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PRZEDMOWA.

Osoby niemające żadnych, lub mające tylko powierzcho
wne wiadomości o duchownictwie, czyli o nauce wynikłej
z objawów duchowych, zwykle żądają od drugich wyja
śnienia, niektórych w tym względzie wątpliwości; niepo
mne na to, że przy usilniejszéj pracy i zgłębieniu nauki,
same daleko dokładniej te wątpliwości rozwiązaćby zdo
łały; ale często do takiej pracy brakuje im czasu, a naj
częściéj dobréj woli. Chciałyby przedewszystkiem wie
dzieć, o co to idzie, i czyli warto tem się zajmować. Zda
wało nam się więc być pożytecznem, przedstawić w szczu
płym rozmiarze odpowiedzi, na niektóre główne pytania
codziennie prawie nam czynione; będzie to dla Czytelnika
pierwszem wtajemniczeniem. My zaś zyskamy na czasie
uwalniając się od ciągłego powtarzania jednéj i téj saméj
rzeczy.
Rozdział piérwszy zawiera w kształcie rozmowy, od
powiedzi na niektóre zarzuty przeciwników, najczęściej
takich, którzy nie mają najmniejszego pojęcia o pierw
szych zasadach duchownictwa. Forma ta zdawała nam
się najwłaściwszą, bo nie ma oschłości formy czysto na
ukowéj.
Rozdział drugi, poświęcony jest zbiorowemu wyłożeniu
części nauki praktycznej i doświadczalnéj, na który, w bra
ku zupełniejszego objaśnienia, początkujący powinien
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zwrócić uwagę, aby własne zdanie wyrobić; jest to nie
jako treścią księgi o pośrednikach (le livre des médiums).
Zarzuty najczęściej rodzą się z fałszywych wyobrażeń, któ
re sobie robiemy wprzód (a priori) zanim rzecz poznamy;
sprostować więc te pojęcia, jest to niejako uprzedzić za
rzuty. Taki jest cel tego małego pisemka.
Rozdział trzeci może być uważany jako treść księgi
5435
pomocą
nauki duchowniczéj znacznej liczby najważniej
szych zadań, które każdemu myślącemu często się na
suwają, a których dotąd żadna filozofija dostatecznie nie
rozwiązała. Dosyć jest usiłować za pomocą jakiejkolwiek
innéj teoryi zadania te rozwiązać, aby się przekonać
że żadna z nich nie dostarczy odpowiedzi zgodniejszych
ze zdrową loiką, i więcéj rozum zaspokajających.
Te dwa ostatnie rozdziały, których nie było w poprze
dnim wydaniu, stanowią traktat zupełnie nowy, mogący
w zupełności usprawiedliwić tytuł miniejszego dziełka:
„Przewodnik dla początkujących w dziedzinie nauki o du
chach i ich objawianiu się.*
Ten pogląd nietylko jest użytecznym dla początkują
cych (novices), którzy w krótkim czasie, i łatwym spo
sobem mogą obeznać się znajgłówniejszemi zasadami du
chownictwa, ale jest także dogodnym i dla zwolenników
oświeconych, którym dostarcza środków, do odparcia
zarzutów, jakieby im czynione być mogły – a nadto, wska
zać im złączone w szczupłych ramach i mogące być je
dnym rzutem oka objęte, zasady, których nigdy z uwagi
spuszczać nie powinni.
Ażeby już teraz odpowiedzieć na założone w tytule te
go dziełka zapytanie, powiemy: „Duchownictwo jest to na
uka o tem wszystkiem co ma związek z poznaniem du
szy czyli ducha i świata niewidzialnego (duchowego),
tudzież objawów duchowych.
, , --
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(SPIRITISME).

Rozdział Pieśnvvszy.
MAŁA ROZPRAWA DUCHOWNICZA.

X – Oświadczam panu, że nigdy nie wierzyłem w rze
czy nadprzyrodzone, i dlatego mój rozum nie może przy
puścić rzeczywistości szczególnych wydarzeń (phénoméne)
przypisywanych duchom, a które według mego zdania
istnieją tylko w wyobraźni. Jednakże ustąpię przed
oczywistością, co tém chętniej uczynię, jeżeli mieć będę
dowody niezaprzeczalne. Przychodzę więc korzystać zuprzej
mości pana i proszę Go o pozwolenie bycia obecnym na
jednym lub dwóch posiedzeniach doświadczalnych, abym
mógł nabyć przekonania, jeżeli to podobna.
Allan Kardec – Jak skoro rozum pana nie dopuszcza
tego, co my uważamy za czyn dokonany, widocznem jest,
że pan rozum swój uważasz za doskonalszy od rozumu
tych, którzy nie podzielają Jego zdania. Nie wątpię 0
wartości wewnętrznej pana, ani też chcę stawiać się wy
żéj nad niego; pozwalam więc panu mniemać że się mylę;
(*) W przedmiocie zupełnie nowym dla naszej Literatury, wypadła potrzeba
nowych wyrazów. Francuzki (Spiritime) pozwoliliśmy sobie przetłoma
czyć „Duchownictwo* atoli nie upieramy się przy nim, i chętnie przyj
miemy inny, lepiéj rzecz tę po polsku przedstawiający. –
(przypisek Tomcra.
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a ponieważ to zdanie opieram na moim rozumie, uwa
żajmy sprzeczkę tę za skończoną.
.
.. . . .
X– Jednakże jeżeli pan potrafisz mnie przekonać,
mnie, który jestem znany za przeciwnika waszych mnie
mań, będzie to cud szczególnie sprzyjający waszej sprawie.
A. K – Żałuję że nie mam daru czynienia cudów.
Pan rozumiesz że jedno lub dwa posiedzenia wystarcza
do przekonania go, ale się mocno mylisz; ja sam potrze
bowałem więcéj jak rok ciągłej pracy, aby nabyć prze
konania; widzisz więc pan, że to nie łatwo mi przyszło,
a zresztą mój panie nie udzielam publicznych wykładów.
X– Więc nie przywięzujesz żadnéj wagi do pozyski
wania wyznawców dla swéj nauki?
. :
: : : :
A. K. Gdy napotykam osoby pragnące szczerze oświe
cić się, i żądające moich objaśnień, mam prawdziwą przy
jemność a nawet obowiązek odpowiedzieć im z całą su
miennością. Ale z przeciwnikami, którzy jak pan, mają
już powzięte z góry przekonanie, niezwykłem czynić ża
dnych usiłowań do ich nawrócenia, tém więcéj, że znaj
dując wiele osób bez żadnych uprzedzeń, nie potrzebuję
tracić czasu z uprzedzonymi. Wiem, że przekonanie przyjść
musi prędzej czy później, naturalnym biegiem rzeczy i że
niedowiarki ulegną przed nocą prawdy. Kilku mniéj lub
więcéj Stronników, nic w téj chwili nie stanowi i dla te
go też nie zobaczysz mnie pan nigdy unoszącego się i psu
jącego sobie krew dla przekonania tych, którym się zda
je, iż mają dosyć powodów pozostać przy swoim zdaniu.
X – Zdaje mi się jednak, iż pan powinieneś mieć
więcéj pobudek do przekonania mnie. Pozwolisz mi pan
wytłomaczyć się otwarcie i przyrzekasz mi, że się nie
obrazisz mojemi słowami? To co wyżej rzekłem są to
moje wyobrażenia o rzeczy, a nie o osobie do któréj mó
wię; potrafię szanować osobę nie podzielając jej zdania.
A. K – Duchownictwo nauczyło mnie niezważać na
drobiazgowe obrazy miłości własnéj. Jeżeli pańskie
słowa wyjdą z granic przyzwoitości i przyjętej mię
dzy ludźmi delikatności, będę miał dowód, żeś pan źle
wychowany i na tém koniec. Co do mnie, wolę znieść
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obrazę, niż drugich obrażać. Widzisz więc pan że już dla
tego samego duchownictwo na coś przydać się może. Po
wiedziałem, że nie chcę zmuszać pana do podzielenia
mojego zdania. Szanuję zdanie pana, jeżeli jest szczere,
ale też żądam, abyś pan szanował moje. Ponieważ pan
jak się na wstępie wyraziłeś, uważasz duchownictwo za
czcze marzenie, przychodząc tu, rzekłeś do siebie: „Idę
widzieć warjata* wyznaj pan otwarcie, wszyscy wierzący
w objawy duchów są podług was obłąkani, a następnie
duchownictwo jest chorobą umysłową; pojmiesz więc pan
że sumienie niedozwala mi takowej panu udzielać.
X – Można się mylić, lub łudzić nie będąc dla tego
obłąkanym.
A. K – Wymów pan ostatnie słowo, powiêdz jakinni,
że to jest szał, który prędko przeminie; ale zgodzisz się
ze mną że szał, który w kilku latach pozyskał kilka mi
lionów stronników, w różnych krajach, który liczy wy
znawców swoich, pomiędzy uczonymi w różnych odnogach
umiejętności, który się szerzy szczególniej w klasie oświe
conéj jest, szczególnego rodzaju maniją, która zasługuje
na głębszy rozbiór i zastanowienie.
X – Wprawdzie mam w tym przedmiocie moje
zdanie, ale ono nie jest tak ostateczne, abym go niemógł
zmienić i nie ustąpić przed oczywistością. Powiem więc
panu, że masz pewien obowiązek starać się aby mnie
przekonać; albowiem umyśliłem ogłosić dzieło, w którém
zamierzam wykazać ew professo (sic), że duchownictwo
jest błędem. Dzieło to już z saméj treści będzie znako
mitéj doniosłości i może połamać szyki duchownikom;
lecz jeżeli mnie pan potrafisz inaczej przekonać, nie ogło
Szę g0.
A. K – Bardzoby mi było przykro pozbawić pana sła
wy autorskiéj, jaka z ogłoszenia tak znakomitego dzieła
na niego spłynąćby mogła; nie mam wreszcie w témża
dnego interesu, życzę owszem dziełu pana jak najwię
kszéj wziętości, tém więcéj, że to mi oszczędzi kosztów
na prospekta i doniesienia. Gdy przedmiot jaki znajduje
przeciwników, tém samém rozbudza się uwaga publiczna.
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Ciekawsi pragną przejrzeć argumenta za, i przeciw, i przed
miot będący powodem sprzeczki, dochodzi do wiadomości
tych nawet, którzy poprzednio wcale o nim nie myśleli;
tym sposobem i niesłuszna krytyka często wypada na
korzyść tych, którym chciano szkodzić. Zresztą przed
miot o duchach jest tak ważny i tak mocno obudza cie
kawość, że dosyć go jest dotknąć, aby zachęcić do jego
zgłębienia.
. . . . .
.
X– A więc podług zdania pana, krytyka nie służy
do niczego, a opinija publiczna nic nie znaczy?
A. K – Ja nieuważam krytyki zawyraz opinii publi
cznéj, lecz jako zdanie pojedyncze, które może być mylne.
Czytaj pan historyą a zobaczysz wiele to arcydzieł było
krytykowanych zaraz po ich ogłoszeniu, co jednak wcale
nie przeszkodziło, iż dzieła te zostały arcydziełami, a
o krytykach zapomniano. Jeżeli rzecz jaka jest złą, wszel
kie pochwały nie zrobią jej dobrą. Jeżeli duchownictwo
jest błędem, musi upaść; jeżeli jest prawdą, wszystkie
wykrzyki przeciwko niemu nie uczynią go kłamstwem.
Dzieło pańskie będzie tylko ocenieniem osobistém z pun
ktu widzenia pana; prawdziwa opinija publiczna osądzi
dopiéro czyś pan dobrze widział i dobrze przedmiot
zrozumiał; a jeżeli uzna żeś się pan mylił, dzieło pana
będzie śmieszne, podobnie jak te, które dawniej ogłasza
no przeciwko teoryi krążenia krwi, szczepieniu ospy itp.
Ale zapomniałem że pan masz ten przedmiot rozbierać
ew professo, to jest żeś go zgłębił, żeś widział co widzieć
należało, czytał co w tém przedmiocie napisano, rozbie
rał i porównywał różne zdania, że znajdowałeś się w przy
jaznych warunkach sądzenia o nim, czyli wyrobienia wła
snego sądu, że przez lat kilka poświęcałeś dosyć czasu
aby go zbadać, jedném słowem żeś nic nie zaniedbał, aby
dojść do wyświecenia prawdy. Mniemam że tak jest, je
żeli pan jesteś człowiekiem poważnym, bo tylko taki
Iktóry szedł tą drogą, ma prawo przemawiać jako znaw
ca przedmiotu.
X – Nie mniemaj pan aby zdanie moje było lekkomyśl
nem: widziałem kręcące się i pukające stoliki, widziałem
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osoby o których mówiono że piszą pod wpływem du
chów, a mimo tego przekonany jestem że to wszystko
jest Szarlatanizm.
A. K – Wiele pan zapłaciłeś aby to widzieć?
X – Wcale nic.
A. K. Przyznasz pan że to są Szarlatani szczególne
go rodzaju; zdaje się iż nazwaniu swemu chcą fałsz .
zadać. Dotąd niewidziano Szarlatanów bezinteresownych.
Jeżeli jakiś dowcipniś chciał się niekiedy zabawić, mo
żnasz obwiniać i innych obecnych aby byli jego pomo
cnikami? a wreszcie w jakimże celu pomagaćby mu mieli
dla omamienia drugich? Mówisz pan, że dla zabawy to
- warzystwa; przypuszczam iżby to uczyniono raz jeden, ale
jeżeliby te żarty trwały niesiące i lata, mniemam iżby
takiego żartownisia w końcu wyśmiano. Możnaż przypu
ścić, aby dla saméj przyjemności zwodzenia, męczono się
po całych godzinach przy stoliku?–Zadowolnienie nie wy
nagrodziłoby trudów.
X – A czy stolik nie może być do tego przysposo
bionym?
A. K – Aby stolik robił to co mu każą, potrzebaby
mechanizmu niezmiernie dowcipnego, a dotąd nieznamy
nazwiska tak sławnego fabrykanta, któryby przecież po
winien używać wielkiej sławy, gdy jego wyroby rozsze
rzyły się po pięciu częściach kuli ziemskiej. Musimy na
wet przyznać że ten przyrząd niezmiernie jest subtelny,
kiedy da się zastósować do pierwszego lepszego stolika;
atoli przyrządu tego nikt jeszcze nie widział, a tém mniéj
opisał.
X – Otóż pan się mylisz; pewien sławny chirurg do
szedł, że niektóre osoby przez naciśnienie nerwu u nogi,
mogą sprawiać taki łoskot jaki przypisują stolikom; skąd
wniósł, że wasze pośredniki bawią się kosztem łatwo
wiernych.
A. K – Szanuję naukę tego uczonego chirurga i znam
dobrze to odkrycie o którém pan mówisz, bo nie jest
mi obcą nauka anatomii; jednakowoż pod względem za
stósowania tego odkrycia do stolików mówiących. nastrę
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czają się wielkie trudności; piérwsza, iż jest uwagi go
dném, aby ten przymiot właściwy tylko niektórym oso
bom i uważany przez znawców jako przypadek patolo
giczny, naraz stał się powszechnym; powtóre, iż trzeba
mieć potężną dozę chęci zwodzenia drugich, ażeby mę
czyć swój nerw, przez dwie lub trzy godziny, bez żadne
go pożytku, prócz zmęczenia i bólu; potrzecie: nie widzę
jakiby mógł mieć związek ten muskuł, z drzwiami i mu
rami wpośród których dają się słyszeć uderzenia; nako
niec, potrzebaby temu muskułowi przypisać cudowną wła
dzę poruszania ciężkich stołów, podnoszenia ich, otwie
rania, zamykania, utrzymywania ich w powietrzu bez pod
stawy, a nakoniec roztrzaskiwania ich gdy upadają. Można
wątpić aby ten muskuł miał tak wielkie cnoty, (zobacz
przegląd duchowniczy z r. 1859 „muskuł trzaskający).*
X– Widzisz pan jednak że stoliki pukające wyszły
z mody; przez długi czas było to jakimś ogólnym sza
łem, dziś atoli nikt się niemi nie zajmuje; dlaczegóż się
to stało, jeżeli to ma być rzeczą tak ważną?
A. K – Oto dlatego że z tych stolików kręcących się
i pukających, wyszło coś poważniejszego, wyszła cała
umiejętność, cała nauka filozoficzna, zajmująca w innny
wcale sposób ludzi myślących; którzy gdy niemogli się
już nic więcéj nauczyć ze stolików pukających, przestali
niemi się zajmować. Dla innych nie myślących, niechcą
cych lub niemogących nic zgłębić, było to tylko zabawką,
którą porzucili jak się nią nasycili. Ludzie tego rodzaju
niczem są dla umiejętności. Czas ciekawości przeminął;
dziś przyszła chwila rozwagi. Duchownictwo przeszło
w dziedzictwo ludzi poważnych, którzy nie bawić, ale
nauczyć się chcieli. Dlatego też ci wszyscy, którzy to zja
wisko uważają za rzecz ważną, nie zechcą się poniżyć i
być narzędziem prostéj ciekawości; a tém mniej dla ta
kich, którzy przychodzą z nieprzyjazném usposobieniem;
nie bawiąc się bowiem sami, nie pragną bawić drugich.
Ja jestem z téj liczby.
X– A przecież doświadczenie wpływa najwięcéj na
przekonanie, chociażby w początku był tylko cel saméj
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ciekawości. Jeżeli pan chcesz działać tylko w obec
ności ludzi przekonanych, pozwól sobie powiedzieć, że
chcesz nawracać już nawróconych.
A. K – Inna rzecz być przekonanym a być usposo
bionym do przekonania; do tych ostatnich ja mówię, a
nie do tych, którzy mniemają poniżać swój rozum przy
chodząc słuchać tego co nazywają marzeniem. Takiemi
nie zajmuję się nigdy. Inni potężniejsi odemnie zajmą
się ich przekonaniem jak czas do tego nadejdzie i wskażą
im stósowne środki. Co się zaś tyczy tych, którzy mówią iż
mają chęć oświecenia się, jedynym sposobem dowieść téj
chęci jest mieć wytrwałość; takich można poznać po in
nych znakach, nie zaś po żądaniu być obecnemi na je
dném lub dwóch posiedzeniach doświadczalnych; tacy chcą
rzeczywiście pracować.
Przekonanie przychodzi zwolna, po długiém i staran
ném rozważaniu. Zjawiska duchownicze różnią się wybi
tnie od tych, jakie nam przedstawiają nauki ścisłe; one
nie przychodzą na zawołanie, trzeba je niejako chwy
tać w przelocie. Badając tę rzecz dłużej, odkrywamy
mnóstwo dowodów, które uszły uwagi naszëj na pierw
szy rzut oka; tém więcéj, kiedy się nie jest obznajo
mionym z warunkami, w jakich można się z niemi spo
tkać, lub też gdy się przychodzi z umysłem uprzedzo
nym. Dla badacza pilnego i rozważnego, dowodów nie
brakuje; dla niego jedno słowo, jeden ruch, napozór nic
nie znaczący, rzuci wielkie światło i utwierdzenie, a dla
przypatrującego się powierzchownie i pobieżnie, dla zwy
czajnego ciekawca, wszystko to będzie niczem; dlatego
też ja nie jestem chętny do robienia doświadczeń nie
spodziewając się pomyślnego wypadku.
X– Ale przecież wszystko trzeba zaczynać od po
czątku. Cóż ma robić początkujący, który nic nie słyszał
o duchownictwie, który nic nie widział, a chciałby się
oświecić, jeżeli mu pan odmówisz pomocy?
A. K – Ja robię wielką różnicę, między niewierzącym
przez nieświadomość a niewierzącym z zasady. Gdy wi
dzę w kim dobre usposobienie, najchętniej mu pomagam,
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Ale są ludzie, którzy udają chęć oświecenia się; z takie
mi nie tracę czasu, bo ci, jeżeli nie znajdą od razu te
go czego szukają, a czegoby może i nie radzi znaleźć,
to ta troszka, którą w początkach zobaczą, nie jest
w stanie wyprowadzić ich z uprzedzenia. Nie mając wy
robionego sądu, robią rzecz poważną, przedmiotem po
śmiewiska, do czego dostarczać im powodu, uważam za
niewłaściwe.
- Takiemu, który szczerze pragnie się oświecić odpo
wiem: nie można odbyć kursu nauki duchowniczéj tak,
jak się odbywają kursa Fizyki lub Chemii, dlatego że jej
wypadku nie można osiągnąć według woli; gdyż uspo
sobienie duchowe czynników, częstokroć zawodzi nasze
oczekiwanie. Te zjawiska, które pan niekiedy możesz wi
dzieć przypadkowo, nie przedstawiają żadnego ciągu ani
związku i dla tego nie będą zrozumiałemi dla pana. Sta
raj się więc pan obznajomić z teoryą, czytaj i rozważaj
dzieła jakie w tym przedmiocie ogłoszono, a tam poznasz
zasady téj nauki. Dowiesz się szczegółowo o zjawiskach
duchowniczych, przekonasz się iż one są możebnemi i
powoli wyrobisz w sobie o téj nauce przekonanie wła
ściwe. Wtedy dopiero, jeżeli się panu nadarzy przyjaźna
pora widzieć objawy duchowe, lub być czynnikiem onych,
pojmiesz łatwo porządek, wedle którego objawy te na
stępują; lub pod jakiemi warunkami nastąpić mogą. Te
uwagi przedstawiam każdemu, który prócz ciekawości,
na inne ważniejsze pobudki, poznania nauki duchowniczej.

