy nie można było się po nich spodziewać. Czegóż nie dałoby się 

tu jeszcze powiedzieć . o postępkach i gwałtach w owych czasach rozpasania i grabieży. 

Przyjaciół, sprzymierzeńców, wrogów — wszystkich traktowano jednakowo, a jeśli 

oszczędzono kogoś, to jedynie ze względu na napotykany opór lub strach przed zemstą. 

Przerażeniem napawa sama myśl o potwornym postępku z papieżem Innocentym II. Nie było 

nigdy prześladowań równie okrutnych i skandalicznych. Zbrodnia Ojca Świętego polegała na 

tym, że pomagał cesarzowi i jego sprzymierzeńcom w walce z niewiernymi. Do czegóż 

jednak nie posuwa się Francja, kiedy niekrępówana strachem, prawa swoje mierzy wielkością 

swojej potęgi; najlepiej da się to wyrazić tymi słowami Jórnandesa: Optat mundi generale 

habere servitium, causas proelii non reąuirit, sed ąuidąuid commiserit, koc pułat esse 

legitimum ambiłum suum, brachiis metitur superbiam, licentiam satiat, jus fasque contemnens 

hostem se exhibet natura cunctorum
1
. Taka jest, w kilku słowach, Francja i taką pozostanie, 

dopóki los będzie jej sprzyjał. Za panowania Ludwika XIII monarchia francuska zaczęła 

stawać się groźna dzięki swojej potędze i swoim podbojom… Warto dodać, że utrzymywała 

wówczas pięć wielkich korpusów wojskowych: po jednym we Włoszech, Niderlandach, 

Niemczech i Roussillónie oraz jeden wewnątrz królestwa, by poskramiać powstania 

wybuchające tam od czasu do czasu na skutek niespokojnego usposobienia księcia Orleanu… 

Do tych wydatków dodajmy sumy, które jako cenę przyjaźni należało regularnie wypłacać 

Szwecji, Holandii oraz różnym książętom niemieckim i włoskim
2
, koszta utrzymania 

znacznej floty na dwóch morzach, jak również pobory wypłacane nieskończonej mnogości 

wszelkich agentów i emisariuszy, utrzymywanych na wszystkich dworach, by wiedzieć 

dokładnie, co się tam dzieje… Wydatki te oraz wiele innych, które pomijam, ażeby uniknąć 

dłużyzny, wynosiły olbrzymie sumy. Mimo to państwo pokrywało je, chociaż dochody 

korony nie sięgały pięćdziesięciu milionów liwrów, a więc były o wiele mniejsze, niż są 

obecnie. Dopiero Colbert powiększył je za panowania Ludwika XIV do przeszło 

osiemdziesięciu milionów. Ponadto wielki chaos panował w administracji, którą 

uporządkowano również za tego ministra. Z czego można wnioskować, że wszystko stało się 

możliwe we Francji, odkąd królestwo zostało całkowicie uzależnione od samowoli i 

przemocy królów. 

Wówczas nawet wielmoże i książęta krwi tak dalece stracili wpływy, że należy już ich 

uważać jedynie za najznakomitszych niewolników dworu: nie mają bowiem żadnego udziału 

w rządach, żadnych przywilejów w prowincjach. I jedynie służalczością mogą zdobyć jakieś 

wyróżnienie…
3
 Pierwszy minister Ludwika XIII kardynał Richelieu, największy geniusz 

swoich czasów, postanowił doprowadzić monarchię do rozkwitu w polityce zagranicznej. 

Sądził, że ta właśnie niesforność charakteru narodowego, która tak długo hamowała postęp, 

pomoże mu osiągnąć zamierzony cel, o ile uda mu się skierować nań całą gwałtowność tego 

charakteru. Dlatego też stworzył program rządów zupełnie odmienny od poprzedniego. 

Richelieu zauważył, że ze wszystkich monarchii najmocniejsza i najbardziej trwała jest 

monarchia turecka, gdyż od początku swojego istnienia nie tylko terytorium swojego nigdy 

                                                 
1
 Liber rerum gestarum [Pragnie ujarzmić cały świat, nie szuka powodów do wojny, lecz uważa za swoją prawną 

zdobycz wszystko, co zdobędzie; wspaniałość mierzy siłą mięśni, nie zna hamulców dla rozwiązłości, gardząc 

prawem i słusznością występuje jako wróg wszystkich.] 
2
 Dochody korony francuskiej wynosiły za panowania Karola VII tylko milion osiemset tysięcy liwrów. Za 

panowania Ludwika XIII wynosiły one już pięćdziesiąt milionów liwrów, za Ludwika XIV zaś zostały jeszcze 

powiększone i przekroczyły osiemdziesiąt milionów dzięki sprytowi Colberta. Od tamtych czasów dochody te 

jeszcze znacznie wzrosły i wzrastają ciągle dzięki zręczności ministrów królewskich. 
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nie uszczupliła, ale nawet nie przestała go powiększać. Inne natomiast monarchie upadały na 

skutek zamiłowania do przepychu, rozluźnienia dyscypliny i ambicji możnowładców, od 

chwili kiedy wpadły w stan bezczynności lub musiały ulec przemocy nowego zdobywcy. 

Zapragnął więc oprzeć potęgę Francji na tych samych co państwo otomańskie zasadach. Nie 

chciał jednak, by stała się —jak tamto — państwem czysto wojskowym, gdyż naraziłaby się 

w ten sposób na zbyt wielkie niebezpieczeństwo a wypadek rebelii. Ponadto znaczyłoby to 

skazać na wygnanie kunszty, rzemiosło i handel, które miały być źródłem całego bogactwa. 

Richelieu zatrzymał się więc pośrodku: zajął mianowicie szlachtę i wszystkich ludzi 

bezczynnych wojną, a ludowi pozostawił te dziedziny, o których wyżej mówiłem… 

Powziąwszy ten plan zaczął uzależniać od niego wszystkie swoje posunięcia. Ściągnęło to na 

jego rządy niechęć
1
 ogółu oraz nienawiść możnowładców lękających się niewoli, która im 

wyraźnie zagrażała. Niemniej jednak kardynał Richelieu potrafił zawsze mieć po swojej 

stronie króla i dobro państwa. Pozwoliło mu to opierać się zawsze na autorytecie praw i 

władzy państwowej i podnieść autorytet państwa na takie wyżyny, że następcy jego nie mieli 

już wiele trudności z dokończeniem jego dzieła. W prowincjach ustanowiono wielkorządców, 

którzy w oparciu o dwór mieli skoncentrować w swoich rękach całą władzę cywilną i 

wojskową. We wszystkich zamkach i fortach ustanowiono namiestników królewskich 

mających dzielić władzę z gubernatorami i pełnomocnikami ministerstwa, którzy przy 

obsadzaniu wszystkich stanowisk byli faworyzowani ze szkodą dla pupilów szlachty i 

arystokracji. W końcu dobrodziejstw można było się spodziewać tylko od dworu, należało 

więc wyrzec się wszystkich więzów prywatnych, by całkowicie oddać się dworowi. 

Wszystkie te innowacje zadały śmiertelny cios przywilejom ludzi, którzy odgrywali dotąd 

najważniejszą rolę w państwie, ale z upadkiem swoich wpływów musieli stracić wszelkie 

znaczenie. Lecz władza absolutna już zapuściła korzenie i kiedy najzuchwalsi zostali ukarani, 

wszyscy musieli z konieczności ustąpić przemocy. Z tych zasadniczych powodów oraz z 

wielu innych, o których za długo byłoby tu mówić, w kraju zaszła gruntowna zmiana i 

Francja stała się za Ludwika XIII narzędziem służącym ambicji swoich królów, czego aż 

nazbyt dobitnie dowiodło panowanie Ludwika XIV. Najlepiej można osądzić tę zmianę przez 

omówienie znaczenia poszczególnych stanów w porównaniu z przeszłością. 

Niegdyś duchowieństwo, które było pierwszym stanem w państwie, cieszyło się 

szacunkiem wewnątrz kraju a sławą na zewnątrz, gdyż dygnitarze kościelni oddawali się 

nauce i cnocie, które uprawiali na uniwersytetach i w samotności. Uległo to zmianie, kiedy 

Franciszek I otrzymał na mocy konkordatu prawo mianowania najwyższych dostojników 

kościelnych w królestwie; niemniej jednak przez dłuższy czas nie nadużywano tego prawa 

zarówno dlatego, żeby nie dać papieżom powodów do skarg, jak i dlatego, że potrzebowano 

wówczas ludzi zdolnych i nieskazitelnych, których można by było przeciwstawić hugonotom. 

Lecz obecnie, kiedy wszystkie te względy nie wchodzą już w rachubę, kiedy łaska królewska 

zastępuje zasługi każdemu duchownemu, który pragnie się wybić, wszystkie prawa Kościoła 

zaprzedane są ambicji monarchy i przemocy tych, co dzierżą rządy. Dało się to zaobserwować 

na zgromadzeniu duchowieństwa
2
, które się odbyło w roku 1682. Kiedy szło o regalia, 

duchowieństwo nie broniło swoich praw przed zakusami dworu, chociaż powinno byłoby to 

uczynić ze względu zarówno na słuszność samej sprawy, jak i na własne interesy. Z 

tchórzostwa kler nie tylko odstąpił królowi te prawa, lecz nawet podpisał się pod aktem 

ubliżającym godności papieża, którego dwór chciał poniżyć. Najciekawsze zaś i 

najśmieszniejsze w tym sporze było to, że przed laty wypędzono tych doktorów Sorbony, 

którzy utrzymywali, że papież jest omylny, a tym razem ukarano w ten sam sposób innych za 

twierdzenie czegoś wręcz przeciwnego. Dowodzi to, że król zdobył przewagę zarówno w 
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sprawach duchownych, jak świeckich, i że wszystko zależy teraz od jego widzimisię, które 

stało się prawem państwowym. 

Najjaskrawszym objawem ogólnego zepsucia jest to, że duchowieństwo używa obecnie 

wszystkich swoich prerogatyw kościelnych, aby uprawomocnić przemoc władzy 

państwowej
1
. Prałaci usprawiedliwiają zdzierstwa popełniane w prowincjach to względami 

religijnymi, to znów koniecznością publiczną. Kaznodzieje świeccy i zakonni niepostrzeżenie 

przeplatają w swoich kazaniach chwałę króla i słowo boże. Profesorowie prawa i teologii 

uciekają się do najwymyślniejszych kruczków, aby usprawiedliwić akty przemocy 

królewskiej i dostosować do nich wszystkie prawa boskie i ludzkie. Tego rodzaju 

sprzedajnością bowiem zdobywa się łaskę dworu. I najpodlejsza, częstokroć nawet 

najbardziej zbrodnicza sprzedajność uchodzi tam za prawdziwą zasługę. 

Szlachta, która jest drugim członem, czyli drugim stanem w państwie, odgrywała również 

bardzo ważną rolę zarówno dzięki swoim przywilejom, które były związane z posiadłościami 

ziemskimi, jak i dzięki względom, którymi się cieszyła na dworze. Lecz obecnie, kiedy zarząd 

prowincji znalazł się w rękach wielkorządców, a władza państwowa opanowała wszystko, nie 

ma nic bardziej uległego i służalczego* od szlachty, której jedynym ratunkiem jest służba 

królowi. Wielkorządcy, te łasice prowincji, potrafili wypłoszyć szlachtę z jej siedzib 

wiejskich. Nie szczędzili żadnych, najbardziej nawet ubliżających prześladowań, by zmusić ją 

do służby. Nie przeoczyli żadnego szlachcica, który posiadał niewielki bodaj majątek. Ażeby 

pozyskać ich względy, musiał zależnie od swoich środków wystawić pułk albo kompanię. I 

biada temu, kto usiłował od tego się uchylić, by żyć w spokoju. Szczuto chłopów na takiego 

pana, skazywano go na grzywny i haniebne odszkodowania, kwestionowano mu ciągle jego 

tytuły i przywileje. Jeśli zaś odwoływał się do dworu skarżąc się na prześladowania, nie 

znajdował tam żadnego poparcia i po niepotrzebnych wydatkach i zabiegach bywał odsyłany 

z kwitkiem po pierwszej rozprawie. Na skutek przemocy i prześladowań cała szlachta rzuciła 

się na rzemiosło wojenne; wydatki, którymi się w związku z tym obciąża, zrujnowały 

wszystkich szlachciców tak dalece, że utrzymują się już tylko z urzędów i uposażeń. 

Nie warto mówić tutaj o ucisku, w jakim żyje lud, gdyż jest to rzecz powszechnie znana. 