Pan Y– Zgadzam się z panem, że przygotowawcza
nauka duchownicza jest potrzebną, atoli ja co do moje
go usposobienia"wewnętrznego oświadczam panu, że nie
jestem ani stronnikiem ani przeciwnikiem duchownictwa;
ale przedmiot ten sam przez się obudza we mnie naj
wyższe zajęcie. W szczupłem kółku, w którém żyję, sły
szałem pod tym względem różne zdania nawet zupełnie
sprzeczne; dlatego umyśliłem pana prosić o wyjaśnienie
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niektórych zarzutów, które zdają mi się być dosyć wa
żne, dla mnie przynajmniej, który z całą szczerością wy
znaję w tym przedmiocie zupełną niewiadomość.
Allan Kardec – Z wielką przyjemnością odpowiadam
na wszelkie czynione mi zapytania, gdy one są szczére,
nie pochlebiając sobie wcale, abym je zdołał dobrze roz
wiązać. Duchownictwo jest nauką co dopiero poczętą,
w któréj wiele jest do zrobienia i nauczenia się; dla tego
byłoby z mojéj strony wielką zarozumiałością mniemać,
że potrafię wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Niemogę wię
céj nauczyć nad to co sam umiem.
Duchownictwo dotyka wszystkich gałęzi Filozofii, Me
tafizyki, Psychologii, nauki moralnéj; jest to więc zbyt ob
szerne pole aby go można przebiedz w kilku godzinach.
Pojmuje pan przeto, że niepodobieństwem byłoby dla mnie
powtarzać każdemu żywym głosem tego wszystkiego, co
w tym przedmiocie dla użytku publicznego drukiem ogło
siłem. Czytając uważnie te pisemka, znajdziesz pan od
powiédź na większą część zarzutów, które się w myśli
pana, jakotéż i wielu innych rodzą. Z czytania takiego
osięga się dwojaki pożytek; raz że mnie uwalnia od cią
głego powtarzania jednéj rzeczy; drugi raz, że czytający
dowodzi prawdziwej chęci nauczenia się. Jeżeliby jeszcze
później pozostała jaka wątpliwość, wyjaśnienie jej będzie
łatwiejszem, bo już jest założona podstawa, na któréj o
przeć się można. Jeźli więc pan pozwolisz ograniczymy
się nateraz na wyjaśnieniu kilku pytań ogólnych.
Y – Niech tak będzie. Chciéj mnie pan zawsze przy
wołać do porządku, gdybym od niego zboczył. Pytam
więc pana najprzód, skąd się wywiązała potrzeba two
rzenia nowych wyrazów: „Duchownik* (spirite) „Ducho
wnictwo" (spiritisme), aby zastąpić wyrazy znane i po
wszechnie w użyciu będące: „Spiritualism. Spiritualista*
Wielu nazywa to Barbarizmem.
A. K – Wyraz Spiritualista ma znaczenie oddawna
dobrze określone; uczyniła to Akademija francuzka w sło
wach: „Spiritualista jest ten, którego nauka jest wprost
przeciwna materyalizmowi. * Wszystkie religije opiera
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ją się koniecznie na Spiritualizmie i ktokolwiek wierzy
żc oprócz materyi jest jeszcze w nas coś innego, jest
Spiritualistą; atoli nazwisko to nie obejmuje wiary w du
chy i w możność objawiania się ich ludziom. Jakże pan
rozróżnisz jednych od drugich? potrzebaby więc dołożyć
objaśnienie: „ten Spirytualista wierzy, albo nie wierzy
w duchy.* Dla nowych rzeczy potrzeba nowych wyrazów,
aby uniknąć wyrażeń równoznaczących a przezto wątpli
wych. Gdybym był nazwał mój przegląd Spiritualicznym,
nie byłbym go nazwał właściwie, bo nie ubliżając wcale
téj nazwie, mógłem nie mówić ani słowa o duchach, a
nawet przeciwko nim walczyć. Czytałem niedawno w je
dnym dzienniku artykuł napisany o pewnêm dziełku filo
zoficzném, w którém powiedziano, że autor pomienione
go dziełka, traktował przedmiot. ze stanowiska Spirytua
listów. Otóż wierzący w objawy duchów, mocno byliby
zawiedzeni, gdyby na zasadzie tego zapowiedzenia, chcieli
wynaleźć najmniejsze podobieństwo do swoich wyobrażeń
duchowniczych. Jeżeli więc przyjąłem wyrażenie: „spirite
(duchównik) spiritisme (duchownictw:)* to dlatego, że te
wyrażenia oznaczają jasno rzeczy, odnoszące się do zja
wisk duchowych. Wszyscy duchownicy są Spiritualistami,
a nie można tego powiedzieć odwrotnie. Gdyby nawet
możność objawiania się duchów była urojeniem, to i tak
byłaby potrzeba oznaczyć właściwie, co się do nich odnosi;
bo tak wyobrażenia fałszywe jak i prawdziwe, wymagają
właściwej nazwy.
Wyrazy te nie więcéj grzeszą barbarizmem jak te które
umiejętności, sztuki i przemysł utworzyły i codziennie
tworzą; albo te, które wymyślił Gall w swoich oznacze
niach przymiotów ludzkich, jakoto: „Secretivité, amativi
té, combativité, alimentivité, affectionivité, etc. (*) Są lu
dzie, którzy owiani duchem sprzeczności, krytykują
Wszystko co nie od nich pochodzi, aby stawianiem się
(*) Nieznając wyrazów polskich odpowiednich témwyrażeniom Galla, zo
stawiamy je tak, jak są w texcie francuzkim.
Przypisek Tłomacza,
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opozycyi przydać sobie ważności. Ci, którzy tym spo
pbem walczą, dowodzą tylko płytkości swego umysłu, a
zbijać podobne drobnostki byłoby to dowodzić że się nie
na ważniejszych argumentów. Spiritualiści, którzy nie
wierzą w możność objawiania się duchów, powinni być
wszem zupełnie zadowoleni, że nowy wyraz nie pozwala
ch mieszać ze stronnikami tego, co oni nazywają zabo
onem. (*)
Y – Rzeczywiście oskarżają pana, że chcesz wskrze
ić wyobrażenia zabobonne. Nie jestże to bowiem cofać
ię do czasów czarnoxięstwa i magii, do czasów średnio
niecznych? Nie jestże to wznawiać przesądy gminne, któ
e zdrowy rozum potępił?
A. K – Ci, którzy nie mają religii, czyliż nie uwa
ają za zabobon większéj części przepisów i praktyk dzi
iejszego kościoła? Dlaczegoż miałoby być większym za
bobonem wierzyć, że duchy mogą się nam objawić, jak
wierzyć, że nasze modlitwy mogą nam wyjednać pośre
lnictwo tego lub tego świętego? Wyobrażenie jest
abobonem tylko wtedy, kiedy jest fałszywem; przestaje
nim być, gdy jest uznane za prawdziwe. Idzie więc tyl
to o to, czy duchy mogą się nam objawiać, lub nie.
)tóż pan nie możesz nazywać tego zabobonem, dopóki
ie dowiedziesz, że to być nie może. Mówisz pan: mój
rozum temu się sprzeciwia; ależ wszyscy, którzy wierzą
w objawy duchów a nie są idiotami, również się do ro
zumu odwołują, a co więcéj i do dowodów. Któryż z tych
twóch rozumów przeważy? Wielkim sędzią téj sprzeczki
ędzie przyszłość, tak jak była we wszystkich podobnych
rypadkach odnoszących się do nauki przemysłu, które
razu oceniano za niemożliwe i niedorzeczne. Pan Są
zisz z góry (a priori) wedle swego zdania; my sądzimy
po długiém rozważaniu i przekonaniu się naocznem. Do
lam tu jeszcze, że duchownictwo Oświecone jakiém jest
Y
(4) Zresztą te wyrazy nabyły już prawa obywatelstwa i są zamieszczone
w dodatku do Dykcyonarza francuzkiego.
Przypisek Autora.

dzisiejsze, dąży przeciwniedowytępienia wszelkich wyobra
żeń zabobonnych, gdyż wykazuje ile może być prawdy
lub fałszu w podaniach ludowych i w tém wszystkiem
co niewiadomość i przesąd do nich przydały.
Y – Pan mówisz że się opierasz na dowodach, a ja
panu naprzeciwstawiam zdanie uczonych, którzy tym do
wodom przeczą albo je tłómaczą zupełnie inaczej. Dla cze
góż uczeni zaraz po zjawieniu się stołów kręcących
się i pukających, nie wzięli tych zjawisk pod scisły swój
rozbiór? Gdyby byli widzieli w tém coś nadzwyczajnego,
nie byliby zaniedbali rzeczy tak ważnej; a tymczasem
wszyscy oświadczyli się przeciwko zdaniu pana. A ucze
ni nie sąż pochodniami, dla oświecenia narodów? i nie
mająż obowiązku rozszerzać światła? Dla czegóż pan
mniemasz, iż oni to odkrycie raczej przytłumić chcieli,
zwłaszcza gdy im się nadarzała dogodna pora objawić
światu, nieznaną dotąd potęgę?
A. K – Wybornie mi pan skreśliłeś obowiązek uczo
nych; ale zanim odpowiem na tę uwagę bardzo rozsą
dną, muszę sprostować ważną pomyłkę, któréj się pan
dopuściłeś, mówiąc: że wszyscy uczeni, oświadczyli się
przeciw mojemu zdaniu. Gdzież duchownictwo wzięło po
czątek? w jakiéj warstwie spółeczeństwa rozszerzało się
i rozszerza? gdzie znajduje najwięcéj stronników? czyliż
pomiędzy ludźmi nieoświeconymi? wcale nie. Właśnie
w kołach oświeconych, najwięcéj ma wyznawców i to
we wszystkich krajach świata. Liczy ono w gronie
swojém znakomitych lekarzy różnych narodów, urzę
idników, profesorów, artystów, duchownych, nawet wiel
kich dygnitarzy, którzy się zaciągają pod chorągiew
duchownictwa, a przecież ludziom takim nie możesz pan
odmówić wyższego wykształcenia i nauki.
Ze duchownictwo nie nabyło jeszcze prawa obywatel
stwa w zakresie nauk uznanych za obowiązkowe, czyż
to może być powodem aby go potępiać? Gdyby nauka
była nieomylna, zdanie jej mogłoby stanowić dowód; ale
na nieszczęście, doświadczenie inaczej nas przekonywa.
Czyliż nauka nie nazwała marzeniem mnóstwa wynalazków,

które później unieśmiertelniły pamięć ich wynalazców?
Czyż to nie wskutek zdania piêrwszych uczonych, Fran
cya straciła początkowanie w wynalazku zastósowania
pary? Kiedy Fulton przyszedł do obozu w Boulogne,
przedstawić Napoleonowi swój systemat, a ten przesłał
go do rozpoznania Instytutowi francuzkiemu, czyliż ten
uczony Instytut nie uznał tego wynalazku za marzenie,
niepodobne do wykonania i nie doradzał aby się nim
nie zajmować? Czyż można z tego wnosić, że Członko
wie Instytutu nic nie umieją? Bynajmniej. Nikt z ludzi
rozsądnych nie odmówi im wielkiej wiedzy, ale im nie
przyzna nieomylności; zdanie więc uczonych nie jest
jeszcze ostatnią instancyą, zwłaszcza co do idei nowych.
Y – Przyznaję chętnie że uczeni nie są nieomylnemi,
ale niemniéj jest prawdą, że ze względu na ich naukę,
zdanie ich przecież coś waży, i gdybyś pan to zdanie
mógł pozyskać, pański systemat duchowniczy nabyłby
wiele powagi.
A. K – Zgodzisz się pan zapewne na to, że nikt nie
może być dobrym sędzią, w sprawie któréj nie rozumie.
Gdybyś pan chciał stawiać dom, czy wziąłbyś do te
go muzyka? gdybyś był chory, czy pozwoliłbyś leczyć się
architektowi? gdybyś miał proces, czy słuchałbyś o nim
zdania tancmistrza? nakoniec, gdyby chodziło o roz
wiązanie jakiej kwestyi teologicznéj, czybyś się pan
zgodził na zdanie chemika albo astronoma ? Nie, każ
dy w swoim zawodzie. Nauki zwyczajne opierają się
na własnościach materyi, którą można rozrządzać podług
swojéj woli; zjawiska, które ztąd powstają, mają za czyn
niki siły materyalne, zaś zjawiska duchownicze, mają za
czynnika umysł, który jest nie podległy, który ma wol
ne zdanie i nie słucha niczyich zachceń. Zjawiska też
duchowe wymykają się naszej zwyczajnéj rachubie i dla
tego też nie można ich podciągnąć pod zakres tak na
zwanych nauk. Umiejętność więc zawiodła się, gdy chciała
czynić z duchami doświadczenia jakby ze stosem Wolty;
omyliła się powtarzam, a tak być musiało, bo działała
w przypuszczeniu związku, którego nie było, a następnie

nie idąc już daléj, zawyrokowała przecząco. Sądzbyt zu
chwały! a który czas z każdym dniem zmienia, tak jak
już zmienił wiele innych podobnych wyroków, a ci któ
rzy wyrok ten wydali, wstydzić się niezadługo będą, iż
tak lekkomyślnie zadali fałsz nieograniczonéj mądrości
i potędze Bożej! Towarzystwa naukowe w téj kwestyi nie
mogą wyrokować, nie należy ona do ich zakresu, równiejak
ta czy Bóg jest, czy go nie ma; było to więc niedorzecz
ném przyznawać im tę władzę. Jak się zdanie publicz
ne w tym przedmiocie wyrobi, przyjmą go i uczeni, ule
gając konieczności. Niech przejdzie jedno pokolenie a
zniém przesądy miłości własnéj, która je zaślepia, a tak
będzie z duchownictwem jak z wielu innemi prawdami,
przeciw którym namiętnie walczono, a których zaprze
czać byłoby dzisiaj śmiesznością. Dziś nazywają nas obłą
kanymi, jutro przyjdzie na nich koléj; to jest że im się ta
ka nazwa dostanie; tak zupełnie, jak niegdyś nazywano
obłąkanymi tych, którzy wierzyli w obrót ziemi około
słońca.
Ale nie wszyscy uczeni tak mniemają, a przez uczo
nych rozumiem ludzi poświęcających się naukom i umie
jętnościom, z tytułem albo bez tytułu urzędowego. Wie
lu z nich tak rozumieć:
„Nie masz skutku bez przyczyny a częstokroć skutki
najzwyczajniejsze mogą wprowadzić na drogę najważniej
szych odkryć. Gdyby Newton, nie był zważał na spada
nie jabłka, gdyby Galvani był zgromił swoją służącą,
gdy mu doniosła że żaby tańcują na półmisku, może do
dziś dnia szukalibyśmy cudownego prawa ciężkości po
wszechnéj i obfitych w ważne następstwa własności sto
su. Zjawiska, które krotochwilnie nazywają tańcem sto
lików, nie są więcéj śmieszne jak taniec żab, a może
te zjawiska zawierają tajemnicę natury, która przeobrazi
ludzkość jak do niéj klucz znajdziemy:* Mówią daléj ciż
uczeni: „Ponieważ tyle ludzi, a nawet poważnych tem się
zajmuje, musi być wtem coś ważniejszego. Szał, złudze
nie, nie może mieć tego znamienia powszechności, może
omamić jedno kółko, jednostronnictwo, ale nie może
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obiegnąć świata. Strzeżmy się więc zaprzeczać możno
ści tego, czego nie rozumimy, aby nam kiedyś niezarzu
cono zbyt małej przenikliwości."
Y – Bardzo dobrze. Otóż to uczony, który rozumuje
z całą mądrością i roztropnością, a ja chociaż nie jestem
uczonym, podobnież myślę. Ale rozważ pan że ten uczo
ny nic nie twierdzi, nawet wątpi; na czemże więc oprzeć
wiarę w istnienie duchów a nadewszystko w możność
znoszenia się ich z nami?
A. K – Wiara ta opiera się na rozumowaniu i na
faktach. Ja sam uwierzyłem dopiero po dokładnéj roz
wadze, nabywszy przy nauce umiejętności ścisłych, tego,
że tak powiem, nałogu zastanawiania się. Zgłębiłem
te nową naukę w jej najskrytszych tajnikach i z naj
drobniejszych spostrzeżeń i zdawałem sam przed sobą naj
ściślejszy rachunek. Rozumowanie które mi poddał pe
wien uczony lekarz, niegdyś nie wierzący a dziś gorący
stronnik duchownictwa, jest następujące:
„Mówią, że istoty niewidzialne mogą się z nami zno
sić, a dlaczegóżby nie? Przed wynalezieniem mikrosko
pu czyliż się domniemywano istnienia tylu miliardów
stworzonek, czyniących tyle zniszczenia w ekonomii ziem
skiéj? Gdzież jest niemożność materyalna, aby nie mo
gły się znajdować w przestrzeni, istoty, których nasze
zmysły dostrzedz nie mogą? Mieliżbyśmy mieć tyle śmie
sznéj zarozumiałości i mniemać że wszystko wiemy, iże
nas Bóg już nic więcéj nauczyć nie może? Jeżeli te
istoty niewidzialne, które nas otaczają, mają władzę ro
zumu, dla czegóżby nam objawiać się nie mogły? Jeżeli
są w związku z ludźmi, dlaczegóżby nie mogły mieć
wytkniętego stanowiska, w przeznaczeniu i w wypadkach
tego świata? Jakaż to ogromna przestrzeń dla naszych
myśli? Odkrycie świata istót niewidzialnych, jest czémś
więcéj jak odkryciem istót nieskończenie drobnych, jest
to więcéj jak odkrycie, jest to rewolucya w naszych do
tychczasowych wyobrażeniach. Jakież to światło ztamtąd
zabłyśnie? Wieleż to tajemnic będzie wyjaśnionych? Ci,
którzy wierzą są dziś wyśmiani. Ale cóż to dowodzi?
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czyż nie tak było z wszystkiemi wielkimi wynalazkami?
Krzysztof Kolumb czyż nie wypił kielicha goryczy,
i nie był uważany za obłąkanego? Mówią, że przy
puszczenie istnienia duchów i możności ich znoszenia
się z nami, tak jest niedorzecznem, iż niepodobna w to
wierzyć; a gdyby przed półwiekiem ktoś był powiedział
że w kilku minutach można z jednego na drugi kraniec
świata przesłać wiadomość, że w kilku godzinach można
przebiegnąć Francyą, że za pomocą pary okręt popłynie
bez wiatru, że woda będzie nas oświecać i ogrzewać,
żejeden kaganiec napełniony niewidzialną materyą w mgnie
niu oka oświeci cały Paryż? roześmianoby mu się w oczy;
jestże więcéj cudownêm, aby w przestrzeni nieograni
czonéj, nie miała się znajdować cała ludność istót
myślących, które skończywszy swój żywot na ziemi,
zrzuciły swoją powłokę materyalną? Nie znajdziemyż
w tém przypuszczenie wyjaśnienia wielu bardzo tajemnic
odnoszących się do najdawniejszéj starożytności? Mnie
mam że przedmiot tak ważny, na wielką zasługuje roz
wagę"
Otóż to są uwagi uczonego, ale uczonego bez zarozu
mienia; podobne zdanie podziela wielu ludzi oświeconych.
Oni widzieli nie powierzchownie i z uprzedzeniem, ale
głęboko się zastanawiali; oni nie mówią: ja tego niero
zumiem, więc to być nie może, Gdyby ta idea a raczej
zjawisko, było urojeniem, sądzisz pan że tylu znakomi
tych ludzi byłoby się nią zajmowało i na nią zgodziło,
lub żeby ci ludzie przez czas tak długi mogli się łudzić?
A więc nie masz niepodobieństwa materyalnego aby
nie mogły istnieć niewidzialne dla zmysłów naszych isto
ty i zaludniać nieskończone przestrzenie. Samo to
przypuszczenie powinnoby nas do większej oględności
skłaniać; któżby dawniej był pomyślał, aby w jednéj kro
pli czystéj wody, znajdować się mogły miliony istów ży
jących tak małych, że przechodzą wyobraźnią? Otóż
mnie się zdaje, że trudniej było dla naszego rozumu
pojąć istoty tak nieskończenie małe, jak przypuścić byt
istót które nazywamy duchami.
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Y – Bezwątpienia. Ale z tego że coś jest możebném
nie wynika aby rzeczywiście być miało.
A. K – Zgadzam się na to; ale przyznasz pan że jak
tylko jest możebnem, już rozum nasz przeciwko temu wal
czyć nie może. Idzie więc tylko o to czy mamy dowo
dy utwierdzające nas w tém przypuszczeniu? Już histo
rya święta i świecka dowodzi nam dawności i powsze
chności téj wiary, która mimo wszelkich przeszkód, utrzy
mywała się u wszystkich ludów, nawet dzikich; była ona
wyryta w sercu i w myśli; podobnie jak wiara w bytność
Istoty najwyższej i życia przyszłego. Duchownictwo, nie
jest to utwór dzisiejszy; wszystko nas w tém mniema
niu utwierdza, że starożytni znali go dobrze, a nawet
lepiéj jak my; tylko jego nauczanie i rozpowszechnianie
było połączone z tajemniczemi ostrożnościami, które go
czyniło niedostępném dla ludu, pozostawionego z umy
słu, w niewiadomości i w zabobonach.
Co do faktów, czyli objawów zewnętrznych, te są dwo
jakiéj natury: jedne są dobrowolne, drugie wywołane,
pomiędzy pierwszemi są widzenia (visions) i objawianie
się (apparitions), które się bardzo często wydarzają, ło
skot, różne głosy, poruszanie się przedmiotów bez wpływu
siły fizycznej i wiele innych zjawisk nadzwyczajnych, któ
re dawniej uważano za nadnaturalne, a które dziś wy
dają nam się bardzo zwyczajne; albowiem dla nas nie
masz nic nadnaturalnego, gdyż wszystko podlega nie
zmiennem prawom natury. Objawy wywoływane są te,
które otrzymujemy za wpływem pośredników (médiums).
" X. – Właśnie przeciwko tym ostatnim, przeciwnicy
najwięcéj walczą. Odłóżmy na bok wszelkie podejrzy
wanie o szarlatanizm, i bądźmy w zupełnéj dobréj wierze.
Czyż nie można mniemać iż ci pośrednicy, są sami igra
szką zwidywania (halucinations).
A. K – Nie wiem czyli dotąd, wyrobiło się jasne poję
cie o zwidywaniu; ale tak, jak go dotąd rozumieją, zasłu
guje ono na baczną uwagę. Dla czegóż ci, którzy tym
sposobem chcą wytłomaczyć zjawiska duchownicze, nie
chcą nam bliżej wyjaśnić swego tłómaczenia? a przecież
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zachodzi widoczna niemożność podobnego przypuszcze
nia. Kiedy stół albo inny przedmiot porusza się, zwolna
podnosi, uderza, kiedy się przechodzi według woli po
pokoju, bez pomocy a nawet bez dotknięcia czyjegokolwiek,
kiedy się wznosi w powietrze i tam bez podpory utrzy
muje; nakoniec kiedy się w kawałki gruchocze spadając,
zapewne tego nikt nie nazwiezwidywaniem. Przypuszczam,
że jeden pośrednik przy rozgrzanéj wyobraźni, widzi to,
czego nie ma; atoli możnasz przypuścić, aby całe i to
nie jedno towarzystwo, opanował podobny zawrót głowy?
aby to powtarzać się mogło w wielu miejscach i we
wszystkich krajach? W takim razie, zwidywanie, byłoby
jeszcze cudowniejszym wypadkiem nad same objawy du
chów.
Y – Gdybyśmy wszyscy mogli być świadkami tych
wydarzeń, mogłaby ustać wątpliwość. Ale czemże się to
dzieje, że tyle osób pomimo najszczerszej chęci nic nie
widziały? Zarzucają im brak wiary; na to one odpowia
dają i słusznie, że nie mogą mieć wiary uprzedzającej,
że ta wiara przyjść może po zobaczeniu i przekonaniu
się. Pytają się nadto niektórzy, dlaczego duchy, któreby
przecież rade być powinny mieć jak najwięcéj zwolenni
ków, nie są dosyć chętne udzielać dowodów przekony
wających; zwłaszcza tym, których zdanie, nie powinno
im być obojętném.
.
A. K – Błędnem jest mniemanie jakoby dla zrozumie
nia objawów duchowych potrzebną była wiara, ale „do
bra wiara" jest konieczną. Są ludzie tak o wszystkiem
wątpiący, że przeczą oczywistości, że same nawet fakta
nie potrafią ich przekonać; są i tacy, którzy nie radzi są
uwierzyć dlatego aby ich miłość własna natem nie cierpiała.
Cóż odpowiedzieć takim, którzy w tém nadzwyczajném
objawieniu widzą tylko złudzenie albo szarlatanizm? Nic–
zostawić ich przy ich zdaniu. Obok takich zatwardzia
łych Sceptyków, są znowu inni, którzy wyrobiwszy w so
bie naprzód zdanie, chcą według niego oceniać i sądzić
objawy duchowe, a nie chąc tego pojąć, że duchy nie mo
gą być posłusznemi ich woli, nie umieją albo nie chcą
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się postawić w koniecznych warunkach, pojęcia i zrozu
mienia tych objawów. Kto chce nabyć przekona
nia musi rozpocząć pracę z dobrą wiarą, wyzbyć się
wszelkiego z góry powziętego zdania, nie usiłować zje
dnoczyć tego, co się zgodzić nie może, i uważać z nie
zmordowaną cierpliwością, a wtedy i sam się przekona
i na drugich większe zrobi wrażenie, gdy widzieć będą
że po długiéj pracy i rozwadze, przekonanie w nim się
ugruntowało.
Ale mówią drudzy: dla czegóż duchy tak są niechętne
dostarczać dowodów przekonywających dla niedowiarków?
Prawdopodobnie dlatego, że sobie nie wiele ważą, przy
najmniéj nateraz, przekonywać tych, którzy się sami za
wysoko cenią; przyznaję iż to niepochlebne dla nich; ale
my nie wpływamy na ich zdanie. Duchy mają swój spo
sób sądzenia i widzenia, zupełnie odmienny od naszego.
One widzą, myślą i działają, wedle odmiennych zasad.
Kiedy okrąg naszego wzroku ograniczony jest przez ma
teryą, zamkniony w małem kółku, w którém żyjemy,
one ogarniają niezmierzoną przestrzeń; czas, który dla nas
jest długi, dla nich jest chwilą; największa odległość, je
dnym krokiem; niektóre szczegóły, które nam się zdają
nadzwyczaj ważne, dla nich są drobnostkami, i przeci
wnie; uważają za ważne to, co u nas nic nie znaczy.
Ażeby ich zrozumieć, potrzeba się wznieść myślą ponad
poziom materyalny i moralny i postawić się w ich pun
kcie widzenia. One do nas zniżyć się nie mogą, lecz my
do nich podnieść się powinniśmy, a to nam ułatwić mo
że jedynie nauka i rozważanie. Duchy sprzyjają bada
czom poważnym i sumiennym, dla nich ułatwiają i rzec
można zwiększają środki oświecenia się i zbliżenia; ale
dla zarozumiałych, nie myślących, chcących bawić się
z duchami jak z maryonetkami, przychodzących z uczu
ciem nieprzyjazném i lekceważeniem, chociaż nie w sło
wach to w myśli, dla takich, duchy nie są chętne i
bardzo mało się troszczą, co o nich będą mówić lub
myśleć, wiedząc że i na nich kolej przyjdzie być du
chami.

Y – Przypuszczając że stoliki kręcą się i pukają sa
modzielnie, nie byłożby rozsądniej przypisać ten ruch
jakiemuś wpływowi na przykład magnetycznemu?
A. K – Takie było początkowo mniemanie, które i
ja podzielałem i gdyby skutki tego ruchu były się ogra
niczały tylko do skótków materyalnych, bezwątpienia mo
żna je było tym sposobem wytłomaczyć – ale kiedy te
ruchy i te uderzenia dawały dowody rozumu, kiedy
widziano iż z całą swobodą odpowiadały nawet na my
śli obecnych, wyciągniono ztąd wniosek: że jeżeli każdy
skutek ma swoją przyczynę, każdy skutek rozumny, przy
czynę rozumną mieć musi. Mogłoż to być skutkiem pły
nu? chyba płynu rozumnego. – Kiedy pan widzisz od
nogę telegrafu dającą znaki, które przenoszą myśl, wiesz
pan dobrze, źe to nie kawałek drzewa lub żelaza ma
myśl i pojęcie, ale mówisz, że to siła rozumu je poru
sza. Toż samo zachodzi przy pukającym stoliku. Czy pan
uznajesz iż go siła rozumu porusza? w tem leży całe
pytanie; ci którzy téj siły zaprzeczają, są to zwykle tacy,
którzy nic nie widzieli i nad niczem się niezastanawiali
a spieszą się wydawać wyrok, według własnych wyo
brażeń.
Y – Na to odpowiadam, że jeżeli rzeczywiście jest
jaka siła rozumna w stoliku, to nie jest inna, jak tylko
własna pośrednika zapytującego się, albo obecnych, gdyż
powszechnie utrzymują, że odpowiedź jaką otrzymujemy
za pomocą stolika, była już poprzednio w myśli drugich.
A. K – Zupełnie błędnem jest to mniemanie. Gdyby
ci, którzy tak myślą zadali sobie pracę i chcieli śledzić
te ruchy we wszystkich najdrobniejszych odcieniach, prze
konaliby się o zupełnéj, bezwzględnéj niepodległości téj
siły, która się objawia. Jakże można takie mniemanie
pogodzić z odpowiedziami, które najczęściej przechodzą
usposobienie duchowe i wykształcenie umysłowe pośre
dnika? które są sprzeczne z jego wyobrażeniami, jego
zdaniami, jego życzeniami, albo które zawodzą oczeki
wanie obecnych; kiedy pośrednik pisze odpowiedź w ję
zyku nieznanym, albo téż w języku własnym, w którym
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jednak pisać i czytać nie umie? Chociażby nawet to
przypuszczenie niesprzeciwiało się rozumowi, to zaprze
czonem jest przez tak liczne i stanowcze fakta, że
wszelka wątpliwość jest niepodobną. Przyjmując nawet
na chwilę taką teoryą, natedy zjawisko to zamiast być
wyjaśnionem i uproszczonem, stawałoby się w inny
sposób cudownem. Jakto? myśl drugich miałaby się
odbijać na powierzchni jak światło, głos albo cieplik?
Zaiste byłby to wypadek godny rozwagi uczonych. Téj
zadziwiającej teoryi przydaje jeszcze nadzwyczajności ta
okoliczność, że zpomiędzy zgromadzonych, przypuśćmy
dwudziestu osób, odbija się tylko myśl téj osoby a nie
innéj – dlaczegóż nie wszystkich? Ciekawą zaprawdę jest
rzeczą widzieć przeciwników duchownictwa, silących się
na wyszukanie przyczyn wyjaśniających objawy duchowe,
stokroć więcéj nadzwyczajnych i trudniejszych do poję
cia, jak same objawy.
Y – Czy nie możnaby przypuścić, według zdania nie
których, że pośrednik (médium) znajduje się w stanie
podniesienia duchowego i używa chwilowo podwójnego wi
dzenia czyli jasnowidzenia, przez coby można wytłomaczyć
wzmocnienie czyli rozszerzenie władz umysłowych, tém
snadniej, że jak utrzymują, komunikacye duchowe otrzy
mane przez pośredników, nie są doskonalsze od tych,
które otrzymujemy przez jasnowidzących, a
A. K. – Systemat ten tłomaczenia objawów ducho
wych, zjawił się w samych ich początkach, i przecho
wał się dotąd u niektórych przeciwników; ale ten sposób
wyjaśnienia nie wytrzyma głębszego sądu. Bezwątpienia
niejakie podobieństwo mogło być powodem tego mnie
mania; ale ktokolwiek przypatrzy się rozważnie jednemu
i drugiemu zjawisku, przyznać musi, że pośrednik obda
rzony jest wcale innym przymiotem jak jasnowidzący;
a niepodległość jego myśli i zdania, tudzież możność
objawiania tych myśli w każdym czasie, różnicę tę wy
krywa aż do oczywistości. Pomijając już komunikacye
piśmienne, któryż kiedy jasnowidzący wydobył myśl z ciała
bezwładnego? który mógł wwwołać ducha widzialne
i
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dotykalnego? który jasnowidzący nógł utrzymać w po
wietrzu ciało ciężkie bez podpory? Czyliż to skutkiem
jasnowidztwa, pośrednik wyrysował portret młodéj osoby
zmarłej przed ośmnastu miesiącami, któréj nigdy nie wi
dział, a którego zupełne podobieństwo uznał ojciec zmar
łéj, obecny na posiedzeniu? Czyliż to skutkiem jasno
widztwa odpowiada stolik z największą dokładnością na
czynione mu zapytania nawet myślą? Zapewne, że gdyby
można przypuścić iż pośrednik znajduje się w stanie ma
gnetycznym, tedy zaiste trudno uwierzyć, aby stół był
jasnowidzącym. Utrzymują niektórzy, że pośredniki
mówią jasno tylko o rzeczach znanych. Jakże wytłoma
czyć następujący wypadek i sto innych podobnych? Je
den z moich przyjaciół, wyborny pośrednik piszący, za
pytał ducha: czyli osoba, któréj niewidział od lat pięt
nastu, żyje? „Tak jest żyje – odpowiedziano mu – mie
szka w Paryżu na téj ulicy, pod tym numerem.* Zgłasza
się do wskazanego domu i znajduje żądaną osobę. Jestże
to złudzenie? Myśl pytającego, tém mniéj mogła poddać
tę odpowiedź, że z uwagi na wiek podeszły téj osoby,
zachodziło wielkie prawdopodobieństwo, że mogła umrzeć.
Jeżeli w niektórych wypadkach, otrzymano odpowiedź
zgodną z myślą pytającego, czyż można stanowić to za
ogólne prawo? Tak w tym przedmiocie jak w każdym
innym, sąd za prędki jest niebezpieczny, bo może być
zniweczonym po bliższem rozpatrzeniu się w szczegółach,
na które sądzący nie zwracał uwagi.
Y – Właśnie takich wypadków pragną niewierzący;
oni chcieliby widzeć, bliżej i głębiéj się zastanowić a nikt
nie chce zaspokoić ich ciekawości.
A. K – Przyczyna tego jest bardzo prosta. Tacy cie
kawcy chcieliby mieć wszystko na swój rozkaz, a duchy
nie lubią słuchać rozkazów, i trzeba cierpliwie czekać
ich dobréj woli. Nie dosyć jest powiedzieć: „Pokaż mi
taki fakt a ja uwierzę.* Oprócz chęci i dobréj wiary, po
trzeba wytrwałości, potrzeba zostawić objawom zupełną
wolnosć i zrzec się wszelkiego nad niemi kierunku, bo
często wypadek, któregobyś pan żądał jako dowód, bę
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dzie właśnie przeciwnym; zamiast niego otrzymutesz Pan
inne, a ten wydarzy się wtedy, kiedy o nim wcale
myśleć nie będziesz. W oczach badacza pokornego i umie
jącego zgłębiać, objawy podobne mnożą się i jedne dru
gie wspierają – ale ten się mocno zawiedzie, kto myśli
że dosyć jest ruszyć korbą, aby maszynę w ruch wpro
wadzić. Cóż robi naturalista, kiedy chce poznać uprzymio
tnienie zwierząt? czyż każe im wyrabiać różne ruchy i
skoki, aby według swéj woli miał czas przypatrywać się
im i skreślać ich naturę i skłonności? Nie–bo wie do
brze, że zwierz nie byłby mu posłuszny; on tylko zwol
na obserwuje objawy ich instynktu – czeka cierpliwie i
chwytaje w przelocie. Prosty rozum naucza, że podobnie
postępować należy z objawami duchowemi, tém więcéj
że one należą do wyższej potęgi inteligencyi i zupełnie
są niepodległemi.
X – Przypuściwszy, że duchownictwo jest udowodnioną
rzeczywistością, chciałbym wiedzieć jaki z niego być
może użytek praktyczny i czyli szerzenie się jego nie
przedstawia raczej jakiej szkodliwości?
i
A. K – Pytanie to można rozdzielić na dwie części.
Rozpatrzmy się najprzód w pierwszej. – Bezwątpienia
duchownictwo niepodniesie ani zniży giełdy, nie przy
czyni się nikomu do wzbogaceniai zapewnienia rozkosznego
bytu ziemskiego; ale z téj strony rzecz uważając, nie
jedna nauka zdawaćby się mogła zupełnie bezużyteczną
Wieleż to jest takich które, mówiąc językiem handlowym,
żadnego pieniężnego nieprzynoszą zysku, a jednak tu
czeni niemi się zajmują? czyż dla tego można mówić,
iż czas na próżno tracą! Alboż nauka która uchyla
tajemniczą zasłonę natury, nie wpływa przeważnie na
rozszerzenie naszej wiedzy? Czyż ten świat nowy, który ona
nam odkrywa jest niczem? jeżeli zwłaszcza poznanie tego
świata ułatwia nam rozwiązanie zagadnień dotąd nie
rozwiązanych? jeżeli nas wtajemnicza w życie zagrobo
we, które przecież winno nas mocno obchodzić, gdy ma
my pewność że prędzej, poźniej, umrzeć musiemy. Drugi
ważniejszy jeszcze pożytek z nauki duchowniczéj jest jej
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wpływ moralny. Duchownictwo dostarcza nam niezbitych
dowodów istnienia duszy, jej odrębnéj osobistości czyli
indywidualności po śmierci, jej nieśmiertelności a nako
niec jéj przeznaczenia; jest to zupełne zniszczenie mate
ryalizmu, nie przez rozumowanie, ale przez naoczne i
prawie dotykalne dowody. Gdyby duchownictwo nic nam
więcéj nieprzyniosło, byłoby ono już dobrodziejstwem, bo
wiemy że materyalizm jest najstraszniejszą plagą dzi
siejszéj spółeczności.
Y – A czyż to religia nie mogłaby nas tego nauczyć?
A. K – Jeżeli religia mogłaby temu zaradzić, dlacze
góż mamy tylu niedowiarków? Prawda, że religia tego
nas naucza – ona nam mówi, abyśmy wierzyli; a jednak
jest wielu takich co nie chcą wierzyć na słowo. Du
chownictwo dowodzi i naocznie wykazuje to, czemu reli
gja wierzyć każe.
Y – Znajduje się jednak wielu, którzy uważają du
chownictwo za przeciwne religii i dlatego go odrzucają?
A. K. – Nie masz takich wielu jak pan mniemasz,
a zdanie to, które się w samych początkach objawów
duchowych wyrodziło, znika powoli, w miarę jak one do
brze poznano i zgłębiono. Gdyby duchownictwo zaprze
czało bytności Boga, bytności duszy, jej indywidualności
po śmierci, jej nieśmiertelności, nagrody lub kary przy
szłéj – wolnéj woli człowieka, gdyby nauczało, że
każdy tu na ziemi żyć powinien dla siebie i myśleć tylko
o sobie, byłoby przeciwne nie tylko religii katolickiej,
ale wszystkiem religiom na świecie, boby było za
przeczeniem wszystkich praw moralnych, które są pod
stawą spółeczeństwa ludzkiego; ale tak nie jest; duchy
nauczają, że Bóg jest jeden i nadewszystko spra
wiedliwy i dobry; mówią, że człowiek jest wolny w swo
ich czynach i za nie odpowiedzialny, wynagradzany albo
karany, wedle dobra lub zła, które uczynił. One nad
wszystkie cnoty wystawiają nam miłość ewanieliczną i to
najwyźsze prawidło nauczane przez Chrystusa: „Czyń
drugim, jakbyś chciał aby tobie czyniono.* Czyż nie ta
kie są podstawy religii? Duchy idą jeszcze daléj
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odkrywają nam tajemnicę życia przyszłego, które dla
nas przestaje być przypuszczeniem, abstrakcyą, a staje
się rzeczywistością, albowiem są to duchy tych samych
których znaliśmy i kochali za życia na ziemi, którzy przy
chodzą opowiedzieć nam swoje obecne położenie, przedsta
wić jaki dla czego cierpią, lub téż są szczęśliwemi. Cóż
w tém jest przeciwnego religii? Ta pewność przyszłości, ta
pewność połączenia się z temi, których kochaliśmy na zie
mi, nie jestże największą pociechą? Ta nieograniczona
wielkość życia duchowego, będącego treścią naszej
istoty, porównana z nędznemi i drobiazgowemi zachodami
krótkiego życia ziemskiego, nie jestże zdolną podnieść
ducha naszego i zachęcić nas do dobrego?
lY – Przystaję na to, że główne zasady duchownictwa
zgadzają się z wielkiemi prawdami chrześcijańskiemi;
ale czyż taka zgodność zachodzi co do dogmatów? Czyż
duchownictwo nie sprzeciwia się niektórym z nich, któ
re Kościół uznaje?
A. K – Duchownictwo jest przedewszystkiem nauką,
i nie zajmuje się kwestyami teologicznemi, ani dogma
tycznemi; jako nauka musi mieć swoje następstwa mo
ralne, jak wszystkie nauki filozoficzne; czy te następstwa
są dobre albo złe, można powziąść o nich wyobrażenie
z tego co wyżej powiedziałem; że zaś rzecz ta jest wa
żną, zasługuje przeto na głębszy rozbiór. Przytoczmy
następujące porównanie: elektryczność wchodząc w skład
świata materyalnego, działała odwiecznie, a zawsze spra
wiała skutki, które znamy i wiele innych, których dotąd
nie znamy. Ludzie nie znając prawdziwej przyczyny, tło
maczyli jéj skutki w sposób mniej lub więcéj śmieszny.
Odkrycie dopiero tego płynu i poznanie jego własności,
zburzyło mnóstwo teoryj nierozważnych i wyjaśniło nie
jednę tajemnicę natury. Czém było odkrycie elektryczno
ści i wydoskonalenie Fizyki, dla wyjaśnienia niektórych
zjawisk fizycznych, tem jest dziś duchownictwo dla wy
tłomaczenia zjawisk innego rodzaju. Duchownictwo za
sadza się na udowodnionéj bytności świata niewidzial
nego, złożonego z istot niecielesnych które zaludniają nie
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zmierne przestrzenie, a które to istoty nie są czém in
ném, tylko duszami tych, którzy kiedyś żyli na ziemi,
lub nainnych planetach, i którzy tam zostawili swoją po
włokę materyalną, czyli ciało. Te to istoty nazywamy
duchami i te istoty, które nas ciągle otaczają, wywierają
na nas bez naszej wiedzy wielki wpływ; one to odgry
wają znakomitą rolę w świecie moralnym, a pod pewnym
względem i w świecie fizycznym. Z tego wynika, że du
chownicto jest w naturze i można twierdzić, że w po
rządku stworzenia, uważane z pewnego punktu, stanowi
potęgę, tak jak elektryczność albo prawo ciężkości, uwa
żane z właściwego stanowiska. Zjawiska, których źródłem
jest świat niewidzialny, musiały się objawiać i rzeczy
wiście objawiałysię we wszystkich czasach, i dlatego
wzmiankuje o nich historya wszystkich ludów. Jednakże
przez niewiadomość, ludzie tém zjawiskom różne przyczy
ny naznaczali; jak się to działo z elektrycznością, a nie
umiejąc ich właściwie wyjaśnić, dozwalali wolnego polotuwy
obrażni. Duchownictwo dobrze pojęte, zwłaszcza od czasu
jak się upowszechniło, rzuca nowe światło i pozwala
rozwiązać mnóstwo pytań, obchodzących ludzkość, a dotąd
nierozwiązanych, albo źle zrozumianych. Prawdziwy jego
charakter jest naukowy a nie religijny, dowodem tego,
że pomiędzy swemi wyznawcami liczy ludzi wszystkich
wyznań, którzy dla tego nie wyrzekają się swo
ich przekonań; liczy gorących katolików, którzy dla
tego nie przestali dopełniać obrządków swego wyznania;
protestantów wszystkich sekt, Żydów, Turków, a nawet
Indyan i Braminów. Duchownictwo więc spoczywa na za
sadach niepodległych żadnym dogmatom. Jego nauka mo
ralna zgadza się z duchem chrystyanizmu, bo z wszyst
kich nauk chrystyanizm jest najczystszą i najprawdziw
szą, i dlatego ze wszystkich sekt religijnych, jedni tylko
chrześcijanie najwięcéj są usposobieni pojąć go w całéj
i prawdziwej jego istocie. Czyż można mu to brać za złe?
Duchownictwo przeto nie jest żadną religią, inaczej mu
siałoby mieć swoje obrządki, swoje świątynie, swoich
kapłanów. Bez wątpienia, wolno każdemu ze swoich