Wystarczy powiedzieć, iż bezprawia tego panowania tak dalece wyczerpały gój że niewiele 

mu pozostaje na nędzną egzystencję. Lecz z nędzy ludu właśnie rośnie zewnętrzna potęga 

monarchii. Nędza ta dostarcza środków na zbrojenia lądowe i morskie, które osiągnęły 

nieznane dotąd rozmiary. Nędza dodaje bodźca pracowitości biednych ludzi i skierowuje ich 

do handlu lub manufaktur, dzięki którym do Francji napływają bogactwa z obcych krajów
2
. 

Warto przy tej okazji podkreślić, że Parlament był dawniej pośrednikiem między królem a 

ludem i łagodnie godząc władzę jednego z posłuszeństwem drugiego umiał mądrze utrzymać 

przywileje i wolności w królestwie. Instytucja ta
3
, powiadam, która w minionych wiekach 

zyskała dzięki swojej sprawiedliwości i nieskazitelności podziw narodów sąsiednich, obecnie 

jest tylko płatnym urzędem dworskim, służącym do legalizowania jego niesprawiedliwości i 

zdzierstw. Można byłoby mu jeszcze darować tę służalczą wyrozumiałość w czasach, kiedy 

wszelki sprzeciw stał się niebezpieczny, gdyby zachował swoją dawną niezależność w 

sprawowaniu sprawiedliwości, ale tak nie jest. Odnosi się wrażenie, że sąd stał się skałą, o 

którą rozbija się sprawiedliwość naturalna
4
 wydana na pastwę kruczków i formalności albo 

raczej, że sąd jest teatrum publicznym, gdzie intrygi, łaska dworu i osobiste interesy 

naigrawają się bezkarnie ze sprawiedliwości i prawa. Jednym słowem, ta niegdyś tak 

czcigodna instytucja stała się marnym cieniem samej siebie i z dawnych czasów zachowała 
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jedynie nazwę, togę i biret. 

Wszystkie te zmiany dowodzą aż nadto, że porządek naturalny został całkowicie 

odwrócony w królestwie i że Francja sama padła pierwsza ofiarą ambicji swoich królów. 

Wszystko bowiem stwarza pozory chwały, ale chwała ta jest udziałem monarchy i służy do 

coraz większego obciążania łańcuchów, w który eh jęczy kraj za panowania ostatnich królów. 

Toteż należy się dziwić, że Francuzi, którzy uważają się za najbardziej ucywilizowany i 

oświecony naród na świecie, mogli tak długo ulegać złudzeniom i obecnie przekonawszy się 

na własnej skórze, własnym doświadczeniem, że zewnętrzna pomyślność monarchii 

powiększa tylko ich ucisk, nie usiłują wykorzystać tej wojny dla własnego wyzwolenia. Już 

samo porównanie warunków, w jakich żyją, z warunkami życia sąsiadów powinno by ich do 

tego zachęcić. Ponadto nie ulega wątpliwości, że mieliby szczęśliwsze życie i większe 

znaczenie na dworze, gdyby zdołali odzyskać swoją dawną wolność. Należałoby dodać 

jeszcze, że ograniczenie władzy królewskiej ograniczyłoby także niesprawiedliwości i gwałty 

w sprawach państwowych i religijnych. po cóż jednak mówić ślepym o kolorach? Francuzi od 

dawna zżyli się z niewolą, kaprys królewski stał się dla nich najwyższym prawem i byłoby w 

ich pojęciu swego rodzaju świętokradztwem nie poświęcać mu majątku, życia, honoru i 

sumienia. I jeśli Liwiusz ma rację twierdząc, że jedynym prawem barbarzyńców są rozkazy 

ich panów, to można dziś powiedzieć, że nie masz narodu bardziej barbarzyńskiego niż naród 

francuski. Niech więc Francja jęczy pod brzemieniem, które ją przygniata, niech ginie nawet, 

jeśli trzeba. Takim drobiazgiem rząd jej się nie wzruszy. Sława króla wymaga podboju 

wszystkich państw europejskich, obowiązkiem więc jego poddanych jest służyć tej ambicji 

nie zastanawiając się wcale, czy wojny, które monarcha prowadzi, są słuszne czy niesłuszne. 

Wojny to rabunek, ruina, poświecenia; Francuzi są gotowi na wszystko, żeby się na wojnie 

wyróżnić, cieszą się z własnych nieszczęść, byleby mogli być narzędziem nieszczęścia 

swoich sąsiadów. Na podobnych zasadach wzrastała zawsze monarchia turecka. Ta jednak 

między tymi państwami istnieje różnica, że rząd francuski
1
 odrzucił tę swego rodzaju 

uczciwość, której tam przestrzegano, tworząc na swój użytek nową moralność i nową 

jurysdykcję wyzwalającą z wszelkich hamulców. Tak że obecnie wszystko sprzyja 

niesprawiedliwości, przemocy i bezprawiu. 

Dzięki wszystkim tym pięknym zasadom Francja osiągnęła pod tymi rządami taką 

potęgę, dzięki nim również nic nie zahamuje jej wzrostu, chyba że w tej wojnie zostaną 

dokonane ostatnie wysiłki, by ją osłabić… Odnosi się wrażenie, że Francja zadała wszystkim 

ościennym monarchom wolno działającej trucizny, która uśpiła ich w obliczu zagrażającego 

niebezpieczeństwa… albo, że zadowoleni z obecnego spokoju spodziewają się od niej łaski 

Polifema, która to łaska na tym polega, że będą pożarci ostatni. Tymczasem nie należy się 

łudzić: niebezpieczeństwo nie jest może wcale tak dalekie, jak to sobie oni wyobrażają… 

Przypuśćmy jednak, że Francja zobowiąże się przyszłym traktatem, iż nie przyjdzie Turkom z 

żadną bezpośrednią ani pośrednią pomocą. Jakie zaufanie można mieć do takiego 

zobowiązania, skoro ona jest w stanie, a uważa, że ma nawet prawo, nie dotrzymać żadnego 

traktatu?
2
 Francja oszukała Hiszpanię czyniąc jej zupełnie podobne obietnice w traktacie 

zawartym w Vervins oraz w traktacie pirenejskim. Nie omieszka postąpić tak samo z 

cesarzem zawierając obecny traktat. 

Trzeba było dopiero, aby Francja przekonała wszystkich sprzymierzeńców o 

niegodziwości swoich zasad, aby doznali oni wszyscy razem i każdy z osobna tysiąca 

zgubnych następstw tej niegodziwości, trzeba było dopiero wspólnego niebezpieczeństwa, 

aby połączyła ich nieodparta potrzeba obrony. Dopiero kiedy to mocarstwo napadło z lekkim 

sercem na jednych i zagroziło innym po czterdziestu latach niesprawiedliwości, przemocy i 
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bezprawia, dopiero wtedy powstała nareszcie tak słuszna i tak konieczna liga. Już sama 

sprawiedliwość domaga się odwetu za wszystkie pożary, świętokradztwa i potworne 

zbrodnie, którymi Francja pustoszyła w czasie wojen piękne prowincje niemieckie, dokąd 

wdarły się jej wojska; już sama sprawiedliwość domaga się, aby wdała się w to cała Europa i 

we wspólnym interesie dla ostrzeżenia dała potomności surowy przykład. Cóż! Francja mogła 

zachęcić Turków do podboju Węgier i Cesarstwa, a potem wobec powodzenia, które niestety 

przypadło Turkom w udziale, podsycać ich nadzieje największym, jakie kiedykolwiek się 

zdarzyło, wiarołomstwem. Mogła, powiadam
1
, poza niegodziwym przymierzem i haniebnym 

wiarołomstwem posunąć się także do tego, by w perzynę obrócić miasta, kościoły, 

miasteczka, pałace, zamki, jednym słowem wszystko, co się znalazło na drodze szaleństwa 

podpalaczy. Mogła wydać na pastwę płomieni mężczyzn, kobiety i dzieci, zbezcześcić 

świątynie niezliczoną mnogością świętokradztw i okrucieństw i szczycić się, że tak powiem, 

obaleniem wszystkich praw boskich i ludzkich. Tak, mogła popełnić wszystkie te, potworne 

występki z premedytacją w kraju, gdzie nie napotkała żadnego oporu, i Europa nie 

zjednoczyła się, aby wymierzyć „jej przykładną karę. 

Przeciwnie, trzeba było jeszcze, aby zagrażała jednym, napadała na drugich, jak gdyby 

drwiąc z ich obojętności. I po tym wszystkim, w dodatku u schyłku jej powodzenia, 

tchórzliwie zgodzić się na zawarcie pokoju na takich warunkach, jakie jej się spodoba 

dyktować? Trudno będzie w to uwierzyć przyszłym pokoleniom! Lecz jeśli ktoś powinien 

żywić słuszne pragnienie odwetu, to niewątpliwie wszyscy książęta Cesarstwa w ogóle, jako 

potomkowie tych wielkich cesarzy, których prochy i grobowce zostały tak niegodziwie 

zbezczeszczone w Spirze. Niewielu tylko tych książąt z nich się nie wywodzi. Toteż należy 

mieć nadzieję, że po tak okropnej i haniebnej profanacji krew zawrze im w żyłach za sprawą 

samej natury; z czego można wnosić, że nie złożą broni, nim nie dopełnią zemsty
2
 i nie 

zadośćuczynią zarazem swoim obowiązkom wobec rodu, ojczyzny i chwały Cesarstwa, którą 

tak bardzo sponiewierano w danym wypadku. Itd. 

Wszystko, co tu powiedziałem o despotycznych rządach książąt i królów ziemi, 

zwłaszcza zaś ostatnich królów Francji, dowodzi jak najwyraźniej, że są to tyrani, którzy 

nadużywają swojej potęgi i władzy, chociaż potęga ta i władza zostały im dane po to, by 

mądrze, sprawiedliwie i uczciwie rządzili ludami, strzegąc pokoju. Nie ludy, jak bardzo 

słusznie powiada Dumoulin, są dla monarchów, lecz monarchowie są dla ludów i ma się 

prawo nazywać ich sługami ogółu. Ludy istniały na świecie, zanim byli monarchowie. 

Obowiązkiem monarchy jest pracą własną stworzyć ludowi warunki do odpoczynku, 

zapewnić mu bezpieczeństwo za cenę własnych niebezpieczeństw, a czuwaniem własnym 

umożliwić poddanym spokojny sen. Jednym słowem, powiada ten autor, władca wyrzekł się 

samego siebie, kiedy oddał się w służbę państwu. Monarchowie powinni kochać swoich 

poddanych, podobnie jak ojcowie powinni kochać swoje dzieci. Lecz tyran postępuje zupełnie 

inaczej: poddanych swoich traktuje jak niewolników. Dobry król umie wzbudzić miłość, tyran 

wzbudza strach. Dobry król naraża się dla ocalenia swego narodu, lecz tyran poświęca cały 

swój lud własnej pysze, ambicji, pragnieniu zemsty. Pozbawiać biedny lud słodyczy życia, 

wydzierać mu z rąk chleb, który uprawia w trudzie i znoju, czynić mu życie nędznym i 

pełnym nieszczęść, wyrywać mu z piersi jęk skargi — okrutne to jest zaiste i wstrętne. Nie 

godzi się to z tytułem i godnością królów i książąt. Wszędzie powinno to przynosić im wstyd, 

hańbę i potępienie. Dobry król poddaje się prawom, lecz tyran żąda, by mu wszystko było 

wolno. Aleksander i Cezar, dwaj najwięksi władcy i wodzowie, o jakich mówi historia, byli 

dwoma podpalaczami, dwoma niszczycielskimi potokami, quisque suum populatus iter
3
. Bóg, 
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powiada pewien autor, posługuje się złymi monarchami jak katami i siepaczami, aby ukarać 

prowincje i królestwa, którymi rządzą. Lecz posłużywszy się nimi jak rózgami swego gniewu 

wrzuca ich do ognia. Jest o tym mowa w życiu św. Antoniego pod datą 2 maja. Cesarz Antoni 

Dobroduszny mówił, że wolałby uratować życie jednemu ze swoich poddanych niż zabić 

tysiąc swoich nieprzyjaciół. Król Ludwik XIV nie miał tego usposobienia i wolałby z 

pewnością poświęcić tysiąc swoich poddanych niż przebaczyć jednemu wrogowi. Dobro 

państwa, powiedział kardynał Richelieu, jest celem, który sam Bóg wskazał wszystkim 

królom wkładając im koronę na głowę. Nic nie może być dla nich ważniejszego. Dobro 

państwa jest bowiem tym celem, do którego powinny zmierzać wszystkie ich czyny. Cesarz 