-

mniemań utworzyć sobie religiję, albo tłumaczyć według
swego zdania religije znane, ale ztąd do utworzenia
I. A czyż panowie nie przywołujecie duchów, według
formuły, mającej charakter religijny?
3
A. K. Na to panu odpowiadam, że do przywoływa
duchów nie mamy żadnéj oznaczonej i uświęconej formu
ły, albowiem dla duchów, myśl jest wszystkie ma forma
niczem. Prawda, że przywołujemy ich w Imię Boga, bo w
Niego wierzymy i wiemy, że bez Jego wiedzy lub zezwo
lenianie się stać niemoże. Przystępujemy do téj
ści ze spokojem umysłu i skupieniem ducha, bo
warunek konieczny "raz dla wzbudzenia bacznej
a powtóre, przez uszanowanie dla tych, kt
3,5";"";"";
w krainie duchów. – Przywołujemy tylko dobre duch
5.3";"5";"
";
Oto, że niejesteśmy ateuszami - lecz zatem nie idzię
abyśmy tworzyli jaką sektę religijną.
--Niedosyć zmutownictwo, abym nie mógł
gruntownie rozprawiać, i jestem więcej tylko odgłosem
nich zdaje mi się jednak, ze "co słysza
duchownictwo zaprzeczą niektórych głównych dogmatów
katolickich i to jest właśnie co zatrważa niektóre sumie

sięgnąć nieco wyżej. Byłoby to wielkim błędem wie
rzyć, że duchy opuszczając ziemię, nagle są oświeceni
światłem prawdy Bożej. Postęp ich w udoskonaleniu, do
pełnia się stopniowo, a nawet bardzo powoli. Jedne du
chy widzą wszystko jaśniej jak za życia, inne przeciwnie,
mają też same namiętności, też same przesądy też same
błędy, dopóki przez czas i nowe próby nie oświecą się
To co panu teraz mówię, opiera się na doświadczeniu i
opowieściach duchów przez nie same czynionych. Dubo
wnictwo, więc przyjęło za zasadę, że pomiędzy duchami
różne są stopnie inteligencyii moralności. Są duchy
.
kiéj doskonałości, i bardzo nikczemne, bardzo oświęcon

– 30 –
i zupełnie ciemne, bardzo dobre i bardzo złe; lekkomyślne,
nierozważne, kłamliwe obłudne, złośliwe. Jedne nasza
chęcają do dobrego, inne przeciwnie nakłaniają nas do złego,
::::::::::::::::::::::::::::
tyczne i religijne mają w nich swoich przedstawicieli.
W materyi dogmatów katolickich, żydowskich lub ma
hometańskich jak w każdym innym przedmiocie, usły
szysz pan zdania duchów, wprost sobie przeciwne;co
jedne potępiają to drugie wysławiają; dlatego też nie
trzeba wierzyć na ślepo wszystkiemu co mówią duchy,
bo niemając się na baczności, można być w błąd wpro
:::-------------------Y. – Jeżeli tak jest jak pan mówisz, zachodzi nad
zwyczajna trudność w zrozumieniu duchownictwa. W ta
kiéj mięszaninie różnych zdań, jakże rozróżnić prawdę
od fałszu? niepojmuję więc na co by nam się duchy
przydać mogły i cobyśmy zyskali na rozszerzaniu ducho
A. K. Dlatego też powiedziałem wyżej że to nie jest
nauka łatwa i bardzo byłby zarozumiały ten któryby ją
chciał poznać w kilku godzinach, albo ten któryby ją
widział jedynie w kręcącym się stoliku lub w pośredniku
piszącym. Jak wszystkie nauki filozoficzne tak i ducho
wnictwo wymaga długiej pracy; bo wtedy dopiero mo
żna się nauczyć rozróżnić prawdę od podstępu, oraz sposo
bu unikania złych duchów. Po nad poziomem tych du
chów nizkiego stopnia, wznoszą się duchy wyższe, których
celem jest nasze dobro i które mają posłannictwój pro
wadzić nas ku temuż; do nas należy umieć je oce
nić i pojąć. Te duchy mogą nas bardzo wiele nauczyć;
ale niesądź pan aby i nauki tych drugich były bezuży
teczne, bo pan wiesz iż chcąc poznać lud jaki, nam nie
znany, potrzeba go wszechstronnie zbadać.
I
Y. – Bardzo to jest przykro że niemożna wierzyć
wszystkim duchom; bo ta różność ich zdań może być
powodem wielu błędów. Dlaczegoż duchy nie wszystkie
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Ablatego, że duchy są
dusze ludzkie, ale
dzie niemogą być doskonałemi. Żapewne że to jest nie
dobrze, ale ponieważ tak jest, musimy to przyjąć nie mogąc
żądać od Boga, tłomaczenia się nam z Jego prawnieod
miennych. Jakążbyśmy zresztą mieli zasługę czynienia
dobrze, gdyby nas to niekosztowało żadnéj przykrości?
Co do błędów które mogą wyniknąć z różnicy zdania
duchów, zmniejszą się one a nawet znikną, w miarę jak
się nauczymy rozróżniać złych od dobrych, uczonych od
ciemnych, szczerych od obłudników.
- .
.
Tam mój niezostał osłabiony, mianowicie o
do kwestyi naukowych w których zasięgamy zdaniadu
chów; albowiem różnica ich zdań zostawi nas w niepewno
ści. Pojmuję że duchy niebędąc wszystkie wykształcone
w jednym stopniu, niemogą wszystkiego wiedzieć; ale
wtedy cóż znaczy zdanie nawet duchów uczonych, jeżeli
nie możemy sprawdzić, który z nich ma słuszność a który
nie? Na tożsamo wypadnie udawać się do ludzi co i
A. A.-Zarzut ten jest skutkiem zapoznania prawdzi
wego znaczenia duchownictwa. Ten któryby mniemał
iż za pomocą duchownictwa nauczy się wszystkiego,
byłby w wielkim błędzie. Duchy nie są upoważnione
iosić nam gotowej nauki i uwalniać naś od trudów
acy, gdyż Bóg chce, abyśmy pracowali, aby się nasze
myśli kształciły itą tylko drogą możemy nabyć nauki
Duchy nie przyszły aby nas odtéj konieczności uwolnić
„One są temczém są*ia Duchownictwo mazace zbadania
ich abyśmy się dowiedzić mogli czémi my kiedyś bę
5.5
przed nami zakryto, lub czego nam przed czasem obja
wiać niedozwolono. Duchy nie są również wróżbiarza
mi, i ktokolwiek sobie pochlebia, że od nich otrzymał
jaką tajemnicę, będzie smutno zawiedziony. Jednem
słowem, duchownictwo jest nauką, badań i obserwacyi, a
nie nauką zgadywania przyszłości, albo osiągnieniakorzy
ści ziemskich Uczymy się go dlatego, aby póznać
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go mieli użytek materyalny. Zapatrując się z tego star |
nowiska, nie masz ani jednego ducha, którego dokładne
zbadanie byłoby dla nas bez pożytku, aczém więcéj ich
badamy tém więcej się uczymy; albowiem same ich nie
doskonałości, błędy i niewiadomości, nastręczać nam
mogą ważny przedmiot do myślenia, a tém samém wtar
Jenniczenia się w naturę wewnętrzną naszego świata,
Co do Duchów wyższych, oświeconych, te nas bardzo
Wiele uczą, ale tylko w granicach możności i nie należy
od nich wymagać tego czego nie mogą albo nie powin
mynam objawić; potrzeba na tém poprzestać; inaczej nara
zilibyśmy się na mistyfikacyąduchów lekkomyślnych, mają
cych zawszegotową odpowiedź na wszlkie pytania. Doświad
czenie tylko samo nauczy nas jak dalece możemy im ufać.
Y – Cóż mówią Duchy wyższe o religji? Przypusz
czam, że nie mam żadnéj religji a chciałbym być wy
znawcą jednéj ze znanych. Gdybym ich zapytał o zdanie
czy mam być Katolikiem, Protestantem, Anglikanem,
Kwakrem, Żydem, Mahometanem albo Mormonem, cóż
A. K – Pod względem religji trzeba zwrócić uwagę
na dwie okoliczności: na zasady ogólne, wspólne wszyst
kimi przepisy szczegółowe właściwe niektórym. Pierw
sze są te o których wyżej wspomniałem, i na te zgadza
ją się wszystkie Duchy. Co do drugich, Duchy zwyczaj
ne przyznają wyższość jednéj nad drugą, ale Duchy wyż
sze nie wchodząc w szczegóły mówią nam, „Bóg jest do
„bry i sprawiedliwy, On chce tylko dobra, najlepsza, więc
ze wszystkich religji jest ta, która uczy tego co jest
„zgodném z dobrocią i sprawiedliwoscią Bożą, która
„daje o Bogu wyobrażenie najwznioślejsze i nie poniża Go,
„przypisując Mu drobiazgowość i namiętności ludzkie;
która czyni ludzi dobremi i cnotliwemi i naucza ich
kochać się jak bracia; która potępia złe wyrządzone
bliźniemu, która nieupoważnia, niesprawiedliwości pod
jakimbądż pozorem, która nie zaleca nic przeciwnego
w niezmiennym prawom natury, bo Bóg nie może być

„z sobą w sprzeczności; ta któréj kapłani dają z sie
„bie najlepszy wzór dobroci i miłości; ta która najsil
niéj walczy przeciw samolubstwu, a najmniéj pochlebia
i próżności ludzkiej; ta nakoniec, wimieniu któ
Jej najmniej popełnia się złego, bo prawdziwa religja
nie może być pretextem do złego, ani ulegać fałszy
wemu tłómaczeniu.
"
"
"
"
-

Y- Zdaje mi się że Duchy, które Pan uważasz za
ższe, zaprzeczają niektórych zasad nauki katolickiéj;
zypuszczam żetezasady są błędne; lecz jeżeli ten, dla
rego one są, słusznie czy nie słusznie, artykułami
wiary, wykonywaje z całą sumiennością, czyliż wiarata
ka według zdania Duchów może mu być przeszkodą do

A. K – Bez wątpienia, że nie, jeżeli ta wiara nie od
wraca go odrobienia dobrze, ale owszem jeżeli go do
Itego zachęca. A przeciwnie najsilniejsza wiara tylko mu
zaszkodzić może, jeżeli go nie wstrzymuje od złego, je
żeli mu przeszkadza kochać bliźniego, jeżeli go robi
twardym i samolubem, bo wtedy nie postępuje on we
dług prawa Bożego, a Bóg pierwej patrzy na pobudki
Czy Pan myślisz, że człowiekowi któryby najmocniej
wierzył w Boga, a któryby w Imieniu tego Boga dopusz
czał się czynów nieludzkich, i sprzecznych z miłością,
przydałaby się na co jego wiara? Niebyłżeby on tém
więcéj winnym im więcéj miał środków oświecenia się?
Duchy wyższe, to jest te które mają posłannictwo
wpływać na postęp ludzkości, powstają silnie przeciw
wszelkim nadużyciom ten postępopóźniającym; bez względu
na indywidua, lub też warstwy społeczne, któreby z tychże
nadużyć korzystać miały. Otóż Pan zaprzeczyć nie mo
żesz, że religija, nie zawsze była od nich wolną. Je
'żeli pomiędzy kapłanami znajdują się tacy, którzy
połannictwo swoje, z całem poświęceniem chrześciań
skiem wypełniają, a którzy przez to czynią je wielkiem,
pięknem i wzniosłem, przyznasz Pan, że nie wszyscy równie
pojęli świętość tego urzędu. Duchy potępiają złe, wszę
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dzie gdzie się ono i znajduje, a wykazywać nadużycia
Kapłanom, jestże to walczyć przeciw religji?! Religiją
niema większych nieprzyjaciół nad tych którzy w obro
nie tych nadużyć występują, albowiem z nich to wyradza
się myśl, anawet potrzeba, zastąpieniajéjczém lepszém
i doskonalszem. Gdyby religji, kiedyś zagrażać miało
jakie niebezpieczeństwo, byliby temu winni ci, którzy
fałszywieją wystawiają, robią z niéj i arenę namiętno
ści, lub wyzyskują ją na korzyść swojej dumy,
a
:
1 - Twierdzisz, Pani że Duchownictwo nie wdaje
się w rozbiór dogmatów, a przecież ono uznaje niektóre
punkta potępione przez kościół, np. powtórne wciela
lanie się duchów (reincarnation) istnienie człowieka na
ziemi przed Adamem; zaprzecza wiecznego potępienia,
istnienia szatana, i ognia piekielnego. . .
.
.
.
A. K. – Te wszystkie twierdzenia, o których pan
wspominasz były już od dawna rozbierane, bronione i
zaprzeczane, i nie pierwsze to duchownictwo przywołało
jê pod rozprawę; niektóre z nich były nawet przedmio
tem sporów teologicznych; przyszłość zapewne ostatecz
nie jej roztrzygnie. Nad temi wszystkiemi kwestyami
wznosi się jedna wielka zasada jako najwyższe prawo,
artą jest czynić dobrze wszystkim; jest to głównywa
runek naszego przyszłego szczęścia, wszystkie też Du
chy na to się zgadzają. Jeżeli jednak ich zdanie nie jest
w stanie przekonać pana, wierz jeżeli chcesz w płomie
nie piekielne i wwieczne męczarnie fizyczne, jeżeli ta
wiara wstrzyma pana od złego; dlatego jednak, te pło
mienie i kary, jeżeli ich niema, nie będą prawdziwszemi.
Wierzpan jeżeli się panu podoba, że tylko raz cielesnie
na ziemi żyćmożemy, a dlatego ta wiara nieprzeszko
dzi, że się pani odrodzisz na ziemi lub gdzieindziej mimo
woli swojej, jeżeli tak Bóg postanowił. Wierz pan że
świat był stworzony w dniach sześciu, jeżeli się panu
tak podoba; to jednak nie przeszkodzi, aby sama ziemia
w swoich pokładach geologicznych, nie przedstawiała
nam wprost przeciwnych dowodów. Wierz pan, jeżeli
chcesz, że Jozue zatrzymał w biegu słońce, ta jednak
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wiara nie zatrzyma ziemi, aby się nie miała obracać
około niego. Wierz pan, że człowiek bytuje na ziemi
dopiero od lat sześciu tysięcy, chociaż niemożliwość tego
twierdzenia jest udowodnioną. A cóżbyś pan powiedział,
gdyby niezbita w swoich dowodach geologija, wykazałapanu
daleko dawniejsze istnienie człowieka na ziemi, tak jak już
dowiodła tylu innych rzeczy? Wierz sobie pan we wszyst
ko co chcesz nawet w djabła, jeżeli ta wiara uczyni pa
na dobrym, ludzkimi miłosiernym dla bliźnich. Ducho
wnictwo jako nauka, wymaga jedynie, aby wszyscy czy
nili drugim dobrze, a wstrzymali się od złego. Gdyby
ono było jakąś religją, ułożyłoby sobie pewne obrządki,
i artykuły wiary, ale tak nie jest; ono tylko umacnia i
utwierdza wielkie zasady religijne, a kwestye podrzędne
zostawia przekonaniu i sumieniu każdego,
Rozważ pan dobrze, a przekonasz się że duchownictwo
w zasadzie nie zaprzecza niektórym z tych twierdzeń, o
których pan wspominałeś, tylko tłomaczy je więcéj loicznie
i zgodnie z rozumem. I tak naprzykład nie zaprzecza wcale
czyśćca, wykazuje tylko sprawiedliwość i konieczność
jego, a nawet wyraźniego oznacza. Opisywano piekło,
jako olbrzymi piec, ale czy tak go rozumi wyższa Te
ologija? nie. Ona bardzo dobrze pojmuje, że to figu
ra, alegorya, że ten piekący ogień, jest to ogień moral
ny jako oznaka największego bólu. Co do wieczności
kar, gdyby rzecz tę można poddać pod głosowanie wszyst
kich umiejących myśleć i rozumować, przekonalibyśmy się
po któréj stronie byłaby większość, albowiem wieczność
mąk jest zaprzeczeniem nieskończonego miłosierdzia Bo
żego. Duchownictwo wyjaśnia początek téj wiary: wi
dzimy duchów, nieszczęśliwych, cierpiących, które w
wyszczupłym zakresie swych wyobrażeń, nie widzą końca
swém cierpieniom; zdaję im się że one trwać będą wiecz
nie, i to jest dla nich karą. Wreszcie niemasz ozna
czonéj granicy dla cierpień duchów niższych; droga po
poprawy, jest dla nich otwartą; ale ta droga może być
długą, a skoro cierpią jak widzimy te kary przez wie
ki, mogą mniemać że one trwać będą wiecznie.

”Duchy niezaprzeczają wcalé kar przyszłych, owszem

jest doskonale loiczne. Każdy pojmie, że to jest
możebne, że tak nawet być powinno, i że jest natural
nem następstwem; na takie kary zgodzi się nawet Filo
zof, bó w nich niemasz nic przeciwnego rozumowi. Te
dobremu tak wielu ludzi nawet materyalistów, a których
obawa piekła takiego jak wam dotąd malowano, wcale
od złego niewstrzymywała.
"
"
" "
"
Y – W zarzutach które panu wyżej co do ducho
wnictwa, uczyniłem, jestem więcéj odgłosem tego co sły
szałem, ale przyjmując pańskie rozumowanie, sądzę iż
"obrażów więcéj uderzających jak te które duchy przyno
szą, a których on nie rozumi? ____ _
__
"A. K – Jest to także błąd, który niejednego zrobił
materyalistą, albo przynajmniej odwrócił go od religji.
Są w życiu ludzkim chwile, w których podobne obrazy
przestają działać na umysł; w ówczas przychodzi pora
głębszego zastanowienia, skutkiem którego wiara w nich
słabnie; a człowiek odrzuciwszy, jeden punkt wiary, np.
piekło, odrzuca i inne opierajac się na tém rozumo
waniu: skoro mi podano za prawdę niezaprzeczoną,
jeden punkt fałszywy, doprawdy nie podobny, skoro mi
podano obraz, figurę, za rzeczywistość, któż mi zarę
czy, że reszta jest prawdziwszą? A przeciwnie, kiedy
rozum wykształcony zgadza się z wiarą, wiara się uma
cnia Religija zyska zawsze na poszanowaniu idąc za
postępem wyobrażeń, bo tylko wtedy powaga jéj słab
nąć zacznie, gdy pozostanie w tyle. Na szczęście,
liczy ona w swoich szeregach, wielu ludzi oświeco
nych, którzy ją od tego niebezpieczeństwa ochronić
- Jak pan wiesz kwestya co do szatanów, jest
stom

Duchownictwo ich mienie, a tam czasem

- 37 wielu jest takich którzy mniemają że wszystkie komuni
kacye duchowe są ich dziełem?
A. K – Duchownictwo nieprzypuszcza szatanów w
zwyczajném tego słowa znaczeniu, ale przypuszcza złych
duchów, które nie więcéj warte, i które tyleż złego wy
rządzają co i szatany, podniecając w naszłe myśli
Utrzymuje że to nie są istoty odrębne, stworzone tylko
dla robienia zła, i wiecznie potępione, rodzaj pajasów
w stworzeniu, ikatów rodzaju ludzkiego, alejedynieistoty
bardzo upośledzone, lub jeszcze niedoskonałe, dla których
jednak Bóg zachował przyszłość. W tém rozumieniu,
zgadza się duchownictwo, z nauką kościoła katolicko
greckiego, która przypuszcza możność nawrócenia się
szatana, czyli możność poprawy złych duchów, a która
następnie odrzuca wieczność kar. Rozważ pan dobrze,
że ten wyraz „demon* djabeł, tylko przez przyjęty zwy
czaj oznacza złego ducha, albowiem słowo greckie
„daimon* znaczy: geniusz, inteligencya. Ale weźmy
wyraz „szatan* wtém znaczeniu jakie pospolicie jest
znanem, to i wtedy przeciwnicy duchownictwa mniema
jący, że wszelkie komunikacye duchowe od szatana po
chodzą, zgadzają się w zasadzie na rzeczywistość obja
wów duchowych. Wypada więc tylko zastanowić się nad
tém, czy tylko samym złym duchom ta wolność udzielo
ną została? Odwołać się tu musiemy do rozumowania
i do dowodów. A najprzód, musiemy przyjąć za zasadę
że jakiekolwiek duchy, złe czy dobre, nam się objawiają,
nie może to nastąpić jak tylko z wiedzą i zezwoleniem
Boga, a możnaż przypuścić, aby Bóg samym tylko złym
duchom pozwalał nas zwodzić i oszukiwać, a dobrym
zabraniał równoważyć i niejako neutralizować przewrotne
nauki złych? czyż taka wiara mogłaby się pogodzić
z pojęciem nieograniczonej miłości i dobroci Bożej?
Biblja, Ewangielia i Ojcowie kościoła, uznają możność zno
szenia się ze światem niewidzialnym; a czyżby to ten
świat same złe duchy zamieszkiwać miały, a dobre były
z niego wyłączone? Wreszcie kościół dzisiejszy, uznając
możność ukazywania się duchów i obcowania Świętych,

uznał przeto możność komunikacyi nietylko ze złem
To mniemanie przeciwników duchownictwa
duchami.
wyrodziło się w samych początkach dzisiejszych objawów,
zanim głębsza rozwaga i doświadczenie, zdołały jesz
cze wyjaśnić naturę istot niewidzialnych jednym się
zdawało, że duchy jako istoty wyższe powinny posiadać
najwyższą mądrość i wierzyli ślepo w to wszystko co im
powiedziano; drudzy, którzy się spotykali tylko znajgor
szemi duchami, którzy rzec można widzieli tylko szpet
ną stronę tamtego świata, wyprowadzili ztąd wniosek
że wszystkie duchy są złe, a następnie że tylko zły
duch może się nam objawiać. Ale kiedy w komunika
cyach duchowych przebija najczystsza i najwznioślejsza
moralność ewangieliczna, zaparcie się samego siebie,
bezinteresowna miłość bliźniego, można rozumnie przy
puścić, aby szatan nietylko sam się nawrócił, ale i dru
gich nawracał? Zresztą zdanie to zaczyna już być
śmiesznám, i dlatego najgłębszy rozbiór nie zasługu
je. Znajdują się w końcu ludzie tak zaślepieni w swo
im rozumie, że w ich oczach duchy, które się ich zda
niu sprzeciwiają, a tém więcéj zdrożności ich wytykać
się ośmielają, niemogą być jak tylko złemi duchami,
Y – Pomijam kwestyą, co do szatana, wiem, że prze
ciw niemu można walczyć, nawet bronią kościoła, ale
systemat wcielania się się duchów (rincarnation) zdaje
mi się trudniejszym do wytłómaczenia, albowiem nie
jest czém innem jak tylko wznowionym systematem prze
chodzenia dusz (Metempsychosis) Pytagoresa,
A.K-Nietu jest miejsce do obszernéj rozprawy,
w tym przedmiocie, dlatego ograniczę się do słów kil
ku. Być może, że ten systemat styka się w niektórych
punktach z nauką Pytagoresa, którą on powziął od In
dyani Egipcyan; lecz dosyć jest porównać obadwa, aby
dostrzedz radykalnej między nimi różnicy;Pytagoresprzypu
szcza przechód duszy człowieka do zwierząt, co było oczywi
stem poniżeniem, upośledzeniem i zaprzeczeniem prawa
doskonalenia się; tymczasem duchy mówią nam, że du
szaciągle postępuje, doskonali się, bo to jest wyłącz
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nym przymiotem rodzaju ludzkiego. Co do wielości ży
wotów cielesnych, starożytność téj nauki, nie może być
loicznie stawianą przeciwko niéj, jako dowód; ale upo
wszechnienie tej nauki w czasach najdawniejszych, powa
ga ludzi którzy ją wyznawali, są raczej dowodami za
nią przemawiającemi. Nie wdając się w głębszy rozbiór
tego przedmiotu, musiemy postawić ten dillemat, albo wcie
lanie się kilkakrotne duchów (reincarnation) jest w naturze,
albo go niema. Jeżeli jest w prawach natury, zaprze
czanie całego świata nie przeszkodzi mu istnieć. Dla
nas jest ono dostatecznie wykazane przez rozuwowanie
i przez fakta. Pominąwszy już objawy duchów, ich zda
nia w tym przedmiocie, nie tylko nam, ale innym poważ
nym ludziom udzielane, w tym jedynie systemacie, można
znaleść rozwiązanie mnóstwa zagadnień moralnych, psy
chologicznych i antropologicznych, których dotąd żadna
Filozofija nierozwiązała. Co do faktów, te kiedyś Ogło
szę, a są tak oczywiste i prawie dotykalne, że wszel
ka wątpliwość ustać musi. Duchownictwo ma najwięcéj
takich przeciwników, którzy go nie rozumieją, i nie za
stanowiwszy się głębiéj, z pierwszego wrażenia, sąd oniém
wydają, ale jak ono będzie dobrze pojęte i oswobodzone
z wszelkich przesądów, którego w fałszywem świetle
przedstawiają przekonasz się pan, że go będą uważać
zakotwicę zbawienia, którą Bóg w swojej sprawiedli
wości i miłosierdziu, spuścił ludziom, aby mogli okupić
błędy oddalające ich od szczęścią wiecznego,
Y-Jakimże sposobem człowiek może korzystać z do
świadczenia w poprzednich żywotach (existences) nabyte
go, jeżeli ich w następnym nie pamięta? Przyznaję, że
troski i dolegliwości życia ziemskiego mogłyby bydź dla
niego nauką, gdyby sobie mógł w następnym żywocie
przypomnieć, co było ich powodem w poprzedzającym
ale jak tylko nie zatrzymuje tego w pamięci, każdy ży
GG:
-cili budząc się, pamięć czynności dnia poprzedniego
nie postąpilibyśmy więcéj w ukształceniu naszemu du