Trajan wręczając miecz pierwszemu pretorowi Cesarstwa powiedział te piękne i pamiętne 

słowa, godne wielkości i wspaniałomyślności wielkiego monarchy: „Kiedy będę wymierzał 

sprawiedliwość, używaj tego miecza dla poparcia mojej władzy, ale jeśli się stanę tyranem, 

zwróć go przeciw mnie”. „Rzecz to nieludzka, powiada Mentor do Telemacha, wyrywać z rąk 

ludu dla niegodziwych i ambitnych planów słodkie plony ziemi, które zawdzięcza on hojności 

przyrody oraz pracy w pocie czoła. Sama natura czerpałaby ze swojego żyznego łona 

wszystko, co trzeba nieskończonej mnogości ludzi umiarkowanych i pracowitych. Lecz 

pycha, gnuśność i nieróbstwo niektórych sprawia, że tylu innych musi żyć w potwornej 

biedzie i nędzy…. Władcy chciwi i pozbawieni przezorności nękają podatkami tych swoich 

poddanych, którzy najgorliwiej i najstaranniej gospodarują swoimi dobrami, gdyż 

spodziewają się, że uiszczą je szybciej od innych. Jednocześnie mniejsze podatki nakładają na 

tych, których lenistwo jest przyczyną nędzy. Odwróćcie, powiada, ten zły system, który godzi 

w uczciwych, a wynagradza zło i popiera niedbalstwo równie zgubne dla władzy królewskiej, 

jak i dla całego państwa. Nakładajcie podatki, grzywny, a nawet, jeśli zajdzie potrzeba, mówi 

Mentor, inne surowe kary na tych, którzy zaniedbują swoje pola, tak jakbyście ukarali 

żołnierzy, gdyby porzucili podczas wojny swój posterunek. Pomóżcie i ulżyjcie ludziom 

obarczonym dużą rodziną. Powiększcie im odpowiednio obszar uprawianej ziemi. Wówczas 

zawód rolnika, wyzwolony z krzywdy, nie będzie już w pogardzie. Pług odzyska cześć w 

rękach, które zwyciężyły nieprzyjaciół ojczyzny. Uprawianie dziedzictwa przodków w 

okresie szczęśliwego pokoju będzie nie mniej pięknym zajęciem niż obrona go podczas 

zamętu wojny. Pola znów pokryją się kwieciem, Ceres włoży wieniec ze złotych kłosów, 

Bachus ugniatając stopami winogrona będzie wyciskał potoki słodszego od nektaru wina, 

które popłynie po stokach górskich. Głębokie doliny będą rozbrzmiewały muzyką fujarek 

pasterskich opiewających nad jasnymi strumieniami trudy i rozkosze życia, a wesołe stada 

będą się pasły na ukwieconej hali nie lękając się wilka. Czyż nie będziesz szczęśliwy, o 

Idomeneuszu, pyta Mentor, że stałeś się źródłem takiego dobra i że pod osłoną twego imienia 

tyle ludzi będzie żyło w rozkosznym spokoju? Czyż taka chwała nie jest milsza od tej, którą 

się zdobywa pustosząc ziemię i szerząc wszędzie — tak we własnym kraju pośród zwycięstw, 

jak i w krajach podbitych — rzeź, niepokój, strach, ból, przygnębienie, okrutny głód i 

rozpacz! Jakże szczęśliwy jest król miłujący bogów i wielkoduszny na tyle, by dążyć do 

uszczęśliwienia całego narodu a z panowania swojego uczynić uroczy wzór dla przyszłych 

pokoleń. Ziemia nie tylko nie będzie bronić się przed jego potęgą, ale rzuci mu się do stóp z 

błagalną prośbą, by nad nią panował. Lecz żyjąc w tak wielkim dostatku, powiesz mi, lud 

przeciwko mnie obróci swoją siłę i powstanie. — Nie lękaj się — powiada mądry Mentor — 

to pretekst podsuwany przez pochlebców rozrzutnym władcom, którzy chcą nękać lud 

podatkami… Cóż to za ohydna zasada rządzenia — widzieć bezpieczeństwo własne jedynie 

w ucisku ludu, nie wychowywać go, nie uczyć go cnoty, nie starać się nigdy o miłość ludu, 

który doprowadzony terrorem do rozpaczy staje wobec potwornej konieczności wyboru: 

nigdy nie odetchnąć swobodnie lub zrzucić jarzmo waszej tyranii! Cóż to za panowanie? 

Czyż ta droga prowadzi do sławy? Trzeba pamiętać, że w tych krajach, gdzie władza 

monarsza jest absolutna, monarchowie są najmniej potężni. Zagarniając dla siebie rujnują 



wszystko, stają się wyłącznymi właścicielami całego państwa, ale państwo natychmiast 

upada, pola leżą odłogiem, wsie pustoszeją, miasta z dnia na dzień się wyludniają, handel 

zanika. Władca nie może być władcą sam w sobie, jest władcą tylko dzięki swojemu 

narodowi. Unicestwiając lud, z którego czerpie wszystkie swoje bogactwa i całą swoją 

potęgę, niepostrzeżenie unicestwia także samego siebie. Władza absolutna zamienia każdego 

poddanego w niewolnika. Lud udaje uwielbienie i drży na każde ściągnięcie brwi 

królewskich. Ale niech tylko nastąpi najmniejszy przewrót, a ta potworna potęga będąca 

nadużyciem władcy nie zdoła się ostać. Nie znajdzie najmniejszego oparcia w sercu ludu. 

Znużyła i zniechęciła wszystkie stany w państwie. Wszyscy, niezależnie do jakiego stanu 

należą, z jednakową żarliwością pragną zmiany. Od pierwszego zadanego mu ciosu bożek 

spada i zostaje stratowany.”
1
 Jeśli król w okresie swojej czczej pomyślności nie znajdował 

żadnego człowieka, który by ośmielił się powiedzieć mu prawdę, nie znajdzie w nieszczęściu 

żadnego człowieka, który by raczył go usprawiedliwiać i obronić przed wrogami. 

Żaden król nie ma prawa tyranizować swoich ludów ani nakładać na nie samowolnie 

żadnego podatku bez zgody Stanów
2
 

Żaden król ani pan ziemi, powiada Commines, nie ma prawa poza granicami swojej 

posiadłości nałożyć bodaj grosza podatku na swoich poddanych bez przyzwolenia i zgody 

tych, którzy mają płacić. Czyniąc tak bowiem ucieka się do tyranii i przemocy. Można by na 

to odpowiedzieć, dodaje, że zdarzają się chwile, kiedy nie można czekać na Zgromadzenie, 

gdyż trwałoby to za długo. Rozpoczęcie i prowadzenie wojny, odpowiada sam na to, nie 

wymaga zbytniego pośpiechu i ma się zawsze dosyć czasu, kiedy zachodzi potrzeba. 

Stanąwszy na czele państwa Pertynaks otoczył wielką troską swoich poddanych, zwolnił lud z 

podatków, które tyrania nałożyła na wszystkie prowincje Cesarstwa pobierając opłaty za 

przejazd przez bramy, mosty, miasta i rzeki, i w ten sposób przyczynił się do rozkwitu handlu 

oraz przywrócił wszędzie dawne swobody republikańskie. Rozdał także wszystkie ziemie 

leżące odłogiem, nawet jeśli należały do możnowładców, pod warunkiem uprawiania ich. 

Ażeby zachęcić wszystkich do pracy na roli, poza wieczystym nadaniem ziem tym, którzy je 

uprawiali, zwolnił ich na przeciąg dziesięciu lat od wszelkich podatków i ciężarów. 

Cesarz Marek Aureli
3
 dał piękny dowód swojej dobroci, kiedy wyczerpawszy finanse 

państwowe w długiej i nużącej wojnie, którą prowadził z Alamanami, nie zgodził się na 

obłożenie nadzwyczajnym podatkiem żadnej prowincji Cesarstwa. Kazał natomiast, 

potrzebując pieniędzy, wystawić na placu Trajana i sprzedać z licytacji ozdoby cesarskie, 

piękne wazy złote, srebrne i kryształowe, drogie kamienie i wspaniałe stoły, które znalazł 

wśród swoich mebli albo w komnatach Hadriana. A zebrał z tego tak pokaźną sumę, że miał 

czym pokryć wydatki nieuniknione w tak wielkim przedsięwzięciu. Z czasem zaś wyraził 

nawet gotowość zwrócenia pieniędzy tym, którzy owe rzeczy nabyli, jeżeliby chcieli je oddać. 

Nie zmuszał jednak bynajmniej do tego obywateli, którzy pragnęli nabyte rzeczy zatrzymać. 

Z niczym podobnym nie spotykamy się w historii ostatnich naszych królów. Dalecy byli 

zaiste od popełniania tak pięknych czynów. Pewien cesarz turecki żałując na łożu śmierci, że 

nałożył niedawno na swoich poddanych nowy podatek, w testamencie polecił go znieść. Cóż 

wobec tego wszystkiego powinien by uczynić monarcha chrześcijański, który, jak powiada 

d'Argenton, nie posiada żadnej uzasadnionej rozumowo władzy upoważniającej go do 

nakładania jakichkolwiek ciężarów na swoich poddanych bez zgody i zezwolenia swojego 

ludu? 
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Co mówią na ten temat pochlebcy królów i książąt
1
 

Lecz pochlebcy wmawiają dzisiaj w królów, że mają bezwzględne prawo do absolutnej 

władzy nad całą ziemią. Wmawiają w nich, że są jedynymi panami swojego królestwa, że 

mają nieograniczone prawo zawierać przymierza z obcymi monarchami i państwami, 

wypowiadać wojnę i podpisywać pokój, że tylko oni są władni tolerować ciężary i nakładać 

podatki, jak im się żywnie podoba, oraz wydawać według własnego widzimisię prawa, edykty 

i rozporządzenia, które z tego właśnie powodu kończą się zazwyczaj tymi bezwzględnymi 

słowami: taka jest bowiem nasza wola: sic volo, sic jubeo, stat pro ratione yoluntas. 

Ci sami pochlebcy starają się ich przekonać, że we wszystkich reformach, które doradzają 

im mądrzy mentorowie, kryje się niebezpieczeństwo i przesada. Biorą ich na lep własnych ich 

interesów. Jeśli zapewnicie ludowi dostatek, powiadają im, przestanie pracować, wbije się w 

dumę, stanie się krnąbrny i zawsze będzie gotów do buntu. Tylko nędza i słabość mogą go 

utrzymać w uległości. Tak więc chcąc ulżyć doli ludu, utrzymują pochlebcy królewscy, 

osłabiacie potęgę królewską i tym samym wyrządzacie ludowi niepowetowaną krzywdę. W 

jego własnym bowiem interesie leży, by trzymano go krótko. 

Mądry Mentor zwykł był odpowiadać na to wszystko: „Cóż, czyż nie można utrzymać 

ludu w uległości nie morząc go głodem? Cóż za okrucieństwo! Cóż za bezwzględna polityka! 

Ileż znamy ludów łagodnie traktowanych, które są bardzo oddane swoim monarchom! 

Przyczyny buntów należy szukać w niezaspokojonej żądzy władzy możnowładców, jeśli 

pozostawiono im zbyt wiele swobody i dopuszczono do nieograniczonego wzrostu ich 

posiadłości. Źródłem buntów jest istnienie takiego mnóstwa wielkich i małych pasożytów 

żyjących gnuśnym, wspaniałym i próżniaczym życiem. Źródłem buntów jest nadmierna 

liczba ludzi, którzy poświęcili się wojnie zarzucając wszystkie inne pożyteczne zajęcia tak 

potrzebne w czasach pokojowych. Źródłem buntów jest wreszcie rozpacz źle traktowanego 

ludu oraz okrucieństwo i wyniosłość królów, ich gnuśność, która odbierając im zdolność 

czuwania nad całym państwem nie pozwala zażegnać zamieszek. Takie, powiada Mentor, są 

przyczyny zamieszek. Nie wywołuje ich chleb, który wolno rolnikom spożywać w spokoju, 

gdy zarobili nań w pocie czoła.”
2
 Kiedy lud ugina się pod ciężarem nadmiernych podatków 

nałożonych przez chciwych i pysznych monarchów, którzy wyciskają zeń w sposób nieludzki 

ostatnie grosze, istnieje zawsze niebezpieczeństwo buntu. Jeżeli zrobimy rachunek, okaże się, 

że czterdziestu pięciu cesarzy greckich, czyli połowa ogólnej ich liczby, umarło śmiercią 

gwałtowną; była to godna zapłata za ich pychę i despotyzm. Jedenastu z tych cesarzy albo 

członkom ich rodzin wyłupiono oczy a sześciu obcięto nos! Wygląda na to, że Seneka co 

nieco usprawiedliwia tyranię monarchów swoich czasów. „Ale jestem pewien, powiada 

Montaigne, że nieszczerze potępia szlachetnych zabójców Cezara”
3
. Nie tyle oburzają go 

dzikusi, którzy pieką i zjadają ciała umarłych, ile ci, którzy męczą i prześladują ludzi za 

życia; toteż uważa, że gorsi są od tych, którzy zjadają nieżywych
4
. 