chowem w sześćdziesiątym roku życia, jak byliśm
w dziesiątym? A. K – Ważny ten zarzut, przedstawiał się też nieraz
móim myślom i oto jest odpowiedź duchów na niego:
W każdym nowym żywocie, człowiek ma więcéj po
jęcia, i lepiéj może rozróżniać złe od dobrego. Kiedy
uduch wraca do swego pierwiastkowego życia, to jest ży
cia duchówego, całe jego przeszłe życie rozwija się przed
nim; wtedy widzi błędy które popełnił a które są przy
czyną jego cierpienia; widzi zarazem środki, za pomocą
których mógłby ich był uniknąć, pojmuje że jego stan
czyli położenie jest zasłużone i pragnie wcielić się na
nowo, aby mógł wynagrodzić błędy poprzedniego życia.
Szuka nowych prób (preuves) podobnych do tych przez
które przechodził i tych walk które sądzi być potrzeb
nemi dla swego postępu; prosi duchów wyższych aby go
w tym zamiarze wspierały, bo wie, że duch który mu
będzie dodany za opiekuna czyli przewodnika w nowym
żywocie, dopomoże mu do poprawy, dając mu wewnętrzne
poczucie, czyli wiedzę duchową (intuition)tych błędów które
dawniej popełnił. Ta sama wiedza czyli to poczucie
staje się niekiedy ową myślą, ową rządzą grzeszną, która
was do złego skłania, a któréj się instynktowo
opieracie, przypisując ten opór zasadom wychowania któ
reście odebrali, gdy tym czasem jest to głos sumienia
który do was mówi, a ten głos jest przypomnieniem
przeszłości, przestrzegający was, abyście nie wpadali
powtórnie w też same błędy. Jeżeli duch wchodzący
w nowe życie znosi próby cierpliwie i walczy z niemi
odważnie, postępuje w chierarchji duchów za powtórnem
- - opuszczeniem ziemi. *
Z tego wynika, że jeżeli w czasie życia cielesnego
niemamy dokładnéj pamięci z naszej przeszłości, o tém
cośmy dobrego lub złego uczynili w naszych poprzednich
żywotach, mamy o tém wiedzę wewnętrzną (intuition)
a nasze dążności instynktowe są przypomnieniem naszej
przeszłości. Sumienie zaś czyli owa chęć niepopełniania
więcéj podobnych błędów, umacnia nas w oporze.
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Duch szukający nowych zapasów, to jest walki prób
przez któreby mógł wynagrodzić błędy w poprzednim
żywocie popełnione, przekona się, że one mają zawsze
związek z główną przyczyną, która je spowodowała; tym
sposobem bądź to przez ściślejsze badania trosk i dole
gliwości życia, bądź przez nasze dążności instynktowe,
możemy poznać do pewnego stopnia, jeżeli już nie naszą in
diwidualność poprzednią, ani rodzaj naszego poprzednie
go bytu, to przynajmniéj przyczyny które spowodowa
- - ły nasz żywot teraźniejszy...
Rozważ Pan, że to zapomnienie naszej poprzedniej
indiwidualności, jest dobrodziejstwem opatrzności i do
wodem jej mądrości. To przypomnienienie miałoby dla
nas szkodliwe skutki; w wielu wypadkach mogłoby nas
przed samemi sobą upokarzać a niekiedy podnosić w
pychę i przez to przeszkadzać działaniu naszej wolnéj
woli. Bóg dla ułatwienia nam postępu, dał nam to, co
potrzeba i co powinno być dostatecznem, to jest głos
sumienia i nasze skłonności instynktowe; odjął zaś to
co by mogło nam szkodzić. Dodajmy do tego: że gdybymy
zachowali pamięć naszych poprzednich czynności, musie
libyśmy zachować takąż pamięć o działaniach drugich
ludzi, a wiadomość ta mogłaby mieć bardzo szkodliwe
skutki na stosónki społeczne, bo nie mając częstokroć
powodu szczycić się naszą przeszłością, lepiej dla nas
że takową pokrywa zasłona, Zgadza się to zupełnie
z nauką duchów o światach doskonalszych od naszego
Na tych światach nie masz złego, panuje tylko dobre,
dla tego tam zachowują pamięć przeszłości, bo w niéj
- - - niema nic przykrego i upokarzającego,
Y- Czy nauka o wielości żywotów jest prawdziwą,
czy fałszywą, to jako przeciwnadogmatom katolickim nie
- będzie nigdy przyjętą przez kościół.
dę kościołowi. Twierdzić że nauka ta nie będzie nigdy
przez niego uznaną, nie jestże to oskarżać go, że
odpycha od siebie oczywistość? Jakto! miałżeby kościół
odrzucać uporczywie, to co jest udowodnionem, jako
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prawda, i tym sposobem wystawiać się na oskarżenie, że
jest nieprzyprzyjacielem postępu i światła? Czy religija
byłaby natem zyskała, gdyby kościół na zasadzie textu
biblii był się upierał przy zaprzeczaniu obrotu ziemi około
słońca? Nie, kościół niema takiego wstrętu do postępujak
pan mniemasz. Umie on poświęcić literę, duchowi textu, kie
dy jest udowodnionem, że litera była źle wytłomaczoną
Czyż jest twierdzenie więcej na pozór stanowcze, jak
to które mówi o sześciu dniach w których świat miał
być stworzonym? A przecież nauka udowodniła, czém
to były owe sześć dni, i dziś ledwo może w szkółkach
wiejskich trzymają się textu, albo tłomaczą literalnie
allegoryą o jabłku Adama, oogniu materyalnym w piekle
i o takichże mękach potępieńców. Kiedy dowody stają
po stronie nauki, potrzeba się poddać i uznać, nie że
biblija się pomyliła, ale że ją źle zrozumiano; a religija,
którą mniemano być w niebezpieczeństwie, nic na tém nie
straciła, owszem zyskała, poddając się oczywistości. Tak
będzie iz nauką o wielości żywotów ziemskich która nie
jest tak przeciwną nauce kościoła, jak pan sądzisz i ła
two byłoby na to znaleźć dowody, nawet w piśmie świę
tem. A zresztą jeżeli jest udowodnionem, że wiele
wydarzeń w naturze byłoby materyalnie niepodobnemi,
bez wielorakiego wcielania się duchów, potrzeba
więc uznać, że ona jest zgodną z prawem natury
Niezapuszczając się w głębszy rozbiór tego przed
miotu, dodam tylko tym, dla których sama myśl powrotu
na ziemię, niema żadnego powabu, że to nie jest ko
niecznością. Być może że żyją dopiero raz pierwszy,
jaki to być może że więcej na ziemię nie wrócą. Świat
jest wielki i zapełniony innymi jeszcze światami, dla
tego wybór jest łatwy; od nich więc zależy nie odradzać
się więcéj na ziemi i zapewnić sobie szczęście wieczne
ale do tego nie dojdą przywiązując się jak dotąd wy
łącznie do życia ziemskiego.
Y – Słyszałem niektórych, tak rozumujących: wie
rzę w powagę kościoła iw to wszystko co on naucza,
nietroszcząc się wcale, czyli się to zgadza albo nie zna
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uką światową. Przekonany jestem iż ona wystarcza do
mego zbawienia i dlatego nie chcę niepokoić moiego
sumienia, zmieniając tę wiarę, albo coś do niéj dodając
A. K. – Któż tu mówi o jakim przymusie? Któż im
mówi, że nie mogą być zbawionymi pozostając przy do
tychczasowej wierze? Cóżkomunatém zależy, że nie uwierzą
w duchownictwo? Kiedy wynaleziono drogi żelazne wie
Ile osób postanowiło sobie, nigdy niemi nie jeździć; pó
źniéj gdy się przekonały, że nie wszyscy jeżdżącygi
ną, tak niemi podróżowały jak i wszyscy.
Y. – Czy według zdania Duchów, niewierzący w ich
objawy równy mieć będą udział w życiu przyszłem?
A. K. – Gdydy ta wiara była konieczną do zbawie
nia, cóż by się stało z tymi ktérzy od stworzenia świa
ta tej wiary nie mieli iz tymi którzy jej dziś niemją
Czyliż dla tego Bóg, może im zamknąć bramę przy
szłości? Nie, duchy które nas nauczają, są wielce loiczne.
One nam mówią: Bóg jest nieskończenie dobry i spra
wiedliwy, nie stawia ludziom warunków niepodobnych
Y. — A więc pozwolisz sobie Pan powiedzieć, że kie
dy duchy nic więcej nie uczą, jak tylko zasad moralno
ści, jakie znajdujemy w ewangelli, nie pojmiemy na co
nam się przydać może Duchownictwo, kiedy mogliśmy
być zbawionymi przed jego zjawieniem się, i kiedy możemy
być niemi bez niego? Co innego byłoby, gdyby nam przy
niosły jakie wielkie prawdy, jakie wielkie zasady, zmienia
najmniéj Chrystus był jeden, Jego Nauka, jedyna, a wa
szych duchów liczą tysiącami, a wszystkie są sobie sprze
czne; jedne mówią biało, drugie czarno, zkąd poszło że
zaraz w początkach, natworzyło się wiele sekt między
ich stronnikami. Nie byłożby to stósowniéj zostawić du
chy w pokoju, a pozostać przy tém co już mamy?
AK. – Przez ten zarzut stawiasz pan dowód jak
nie właściwie jest rozprawiać o rzeczy któréj się nie ro
zumi. Gdybyś pan tę naukę zgłębił chociaż teoretycznie,
nie mówiłbyś tak mylnie. Nie mogę panu w jedném pó
siedzeniu wyłożyć całego kursu Duchownictwa, tak jak-
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bym niemógł wyłożyćkursufizyki, astronomii, filozofii, albo
teologii. Jak pan wszystko poznasz i zgłębisz, wtedy
będziemy mogli z sobą rozprawiać; zanim to nastąpi,
odpowiem w krótkości na niektóre zarzuty które czynisz
W zarzutach tych pierwszym błędem jest pomięsza
nie wyobrażeń o duchownictwie i religii; drugim, mylne
nazwanie sektami, niektórych różniących się zdań, odnoszą
cych się do objawów duchowych. Nie można się dziwić
że w początkach nauki, kiedy jeszcze badania były bar
dzo niezupełne, autém samém niedostatecznie prze
konywające, powstały sprzeczne teorye; ale one odnoszą
się więcéj do szczegółów, jak do zasady głównej. Mogą
one stanowić tak nazwane szkoły, które zapatrują się
ną przedmiot z różnego punktu widzenia, której tłoma
czą zjawiska według swego pojęcia; ale niestanowią one
sekt, tak jak niestanowią sekt różne systemata naszych
uczonych, różniących się zdaniem w medycynie, fizyce
itp. Dlatego nieużywaj pan tego wyrazu „sekty", któ
ry zupełnie jest niewłaściwy w obecnym przypadku; ale
nawet zapatrzywszy się na duchownictwo ze stanowiska
religijnego, na którém go pan niewłaściwie stawiasz,
czyliż w początkach chrześciaństwa, nie wyrodziły się
z jego powodu różnej sekty? Dlaczegóż słowo Chry
stusa, nie było dosyć potężne, aby powstrzymać sprzeczki?
Dlaczegóż to słowo uległo różnem tłomaczeniom które
do dziś dnia dzielą Chrześcijan na różne kościoły, a któ
rewszystkie mniemają się opierać na prawdzie, koniecz
néj do zbawienia; które się nawzajem nienawidzą i
wyklinają, w Imie tego boskiego Mistrza, który nade
wszystko zalecał miłość bliźniego? Odpowiesz pan że to
słabość ludzka. Niech i tak będzie. Dlaczegóż pan
wymagasz aby duchownictwo, odniosło od razu tryumf
nad tą słabością, i przekształciło ludzkość jakby różcz
i Przejdźmy do punktu użyteczności. Mówisz, panże
duchownictwo nie naucza nic nowego. I to jest błędem,
naucza ono bardzo wiele, tych którzy nie przestają na
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powierzchownym poglądzie. Twierdzisz pan daléj, że można
obejść się bez duchownictwa i bez niego spokojnie żyć na
świecie. Zgadzam się na to o tyle, o ile można obejść
się bez mnóstwa wynalazków naukowych. Bez wątpie
nia, ludzie równie dobrze się mieli przed odkryciem no
wych planet, zanim się dowiedzieli, że ziemia się
obraca około słońca, a nie słońce około ziemi,
zanim wyrachowano zaćmienia słońca i księżyca, nim
poznano światy mikroskopiczne, i tysiąc innych rzeczy.
Wieśniak aby uprawić ziemię i zasiać ziarno, niema
potrzeby wiedzieć o Ameryce; a przecież nikt nie za
przeczy, że wszystkie te odkrycia, rozszerzyły zakres
wiedzy ludzkiej i ułatwiły nam poznanie praw natury.
Otóż świat duchów jest jednym z tych praw natury, a
duchownictwo uczy nas go poznawać i wpływ jego na
świat zmysłowy zbadać; chociażby tylko na tém ograni
czał się jego użytek, już twierdzić nie wolno aby Ducho
wnictwo nic nam nowego nie przyniosło. . . . . . :
Obaczmy teraz jego wpływ moralny. Przypuśćmy że .
duchownictwo nie uczy nas niczego nowego pod względem
religijnym, ale gdzież religija ma największego nieprzy
jaciela? W materyalizmie, bo materyalista w nic nie
wierzy. Otóż duchownictwo jest zaprzeczeniem materya
lizmu, który odtąd staje się niemożliwym. Dziś już nie przez
rozumowanie, nie przez ślepą wiarę, można powiedzieć
materyaliście, że nie wszystko się kończy z ciałem, ale
przez dowody tak oczywiste, żeje okiem ujrzyć i palcem
dotykać może. Jestże to mała usługa, którą duchownictwo
czyni ludzkości i religii? Ale to nie wszystko: pewność
życia przyszłego, żywy obraz tych którzy nas wyprze
dzili, wskazuje nam konieczność dobrego, a nieuniknione
skutki złego, i dlatego też duchownictwo niebędąc sa
mą religiją, obudza szczególniej wyobrażenia religijne,
zaszczepia jej w tych, którzy ich niemają; umacnia je w
tych, u których są słabe. Duchownictwo więc jest pod
porą religij, nie tym którzy ją całą widzą tylko
w płomieniach ognia wiecznego, i więcéj w literze,
jak w duchu, ale tym, którzy ją oceniają według
4
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wielkości i potęgi Boga. Jednem słowem, duchownictwo
podnosi i uzacnia ducha, walczy przeciw nadużyciom
zrodzonym z samolubstwa, chciwości i pychy. Jeżeli nie
jest koniecznem do zbawienia, ułatwia je, utwierdzając
nas na drodze dobréj. Któryż zresztą rozsądny czło
wiek, śmiałby utrzymywać, że brak ortodoxii, wedle dzi
siejszego kościoła, jest przed Bogiem więcéj grzesznym,
jak ateizm i materyalizm? Tym którzy walczą przeciw du
chownictwu, ze względu na jego następstwa religijne,
stawiamy następujące pytania:
1. Kogo gorszy los czeka w życiu przyszłem, czy te
go który w nic nie wierzy, czy tego co wierząc
w prawdy ogólne, nie uznaje niektórych części
dogmatu?
2. Protestant i Szyzmatyk, czy będą należeli do téj
saméj kategoryi w przyszłym życiu co ateusz i
materyalista?
3. Ten który nie jest prawowiernym w ścisłem zna
czeniu tego słowa, ale który czyni dobrze według
możności, jest dobrym i pobłażającym dla bliźnich,
prawym w swoich stosunkach towarzyskich, możeż
być mniéj godnym zbawienia, jak ten który we
wszystko wierząc jest twardym samolubem i bez
miłości?
4. Co więcéj ma zasługi w oczach Boga: czy wyko
nywanie cnót chrześciańskich, choćby z zaniedba
niem obowiązków dzisiajszego kościoła, czy wyko
nywanie tych ostatnich, bez moralności?
Powtarzam raz jeszcze, że duchownictwo jest za obrę
bem wszelkich religii i wyznań, i niemi się wcale nie
zajmuje; sprowadza tylko do wyobrażeń religijnych, ogól
nych, tych którzy się od nich oddalili. Kościół któryby
je potępił, popełniłby wielką nieroztropność, boby
zmusił poszukać takiego kościoła, któryby mu podał
" i którzy
w się upierają
ustawienia
aby duchownictwo uważać
za
-
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nową religiją, czynią to albo przez niewiadomość, albo
przez rachubę, którąby można nazwać niezręczną.
Y. Nadużycia, mają ukrytych obrońców niebezpiecz
niejszych od otwartych nieprzyjaciół, dowodem tego jest
trudność ich wykorzenienia. Czy pan nieobawiasz się
wpływu tych którzy są interesowani w ich utrzymaniu,
tych którzy z nich żyją i słusznie czy nie słusznie
chcą widzieć szkodliwe skutki w szerzeniu się duchownic
twa, a którzy niejako osobiści nieprzyjaciele pana, zaraz
w początkach stłumić je mogą?
A. K – Co się tyczy mojéj osoby, powiem panu, że
chociaż nie jestem bogaty, chociaż mój sposób życia
może być uważany za mniej niż skromny, nie żądam
ani wzdycham do niczego. Przestaję na tém, co mi zo
stawili mimowolnie ci, którzy mię ogołocili a którym
przebaczam. Przekładam moje stanowisko w świe
cie duchów. nad to które oni zajmują, bo nie czynię ni
komu źle, oddaję przysługi wedle możności, i jeżeli ża
łuję, to tylko tego, że szczupłość moich środków, ogra
nicza mnie w czynieniu dobra wedle chęci; mam jednak na
dzieję, że Bóg uwzględni moje pobudki. Nieżądając więc
niczego, nie obawiam się aby ktokolwiek chciał mi szko
dzić; nie pragnąc wyniesienia, nie obawiam się upadku.
Duchownictwo nie było dla mnie stopniem wywyższenia się;
jego upadek, jeżeli jest możebny, nie wiele mi ujmie.
Dla czegóż się mam obawiać moich nieprzyjaciół? że
mnie wyśmieją? Cóż mię to obchodzi? śmieszność spa
da na tych, którzy się śmieją z rzeczy poważnych. Na
zwą mnie obłąkanym? Wielu godniejszych odemnie, toż
samo spotkało. Będą mnie prześladować? Nie żyjemy
już w średnich wiekach, a zresztą wiadomo że prześla
dowanie jest bodźcem do szerzenia nowych wyobrażeń;
przejdźmy więc do naszego przedmiotu.
Czy zła chęć przeciwników duchownictwa może je przy
tłumić? Jeżeli ono jest urojeniem, upadnie samo z sie
bie i nie trzeba zadawać sobie trudów aby je obalić. Je
żeli je będą prześladowali, to dla tego, że się go oba
wiają, a obawiają się tylko tego, co jest ważnem.
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Jeżeli ono jest rzeczywistością, musi być jak powiedzia
łem w naturze, a praw natury, nie można zniszczyć, je
dnym pociągiem pióra. Gdyby objawy duchowe były
przywilejem tylko jednego człowieka, bez wątpienia usu
nąwszy go na stronę, skończyłyby się i objawy; ale na
nieszczęście przeciwników, te objawy nie są już tajemni
cą dla nikogo, nie dzieją się w ukryciu, odbywają się
w jasny dzień; są przystępne dla wszystkich zacząwszy
od pałaców, aż do lichéj chaty. Można zakazać prakty
kowanie ich publiczne, ale wiadomo że te objawy nie
najlepiej się udają w wielkich zgromadzeniach, tylko
właśnie w poufnem kółku; a skoro każdy może być po
średnikiem, któż może przeszkodzić rodzinie w zaciszu
domowêm, pojedyńczemu człowiekowi w swoim cichym
gabinecie, więźniowi nawet na rygle zamkniętemu,
mieć komunikacye z duchami, bez wiedzy, dozorców
a nawet w obliczu onych? Przypuśćmy, że rząd byłby dosyć
silny, aby zakazać i przeszkodzić im u siebie; ale
będzież im mógł przeszkodzić u swoich sąsiadów, w
świecie całym, bo niemasz kraiku na obu półkulach
świata, w którychby objawy duchów niebyły już znane?
Zdziwionoby się, gdyby wiedziano jak daleko objawy
te zaszły, i jacy ludzie niemi się zajmują, dotąd tajem
nie, bo się jeszcze obawiają otwarcie. Ale przyjdzie
czas, nie tak daleki jak mniemają, gdzie wszelkie wzglę
dy ustaną, a wtedy cóż powiedzą przeciwnicy, gdy ujrzą
najznakomitsze imiona jawnie podnoszące chorągiew
duchownictwa? Po któréj stronie wtedy staną śmieszki?
Jeżeli duchownictwo jest występkiem, prawdziwemi prze
stępcami są duchy; ale szczęście dla nich że nie ule
gają prawom ziemskim; że zaś duchy są prawdziwe potę
gigroźniejsze niż pospolicie mniemają, być może, jak
to już miało miejsce, że ich ramie da się uczuć tym,
którzy niemi dziś pomiataią. Gdyby wiedziano, co mo
że z tego wyniknąć gdy się je odpycha, trochę dłużej
by nad tem pomyślano.
Y – Więc pan mniemasz że duchy mogą być przy
czyną jakich klęsk albo przypadków?
..
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A, K- Nie mniemam, ale jestem tego pewny, bo
mam na to dowody. Nacierają wszędzie, a kara nie
czeka często życia przyszłego. Niezapominaj pan że
jesteśmy w czyśćcu.
Y – Jednak, jakimże sposobem dobre duchy dają się
nakłonić do czynienia źle?
A. K – Nie robią złego wcale. One radzą dobrze,
poddają nam dobre myśli, ale jeżeli ich nie słuchamy,
opuszczają nas, i pozwalają złym duchom objąć panowa
nie nad nami. Wtedy często ugodzeni bywamy w naj
milszych uczuciach, zawiedzeni w naszych nadziejach,
upokorzeni w naszej pysze, oszukani w naszej ambicyi,
stajemy się ofiarami własnych nadużyć, a to wszystko
nie usuwa kary jaka nas czeka w przyszłem życiu.
Y – Ja sądzę, że tylko sam Bóg ma władzę karania
i wynagradzania; miałżeby się tą władzą podzielić z du
chami?
A. K – Bóg postanowił prawo, a duchy je wykony
wają bądź same, bądź pilnując jego wykonania. One są
czynnikami, mniej, lub więcej podrzędnemi Jego po
tęgi. –
Y – Jeżeli tak jest, jak można wytłomaczyć nieszczę
ścia które częstokroć poczciwych ludzi dotykają?
A. K – Chcąc na to odpowiedzieć musiałbym się
cofnąć do pierwszych zasad duchownictwa, których szcze
gółowy rozbiór byłby tu za długi. Jak pan bliżej po
znasz i zrozumiesz duchownictwo, wtedy na wszelkie
pytania chętnie panu odpowiem, bo będę miał dowód
żeś pan nad niem głębiéj się zastanawiał.
Y – Pozwól mi pan uczynić jeszcze jedno pytanie.
Wiele osób mniema że duchownictwo może być powo
dem pomieszania władz duszy i dla tego uważa za
roztropne powstrzymanie jego rozwoju?
A. K – Znasz pan to przysłowie: „kto chce psa
uderzyć, ten kij znajdzie." Niema więc nic dziwne
go że nieprzyjaciele duchownictwa chwytają się wszel
kich pozorów, i że ten zdawał się im również
właściwy, aby osoby drażliwszych nerwów od niego od
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straszyć; ale zarzut ten upada po najmniejszem zasta
nowieniu się. Posłuchaj pan o tem obłąkaniu rozumowa
nia obłąkanego:
Każde nadzwyczajne zajęcie ducha, może być przy
czyną obłąkania; nauki, sztuki, sama nawet religija, do
starcza nam wiele podobnych przykładów. Obłąkanie,
ma za główny powód stan patologiczny mózgu, jako na
rzędzia myśli; gdy to narzędzie jest zepsute, myśl musi
być zmąconą. Obłąkanie jest więc skutkiem, którego
pierwszą przyczyną, jest usposobienie organiczne, które
czyni mózg mniéj lub więcéj przystępnym pewnym wra
żeniom, i to tak dalece jest prawdą, że są ludzie, któ
rzy wiele myślą, a niestają się obłąkanymi, inni dostają
obłąkania, pod naciskiem najmniejszéj podniety. Je
żeli więc jest usposobienie do obłąkania, przybiera ono
charakter ciągłego zajęcia, (préoccupation) które wten
czas staje się ideą stała (idée fixe). Ta idea stała, czy
li myśl ciągła, u tych, co na nią cierpią, może mieć
tak dobrze za przedmiot ducha, jak Boga, aniołów, dja
błów, szcęście, władzę, sztukę, naukę, systemata po
lityczne albo społeczne. Jest wielkie prawdopodobień
stwo, że ten kto dostał obłąkania z powodu religji,
dostałby go z powodu duchownictwa, gdyby ono było
jego głównem zajęciem. Prawda, że jeden dziennik
przytacza, że w pewnej okolicy w Ameryce, niepamiętam
jéj nazwiska. liczą cztery tysiące obłąkanych, z po
wodu samego duchownictwa; ale wiemy że naszych
przeciwników, opanowała również idea stała (idée fixe)
sobie tylko przyznawać rozum. W ich oczach my wszys
cy którzy wierzymy w objawy duchów, godni jesteśmy
szpitala waryatów; a więc owe cztery tysiące wierzą
cych w duchy, w pomienionéj okolicy amerykańskiéj, jest
to tyleż obłąkanych. Według tego rachunku, same
Stany Zjednoczone liczyłyby takich obłąkanych kilka
milijonów, a na inne części świata, wypadłaby jeszcze
większa liczba. Ten lichy dowcipek, zaczyna się zuży
wać, odkąd się przekonano, że to obłąkanie coraz się
więcéj rozszerza, i znajduje wyznawców w najwyższych
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ciskiem i rozgłosem, przykład Wiktora Hennequina, któ
ry miał dostać obłąkania z powodu duchownictwa, ale
zapominają, że on wprzód jeszcze okazywał nadzwyczajną
excentryczność w wyobrażeniach, i gdyby nawet niebyły
się zjawiły stoły wirujące, które wedle naszych prze
ciwników, głowę mu zawróciły, jego usposobienie orga
niczne, byłoby zawsze innego rodzaju obłąkanie spro
wadziło.
Oświadczam więc panu, że duchownictwo nie tylko
nie ma pod tym względem żadnego przywileju, ale na
wet dobrze pojęte, jest najskuteczniejszym środkiem za
radczym przeciw obłąkaniu.
Do przyczyn, które najczęściej sprowadzić mogą
obłąkanie przez nadzwyczajne rozdraźnienie mózgu,
potrzeba policzyć tak nazwane nieszczęścia, zawady
i przeciwieństwa w naszych uczuciach, które często
prowadzą do samobójstwa. Otóż, prawdziwy duchownik,
zapatruje się na świat dzisiejszy, z tak wzniosłego sta
nowiska, troski, dolegliwości i kłopoty ziemskie, zdają
się mu być tak małe i tak nędzne, w odniesieniu do
przyszłości która go czeka, życie tak krótkie i przelo
tne, że to wszystko uważa tylko jako przeciwności podró
ży. To co u innych wyradza gwałtowne wzruszenia, je
go nic, albo bardzo mało dotyka, bo jest przekonany
że troski i kłopoty ziemskie, są to próby, które mu po
służą do postępu i udoskokonalenia duchownego i za
które wynadgrodzonym będzie jeżeli je znosi z pokorą i
bez szemrania. To przekonanie dodaje mu odwagi; a ta
strzeże go od rozpaczy, a następnie usuwa przy
czyny obłąkania i samobójstwa. Wie on, oprócz tego z
rozmów z Duchami, o nieszczęsnym losie tych, którzy skró
cili sobie życie przez samobójstwo. Obraz ten powstrzy
mał nie jednego nad brzegiem przepaści. Otóż to jest
skutek duchownictwa. Niechaj niewierzący śmieją się do
póki zechcą, ja jednak życzę im téj pociechy jaką przy
nosi duchownictwo tym, którzy zadali sobie pracę, poz
nać tajemniczą jego głębinę.
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Y. – Żądałbym od pana, wyjaśnienia jeszcze jedné
wątpliwości odnoszącej się do początku dzisiejszego
duchownictwa. Jestże ono wypływem dobrowolnego obja
wienia się duchów, albo skutkiem wiary uprzedzającej
w ich byt? Pojmiesz pan, waźność tego pytania, bo
przypuścić można, że w tym ostatnim przypadku wy
obraźnia może znakomitą odgrywa rolę? - - - A. K. – To pytanie jest ważne, chociaż trudno przy
puścić, aby wyobraźnia mogła stworzyć takie skutki ma
teryalne jakie nastąpiły. Rzeczywiście, gdyby duchownic
two opierało się na wierze upzedzającej w istnienie du
chów, możnaby z niejakiem podobieństwem do prawdy, nie
wierzyć w jego objawy zewnętrzne, bo jeżeli podstawa jest
urojoną wszelkie następstwa urojone być muszą; ale tak nie
jest. Rozważ pan głębiéj, a uznasz to przypuszczenie nielo
icznem. Duchy, są tu przyczyną a nie skutkiem; kiedy
spostrzegamy skutek, chcemy dojść przyczyny jego; ale
nigdy sobie nie wyobrażamy, przyczyny ani jej szukamy
zanim obaczymy skutek. Nie można więc było powziąśćmy
śli o duchach, bez poprzedniego zjawienia się skutków, które
mogły znaleść wyjaśnienie tylko w udowodnionem ich
istnieniu. Ale właśnie nie w taki sposób ta myśl wyro
dziła się; to jest nie była wymyślonem przypuszczeniem
aby wytłomaczyć zjawiska duchowe; albowiem tym zja
wiskom przypisywano przyczyny zupełnie materyjalne.
Mówię tu panu o wyobrażeniach dzisiejszych, bo wiara w
duchy jest tak stara jak świat. . . . . . . .
.
:
Opowiém panu jakim porządkiem przedstawiało się to
zjawisko. W początku wydarzały się nadspodziewane wy
padki jako to: różne głosy, łoskot, uderzania, ruchy ró
żnych przedmiotów itp. bez żadnéj widocznej przyczyny,
jednakże pod wpływem pewnych osób. Dotąd przypisy
wano to wszystko działaniu płynu magnetycznego, lub
innego, którego własności niebyły znane. Ale wkótce
przekonano się, że te głosy, te ruchy, mają chara
kter zamiaru i myśli, zkąd jak mówiłem, wyciągniono
wniosek, że jeżeli każdy skutek musi mieć przyczynę,
to każdy skutek rozumny, musi mieć przyczynę rozumną.
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Ta władza myśląca, ten rozum, niemoże się znajdować
w samym przedmiocie, bo to co jest materyją, nie może
być inteligencyją. Mogłoż to być odbiciem się myśli
osoby lub osób obecnych? W początkach tak mniemano,
doświadczenie tylko mogło o tém orzec stanowczo, i to
(doświadczenie wykazało przez dowody niezaprzeczalne,
zupełną niepodległość objawiającej się inteligencyi. Ale
czémże jest ta inteligencyja, jestże ona na zewnątrz
przedmiotu i na zewnątrz osób? Ona sama nam odpo
wiedziała, oświadczając że należy do rzędu istot niecie
lesnych, nazwanych duchami. Wyobrażenie więc o du
chach nie było początkowo w niczyjej myśli; i dane
nam było po raz pierwszy, przez same duchy, jak
równie to wszystko cośmy się potém o nich dowiedzieli,
od nich wypłynęło.
Jak tylko istnienie duchów zostało udowodnionem, i
środki komunikacyi z niémi wynalezione, można już by
ło, mieć ciągłe z niemi rozmowy, z których dowiedzie
liśmy się o ich naturze o warunkach ich bytu, i o ich
przeznaczeniu w świecie nadzmysłowym. Od tego cza
su wieleż to tajemnic, dotąd nie znanych, zbogaciło wie
dzę naszą! Przypuśćmy, że przed odkryciem Ameryki,
byłby już znany i przez Atlantyk przeprowadzony drut
elektryczny; gdybyśmy dostrzegli na tym drucie w Eu
ropie, jakie znaki rozumne, wnieślibyśmy z tego, że po dru
giéj stronie Oceanu, znajdują się istoty rozumne, które pra
gną z nami wejść w stosunki, a gdybyśmy je o to za
pytali, a one nam odpowiedziały, nabylibyśmy przekona
nia w ich rzeczywistéj bytności; a następnie, tąż drogą
poznalibyśmy ich obyczaje, zwyczaje, ich sposób życia
itp. chociażbyśmy nigdy ich niewidzieli. Tak samo rzecz
się ma ze światem dnchów. Objawy materyjalne były to
jakby znaki, zawiadamiające nas i wskazujące nam drogę
do ciągłego znoszenia się z niemi. I rzecz godna uwa
gi! w miarę jak rozrządzamy coraz łatwiejszemi sposo
bami komunikacyi, duchy porzucają pierwotne, niewygo
dne i niedostateczne, tak jak głuchoniemy, odzyskawszy
mowę porzuca znaki, za pomocą których rozmawiał.
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Któż to są mieszkańcy owych światów? Sąż oni isto
tami po za obrębem ludzkości? Sąż gorszemi albo
lepszemi od nas? Te pytania, znowu tylko doświad
czenie mogło rozwiązać; ale dopóki liczne obserwacyje
i głębsze zastanowienia się, nie wyjaśniły tych wąt
pliwości, otwarte było pole domysłom i tworzeniu
się systematów, a Bóg tylko wie ile ich się na
mnożyło! Jedni mniemali że duchy, są to istoty wyż
sze we wszytkiem od nas; drudzy widzieli w nich tylko
szatanów, bo tylko z ich słów i czynów, można było o
nich sądzić. Przypuśćmy, że między mieszkańcami Ame
ryki nam nieznanymi, jak to w porównaniu wyżej wspo
mnieliśmy, jedni mówiliby rzeczy bardzo rozsądne, inni
nie do rzeczy, lub używaliby wyrażeń trącących cyniz
mem; wyprowadzilibyśmy ztąd wniosek, że jedni są oś
wieceni i dobrzy, drudzy ciemni i źli. Tak samo stało
się z duchami, i tym sposobem rozróżniono między
niémi różne stopnie dobroci i przewrotności, niewiado
mości i mądrości. Poznawszy ich błędy i przymioty,
roztropność wskazywała nam jak mamy w stosunkach
z niémi korzystać z dobrych, a unikać złych, tak jak to
czynimy w stosunkach z ludźmi.
Głębsze zastanowienie się, nietylko nas oświeciło co
do moralnych przymiotów duchów, ale także co do ich
natury, czyli co do tego co nazywamy stanem fizyolo
gicznym. Dowiedziano się od samychże duchów, że je
dne z nich są bardzo szczęśliwe, drugie bardzo nie
Szczęśliwe, że one nie są istotami odłącznemi, natury
wyjątkowej, ale duszami tych ludzi, którzy żyli na
ziemi, na któréj zostawili swoją powłokę mate
ryjalną; że one zaludniają przestrzenie, nas otaczają, i
ciągle się z nami stykają, że pomiędzy niemi każdy
może rozpoznać po znakach niezaprzeczalnych swoich
przyjaciół, i innych których znał i kochał tu na ziemi;
że one mogą nas objaśnić, o swém przeznaczeniu, i ży
Dowiedziano się nakoniec że one nie są istotami oder
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czeniu, lecz że mają powłokę którą nazwiemy uźroczą
(périsprit) rodzaj ciała półmateryjalnego, płynnego, prze
źroczystego, niewidzialnego w stanie normalnym, ale
które w pewnych przypadkach, przez zgęszczenie i uspo
sobienie molekularne, może na chwilę stać się wi
dzialnem i dotykalnem, przez co się wyjaśnia zjawisko
ukazywania się duchów, a nawet możność ich dotykania
się naszego ciała; ta powłoka podczas życia ziemskiego,
łączy ducha z ciałem; po śmierci tego ostatniego, dusza
albo duch, bo to wszystko jedno, pozbawia się tylko cia
ła, to jest grubszéj powłoki, a zachowuje drugą, tak
jak zrzucamy suknie wierzchnie, zachowując część
ubioru najbliższą ciała. Tato powłoka na pół materyjal
na, uduchów jest głównym czynnikiem w wielu zjawi
skach, przez którą objawiają swoją obecność.
Taka jest w krótkich słowach historyja Duchowni
ctwa. Widzisz pan, a po głębszej nauce i badaniu le
piéj zrozumiesz, że wszystko jest skutkiem obserwacyi i
doświadczeń a nie systematu naprzód ułożonego,
Y. – Mówiłeś pan o środkach komunikacyi, czyli
rozmów z duchami; niemógłbyś mi pan dać o nich wy
obrażenia, bo trudno pojąć, jakim sposobem istoty nie
widzialne, mogą rozmawiać z nami?
A. K. – Najchętniej, ale jednakże bardzo pobieżnie,
bo to wymagałoby długich wyjaśnień, krore pan znaj
dziesz obszerne w dziełku które ogłosiłem pod tytułem
„Księga o pośrednikach* (le livre des médiums) ale
to co powiem będzie dostatecznem aby pana przygotować
mechanicznie, a nadewszystko usposobić go do poję
cia tych doświadczeń, którym będziesz mógł być obec
nym, zanim się zupełnie wtajemniczysz.
Ta powłoka na pół materyjalna, czyli uźrocza jest już
kluczem do wyjaśnienia i udowodnienia możności wielu
zjawisk duchowych. Co do środków komunikacyi, te są
różne, i zależą już to od stopnia doskonałości duchów,
już to od szczegółowego usposobienia osób, które im
służą za pośredników. Najpospolitszy a można nazwać
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powszechny, zależy na przygotowaniu wewnętrznem du
cha naszego, do zrozumienia i pojęcia ducha z którym
rozmawiać chcemy, a który wtedy myśli swoje i wyo
brażenia nam poddaje, lecz ten środek w ogóle trudnym
jest do teoretycznego ocenienia; są inne więcéj mate
ryalne. .
.
.
.
Niektóre duchy rozmawiając za pomocą uderzeń, od
powiadają tym sposobem „tak" lub „nie" na nasze za
pytania; lub też wskazują za pomocą ekierki litery,
z których układają się słowa. Uderzenia takie mogą być
otrzymane za pomocą narzędzi do tego stósownych np.
stolika, który się sam porusza. Często dają się ta
kie uderzenia słyszeć wewnątrz, bez żadnego ruchu
na zewnątrz. Ten pierwotny sposób rozmowy jest za
rozwlekły i za długi do ważniejszych przedmiotów.
Zastąpiło go pismo, które można otrzymać różnemi
środkami. Używano dawniej, a nawet i teraz używają
niektórych narzędzi ruchomych, do których przyczepia
się ołówek, i kładzie się końcem zastruganym na papie
rze. Jakość i kształt przedmiotu, są tu zupełnie obo
jętne; pośrednik kładzie rękę na tym przedmiocie któ
remu tym sposobem udziela wpływu jaki odbiera od
ducha, i ołówek znaczy litery, z których układają się
słowa. Lecz przedmiot ten czyli narzędzie, właściwie
mówiąc, jest tylko dodatkiem do ręki, gatunkiem trzon
ka do osadzenia ołówka. Uznano też później bezuży
teczność tego środka, który komplikuje mechanizm, a
ma tylko tę jednę wartość, iż udowodnia w sposób ma
teryalny, niezależność pośrednika, który może pośredni
czyć, trzymając sam w ręku ołówek.
Duchy objawiają się jeszcze i mogą udzielać swoich
myśli przez dzwięki artykułowane, które się odbijają
bądź w powietrzu, bądź w uchu; podobnież przez głos
pośrednika, przez jego wrok, rysunek, muzykę i przez
inne sposoby które nauka duchownicza objaśnia. Pośre
dniki do tych różnych sposobów rozmowy, są stósownie
do swojej organizacyi uprzymiotnieni szczegółowo, i dla
tego mamy pośredników fizycznych, to jest takich, któ
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rzy są usposobieni otrzymywać skutki fizyczne, jakoto:
uderzenia, ruchy ciała itp. pośredniki słyszące, mówią
ce, widzące, rysujące, muzykalne i piszące. Ten ostatni
przymiot jest najpowszechniejszy, i udoskonala się przez
Wprawę. Jest on najszacowniejszy, bo ułatwia komu
nikacye długie i szybkie.
Pośrednik piszący może, używać dwóch różnych
przymiotów; aby to zrozumieć, potrzeba poznać sposób
w jaki się to działanie odbywa. Duch działa niekiedy
wprost na rękę pośrednika, któremu udziela ruchu nie
zależnego od jego woli, tak, że pośrednik niema naj
mniejszéj wiedzy o tem co pisze; i to jest pośrednik
piszący mechaniczny. Innym razem duch działa na mózg;
wtedy myśl jego działa na myśl pośrednika, a ten
pisząc niezależnie od swojej woli, ma niejaką świa
domość tego co pisze: jest to pośrednik intuicyjny
(intuitif). Jego rola jest zupełnie rolą tłumacza,
który przenosi myśl nie swoją, a którą jednak musi
rozumieć; chociaż w tym przypadku, myśl ducha i
myśl pośrednika mieszają śię niekiedy, doświadczenie
jednak nauczyłatwo je rozróżnić. Można otrzymać, zarów
no dobre komunikacye, przez oba te rodzaje pośredników,
a korzyść z pośrednictwa mechanicznego jest widoczną
dla tych którzy nie mają jeszcze ugruntowanej wiary.
Zresztą, najważniejszy przymiot pośrednika zależy od
natury duchów które go otaczają i od komunikacyi któ
re od nich odbiera.
Pozostaje mi jeszcze wspomnieć w kilku słowach o
naturze duchów które się objawiają, i o warunkach pod
jakiemi czynić to mogą.
.
"
Można się skomunikować z duchami wszelkich stopni,
z duchami krewnych i przyjaciół, z duchami najwyżej udo
skonalonemi, i bardzo zwyczajnemi;, ale one objawiają
się mniej więcéj wedle okoliczności, a nadewszystko
w miarę sympatyj do osób które je przywołują, cho
ciaż im tego nie zawsze wolno uczynić.
- - - - - Duchy poważne, myślące (sérieux), objawiają się tylko
W zgromadzeniach poważnych, gdy je przywołują z wiel