Ludy, jak to zostało powiedziane w Przygodach Telemacha, unieszczęśliwia ambicja 

królów, ich zamiłowanie do przepychu i krótkowzroczność. Ludy bowiem cierpią zazwyczaj 

jedynie z winy królów, którzy przecież powinni nieustannie strzec je przed cierpieniem. 

Delirant reges, plectuntur Achivi
5
. Król istnieje po to, by dbał o swój lud, podobnie jak 

pasterz o swoją trzodę a ojciec o swoją rodzinę. Ma on nie tyle władczo rozkazywać ludziom, 

ile mądrze nimi rządzić. Sam kardynał Richelieu wreszcie, mimo że był pochlebcą i 
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bałwochwalcą wielkości Ludwika XIII…, musiał przyznać w swoich Rozmyślaniach 

politycznych, że król dopuszczał się wielkiego przewinienia w stosunku do swojego państwa, 

jeśli we wszystkich swoich czynach miał bardziej na względzie zadowolenie kilku 

poszczególnych osób niż dobro ogółu. Dobrzy władcy, powiada on, zawsze przekładali 

interesy państwa nad interesy swoich ojców i dzieci. Tacy monarchowie powinni 

rzeczywiście tak dbać o dobro państwa, by nie mieć żadnych względów dla swoich bliskich, 

jeśli ci pragną czegoś z jego uszczerbkiem. Dobro obywatelskie, które jest celem władców, to 

nic innego jak dobro całego w ogóle narodu. Król, powiada Richelieu, nie jest godzien 

korony, jeśli pozwala na bezkarny ucisk swoich poddanych. Bóg powierzył mu miecz 

sprawiedliwością by trzymał lud w posłuszeństwie i bronił go przed krzywdą. Właściwością 

poszczególnych ludzi jest dbać o własne interesy, ale zadaniem króla jest mieć zawsze na 

względzie wyłącznie dobro publiczne. Ucisk biednego ludu, dodaje, jest zbrodnią wołającą o 

pomstę do nieba. Lud, chociaż brak mu darów fortuny, ma tę przewagę nad bogaczami, że 

Bóg przyznaje się doń i uważa jego synów za części swojego ciała. Dlatego też uważając 

gwałt zadany ludowi za obrazę bóstwa, nie chce, by pozostał bezkarny. Użycza królom dość 

potęgi, aby mogli sami się bronić, ale nie udzieliwszy jej ludowi staje się jego opiekunem i 

bezwzględnie zobowiązuje królów, którzy mają zaszczyt być ucieleśnieniem boskiej potęgi i 

namiestnikami Boga na ziemi, ażeby byli dla ludu sprawiedliwi. Dlatego właśnie kardynał 

Richelieu powiada jeszcze gdzie indziej, że dobro państwa jest celem, który sam Bóg 

wyznaczył wszystkim królom wkładając im koronę na głowę. Toteż nic nie może mieć dla 

nich większego znaczenia niż dobro państwa. Jest ono zaprawdę tym celem, do którego 

powinny zmierzać wszystkie ich czyny. Królowie bowiem, jak to zostało powiedziane w 

Przygodach Telemacha, są królami po to, aby dbali o swoje ludy, podobnie jak pasterze dbają 

0 swoje trzody, a dobrzy ojcowie rodziny dbają o swoje dzieci. I nie po to są królami, by 

władczo rozkazywać ludziom, ale po to, by mądrze nimi rządzić. Tymczasem, chociaż 

książęta i królowie ziemi są obecnie w większości jedynie pysznymi i zarozumiałymi 

tyranami, a ludy biednymi i nieszczęśliwymi niewolnikami, uginającymi się pod jarzmem 

despotycznej władzy, nikt nie ośmiela się im przeciwstawiać ani nawet potępiać czy 

krytykować ich despotycznego postępowania. Przeciwnie, tysiące podłych i niskich 

pochlebców, chcąc im się przypodobać i pozyskać ich względy, nie szczędzą wysiłków, by im 

we wszystkim dogodzić, ukrywają przed nimi wady ich i nałogi i usiłują nawet nałogi te 

podawać za cnoty. Jeśli zaś władcy mają jakieś uzdolnienia albo zalety, pochlebcy 

przedstawiają je jako niezwykłe i wybitne cnoty, jako cnoty bohaterskie, wyolbrzymiając do 

rozmiarów niebywałych znikome dobro, jakie czasem zdarza się im wyświadczyć 

poszczególnym osobom. Dlatego tak często słyszymy te jakby wezbrane potoki czczych 

pochwał i czczych hymnów wygłaszanych na ich cześć. Sędziowie i urzędnicy, ustanowieni 

dla wymierzania sprawiedliwości i utrzymania wszędzie ładu, dla tępienia występków i 

surowego karania winowajców, nie ośmieliliby się nigdy nic przedsięwziąć przeciw 

występkom i niegodziwościom królów. Ścigają i surowo karzą drobnych przestępców, 

wieszają i ćwiartują złodziejaszków i nędznych morderców. Ale nic nie ośmielą się 

powiedzieć tym wielkim i potężnym złodziejom, tym wielkim i potężnym mordercom i 

podpalaczom, którzy pustoszą całą ziemię, obracają wszystko w perzynę, wylewają potoki 

krwi i uśmiercają tysiące i miliony ludzi. Warto zwrócić szczególną uwagę na postępowanie 

tych, którzy ze względu na swój zawód stróżów pobożności i religii, na swoją rzekomą 

godność sług bożych, na swoją rzekomą godność ojców, czyli duszpasterzy ludów, jak przede 

wszystkim nasi ojcowie święci, papieże, ich ekscelencje biskupi, panowie uczeni w piśmie i 

w ogóle wszyscy księża i głosiciele Ewangelii, chełpiący się nieomylnością w sprawach 

swojej wiary i doktryny, powinni być nieskazitelnych obyczajów i poświęcać się w imię 

prawdy i sprawiedliwości dla dobra ludu. Otóż nawet ci, którzy powinni być najgorliwszymi 

obrońcami sprawiedliwości i prawdy, najbardziej stanowczymi i najwierniejszymi 



orędownikami ludów, którzy powinni strzec ich przed niesprawiedliwymi prześladowaniami i 

zakusami książąt i królów ziemi, nawet ci, powiadam, schlebiają im najczęściej i 

sprzeniewierzają się najtchórzliwiej oraz najniegodziwiej obowiązkom swojego urzędu. Toteż 

można powiedzieć jeszcze dzisiaj — i to z większą niż kiedykolwiek słusznością — to, co 

wielu starożytnych tak zwanych proroków mówiło o królach, kapłanach i fałszywych 

prorokach swoich czasów: „Książęta i królowie są pośród ludów jako wilki chwytające łup, 

jako lwy ryczące w poszukiwaniu zdobyczy; zawsze gotowi są wylać krew i pozbawić życia 

ludzi, a kapłani zarówno jak fałszywi prorocy, którzy są w zmowie z nimi, schlebiają ich 

występkom i złośliwościom. Rozgłaszają ich zbrodnie, gwałty i bezprawia, każą im wierzyć, 

że Bóg do nich mówił, chociaż wcale do nich nie mówił”. Principes eius in medio illiiis, quasi 

łupi rapientes praedam ad effundendum sanguinem, et ad perdendas animas. Prophetae 

autem eius liniebant eos absąue tetńperamento, mdentes vana, et divinantes eis mendacium, 

dicentes: Haec dicit Dominus Deus, cum Dominus non sit locutus
1
. Da się to zaobserwować 

bardzo wyraźnie jeszcze dzisiaj na królach i książętach ziemi. Królowie są to bowiem 

prawdziwe wilki porywające łup, prawdziwe lwy poszukujące z rykiem zdobyczy. Są zawsze 

gotowi obciążyć lud nowymi podatkami i daninami, zawsze gótówi nałożyć nań nowe ciężary 

albo powiększyć dawne, zawsze gotowi również rozniecić pożogę wojny a więc wylewać 

krew i pozbawiać ludzi życia. Zawsze są gotowi pustoszyć miasta i niszczyć wsie. A księża, 

którzy są sługami religii, przyklaskują ich złym zamiarom, jak to czynili fałszywi prorocy, o 

których mówiłem. Zgadzają się na ich niegodziwe plany i pochwalają wszystkie ich 

niesprawiedliwe i bezprawne postępki. Ci, którzy tak deklamują, krzyczą i grzmią ze swoich 

ambon atakując gwałtownie najmniejsze wady i najdrobniejsze przewinienia ludu, stają się 

potulnymi psami, kiedy idzie o potworne występki i zbrodnie królów i książąt ziemi. Głoszą 

nawet, iż wszyscy władcy zostali ustanowieni przez Boga, iż należy słuchać ich i ulegać im 

we wszystkim. Przekonują więc biednych prostaczków, że każdy, kto się im opiera, 

przeciwstawia się rozkazowi Boga skazując się na wieczyste potępienie, qui potestati resistit, 

Dei ordinationi resistit; qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem acauirunt
2
. I jak gdyby dla 

dobra i ocalenia ludów ważną było rzeczą, żeby miały zawsze nad sobą tyranów, wydających 

im rozkazy, zanoszą co dzień modły o ich zdrowie i pomyślność ich oręża. 

A jeśli się zdarzy, że szczęście nie sprzyja im na wojnie, że wojska ich zostaną rozbite 

przez nieprzyjaciela, miasta zdobyte i spustoszone, księża widzą w tym karę za grzechy 

ludów i wmawiają w nie, że rozgniewały Boga i muszą przebłagać go pokutą i szczerym 

nawróceniem się. Dlatego wówczas właśnie śpiewają ponuro: Domine, non secundum peccata 

nostra facias nobis, neque itd. Domine, ne memineris iniauitatum nostrarum, i Domine, 

adjuva nos et libera nos
3
. Jeśli, przeciwnie, zdarzy się, że odniosą jakieś większe zwycięstwa 

nad wrogami, rozbiją ich wojska, wezmą miasta, spustoszą pola i zdobędą znaczny łup, 

uważają wszystkie te sukcesy za widome znaki opieki i błogosławieństwa swojego Boga; 

urzędnicy i lud zapalają wszędzie ogniska, urządzają zabawy, idą tłumnie i uroczyście do 

świątyń czy kościołów śpiewać razem z księżmi wspaniałe Te Deum, czyli wspaniałe hymny 

radości, chwały i dziękczynienia po to, żeby tym godniej niejako wyrazić wdzięczność 

swojemu Bogu za zwycięskie rzezie, zwycięskie zniszczenia i zwycięskie spustoszenia, które 

czynią na ziemi. A zatem wszyscy bez wyjątku są tak ślepi, że tyle złowrogich i okropnych 

nieszczęść uważają za odpowiedni powód do radości i uciechy. Zaiste można powiedzieć, że 

są szaleni w swojej radości i uciechach, jak mówi o tym jedna z ich rzekomo świętych ksiąg: 

sed in magno viventes inscientiae bello tot et tanta mala pacem apellant… dum laetantur 
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2
 Do Rzymian, 13. 2 [A tak kto się zwierzchności sprzeciwia, Bożemu się postanowieniu sprzeciwia; a którzy się 
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insaniunt
1
. 

Ci sami księża i duchowni, małoduszni pochlebcy bogaczy i możnych tego świata, 

wiedzą, że tyrani nie są pewni swego życia, będąc w ustawicznym strachu przed zasłużoną 

karą. Chcąc więc im się przypodobać i pomóc nieco w zapewnieniu sobie bezpieczeństwa, 

nauczają publicznie, że żadnemu człowiekowi nie wolno zabić tyrana. Oświadczyli to nawet 

na soborze w Konstancji, iż herezją jest mniemanie, że komukolwiek wolno zabić tyrana. 

Dowodzi to jak najwyraźniej, że religia chrześcijańska nie tylko toleruje i aprobuje tyranię 

książąt i królów ziemi oraz wszystkie inne nadużycia, o których mówiłem, ale nawet je 

pochwala. Ponieważ zaś tyrania książąt i królów ziemi, jak również wszystkie te nadużycia są 

całkowicie sprzeczne ze sprawiedliwością i wrodzoną ludziom uczciwością, ponieważ są 

całkowicie sprzeczne z zasadą dobrych rządów oraz stanowią, jak powiedziałem, źródło, 

początek i przyczynę wszystkich występków, nieszczęść, nikczemności i całej nędzy ludzkiej, 

oczywiste jest, że religia chrześcijańska toleruje, aprobuje a nawet pochwala panowanie 

przemocy nad ludźmi. Oczywiste jest więc, że rodzi, utrzymuje a nawet pochwala wady i 

występki ludzkie ta religia, która powinna otwarcie je potępiać i walczyć z nimi, by wreszcie 

całkowicie je wyplenić. Czego nie omieszkałaby z pewnością uczynić, gdyby była naprawdę 

tak czysta i święta, za jaką chełpliwie się podaje. 

Wyciągam z tego ten wniosek jasny i przekonywający: ta religia, która uczy błędów, 

która zezwala na przynoszące uszczerbek dobru publicznemu nadużycia sprzeczne ze 

sprawiedliwością, naturalną prawością i zasadą dobrych rządów, ta religia, która je toleruje i 

aprobuje, która zezwala nawet na despotyzm, czyli na despotyczne rządy królów i książąt 

ziemi, uciskających ludy jęczące w jarzmie ich przemocy, nie może być religią prawdziwą. 

Ten wniosek jest jasny, oczywisty, nie ulegający wątpliwości. Otóż religia chrześcijańska 

uczy wszystkich tych błędów, o których wyżej mówiłem. Religia chrześcijańska także 

toleruje i aprobuje, a nawet pochwala wszystkie nadużycia, o których mówiłem. Religia 

chrześcijańska pochwala wreszcie despotyzm i despotyczne rządy królów i książąt ziemi, jak 

to wykazałem i czego dowodzi jasno codzienne nasze doświadczenie. A więc religia 

chrześcijańska nie może naprawdę opierać się na autorytecie Boga. Jest zatem fałszywa, jest 

równie fałszywa jak każda inna religia. Nie będę się tu zajmował szczegółowo zbijaniem 

kilku innych nadużyć, takich jak na przykład inwokacja umarłych, dewocyjny kult 

wizerunków i szczątków ludzi umarłych rzekomo w stanie świętości, pielgrzymki, lata 

jubileuszowe, odpusty, błogosławieństwa udzielane ludowi, ani innych tym podobnych 

zabobonów, gdyż wszystkie te głupstwa zostały już dostatecznie zbite zarówno przez to 

wszystko, co powiedziałem dotychczas, jak i przez to, co jeszcze dalej powiem
2
. 

Konkluzja książki
3 

Wszystkie te argumenty są przekonywające. Wystarczy poświęcić im trochę 

powierzchownej nawet uwagi, by dostrzec ich oczywistość. Wszystkie te argumenty, które 

przytoczyłem powyżej, dowodzą zatem jasno, że wszystkie religie świata, jak powiedziałem 

na wstępie tej książki, są jedynie ludzkimi wymysłami, że wpajają w nas i podają do 

wierzenia błędy, przywidzenia, kłamstwa i oszustwa wymyślone przez kłamców, oszustów i 

obłudników, ażeby ludzi oszukać, albo też przez podstępnych i przebiegłych polityków, ażeby 

w ten sposób trzymać ludzi w cuglach i postępować tak, jak im się żywnie podoba, z 

ciemnymi ludami, które ślepo i bezmyślnie wierzą, że wszystko, co się im mówi, pochodzi od 
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bogów. Ci podstępni i przebiegli politycy utrzymują, iż omotanie wierzeniami ogółu ludzi jest 

pożyteczne i wskazane, gdyż ogół ludzi powinien nie znać wielu rzeczy prawdziwych, a 

wierzyć natomiast w wiele rzeczy fałszywych. 

Wobec tego, że wszelkiego rodzaju błędy, urojenia i szalbierstwa stanowią źródło i 

przyczynę nieskończonego zła oraz wielu nadużyć i nikczemności w świecie, wobec tego, że 

sama tyrania, w jarzmie której jęczy tyle ludów ziemi, ośmiela się występować pod pozornie 

słuszną a w istocie fałszywą i haniebną osłonką religii, z całkowitą słusznością stwierdziłem, 

iż cała ta gmatwanina religii i praw politycznych stanowi jedynie tajemnicę nieprawości. Nie, 

drodzy przyjaciele, to są istotnie tylko tajemnice nieprawości i do tego podłe tajemnice 

nieprawości. Wszyscy, ilu was jest, wy i wam podobni, powinniście uważać je jedynie za 

tajemnice nieprawości. Dzięki tym bowiem środkom księża mogą was omotać i trzymać w 

podłej niewoli, w ohydnym i niemożliwym do zniesienia jarzmie swoich czczych i głupich 

zabobonów pod pozorem, że pragną was szczęśliwie doprowadzić do Boga. Dzięki tym 

bowiem środkom władcy i możni tego świata poniewierają wami, łupią was, uciskają, niszczą 

i tyranizują, pod pozorem, że wami rządzą i utrzymują porządek publiczny. 

Chciałbym, by głos mój słyszano od jednego do drugiego krańca królestwa, a raczej od 

jednego do drugiego krańca ziemi. Krzyczałbym ze wszystkich sił: „O ludzie! jacyż z was 

szaleńcy, jacyż z was szaleńcy, skoro w ten sposób pozwalacie się zwodzić i ślepo dajecie 

wiarę tak wielu głupstwom!” Dałbym ludziom do zrozumienia, że są w błędzie i że ci, którzy 

nimi rządzą, oszukują ich i utrzymują w przerażeniu. Ukazałbym im tę tajemnicę nieprawości, 

która wszędzie oddaje ich w moc nędzy i nieszczęścia, a w wiekach przyszłych będzie bez 

wątpienia uważana za hańbę i wstyd naszych czasów. Wyrzucałbym im szaleństwo i głupotę, 

z jaką ulegają i ślepo wierzą tylu błędom, tylu majakom i tylu tak bardzo śmiesznym i 

ordynarnym oszustwom. Wyrzucałbym im tchórzostwo, które tak długo pozwala żyć tyranom 

i nie zrzuca całkowicie ohydnego jarzma tyranii. 

Pewien starożytny mówił, że jedną z najbardziej rzadkich rzeczy na świecie jest tyran 

stary. Ludzie bowiem nie byli jeszcze wówczas tak słabi i tchórzliwi, by pozwalać tyranom na 

długie życie i na długie rządy. Mieli dość charakteru i odwagi, by pozbyć się tych, którzy 

nadużywali swojej władzy. Ale obecnie długie życie i długie rządy tyranów nie należą 

bynajmniej do rzadkości. Ludzie niepostrzeżenie przywykli do niewolnictwa, a teraz są doń 

tak dalece przyzwyczajeni, że nawet już prawie nie myślą o odzyskaniu wolności. Wydaje się 

im, że niewolnictwo jest ich naturalnym stanem. Dlatego właśnie pycha tyranów wzrasta 

ciągle i dlatego z każdym dniem coraz cięższe się staje nieznośne jarzmo ich tyrańskiej 

władzy: superbia eorum ascendit semper
1
 Powiecie może, że nieprawość ich i nikczemność 

pochodzą z obfitości ich sadła i nadmiernego powodzenia, prodiit quasi ex adipe iniąuitas 

eorum.
2
 Doszli do tego, że czerpią rozkosz ze swoich występków i nikczemności: transierunt 

in affectum cordis.
3
 I dlatego także tak nędzne i nieszczęsne są ludy pod ich tyrańską władzą. 

Gdzież są ci szlachetni tyranobójcy, których widziały wieki minione? Gdzież są Brutus i 

Kasjusz? Gdzież są szlachetni zabójcy Kaliguli i tylu innych? Gdzież jest Publikola? Gdzież 

są ci szlachetni obrońcy wolności powszechnej, którzy z krajów swoich przegnali królów i 

tyranów i dali każdemu obywatelowi prawo zabijania ich? Gdzież jest Cynna i tylu innych, 

którzy pisali i występowali publicznie przeciwko tyranii królów? Gdzież są ci cesarze, gdzie 

są cesarze Trajan i Antoniusz Dobroduszny, z których pierwszy wręczając miecz 

największemu dygnitarzowi Cesarstwa powiedział, by go przebił tym mieczem, jeśli stanie się 

tyranem, a drugi mawiał, że wolałby ocalić życie jednemu ze swoich poddanych niż zabić 

tysiąc nieprzyjaciół? Gdzież są, powiadam, ci dobrzy władcy i ci zacni cesarze? Nie spotyka 
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się już im podobnych. Lecz jeśli ich zabrakło, to gdzież są Jakubowie Clement i Ravaillaki 

naszej Francji? Czemuż nie żyją już ci szlachetni zabójcy tyranów? Czemuż nie żyją już oni 

w naszych czasach, aby powalić lub zasztyletować tych wszystkich znienawidzonych i 

potwornych wrogów rodzaju ludzkiego i w ten sposób uwolnić ludy od ich tyranii? Czemuż 

nie ma już tych zacnych i szlachetnych obrońców wolności obywatelskiej? Czemuż nie ma 

ich już dzisiaj, ażeby przepędzić wszystkich królów ziemi, pognębić wszystkich gnębicieli i 

zwrócić wolność ludom! Czemuż nie ma już tych wszystkich odważnych pisarzy i tych 

wszystkich odważnych mówców, którzy ganili tyranów, powstając przeciwko ich przemocy, 

występując gwałtownie w swoich pismach przeciwko ich zbrodniom, niesprawiedliwościom i 

złym rządom! Czemuż nie ma ich już dzisiaj, aby głośno ganić wszystkich tyranów i 

ciemięzców, aby głośno powstawać przeciwko ich występkom, niesprawiedliwościom i złym 

sądom, aby publicznymi pismami zohydzić wszystkim ich osoby, a wszystkie ludy zachęcić 

do zrzucenia nienawistnego jarzma ich despotycznej władzy. Niestety, już nie ma tych 

wielkich ludzi, nie spotyka się już tych szlachetnych i wspaniałomyślnych charakterów, tych 

mężów, którzy narażali się na śmierć dla ocalenia ojczyzny i przekładali chwałę szlachetnej 

śmierci nad hańbę i przykrość tchórzliwego życia. I trzeba to powiedzieć ku hańbie naszego 

wieku i ostatnich stuleci, że na świecie żyją dziś jedynie tchórzliwi i nędzni niewolnicy 

wielkości i wszechpotęgi tyranów. Wśród tych, którzy stanem i charakterem górują nad 

innymi, widać jedynie tchórzów schlebiających osobom tyranów. Widać jedynie podłych 

chwalców ich niegodziwych zamiarów oraz podłych wykonawców ich złej woli i najbardziej 

niesłusznych nakazów. Tacy są w naszej Francji wszyscy sędziowie i wszyscy dostojnicy 

królestwa a także większych i znaczniejszych miast. Ograniczają się oni do sądzenia spraw 

poszczególnych obywateli i do ślepego posłuszeństwa wobec każdego zarządzenia swoich 

królów, którym nie ośmieliliby się nigdy przeciwstawić. Tacy są .wszyscy zarządcy 

prowincji, wszyscy gubernatorzy miast i ochmistrze zamków używani jedynie do 

wykonywania wszędzie tych samych poleceń. Tacy są wszyscy dowódcy wojskowi, wszyscy 

oficerowie i żołnierze, których jedynym zadaniem jest utrzymywać władzę tyrana nad 

biednymi ludami i bezwzględnie wykonywać jego rozkazy. Gotowi byliby podłożyć nawet 

ogień pod własną ojczyznę, gdyby im to przez kaprys lub pod jakimś innym pozorem polecił 

tyran. Są tak bezmyślni i ślepi, że poczytują sobie za zaszczyt służyć mu z bezgranicznym 

poświęceniem jak nędzni niewolnicy. Podczas wojny muszą codziennie, niemal w każdej 

chwili narażać dlań życie za nędzną sumę pieniędzy, stanowiącą ich żołd. Pominę już 

niezliczone tłumy innej hołoty, kancelistów, kontrolerów, dzierżawców podatkowych, 

łuczników, strażników, rejestratorów, komorników, sekwestratórów, którzy jak wygłodzone 

wilki czyhają jedynie na łup i z największym zadowoleniem w imię i na rachunek króla łupią 

i tyranizują nieszczęsne ludy. Z bezwzględnością wykonują oni najbardziej niesprawiedliwe 

rozkazy wymierzone przeciwko ludowi, jak sekwestr, licytacja lub konfiskata mienia albo, co 

jeszcze wstrętniejsze, pozbawienie wolności, wszelkiego rodzaju gwałt i przemoc, do kary 

bicza, ciężkich robót a nawet haniebnej śmierci włącznie. 