kiem przysposobieniem ducha, wzniesieniem myśli i dla
ważnych powodów; nieodpowiadają wcale na pytania
prostéj ciekawości, mające cel drobiazgowy, doświadcza
nia ich albo próby.
Duchy płoche, swawolne, przychodzą zawsze i wszę
dzie; ale w zgromadzeniach poważnych, trzymają się na
stronie tak jak uczniowie w kołach uczonych; w kołach
lekkomyślnych, wynagradzają sobie to milczenie; bawią
się, żartują z nas, i odpowiadają na wszystko, nie trosz
cząc się wcale o prawdę. Częstokroć bywają bardzo
zabawne, chociaż powierzchowne i uszczypliwe. Duchy
tak nazwane pukające, i w ogóle wszystkie które się
objawiają sposobami fizycznemi, są z rzędu niższego;
chociaż nie są złemi, mają szczególną skłonność do ob
jawiania się spososobami materyalnemi; duchy wyższe,
wcale się tem niezajmują, jak nasi uczeni niepopisują
się ze swoją siłą; a jeżeli niekiedy potrzebują jej, to
wtedy wyręczają się innymi duchami, tak jak my do cięż
széj pracy używamy wyrobników.
Y. Znam wiele osób, i sam jestem z ich liczby, któ
reby chętnie poniosły ofiarę, aby mogły być świadkami,
tych zjawisk duchowych, przekonywających. Zdaje im
się i słusznie, że wprzód zanim się zajmą długą i mozol
ną pracą, powinnyby mieć pewność że nie stracą czasu
nadaremnie, a tę pewność, dać im może tylko jakiś
fakt stanowczy, otrzymany chociażby ofiarą pieniężną.
A. K – U tego, który sobie niechce zadać pracy,
więcéj jest ciekawości, jak rzetelnéj chęci nauczenia się.
Otóż duchy nie lubią ciekawych, tak jak i ja. Zresztą
chciwość jest im nadewszystko wstrętną, i dla niej do
niczego skłonićby się nie dały. Trzeba mieć o nich
zupełnie fałszywe wyobrażenie, aby mniemać, iż gotowe
są na rozkazy pierwszego lepszego, za taką a taką ce
nę. Nie, mój panie, rozmowy zagrobowe, są rzeczą
bardzo poważną, która wymaga wielkiego uszanowania,
a unika wszelkiej wystawy. Nieznam ani jednéj osoby,
a przynajmniej we Francyi, któraby się tem rzemiosłem
zajmowała; a gdybym ją znał nie dałbym grosza, aby
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ją widzieć; wolałbym pójść na widowisko zręcznego ku
glarza. Nie można zataić że niektóre zjawiska mogą
być naśladowane tak jak naśladują rzeczy daleko tru
dniejsze, ale źe jest wino fałszowane, nie idzie zatém
aby nie było wina czystego. Czyż szarlatany w ostat
nich czasach, niewynaleźli bardzo dowcipnego sposobu,
udawania jasnowidztwa? możnaż z tego wnosić, że go
nie masz? Wiemy że zjawiska duchownicze nie idą
tym porządkiem jak koła w maszynie; można więc słu
sznie podejrzywać interesowanego pośrednika, bo mu
przedewszystkim idzie o zysk. Zupełna bezinteresow
ność jest najlepszą rękojmią szczerości, bo pominąwszy
już, jak by to było nikczemnem i niegodnem przywoływać
duchy za pieniądze, przypuszczając, że one na to by
zezwoliły, co jest, więcéj jak wątpliwem, to jednak
w każdym przypadku zjawiłyby się tylko duchy najniż
sze, mało oględne na środki, a które teź niezasługują
ma żadne zaufanie, a nawet i takie, robiłyby sobie zło
śliwą radość zawieść oczekiwania i rachuby przywołu
jącego.
Można więc ustanowić zasadę: że każdy pośrednik
żądający zapłaty, za swoją władzę przywoływania du
chów, jest podejrzany o oszustwo; a nawet gdyby rze
czywiście tę władzę posiadał, duchy poważne nie sta
wią się na jego wezwanie. W następności téj zasady,
każde wynagrodzenie ofiarowane osobie szanownej, by
łoby dla niej obrazą.
. . .
Rękojmia szczerości, nie tylko jest w bezinteresowno
ści, ale także w charakterze, bądź pośrednika, bądź
członków zgromadzenia, bądź wreszcie naczelnika rodzi
ny, gdzie się odbywają rozmowy z duchami. Można, co
najwięcéj mniemać, że się łudzą; ale przypisywać im
złą wiarę, byłoby to czynić im obrazę, któréj człowiek
dobrze wychowany dopuszczać się nie powinien.
:
Y – Gdy dowody są jedynym sposobem przekonania,
nie może pana zadziwiać, że każdy szuka przedewszyst
kiem dowodu,

A. K – I owszem, żądanie to znajduję słusznem, ale
wymagam aby z téj nauki korzystać starali się, dlatego
podaję im niezbędne warunki pod jakiemi lepiéj na te
zjawiska duchowe patrzeć i pojąć je będą mogli. Ten
który tych warunków dopełnić nie chce, niema prawdzi
wéj i szczeréj chęci Oświecenia się, i z takim napróżno
czas tracić, uwazam za bezpożyteczne.
- Nie dla wszystkich Są jednakowe sposoby przekona
nia; to co przekonywa jednych, nie robi najmniejsze
go wrażenia na drugich; ale błędnem jest mniemanie,
że tylko same zjawiska fizyczne są jedynym środkiem
przekonania. Znam takich których najwybitniejsze do
wody fizyczne, nie wzruszyły, a których prosta odpo
wiedź pisana przez ducha, przekonała. Gdy widziemy
jakie zjawisko, którego niepojmujemy, im ono więcéj
jest nadzwyczajnem, tém więcéj obudza podejrzenia, a
myśl nasza, aby je wytłomaczyć, szuka zwyczajnéj przy
czyny. Jeżeli to zjawisko zrozumiemy, tém łatwiej w nie
go wierzymy, bośmy znaleźli przyczynę jego bytu.
Cudowność i nadnaturalność, już tu niema miejsca. Za
pewne że wyjaśnienie, jakie teraz panu daję, nie jest
dostateczne; lecz jakkolwiek jest krótkie, sądzę, że
się pan nad niem zastanowisz; a jeżeli okoliczności
nastręczą panu kiedy sposobność widzenia tych obja
wów, będziesz spoglądał na nie lepiej uprzedzony, bo
już rozumowanie swojej oprzesz na jakiejś podstawie.
W duchownictwie, dwie główne części rozróżnić należy:
część doświadczalną objawów, i część rozumową albo
filozoficzną. Otóż oświadczam panu, że codzień prawie
przychodzą do mnie osoby, które nigdy żadnego objawu
zewnętrznego nie widziały, a które jednak tak mocno
wierzą jak ja; a to dlatego, że wprzód zgłębiły ową
część czyli naukę filozoficzną. Dla nich objawy zewnętrz
ne są tylko dodatkiem; podstawą jest nauka, umiejętność
Onet ją widzą tak wielką, tak rozumną, że w niej
znajdują to wszystko, co może zaspokoić ich przekona
nie; a ztąd wnoszą, że gdyby nawet nie było żadnych
objawów zewnętrznych, niemniej przeto jest to nauka, która
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rozwięzuje mnóstwo zagadnień, uważanych dotąd za nie
rozwiązalne. Wiele z osób dziś wierzących upewniało
mnie, że ta idea już kiełkowała w ich głowie, ale by
ła zaćmioną, i dopiero duchownictwo ją rozjaśniło,
bo jéj dało pewną podstawę. Tym sposobem przybyło
wielu zwolenników duchownictwa, przez samo czytanie
„księgi o duchach* (le livre des Esprits). Czy pan mnie
masz iżby ich znalazło się tylu, gdyby byli widzieli tylko
stoły wirujące i pukające?
Y– Masz pan słuszność twierdząc, że ze stołów
wirujących wynikła nauka filozoficzna; ale ja daleki
byłem od przypuszczenia aby tak wielkie skutki nastą
piły z rzeczy, którą miano tylko za przedmiot ciekawo
ści. Widzę teraz jak wielkie pole otworzył systemat
pana.
A. K. – Przerywam panu. Czynisz mi pan wiele
zaszczytu, przypisując mi wynalazek tego systematu:
nie jest on moim utworem; oparty jest w zupełności
na nauce duchów. Ja tylko widziałem, rozważałem, porząd
kowałem i starałem się ułatwić drugim pojęcie tego, co
sam zrozumiałem; oto cały mój udział. Między duchow
nictwem a innymi systematami filozoficznemi ta zachodzi
główna różnica, że te ostatnie są utworem ludzi mniej
lub więcéj oświeconych, kiedy w tym o którym mowa,
nie mam żadnéj zasługi, bo ani jednéj zasady nie
wynalazłem. Żwykle mówią: Filozofija Platona, Dekarta,
Leibnitza; nie powiedzą nigdy: nauka Allan Kardec'a, i
to dla mnie wielkie szczęście; bo i cóżby moje niezna
ne imie mogło znaczyć, w tak wielkiej kwestyi? Duchow
nictwo ma zkąd innąd tak potężnych pomocników, że
obok nich ja jestem tylko proszkiem.
Y. – Pan założyłeś Towarzystwo, które się zajmuje
tym przedmiotem; czy mogę być jego członkiem?
A. K – Bardzo wątpię, a przynajmniej na teraz; bo
chociaż nie potrzeba być doktorem duchownictwa aby
mieć w niem udział, potrzeba mieć przynajmniej o niem
wyobrażenie więcéj wyrobione jak pańskie. Towarzystwo
nasze niechcąc doznawać przerwy w swoich pracach, nie
5
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może przypuszczać takich osób, któreby mu czas marnie za
bierały, przez ciągłe pytania elementarne, ani takich któ
re nie podzielając przekonania ani zasad Towarzystwa,
mogłyby wzniecić niezgodę i nieporządek, przez nie
wcześne rozprawy lub sprzeczki. Jest to Towarzy
stwo naukowe, tak jak i inne, które się zajmuje wszech
stronnem zgłębianiem nauki duchowniczéj i samo pragnie
się oświecić; ale które wcale nie jest szkołą i nie wy
kłada kursu początkowego. Później jak pan przez naukę
umocnisz przekonanie swoje, możesz być przyjętym. Za
nim to nastąpi, możesz pan być obecnym na jednym
lub dwóch posiedzeniach jako słuchacz, pod warunkiem,
nie robienia swoich uwag, bo inaczej i ja wprowadza
jący pana, ściągnąłbym na siebie naganę ze strony mo
ich kolegów, i drzwi nasze byłyby dla pana na zawsze
zamknięte. Ujrzysz tam pan zgromadzenie ludzi poważ
nych i dobrze wychowanych, z których część większa
odznacza się wysoką nauką, i znakomitem stanowiskiem
towarzyskiem. Towarzystwo nasze nie szuka rozgłosu, ani
nikogo na swoje posiedzenia nie zaprasza; ale jak
z jednéj strony, nic nie czyni aby zaspokoić samą tylko
ciekawość, tak z drugiej starannie unika ciekawych. Ci
więc którzyby się spodziewali znaleśc w niem zabawę,
albo jakieś widowisko, lepiej zrobią że się nie przed
stawią. Z tych powodów Towarzystwo nasze odmawia
przystępu, nawet jako zwyczajnym słuchaczom, tym któ
rych nie zna albo tym których usposobienie nieprzyja
zne, jest mu wiadome.
X – Jestże to prawda jak niektórzy mniemają źe
Towarzystwo to jest Zgromadzeniem Religijnem?
A. K. – Na tę małą złośliwość niektórych przeciwników
duchownictwa, którzy czyniąc mu ten zarzut, mniemają
uczynić go podejzrzanem, jednem słowem odpowiem:
nasze urządzenie wewnętrzne zabrania nam zajmować
się kwestyami rehgijnemi; gdybyśmy więc tworzyli sektę
religijną, zaprzeczalibyśmy sobie sami bytu. W takie to
sprzeczności wpadają ci którzy rozprawiają o rzeczy,
nierozumiejąc jej. Ci którzy koniecznie chcą widzieć
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w duchownictwie nową naukę religijną, poszli jeszcze
daléj i nazwali wszystkich pośredników (médiums) jéj
kapłanami. Jest to nadużycie żartu, a nawet śmieszność.

Powiedzieliśmy wyżej że najlepszym środkiem pozna
nia duchownictwa, jest obznajomienie się przedewszyst
kiem z jego teorją; objawy zewnętrzne czyli praktyka
dopełnią reszty. Dziełka któreśmy w tym przedmiocie
ogłosili, mają na celu pracę tę ułatwić, i dla tego radzi
my aby w czytaniu tych dziełek, zachować następujący
porządek: Należy zacząć od najmniejszego traktatu, któ
y obejmuje krótką całość i "główne miastej i
mogące dać o niéj wyobrażenie, i postawić ją w właściwem
świetle. Jeżeli ten pierwszy rzut oka obudzi chęć
nauczenia się więcéj, można czytać „księgę duchów*
(Le livre des Esprits), gdzie zasady, duchownictwa do
kładnie są rozwinięte. Później księgę o pośrednikach
(Le livre des Médiums) przeznaczoną do wyjaśnienia
objawów duchowych i mogącą służyć za przewodnika
dla tych, którzy sami chcą doświadczać i być pośrcdni
kami. Z kolei przychodzi „przegląd duchowniczy* (Re
vue Spirite) który jest pewnym rodzajem wykładu wy
świecającego rozliczne zjawiska duchowe. * Gdy w ten
sposób ukończą naukę i duchownictwa, oświadczamy
wszystkim pragnącym się szczerze oświecić, iż gotowi
jesteśmy udzielić im wszelkich objaśnień, tak w ogóle
jakoteż w szczegółach w których znajdowaliby wątpliwość.
Aby zaś w krótkim czasie można sobie zrobić wyo
brażenie o celu i o całości téj nauki, zamieszczamy tu
pogląd na glówne punkta onéj, które szczególniej mogą
zająć uwagę badacza, albowiem niewiadomość ta jest
przyczyną fałszywego jéj ocenienia przez tych co są
dzą o rzeczy któréj nie rozumieją, albo sądzą o niéj
z uprzedzeniem.
"
"
"

Rozdział

Drugi.

OG Ó LNE ZARYSY DUCHOWNICTWA.

Uwagi wstępne.
1. Niektórzy mniemają, że aby uwierzyć w zjawisko
nadzwyczajne, potrzeba go widzieć. Mniemanie to
jest błędne; albowiem Ci którzy nieprzypuszczają
ducha albo duszy w człowieku, nie wierzą też
nigdy w objawy duchowe, bo zaprzeczając przyczy
ny, tem samem zaprzeczają skutków. Tacy nie
wierzący, przychodzą z postanowieniem zaprze
czania wszystkiemu, niechcąc się głębiéj zastano
wić; zwykle zarzucają nas pytaniami i tworzą za
rzuty, na które w jednéj chwili niepodobna odpo
wiedzieć, boby potrzeba dla każdego tworzyć nowy
wykład i zaczynać go od początku. Dla tego krót
ka nauka wstępna, niezbędnie jest potrzebną, aby
naprzód wyjaśnić i odeprzeć wszelkie zarzuty, któ
re najczęściéj pochodzą z niewiadomości przyczyn
objawów duchowych, tudzież warunków pod jakiemi
one nastąpić mogą

2. Nieznający duchownictwa, wyobrażają sobie: że
można pokazywać doświadczenia z duchami, tak
jak się robią doświadczenia fizyczne lub chemiczne;
wpadają w śmieszne zarozumienie, że duchy powin
ny być posłuszne ich woli, chociaż z swéj strony
żadnych niedopełnili warunków do tego potrzebnych.
Nie przypuszczając w zasadzie istnienia duchów, a
tem samem możności ich objawiania się, albo
przynajmniej nie znając ich natury, i działa
nia, obchodzą się z niemi tak, jak z materyą bez
duszną; a gdy nie otrzymują czego żądają, wypro
wadzają ztąd wniosek, że niemasz duchów.
Gdyby na rzecz tak poważną z innego stano
wiska poglądali, przekonaliby się że duchy są
to dusze ludzkie, i że oni sami po śmierci będą
także duchami; a wtedy zapewne, niezgodziliby się
na to, aby służyć za zabawkę drugim, albo być
celem ich ciekawości.
. Jakkolwiek niektóre zjawiska duchowe mogą być
wywołane, już dla tego że pochodzą od inteligen
cyi wolnéj, nie mogą być posłuszne czyimkolwiek
samowładnym rozkazom; a ktoby mniemał że mo
żna je otrzymać według woli, dowiódłby tylko nie
wiadomości, lub złej wiary. Na zjawiska ducho
we trzeba umieć czekać, i chwytać je niejako
w przechodzie; a częstokroć kiedy się ich najmniej
spodziewamy, przedstawią nam się najbardziej zajmu
jące, i najwięcéj nas przekonywające. Ten więc
kto pragnie naukę tę poznać, powinien się uzbroić
w cierpliwość, wytrwałość i zastósować się do ko
niecznych po temu warunków.
. W zgromadzeniach w których się zajmują objawa
mi duchowemi, nie zawsze się stósują do powyż
szych zasad, i dla tego niewierzący, opuszczają je
mniéj przekonani, jak byli z razu, zarzucając
tym którzy im przedstawiają duchownictwo z po
ważnéj strony, śmieszności jakich byli świadkami.
Błędem ich jest że niedali sobie pracy zgłębić rze

-

czy, którą sądzą, i dlatego są równie nieloicznymi
,
jak ten któryby sądził o sztuce według szkicy na
, , , kreślonéj przez ucznia; albo ten któryby szukał
... podobieństwa osoby. W portrecie zrobionym w ka
, rykaturze. Ten który się chce nauczyć, nie czer
,pie objaśnień w jednem tylko źródle, a tem bar
,
dziéj w mętnem.
. .
.
. . .
.
:
, 5, Zgromadzenie ludzi, lekkomyślnych, nie mających
,
innego celu jak zabawę, tem jeszcze grzeszy, że da
je obecnym i zupełnie fałszywe wyobrażenie o
duchownictwie. Ci albowiem widząc jak sami mnie
mani wyznawcy obchodzą się z duchami, nie uwa
- żają zastósowne, poważnie zastanowić się nad niem,
...
a tem samem wyrobić w sobie sąd oceniający wła
- ściwie to zjawisko
6. Podobna uwaga stosuje się do tych którzy sądzą
o duchownictwie z dzieł excentrycznych, nie dają
cych im dokładnego o niem wyobrażenia; albo co
, gorsza dających im wyobrażenie śmieszne. Ależ
duchownictwo niemoże być odpowiedzialnem za
tych którzy go źle rozumieją, i praktycznie źle
, stosują, jak poezyja nie odpowiada za wierszokle
- tów. Zresztą nietylko duchownictwo znajduje się
w tém położeniu; wszystkie prawie nauki i umiejęt
,,, ności tą koleją przechodziły, i o najpoważniejszych
z nich, ogłaszano nędzne i złośliwe rozprawy.