Oto, drodzy przyjaciele, w jaki sposób ci, którzy wami rządzą, siłą i przemocą 

ustanawiają nad wami i waszymi bliźnimi nikczemną tajemnicę nieprawości. Dzięki tym 

wszystkim błędom i nadużyciom, o których mówiłem, ustanawiają nierozerwalnie zespolony 

system, aby trzymać was zawsze w więzach tyranicznych praw. Dopóki będziecie cierpieli 

panowanie książąt i królów ziemi, dopóty będziecie w nędzy i w nieszczęściu, wy oraz 

potomkowie wasi. Dopóki wierząc w błędy religii będziecie ulegali jej zabobonom, dopóty 

będziecie w nędzy i w nieszczęściu. Odrzućcież całkowicie wszystkie te czcze i zabobonne 

praktyki religijne. Przepędźcie z waszego umysłu tę bezmyślną i ślepą wiarę w fałszywe 

tajemnice. Nie dawajcie im wiary. Drwijcie z tego wszystkiego, co wam bają wyrachowani 

księża. Nie wierzą w to sami, jeśli nie wszyscy, to przynajmniej większość z nich nie wierzy. 

Czyżbyście wy mieli bardziej w to wierzyć niż oni sami? Uwolnijcie całkowicie umysły 



wasze i serca wasze od tych spraw, a wokół siebie wypleńcie te czcze i zabobonne praktyki 

księży i ofiarników, żeby musieli oni żyć i pracować tak samo jak wy. Ale to jeszcze nie 

wystarczy. Wszyscy, ilu was jest, wy i bliźni wasi, starajcie się zjednoczyć po to, by 

całkowicie zrzucić jarzmo tyrańskiego panowania waszych książąt i królów. Obalcie 

wszędzie te twory niesprawiedliwości i niegodziwości. Rozbijcie te wszystkie głowy 

ukoronowane. Poraźcie dumę i pychę wszystkich waszych tyranów i nie pozwólcie, by 

kiedykolwiek jeszcze nad wami zapanowali. 

Do najmądrzejszych należy kierowanie i rządzenie innymi. Do nich należy ustanawianie 

dobrych praw i wydawanie rozkazów, które by służyły, przynajmniej zgodnie z wymogami 

czasu, miejsca i okoliczności, postępowi i ochronie dobra powszechnego. Biada, powiada 

jeden z tych rzekomych świętych proroków, biada tym, którzy stanowią prawa 

niesprawiedliwe. Vae qui condunt leges iniquas
1
 Lecz biada tym także, którzy tchórzliwie 

ulegają niesprawiedliwym prawom. Biada ludom, które z tchórzostwa stają się niewolnikami 

tyranów, a z bezmyślności niewolnikami błędów i zabobonów religii… Itd. Jedynie światła 

rozumu naturalnego mogą doprowadzić do rozwoju wiedzy i mądrości ludzkiej, jak również 

do rozkwitu sztuk. Potrafią one nie tylko skłonić ludzi do uprawiania cnót moralnych, lecz 

także do spełniania najpiękniejszych i najszlachetniejszych postępków, świadczą o tym czyny 

wielkich mężów starożytności
2
, którzy celowali we wszystkich cnotach. Pewien autor 

powiada, że byli' oni o wiele cnotliwsi od najpóbożniejszych świętoszków tego czasu. 

Magnanimi heroes nati melioribus annis
3
. Istotnie, bigoteria religijna bynajmniej nie 

doskonali ludzi w naukach i sztukach. To nie ona odkrywa tajemnice przyrody, to nie ona 

pobudza ludzi do wielkich zamierzeń. To umysł, mądrość, uczciwość i siła ducha dają 

ludziom wielkość i pobudzają ich do dokonania wielkich czynów. 

I ludzie bynajmniej nie potrzebują ani bigoterii, ani zabobonów religijnych, aby 

doskonalić się w naukach i dobrych obyczajach. 

Podobnie, ażeby się dobrze rządzić, nie potrzebują ani tego nadzwyczajnego przepychu, 

ani również tej okazałej, dumnej i pysznej wielkości książąt i królów ziemi. Uczciwi 

urzędnicy potrafią dobrze rządzić Judami. Potrafią ustanowić dobre prawa i wydać rozsądne 

przepisy. W ludziach starych jest mądrość, powiada Hiob, a roztropność zdobywa się w ciągu 

długich lat. In antiąuis est sapientia, et in multo tempore prudentia
4
 Jeśli tak jest, a jest to 

bardzo prawdopodobne, to mądrości i roztropności tak bardzo niezbędnych do dobrego 

rządzenia należy szukać u wiekowych mędrców. Władzę nad ludami należy powierzyć 

mądrym i doświadczonym starcom, aby mądrze rządzili, nie zaś młodzieńcom bezmyślnym i 

zuchwałym, młodzieńcom dumnym i pyszałkowatym, ani ludziom złym i występnym, ani 

również dzieciakom, przypadkowi urodzenia zawdzięczającym swoją władzę. Jedynie 

szaleństwo ludzkie i nikczemność sprawiły, że tylu jest władców i tyranów na ziemi. Jeden z 

mędrców świętej starożytności to powiedział: Propter peccata terrae multi pńncipes eius.
5
 A 

inny z tych mędrców rzekł: „Biada tobie, ziemio, której król jest dziecięciem i której książęta 

od rana biesiadują”. Vae łibi, terra, cuius rex puer est, et cuiuspńncipes mane comedunt.
6
 

Ajakó że wszyscy oni są lubieżnikami i niewolnikami własnych namiętności, prawdziwe to 

nieszczęście dla ludów znajdować się pod ich panowaniem. 

Zrozumcież, kochani ludzie, że błędy i zabobony waszej religii, że tyrania waszych 

królów i tych wszystkich, którzy na ich odpowiedzialność wami rządzą, stanowią złowrogą i 

nienawistną przyczynę wszystkich waszych cierpień, trudów, niepokojów i nieszczęść. 
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Bylibyście szczęśliwsi, gdybyście zrzucili te dwa nienawistne jarzma: zabobonu i tyranii i 

gdyby rządy nad wami sprawowali uczciwi i mądrzy urzędnicy. Dlatego jeżeli macie odwagę 

w sercu, jeżeli pragniecie wyzwolić się z waszych cierpień, strząśnijcie z siebie całkowicie 

jarzmo waszych ciemięzców, zjednoczeni wspólnym pragnieniem strząśnijcie z siebie jarzmo 

tyranii i zabobonu. Wypędźcie za zgodą ogółu wszystkich waszych księży, mnichów i 

tyranów i ustanówcie nad sobą dobrych, mądrych i roztropnych urzędników, którzy by 

rządzili wami w spokoju, sądzili wszystkich sprawiedliwie, czuwali starannie nad 

zachowaniem dobra i porządku publicznego, a którym wy ze swojej strony chcielibyście 

okazywać niezwłoczne oraz bezwzględne posłuszeństwo. Wasze ocalenie jest w waszych 

rękach. Gdybyście potrafili porozumieć się wszyscy, wasze wyzwolenie od was by tylko 

zależało. Rozporządzacie wszystkimi środkami i wszystkimi niezbędnymi siłami, ażeby 

uzyskać wolność a swoich tyranów uczynić niewolnikami. Tyrani wasi bowiem, choćby byli 

nie wiedzieć jak potężni i groźni, bez was samych nie mieliby nad wami żadnej władzy. Od 

was jedynie pochodzi cała ich wielkość, wszystkie bogactwa, siła i potęga. Dzieci wasze, 

rodzice, krewni i przyjaciele wasi służą im zarówno na wojnie, jak i na każdym stanowisku, 

które oni im powierzyli. Tyrani nie potrafiliby nic zdziałać bez nich i bez was. Oni przeciwko 

wam waszymi własnymi siłami się posługują, ażeby was wszystkich, ilu was tylko jest, zrobić 

swoimi niewolnikami. Posługiwaliby się wami także, ażeby was wyniszczyć wszystkich 

kolejno, gdyby tylko któreś z ich miast albo któraś z ich prowincji ośmieliła się przeciwko 

nim powstać i zrzucić ich jarzmo. Ale nie udałoby im się to, gdyby wszystkie ludy, wszystkie 

miasta i wszystkie prowincje porozumiały się i zjednoczyły w walce o wyzwolenie z 

poddaństwa, w którym się znajdują. Wówczas tyrani zostaliby szybko pokonani i 

unicestwieni. 

Jednoczcie się więc ludy, jeżeli jesteście rozumne. Jeżeli macie odwagę w sercu, 

jednoczcie się wszystkie, aby się wyzwolić z waszych wspólnych nieszczęść. Zachęcajcie się 

wzajemnie do tego tak szlachetnego, wzniosłego i ważnego przedsięwzięcia. Zacznijcie od 

tajnego dzielenia się waszymi myślami i pragnieniami. Rozpowszechniajcie wszędzie 

możliwie najzręczniej pisma podobne temu pismu na przykład, które by ukazały wszystkim 

marność błędów i zabobonów religijnych i zohydziły wszędzie tyraniczną władzę książąt i 

królów ziemi. Wspomagajcie się wzajemnie w tej tak słusznej i koniecznej sprawie, idzie tu 

przecież o wspólną korzyść wszystkich ludów. W tego rodzaju przypadkach i okolicznościach 

gubi was to, że niszczycie się wzajemnie walcząc jedni z drugimi zamiast walczyć ramię przy 

ramieniu o wspólną sprawę. 

Najlepiej w takim wypadku postąpicie, jeżeli wszyscy zjednoczeni jedną myślą będziecie 

naśladowali na przykład tych dzielnych Holendrów albo tych dzielnych Szwajcarów, z 

których pierwsi tak bohatersko wyzwolili się spód nienawistnego jarzma Hiszpanii 

reprezentowanej wówczas przez księcia Albę, a drudzy równie bohatersko zrzucili z siebie 

ciążącą na ich kraju tyranię okrutnych namiestników książąt Austrii. Macie nie mniej 

powodów, by zachować się tak samo wobec waszych książąt i waszych królów oraz tych 

wszystkich, którzy rządzą wami i gnębią was w ich imię i na ich odpowiedzialność, skoro 

tyrania ta sięga szczytów bezprawia. W jednej z waszych rzekomo świętych i boskich ksiąg 

powiedziane jest, że Bóg strąci wyniosłych władców, a na ich miejsce posadzi ludzi 

łagodnych i miłujących pokój: Sedes ducum superborum desłruxit Deus, et sedere fecit mites 

pro eis.
1
 Powiedziane tam jest, że Bóg sprawi, by uschły korzenie narodów wyniosłych, i na 

ich miejsce zasadzi narody pokorne. Radices gentium superbarum arefecit, et plantavit 

humiles ex ipsis genlibus. Kimże są ci pyszni i wyniośli książęta, o których mówią te rzekomo 

święte i boskie księgi? To są wasi władcy, diukowie, książęta, wasi królowie, monarchowie, 

wasi wielmoże itd. Zrzućcie więc z tronów, jak mówią owe księgi, tych pysznych i 
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wyniosłych tyranów, a na ich miejsce posadźcie dobrych i łagodnych, mądrych i roztropnych 

urzędników, aby rządzili wami z łagodnością i strzegli szczęśliwie i sprawiedliwie waszego 

pokoju. Kimże są te wyniosłe narody, o których w tych samych księgach powiedziano, że 

Bóg sprawi, by uschły im korzenie? To nikt inny jak ta pyszna i wyniosła szlachta, która żyje 

pośród was, łupiąc was i gnębiąc. To nikt inny jak ci wyniośli namiestnicy waszych książąt i 

królów, wszyscy ci nieprzystępni zarządcy i gubernatorzy miast czy też prowincji, wszyscy ci 

pyszni poborcy danin i podatków, wszyscy ci dumni dzierżawcy i kanceliści i wreszcie 

wszyscy ci okazali prałaci i duchowni, biskupi, opaci, mnisi, łowcy tłustych prebend i inni 

bogacze, wszyscy ci panowie, te panie i panny, których jedynym zajęciem na tym świecie jest 

zabawa i przyjemne trwonienie czasu, podczas gdy wy, nieszczęsne ludy zdane na trudy i 

znoje, pracujecie dniem i nocą dźwigając na sobie cały ciężar państwa. Oto, drodzy 

przyjaciele, te rzeczywiste wyniosłe narody. Powinniście sprawić, by uschły im korzenie jak 

korzenie roślin, które nie mogą już wysysać soków z ziemi. Soki, które żywią tych 

wyniosłych ludzi, to wielkie bogactwa i tłuste dochody wyciskane co dzień z ciężkiej pracy 

rąk waszych. Z was, z waszych umiejętności, z waszej pracy powstaje obfitość dóbr i bogactw 

tej ziemi. Soki obfite, które bogacze wysysają z pracy waszych rąk, utrzymują ich, karmią i 

tuczą, dają im siły, potęgę, wyniosłość i pychę. Lecz jeżeli chcecie, by całkowicie uschły im 

korzenie, pozbawcie ich jedynie tych soków obfitych, które poprzez ręce wasze wysysają z 

waszego trudu i znoju. Sami własnymi rękami zatrzymajcie dla siebie wszystkie te bogactwa, 

wszystkie te dobra, które w takiej obfitości tworzycie w pocie czoła. Zatrzymajcie je dla 

siebie i dla swoich bliźnich. Nie dawajcie nic tym wszystkim wyniosłym i niepotrzebnym 

nierobom, z których nie ma żadnego pożytku na świecie, nie dawajcie nic wszystkim tym. 

duchownym i mnichom, którzy bezużytecznie żyją na ziemi, nie dawajcie nic tej 

nieprzystępnej i pysznej szlachcie, która wami gardzi i pomiata. A przede wszystkim nie 

dawajcie nic tym wyniosłym i zadufałym tyranom, którzy was rujnują i ciemiężą. Zlećcie 

wszystkim swoim dzieciom, krewnym, przyjaciołom i sprzymierzeńcom, by porzucili służbę 

u tyranów. Rzućcie na nich klątwę i wykluczcie ich całkowicie ze swojej społeczności. 

Patrzcie na nich tak, jakbyście patrzyli na wyklętych żyjących wśród was. Postępując w ten 

sposób zobaczycie, że wkrótce uschną, jak musiałyby uschnąć zioła i rośliny, których 

korzenie nie czerpałyby już soków z ziemi. Nie potrzeba wam ludzi tego pokroju, obejdziecie 

się bez nich z łatwością, ale oni nie będą mogli w żaden sposób obejść się bez was. 

Jeśli więc jesteście rozumne, o ludy ziemi, i jeśli nikt nie występuje w waszym imieniu i 

nikt nie mówi im tego, co należałoby powiedzieć, ja powiedziałbym to z ochotą. Wy wszyscy, 

powiadam, którzy nie macie jeszcze rozeznania, pojmijcie wreszcie własne dobro, pojmijcie 

swoje prawdziwe dobro, a wy, którzy jesteście jeszcze bezmyślni, stańcie się wreszcie 

rozumni. Intelligite, insipienles in populo; et stulti, aliquando sapite.
1
 A jeśli rozumni 

jesteście, połóżcie kres wszelkim dzielącym was nienawiściom, osobistym niechęciom, 

zwróćcie całą swoją nienawiść i oburzenie przeciwko wspólnym wrogom, przeciwko tej 

zadufanej i pysznej kategorii ludzi, którzy was ciemiężą, strącają w nędzę i okradają z 

najlepszych owoców własnej waszej pracy. Zjednoczcie się wspólnym pragnieniem zrzucenia 

wstrętnego i nienawistnego jarzma ich despotycznej władzy oraz czczych i zabobonnych 

obrzędów ich fałszywych religii. Niech jedyną religią waszą będzie mądrość i czystość 

obyczajów, uczciwość i przyzwoitość. Niech jedyną religią waszą będzie szczerość serca i 

wielkość duszy. Niech religią waszą będzie dążenie do obalenia despotyzmu oraz 

zabobonnego uwielbiania bogów i bożków. Niech religią waszą będzie sprawiedliwość i 

prawość, pracowitość i zgodne współżycie. Niech religią waszą będzie troska o wolność 

społeczną. Niech wreszcie religią waszą będzie miłość wzajemna, niewzruszony pokój i nie 

zmącona niczym zgoda. 
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Będziecie szczęśliwi, jeśli będziecie postępowali zgodnie z regułami, zasadami i naukami 

tej jedynej mądrej i jedynej prawdziwej religii. Śmiem jednak twierdzić, chociaż nie jestem 

prorokiem, że wy i potomkowie wasi dopóty będziecie żyli w nędzy i nieszczęściu, dopóki 

będziecie wyznawali inną niż ta religię. Wy i potomkowie wasi dopóty będziecie w nędzy i 

nieszczęściu, dopóki będziecie tolerowali panowanie tyranów oraz nadużycia, dopóki nie 

otrząśniecie się z błędów oraz zabobonnego uwielbiania bogów i bożków. Wy i potomkowie 

wasi dopóty będziecie w nędzy i nieszczęściu, dopóki nie zaprowadzicie wśród was 

słusznego, opartego na wzajemnym szacunku ładu, znosząc nadmierne różnice stanów i 

warunków życia. Wy i potomkowie wasi dopóty będziecie w nędzy i nieszczęściu, dopóki 

każdy z was będzie ze szkodą dla dobra ogółu zagarniał dla siebie to wszystko, co możecie 

posiadać wspólnie, dopóki nie połączycie wszystkich dóbr w każdej parafii, by korzystać 

razem z plonów ziemi i owoców waszej pracy. Wy i potomkowie wasi dopóty będziecie w 

nędzy i nieszczęściu, dopóki radości i trudy życia będą tak źle rozdzielone wśród was i wśród 

wszystkich ludzi na świecie. Nie jest to bowiem sprawiedliwe, by jednym przypadały w 

udziale wszystkie znoje pracy i przykrości życia, a innym — bez żadnego wysiłku i trudu z 

ich strony — wszystkie jego radości i wygody. Wy i potomkowie wasi dopóty będziecie 

wreszcie w nędzy i nieszczęściu, dopóki nie zjednoczycie się wszyscy albo przynajmniej nie 

porozumiecie się, by wspólnym, szlachetnym wysiłkiem dążyć do obalenia niewoli, w której 

żyjecie pohańbieni, dźwigając nienawistne jarzmo despotycznego panowania monarchów 

oraz czczych i zabobonnych obrzędów fałszywej religii. Religia ta utrzymuje was w uległości, 

uwielbieniu i bojaźni fałszywego i urojonego bóstwa, które przecież nie może wyrządzić wam 

ani dobra, ani zła, jak to powyżej jasno wykazałem. 

Zaklinam wszystkich ludzi myślących i obdarzonych zdrowym rozsądkiem, zaklinam 

wszystkich ludzi uczciwych, by nie wydawali zbyt pochopnie sądu w tej sprawie. Zaklinam 

ich, by zechcieli choć trochę pozbyć się przesądów urodzenia, wychowania i przyzwyczajeń, 

którym być może ulegają. Zaklinam ich, by zwrócili szczególną uwagę na wszystko, co 

powiedziałem. Zaklinam ich wreszcie, by zechcieli poważnie rozważyć moje uczucia i myśli 

mojej racje i dowody, a rozważywszy je wykryli wszystkie silne i słabe ich strony. Mam 

bowiem głębokie przeświadczenie, że idąc za naturalnym światłem własnego rozumu dadzą 

się łatwo przekonać o słuszności prawd, które powiedziałem. Sami będą zdumieni, że tyle 

czczych, śmiesznych i ordynarnych błędów oraz tyle ohydnych i szkodliwych nadużyć mogło 

się wkraść i zakorzenić tak silnie i tak powszechnie wśród ludzi. Sami będą zdumieni, że 

ohydne te błędy i nadużycia tak długo zdołały się utrzymać mimo tylu ludzi myślących, 

subtelnych i światłych, którzy powinni byli nie dopuścić do ich powstania, rozwoju i trwania. 

Wydaje się, że pod tym względem ludzie są dotknięci swego rodzaju ślepotą, gdyż nie 

dostrzegają błędów, w których tkwią. Sprawa jest poważna, każdy jest w niej zainteresowany. 

Chodzi o szczęście, spokój i wolność społeczeństwa. Chodzi o wyzwolenie większości ludzi z 

ciężkiej i poniżającej niewoli tyranów oraz niskiej i haniebnej niewoli wszystkich 

bałwochwalczych zabobonów religijnych. Jeśli ludzie światli i rozsądni, jeśli ludzie uczciwi 

będą uważali, że miałem rację piętnując i potępiając występki i błędy, nadużycia i 

nieprawości, jeśli będą uważali, że powiedziałem prawdę i że dowody moje i argumenty są 

tak, jak to twierdzę, przekonywające, powinni stanąć w obronie prawdy. Powinni sami 

piętnować i potępiać występki, błędy i nadużycia, które ja piętnuję i potępiam: nie godzi się 

bowiem, aby ludzie mądrzy i ludzie uczciwi milczeniem swoim zawsze popierali tyle tak 

ohydnych błędów i nadużyć. Jeśli podobnie jak ja nie odważają się potępiać ich i piętnować 

otwarcie w ciągu całego swojego życia, niech uczynią to bodaj raz u schyłku swoich dni. 

Niech bodaj raz u schyłku swoich dni dadzą świadectwo prawdzie. Niech bodaj raz w życiu, 

bodaj przed śmiercią oddadzą wielką przysługę ojczyźnie, krewnym, przyjaciołom i swojemu 

potomstwu przyczyniając się przynajmniej w ten sposób do ich wyzwolenia. 

Lecz jeśli, przeciwnie, dojdą do wniosku, że nie powiedziałem prawdy i że popełniłem 



zbrodnię myśląc i pisząc tak, jak myślałem i pisałem, jeśli zapalczywość każe im, podobnie 

jak większości, a być może nawet wszystkim bigotom, nieukom i zabobonnym świętoszkom, 

wszystkim obłudnym księżom i w ogóle wszystkim zainteresowanym w zyskach płynących 

tak obficie z despotycznych rządów i zabobonnego wielbienia bogów i bożków, po mojej 

śmierci uważać mnie za bezbożnika i świętokradcę, niechże wykażą fałszywość moich 

twierdzeń lub bezpodstawność moich dowodów i argumentów. Niechże ustalą i wykażą 

rzekomą prawdziwość swojej wiary i religii oraz rzekomą sprawiedliwość swojego systemu 

politycznego przy pomocy argumentów słuszniejszych, jaśniejszych i bardziej 

przekonywających albo przynajmniej równie słusznych, jasny eh, przekonywających i 

oczywistych jak te, przy których pomocy je zwalczałem. Wątpię, by im się to udało. Rozum 

naturalny bowiem nie może w sposób przekonywający dowieść rzeczy przeciwnych, 

sprzecznych i niezrozumiałych. Dopóki tego nie uczynią, dopóty należy ich uważać za 

przekonanych o błędach i nadużyciach ich nauki i systemu rządzenia. Niech się więc wstydzą 

marności swoich błędów, kłamstw i oszustw, niech się wstydzą niesprawiedliwości swoich 

despotycznych rządów. Confundantur omnes iniaua agentes supervacue
1
 Confundantur 

omnes qui adorant sculptilia, et qui gloriantur in simulacris suis.
2
 Similes illis fiant qui 

faciunt ea et qui conjidunt in eis. Confundantur omnes facientes mała, operiantur confusione 

et pudore qui quaerunt mała miki.
3
 Confundantur confusione qui confidunt in 

sculptili, qui dicunt conflatili: vos Dii nostri4 Trzeba im powiedzieć słowami innego proroka: 

„Sromajcie się, a wstydźcie się za drogi wasze!” Confundimini, et erubescite super viis 

vestis.5 

Ponieważ jednak nie wszystkie prawdy wygodnie jest słyszeć, tak zwani mądrzy politycy 

naszych czasów nie omieszkają mieć mi za złe, że podjąłem się zbadania tylu i tak 

poważnych prawd. Lepiej byłoby, powiedzą, ukrywać je zawsze w głębokiej niewiedzy niż 

wyciągać na światło dzienne. W ich przekonaniu sprzyja się i oddaje przysługę złym, kiedy 

się ich wyzwala z bojaźni Boga i wieczystych mąk. Wielu bowiem skorzysta, twierdzą, z 

tego, by dać wolę swoim niepohamowanym pożądaniom, oddać się jeszcze gorszemu złu i 

popełniać jeszcze zuchwałej wszelkie nikczemności, skoro nie będzie już żadnej kary, której 

należałoby się lękać po śmierci. Toteż mądrzy politycy podobno dlatego właśnie hołdują 

zasadzie, że ludy nie powinny znać wielu rzeczy prawdziwych, a wierzyć natomiast w wiele 

fałszywych. 

Odpowiem na to w kilku słowach. Po pierwsze, bynajmniej nie po to, by sprzyjać złym i 

nie po to, by sprawić im przyjemność, mówiłem tutaj prawdę; przeciwnie, chciałbym ich 

wszystkich zawstydzić bez wyjątku. Po to przede wszystkim, ażeby zawstydzić wszystkich 

oszustów i obłudników, ujawniłem tutaj ich błędy, urojenia i oszustwa. po to, ażeby 

zawstydzić tyranów, niegodziwych bogaczy i wszystkich możnych tego świata, ujawniłem 

nadużycia, grabieże i niesprawiedliwości ich despotycznych rządów. Zresztą ponieważ bojaźń 

Boga czy bogów oraz bojaźń rzekomych kar piekielnych po śmierci nie przeraża ich zupełnie 

i nie przeszkadza im wcale ulegać złym skłonnościom, nie grozi więc wielkie 

niebezpieczeństwo, aby się wyzwolili z tej czczej bójaźni. Niechby się poważnie lękali kary 

sprawiedliwości, a nie ulega wątpliwości, że ten lęk wywrze większe wrażenie na ich 

umysłach niż bojaźń bogów czy też ich rzekomego piekła. 

Po drugie twierdzę, że to nie prawda i nie znajomość prawd naturalnych prowadzi ludzi 
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do zła, czyni lud występnym i złym, lecz raczej ciemnota i brak wykształcenia. To raczej brak 

dobrych praw i dobrych rządów oddaje ich w móc występku i zła. Rzecz to pewna, że ludzie 

nie byliby tak występni i źli, jak są, gdyby byli bardziej wykształceni, wychowani w lepszych 

obyczajach i lepsze mieli nad sobą rządy. Z winy złych praw i złych rządów ludzie rodzą się 

podstępni i źli, gdyż złe prawa i rządy umożliwiają im, że tak powiem, by się rodzili wśród 

przepychu, wśród czczych zaszczytów oraz bogactw ziemi, wśród których chcą potem zawsze 

utrzymać się równie bezprawnie, jak bezprawnie się wśród nich urodzili i wychowali. Te 

same prawa i obyczaje niejako zmuszają innych do występku i zła, gdyż z winy ustroju ludzie 

ci urodzili się w ubóstwie i nędzy, z której usiłują potem wydobyć się za wszelką cenę, nie 

przebierając w środkach, bo uczciwe i legalne środki nie zawsze im pomogą. A zatem to nie 

nauka i nie znajomość prawd naturalnych prowadzi ludzi do zła, jak się to utrzymuje, ale 

raczej, jak mówiłem, złe prawa i złe obyczaje, gdyż każą im rodzić się złymi i podstępnymi 

albo zmuszają ich do występku złym systemem rządów istniejącym wśród ludzi. Niech 

zaszczyty i sława, bogactwa i słodycze życia a nawet autorytet władzy związane będą jedynie 

z cnotą, mądrością, dobrocią, sprawiedliwością, uczciwością, nieskazitelnością itd., a nie z 

łaską pańską, urodzeniem i darami fortuny. Podobnie niech wstyd, hańba, troski i nędza, a w 

razie potrzeby większe jeszcze kary, związane będą z występkiem, niesprawiedliwością, 

oszustwem, wiarołomstwem, złośliwością itd. raczej niż ze skromnym pochodzeniem i 

ubóstwem. A zobaczycie, że każdy sam z siebie będzie czynił dobro, że każdy będzie się 

starał być dobrym, mądrym, uczciwym i cnotliwym. Dopóki jednak zaszczyty i sława, 

dobrobyt i wygody życia związane są z określonym z góry urodzeniem i określonymi z góry 

warunkami życia raczej niż z cnotą i osobistymi zasługami, dopóty ludzie będą występni i źli, 

a co za tym idzie, nieszczęśliwi. 

Gdyby wszyscy ci, którzy znają równie dobrze jak ja albo raczej o wiele lepiej ode mnie 

sprawy ludzkie, gdyby ci, którzy znają lepiej ode mnie błędy i oszustwa religii oraz nadużycia 

i niesprawiedliwości władzy państwowej nad ludźmi, powiedzieli bodaj przy końcu życia, co 

o nich myślą, gdyby je piętnowali, potępiali i przeklinali — a obowiązkiem ich jest uczynić to 

bodaj przed śmiercią — świat zmieniłby niebawem wygląd i oblicze. Wkrótce śmiesznością 

okryto by wszystkie błędy oraz czcze i zabobonne obrzędy religijne, a wstydem całą 

wielkość, dumę, pychę i potęgę tyranów. 

Lecz tego rodzaju występki, nadużycia i błędy dlatego tylko utrzymują się tak trwałe i 

powszechnie w świecie, że nikt się im nie przeciwstawia, nie opiera, nikt ich nie zwalcza i nie 

potępia otwarcie tam, gdzie już raz się przyjęły i zakorzeniły. Wszystkie ludy jęczą w 

despotycznym jarzmie błędów, zabobonów, nadużyć i niesprawiedliwości popełnianych przez 

rządy, ale nikt nie śmie podnieść głosu przeciw tylu ohydnym błędom, nadużyciom, 

grabieżom i niesprawiedliwościom panoszącym się na świecie. Mędrcy zachowują w tym 

wypadku milczenie nie śmiąc powiedzieć otwarcie tego, co myślą, i umierają nie wyraziwszy 

swojego stanowiska w tej sprawie. Pod osłoną tego właśnie tchórzliwego i nieśmiałego 

milczenia wszystkie błędy, zabobony i nadużycia, o których mówiłem, utrzymują się i mnożą 

na świecie, jak to widzimy. 

Autor protestuje przeciwko nadużyciu, przeciwko wszelkim obelgom i 

oszczerstwom, wszelkiemu bezczeszczeniu i obelżywym, praktykom, które by mogły 

go spotkać po śmierci; odwołuje się, w tej sprawie do jedynego sądu prawego 

rozumu, sądu osób mądrych i światłych, odmawia zaś prawa sądzenia wszystkim 

nieukom, wszystkim bigotom i obłudnikom, wszystkim zwolennikom i sprawcom 

błędów i hipotez, jak również wszystkim pochlebcom i faworytom tyranów oraz 

wszystkim tym, którzy są na ich służbie albo utrzymaniu
1 

Oświadczam wam zresztą, drodzy przyjaciele, że we wszystkim, co tu mówiłem czy 
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 [Rozdział IG pełnego wydania Testamentu. 



pisałem, drogowskazem było mi naturalne światło rozumu. Nie miałem innego zamiaru i celu 

niż znaleźć prawdę oraz po prostu i szczerze ją powiedzieć. Każdy człowiek uczciwy, każdy 

człowiek mający poczucie honoru powinien poczytywać sobie za obowiązek mówić prawdę, 

kiedy ją zna. Powiedziałem ją szczerze, tak jak myślałem. Powiedziałem ją jedynie po to, aby 

i wam ją ukazać i aby wyzwolić was, o ile to jest w mojej mocy, ze wszystkich tych ohydnych 

błędów i zabobonów religijnych, które są wam jedynie kulą u nogi, które zakłócają 

niepotrzebnie równowagę umysłu, przeszkadzają używać w spokoju dóbr tego świata i czynią 

was służalczymi i nieszczęśliwymi niewolnikami tych, co wami rządzą. Wiem jednak, że to 

pismo, które zamierzam złożyć przed śmiercią w kancelariach parafialnych dla 

zakomunikowania go wam po mojej śmierci, nie omieszka wywołać i rozpętać przeciw mnie 

gniewu i oburzenia księży oraz tyranów. Ci znów ze swojej strony nie omieszkają znieważać, 

szkalować i niegodziwie bezcześcić mnie po mojej śmierci. Na wypadek gdyby się tak miało 

stać, oświadczam z góry, że protestuję przeciw wszystkim obelżywym praktykom, do których 

mogliby się oni wówczas uciec, niesprawiedliwie występując przeciw mnie z powodu tego 

pisma. Oświadczam z góry, że uważam to za niecne nadużycie. Odwołuję się jedynie do sądu 

rozumu, sprawiedliwości i naturalnej prawości.
1
 Odwołuję się do sądu tych wszystkich osób 

mądrych i światłych, które w swojej nieskazitelności wyzwolą się z wszelkich namiętności, 

uprzedzeń i przesądów wrogich sprawiedliwości i prawdzie. Odmawiam prawa sądzenia 

mojej sprawy wszystkim nieukom, bigotom, pochlebcom, obłudnikom i w ogóle wszystkim, 

którzy są w jakikolwiek sposób zainteresowani w utrzymaniu czy zakorzenianiu czczych i 

szaleńczych zabobonów wiary w fałszywe bóstwa
— 

albo też w utrzymaniu i zachowaniu 

potęgi oraz despotycznych rządów bogaczy i możnych tego świata. 

Nie popełniłem nigdy żadnej zbrodni ani niegodziwego czy złego postępku. Żaden z ludzi 

dzierżących władzę nie mógłby mi obecnie nic pod tym względem zarzucić. Jeśli więc po 

śmierci będę niegodziwie znieważany, lżony i szkalowany, to za tę tylko jedyną zbrodnię, że 

z taką szczerością mówiłem prawdę pragnąc otworzyć wam oczy i — jeżeli tylko zechcecie 

się porozumieć między sobą — wywieść i wyzwolić was ze wszystkich tych ohydnych 

błędów, wstrętnych zabobonów i zgubnych nadużyć, w których na swoje nieszczęście tak 

głęboko tkwicie. Siła prawdy każe mi to powiedzieć. Nienawiść do niesprawiedliwości, 

oszustwa, tyranii i wszelkich innych niegodziwości przemawia przez moje usta. Nie znoszę 

bowiem i nienawidzę rzeczywiście wszelkiego bezprawia i innej niegodziwości: Omnem viam 

iniquam odio habui
2
 Odivi omnem viam iniguitatis .

3
 Iniguitatem odio habui et abominatus 

sum.
4
 Znienawidziłem wszystkich, którzy lubują się w złych uczynkach znajdując w nich 

rozkosz. Iniguos odio habui.
5
 Perfecto odio oderam illos, et inimicifacti sunt mihi.

6
 Świetne 

pióra i talenty krasomówcze, ludzie mądrzy i mający autorytet powinni godnie zająć się tą 

sprawą i wystąpić jak należy w obronie sprawiedliwości i prawdy. Zrobiliby to nieporównanie 

lepiej ode mnie. Gorące umiłowanie sprawiedliwości i prawdy podobnie jak pragnienie 

szczęścia ludzkości i wyzwolenia wszystkich ludów jęczących w niewoli powinny ich do tego 

zachęcić. I powinni dopóty piętnować, potępiać, prześladować i zwalczać wszystkie ohydne 

błędy, nadużycia i despotyzm, o których mówiłem, dopóki całkowicie ich nie zgnębią i nie 

unicestwią, czyniąc jak ów, co powiedział: Perseguar inimicos meos, et comprehendam illos; 

et non cpnyertar donec dejiciant
7
. Niechże więc zginą wszyscy źli, niechże więc zginą 
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wszyscy tyrani, a pycha ich niech będzie pognębiona. Comprehendantur in superbi ta sua
1
. 

A teraz niech każdy myśli, sądzi i mówi o tym, co chce, niech z tym robi wszystko, co mu 

się żywnie podoba, nic mnie to już nie obchodzi. Niech ludzie urządzają się i rządzą, jak chcą, 

niech będą mądrzy czy głupi, dobrzy czy źli, niech po mojej śmierci mówią o mnie i zrobią ze 

mną, co się im będzie podobało, mało mnie to wzrusza. Nie biorę już prawie udziału w tym, 

co się dzieje na tym świecie. Umarli, do których niebawem już się udam, nie kłopoczą się o 

nic i o nic się nie troszczą. Zakończę więc na tym „nic”, bo jestem już prawie niczym, a 

niebawem niczym będę. Itd. 

SKOROWIDZ NAZWISK 
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