. ..
.
. .
. o duchach.
- - - - - - - - -- - - - - 7. Duchy nie są to istoty odrębne w stworzeniu, ale
- są to dusze ludzi którzy się pozbyli powłoki cie
, , lesnéj, czyli pomarli, a ktokolwiek wierzy w istnie
nie duszy po śmierci, wierzy tem samem w du
, chy, bo to jest jedno i to samo.
8, Ciało jest dla ducha powłoką materyalną, którą przy
biera na czas ziemskiego bytu. Oprócz téj grubéj po
włoki, duchmajeszcze drugą, półmateryalną, która go
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łączy z pierwszą, a którą nazywamy uźroczą (périsprit).
Znajdują się przeto w człowieku trzy główne czę
ści: 1° Dusza albo duch, pierwiastek rozumny,
w którym się mieści myśl, wola, i rozsądek.
2" Ciało, powłoka materyalna, ciężka, gruba, któ
ra łączy ducha ze światem zewnętrznym. 3° Uźro
cza, powłoka lekka, półmateryalna, nie ważka, łą
czącą ducha z ciałem.
10. Gdy powłoka zewnętrzna zużyje się, duch ulatu
je z niéj, tak jak owoc uwalnia sie ze swéj łupiny,
drzewo ze swéj kory, wąż ze swéj skóry; jedném
słowem jak się porzuca sukiną, która jest nie
do użycia, i to nazywamy „śmiercią. * Smierć
jest więc tylko zniszczeniem powłoki cielesnéj, bo
ciało tylko umiera, duch żyje wiecznie.
Pozbywając się powłoki materyjalnéj, duch za
chowuje uźroczą, która dla niego jest gatunkiem
ciała lotnego, mglistego, i mającego kształt lu
dzki.
11. Duchy przybrane w ciało materyjalne, stanowią
świat duchowy niewidzialny, który zapełnia prze
strzenie i wśród którego my żyjemy, nie myśląc
o tém, tak jak żyjemy wśród innego świata nies
kończenie małego, o którym nie mieliśmy wyobra
żenia przed wynalezieniem mikroskopów.
12. Duchy więc, nie są to istoty oderwane, nieu
jęte i nieoznaczone, ale istoty treściwe i sciśle
oznaczone, którym nic nie brakuje, aby być podo
bnemi innym ludziom, jak tylko być widzialnymi,
zkąd idzie, że gdyby zasłona która je przed
oczyma naszemi zakrywa, opadła, ujźrelibyśmy
świat zupełnie nowy, jakby nową lndność nas ota
czającą,
13. Duchy mogą się przenosić wszędzie z szyb
kością myśli, mogą wniknąć wszędzie, żadna
materyja nie jest dla nich przeszkodą. Mają wszy
stkie nasze zmysły, ale daleko w wyższym stopniu
doskonałości, przenikają wszystko, wŹrok mają da
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leko bystrzejszy, i nie tak ograniczony jak u czło
wieka, a ten przymiot rozciąga sie u nich
do wszystkich wrażeń. (zob. ks. duchów Nr. 237).
Duchy są wszędzie; znajdują się w pośród nas,
dotykają się nas i widzą nas ciągle. Przez tę cią
głą obecność między nami, duchy są czynnika
mi w licznych zjawiskach, odgrywają ważną ro
Ilę w świecie moralnym, a pod pewnym względem
i w świecie fizycznym; jedném słowem stanowią
jednę z głównych potęg natury.
15. Skoro przypuszczamy że dusza nie umiera ze
śmiercią ciała, wierzyć musiemy że uczucia nasze
moralne, przeciągają się za grobem, bez czego du
sze naszych krewnych i przyjaciół, byłyby dla nas
stracone.
Ponieważ duchy mogą się przenosić
wszędzie, jest również z rozumem zgodne przy
puścić, że te które nas kochały za życia ziems
kiego, kochają nas i po śmierci; że przychodzą do
nas i pragną z nami rozmawiać, wzywając do te
go środków, jakiemi mogą rozrządzać. Wszystko
to poparte jest doświadczeniem.
16. Duchownictwo ma za cel utwierdzić nas w wie
rze w duchy, obznajomić nas z ich przymiotami,
z ich stanem i położeniem pośmiertnem, z ich
przyszłością, to jest obznajomić nasze światem nie
widzialnym. Od chwili jak objawianie się duchów
zostało sprawdzonem, stanął dowód niezaprze
czalny istnienia duszy, jej życia zagrobowego, jej
indywidualności po śmierci, to jest, dowód życia przy
szłego; przez to samo, duchownictwo jest zaprze
czeniem materyjalizmu, już nie przez rozumowa
nie, ale przez dowody prawie dotykalne.
17, Są tacy, którzy nie znając duchownictwa, mnie
mają iż Duchy powinny wszystko umieć, wszyst
ko wiedzieć, że powinny posiadać najwyższą na
ukę i najwyższą mądrość, i że dosyć jest do nich się
udać aby wszystko wiedzieć. Duchy nie są czem
innem jak tylko duszami ludzkiemi; jeżeli więc
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ci, przez czas życia ziemskiego, nie nabyli dosko
nałości, pozostają w świecie duchów przez czas ja
kiś tém tylko, czém byli na ziemi; i dla tego mię
dzy niemi znajduiesz duchy wszelkich stopni
wiedzy i niewiadomości, dobroci i złośliwości,
(zobacz ks. o duchach Nr. 100).
18. Postęp ducha dopełnia się z czasem i to powoli;
wyzbywa się on niedoskonałości i nabywa potrze
bnéj mu wiedzy. Niemożna téż rozumnie przypuś
cić, żeby dnch człowieka dzikiego, albo zbrodnia
rza, miał zaraz po śmierci stać się mądrym i cno
tliwym; jak z drugiej strony, niezgadzałoby się
ze sprawiedliwością Bożą, aby miał na wieki po
zostać w stanie poniżenia duchowego.

Komunikacyje ze światem Niewidzialnym.
19. Skoro istnienie duszy w człowieku, jej życie za
grobowe, tudziesz jej indywidualność, jest uzna
ną, duchownictwo streszcza się w tém głównem
pytaniu: „Czyli komunikacyje między duszami a
ludźmi są możebne?* Możebność tę udowadnia
doświadczenie; przyjąwszy więc za pewnik zwią
zek naszego świata ze światem niewidzialnym du
chów, poznanie natury duchów, tudzież przy
czyn i sposobu znoszenia się z niémi, otwiera
obszerne pole do rozwagi. Tu znajdujemy klucz
do rozwiązania mnóstwa tajemnic, tudzież potężny
żywioł do umoralnienia dzisiejszego świata, bo dziś
wszelka wątpliwość o przyszłem życiu zniknęła.
20. Wątpliwość co do możności znoszenia się duchów
z ludźmi, a często co do istnienia saméj duszy,
rodzi się u wielu osób z fałszywego wyobrażenia
jakie sobie robią co do ich stanu po śmierci.
Wyobrażają sobie bowiem duszę, jak jaki oddech,
jakby parę, coś nieoznaczonego i niemogącego być
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pojętem, które się ulatnia i odbiega w nieznane
krainy, gdzieś tak daleko że nawet niemożna po
jąć, aby mogła kiedyś wrócić na ziemię.
Z drugiej strony tworzą sobie wyobrażenie ró
wnież fałszywe, co do przywoływania duchów.
Zdaje im się że umarli powstają z grobu, z całym
smutnym przyborem. To cośmy w krótkości po
wiedzieli w tym przedmiocie, powinno rozproszyć
wszelkie ich obawy; bo tylko w romansach lub
w teatrze, wyprowadzają umarłych z grobu. Du
chownictwo nie robiło i nie robi cudów; niemoże
też wskrzesić umarłego; ale może tylko przywołać
tę istotę duchową, ulotną, rozumną, która w chwi
li śmierci rozłączyła się z ciałem, i odtąd niema
z niem nic wspólnego. W starcu nawet niema sta
rego ducha, ale tylko zużyta zewnętrzna powłoka
która gdy opadnie, duch uwolniony z ciężkiej swo
jéj opony odzyskuje całą swobodę, i przebiega
przestrzenie jak motyl uwolniony z poczwarki.
Widok jego zamiast być obrzydliwy i odstraszający,
jest miły i pełen wdzięku.
21. Gdy świat nasz widzialny, żyje w pośród świata
niewidzialnego, z którym znajduje się w ciągłym
stosunku, wynika ztąd że jeden na drugiego cią
gle oddziaływa, że od czasu jak są ludzie, są też
i duchy, i jeżeli ci ostatni mogą się nam dziś
objawiać, miały takąż samą władzę we wszystkich
czasach i u wszystkich ludów. Jednakże w osta
tnich czasach, objawy duchowe doszły większych
rozmiarów, bo podobało się Opatrzności, położyć
koniec téj pladze dzisiejszego świata, to jest nie
dowiarstwu i materyjalizmowi, przez dowody wido
czne, pozwalając tym którzy opuścili ziemię, przyjść
i poświadczyć swój byt zagrobowy, jak równie ob
jaśnić nas o swoim położeniu w świecie duchów.
22. Związki między światem widzialnym a niewidzial
nym mogą być ukryte lub widoczne, dobrowolne lub
wywołane. Duchy działają na ludzi sposobem nie
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widzialnym przez myśli które im poddają, i przez
pewne wpływy; sposobem jawnym przez skutki wi
dzialne i dotykalne.
Objawy wypadkowe, zdarzają się niespodziewanie
i nagle, często nawet przedstawiają się osobom,
którym nauka duchownicza jest obcą, i dla tego
téż te osoby, niemogąc sobie ich rozumnie wytło
maczyć, przypisują je przyczynom nadprzyrodzo
nym. Objawy wywołane, dzieją się za pośredni
obdarzonych szczególną
ctwem pewnych osób,
do tego władzą, które zowiemy pośrednikami:
(médiums). . . .
. .
:
23. Duchy objawiają się często samowolnie, dając znać
że są obecne, bądź to przez łoskot, bądź przez
uderzenia, tak właśnie jak przychodzień puka
do drzwi aby mu otworzono. Są też duchy które
zamiast pukania robią hałas podobny do tłuką
cego się szkła, do zamykanych drzwi; inne
wywracają meble, niektóre nawet robią wielki
nieład i zamieszanie, (zobacz przegląd duch:
z roku 1858: L'Esprit frappeur, str. 125, 153,
184,219)
Duchy mogą się stać dla nas widzialnymi przez
ukazywanie się (apparitions). Są osoby które cią
gle widzą duchy; ale przymiot taki jest bardzo
rzadki; lecz zjawianie się duchów w postaci wi
dzialnéj, dosyć częste jest, a szczególniej w chwili
śmierci. Duch uwolniony z więzów ciała, spieszy od
wiedzić swoich krewnych i przyjaciół jakby ich
chciał zawiadomić, że już porzucił ziemię i
żyć będzie wiecznie. Niech każdy przebiegnie
w myśli, własne wspomnienia, a przyzna że nie
jeden podobny wypadek wydarzył się bądź w je
go rodzinie, bądź ujego przyjaciół lub znajomych,
którego sobie wówczas nieumiano wytłomaczyć,
a który przypisywano magii lub czarnoksięstwu,
albo za cudowny uważano. Dziś jeszcze niedo
wiarki przypisują to choréj wyobraźni; ale od
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czasu jak nauka duchownicza podała nam klucz
do rozwiązania téj tajemnicy, wiemy jakim spo
sobem podobne zjawiska wydarzyć się mogą, i że
one niewychodzą z porządku wypadków natu
ralnych.
. Duchy ukazują się za pomocą swojej uźroczy, al
bo powłoki półmateryjalnéj która ich łączyła
z ciałem; powłoka ta, niewidzialna dla nas w sta
nie normalnym, może przez zgęszczenie stać się
widzialną w pewnych wypadkach, podobnie jak para
gdy jest zgęszczoną.
Duchy ukazują się w postaci ludzkiej, lub innej
według woli swojej; ale najczęściej w takiej, jaką
miały za życia; rozumi się bez tych wadliwości
fizycznych przywiązanych do ciała; chybaby tak
chciały ukazać, się dla lepszego przekonania o
swojej tożsamości.
26. Objawy duchowe są dwojakiej natury: Objawy
czyli zjawiska fizyczne, i komunikacyje rozumne;
pierwsze są wypadkiem materyjalnym i widzial
nym, jako to: łoskot, szelest, przenoszenie przed
miotów, ich podnoszenie itp. drugie zależą na wy
mianie myśli za pomocą znaków, mowy, a naj
częściéj pisma.
Komunikacyje które odbieramy od duchów,
mogą być dobre albo złe, prawdziwe albo fałszy
we, głęboko pomyślane albo lekomyślne, według
natury duchów z któremi rozmawiamy. Duchy do
skonalsze składają w każdej rozmowie dowody wy
sokiej mądrości i obszernej wiedzy; kiedy prze
ciwnie w rozmowach ducha niższego przebija gruba
niewiadomość; lubo i te ostatnie udoskonalić się
muszą. Duchy więc nie mogą dobrze odpowiadać tyl
ko na to co umieją, i według stopnia swéj doskonało
ści; dla tego główną jest rzeczą przedewszystkiem
obeznać się z naturą duchów, tych mianowicie z któ
remi się rozmawia, (zobacz księgę O pośre
dnikach Nr. 267).
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27. Naturę duchów poznać można w częstéj z niemi
rozmowie, i wedle sposobu ich wyrażenia się.
Ten sposób czyli język, u duchów wyższych jest
zawsze godny, szlachetny, wzniosły, nacechowany
dobrocią, wolny od sprzeczności; w nim przebi
ja najczystsza moralność. Wszelka myśl widocznie
fałszywa, zasada sprzeczna z moralnością, różno
znaczna albo płocha, każda rada śmieszna, wyra
żenie się grubijańskie albo złośliwe, są niezaprze
czonemi oznakami niższości ducha.
28. Duchy niższe, wyszczególniają się mniejszą lub
większą niewiadomością; moralność ich i przeni
kliwość bardzo ograniczona, wyobrażenie o rze
czach fałszywe, ciemne, albo niedokładne; a prócz
tego zostają jeszcze pod wpływem przesądów ziem
skich, które często biorą za prawdę i dla te
go nie są zdolne rozwiązać, ważniejszych zapy
tań. Z tego wypada, że nie dosyć jest udać się
do ducha, aby poznać prawdę, ale trzeba przede
wszystkim wiedzieć, jakim on jest, czy postępo
wym czy w tyle zostającym, bo duchy niższe mogą
nas wprowadzić w błąd rozmyślnie, albo też mi
mo wolnie, rozprawiając o rzeczach których same
nierozumieją,
29. Duchy wyższe, zajmują się wyłącznie rozprawami
rozumnemi, mającemi na celu naukę i wykształ
cenie nasze duchowe; zjawiska fizyczne albo
materyalne, są atrybucyąduchów niższych, powszech
nie znanych pod nazwą „Duchów pukających* tak
jak u nas sztuki łamane są właściwe dla skoczków,
a nie dla uczonych.
Duchy niższe nie są zupełnie złe, niektóre
z nich są tylko niewykształcone i płoche, inne są
dowcipne, zabawne, żartobliwe, filuterne i uszczy
pliwe; albowiem w świecie duchów, jak i na ziemi,
znane są wszystkie rodzaje przewrotności i zło
śliwości, jak równie wszelkie stopnie wykształcenia
umysłowego i moralnego.
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30, Komunikacye z duchami powinny być zawsze przed
siębrane w zupełnym spokoju i skupieniu ducha na
szego; albowiem nie trzeba nigdy spuszczać z uwa
gi, że duchy są to dusze ludzi i że byłoby naj
więksżą nieprzyzwoitością, robić sobie z nich zaba
wę albo żarty. Jeżeli mamy poszanowanie dla
dla duchów; dlatego zgromadzenia płocheilekkomyśl
ne, są tu zupełnie niewłaściwe; a ci którzy do ta
kich zgromadzeń wchodzą, powinni pamiętać że
każdéj chwili mogą przejść do świata duchów; a
wtedy zapewne niebyliby radzi, aby się z niemi
obchodzono bez poszanowania.
31. Do takich też tylko zgromadzeń lekkomyślnych,
przychodzą duchy płoche i lekkomyślne, które na
dewszystko lubią zwodzić i mistyfikować. Dla téj
saméj przyczyny, dla któréj ludzie poważni unika
ją zgromadzeń roztrzepańców, duchy poważne
objawiają się tylko w zebraniach ludzi poważnych
i myślących, w celu nauki a nie ciekawości za
wiązanych, i tylko między takiemi ludźmi, lubią
nadewszystko przebywać.
32. Podobało się złośliwej krytyce, przedstawiać ro
zmowy z duchami jakoby otoczone praktykami
śmiesznemi i zabobonnemi, magii i nekromancyi:
ale gdyby ci rozprawiacze o duchownictwie którego
znają, chcieli zadać sobie pracę bliżej się z niem
obeznać, oszczędziliby sobie nie jednéj śmieszno
ści i zarzutu grubéj niewiadomości albo złej wia
ry. Dla oświecenia osób obcych nauce i duchowni
czéj powiemy: że do rozmowy z duchami, każdy
dzień, każda godzina i każde miejsce zarówno jest
właściwe, że do ich przywołania nie trzeba ża
dnych formuł, ani zaklęć sakramentalnych lub
kabalistycznych, żadnych przygotowań, ani wta
jemiczenia, bo do tego sama myśl wystarczy, We
zwanie ducha czynione być powinno w Imie Boga,
z uszanowaniem i skupieniem ducha. Ta jest je
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dyna uwaga którą czynimy ludziom poważnym i
myślącym, chcącym mieć rozmowy z duchami po
ważnymi.

o pośrednikach.
(Médiums).
33. Pośredniki wielorako są uprzymiotnieni; można ich
podzielić na pośredników zdolnych wywoływać zja
wiska fizyczne, i zdolnych do komunikacyi umysło
wych; na pośredników widzących, mówiących, sły
szących, czujących, piszących; rysujących, na po
etów, muzyków; niemożna też wymagać od pośrednika,
tego, do czego nie jest usposobiony; i dlatego należy
poznać naturę jego przymiotu, bez czego nie można
wytłomaczyć wielu trudności a czasem niemożno
ści jakie się nastręczają w praktycznem zastóso
waniu: (zob. ks. o pośred. R. XVI nr. 185.
34. Jeźeli przy zjawiskach fizycznych np. za pomocą
stolików lub innych przedmiotów, otrzymujemy we
dług naszej woli uderzenia, lub te uderzenia same
objawiają jakąś myśl, są to skutki duchowe
rozumne bo mają przyczynę rozumną; i wtedy za
pomocą uderzeń, można otrzymać odpowiedź prze
czącą lub twierdzącą, albo oznaczyć litery alfabe
tu, z których można złożyć słowo lub całe zdanie.
Ten pierwiastkowy sposób rozmowy z duchami,
zbyt jest rozwlekły i niedogodny do rozmów więk
szych rozmiarów. A chociaż stoły mówiące były
dały początek nauce duchowniczéj, dziś mamy
środki komunikacyi tak dokładne i szybkie, jak
między żyjącemi; nie używa się też więcéj stołów, tyl
ko wypadkowo, albo jako dowód więcéj przeko
nywający.
35, Ze wszystkich środków do rozmowy z duchami
służących, pismo jest zarazem najprostszym, naj
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szybszym i najwygodniejszym, i tym też przymio
tem największa liczba pośredników jest obda
rzoną.
36, Aby otrzymać pismo, używano w początkach róż
nych przedmiotów opatrzonych ołówkiem. Później
przekonano się o bezużyteczności tych dodatków, i
dziś sam pośrednik piórem w ręku, może rozma
wiać z duchami.
37, Pośrednik pisze pod wpływem ducha który go uży
wa za narzędzie, i rękę jego wprowadza w ruch
bezwłasnowolny, którego częstokroć powstrzymać
nie może. Niektóre pośredniki niemają żadnéj
świadomości tego co piszą; inne mają tę świado
mość mniej więcéj dokładną, lubo myśl jest im zu
pełnie obcą,itorozróżnia pośrednika natchnionego od
mechanicznego. Nauka duchownicza wyjaśnia w jaki
sposób myśl ducha przechodzi do pośrednika, i
jaką rolę ten ostatni odgrywa w komunikacyach:
(zob. ks. o pośred. R. VI nr. 170).
38. Jakiegokolwiek sposobu używamy do rozmowy z du
chami, praktyka duchownicza przedstawia liczne
trudności i niedogodności dla dażdego, który nie
ma doświadczenia; czy kto sam jest pośrednikiem
czy tylko widzem, konieczną jest dla niego rzeczą
umieć rozróżnić naturę duchów które się objawia
ją, poznać warunki pod jakiemi mogą to uczynić, prze
szkody jakie mogą napotkać; jak równie warunki
i przeszkody samego pośrednictwa: (zob. ks. 0
pośred. cz. II).

O trudnościach pośrednictwa.
39, Jedna z największych i najniebezpieczniejszych
trudności pośrednictwa, jest opanowanie (obsession),
to jest niejako opętanie, które pewne duchy roz
ciągają nad pośrednikiem, narzucając się mu ciągle
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do rozmowy pod zmyślonemi imionami i przeszka
dzając rozmawiać z innémi duchami. Jest to tak
że trudnością nie tylko dla pośrednika ale i dla
niedoświadczonego badacza, który biorąc pozory
za prawdę, musi być w błąd wprowadzonym. Tak
w tym wypadku jako też w innych, nauka ducho
wnicza chociażby początkowa, jeżeli jest użyteczną
dla badacza, jest konieczną dla pośrednika, bo
ona jedna może go uwolnić od tego rodzaju prze
szkód, które dla niego mogłyby mieć bardzo szko
dliwe skutki. (zob. ks. o pośred R. 23).
40. Opanowanie przedstawia trzy główne stopnie
od siebie różne: 1. Opanowanie zwyczajne, 2. oczaro
wanie (fascination), 3. podbicie (subjugation). W pier
Wszym, pośrednik ma zupełne przekonanie, że od
ducha nic dobrego nie otrzyma, i nie łudzi się
wcale pod względem natury ducha który mu się
ciągle narzuca. Jest to prosta nieprzyjemność i po
średnik może się jej pozbyć, zawieszając na czas
jakiś rozmowy duchowe. Duch oddala się, wi
dząc że nie jest słuchanym.
41. Oczarowanie jest daleko więcéj niebezpieczne dla
tego, że pośrednik jest w stanie zupełnego złudze
nia. Duch który go opanował, tak dalece pozyskał
jego zaufanie, że niejako sparaliżował jego własny
sąd o wartości komunikacyj, i przedstawia mu
największe niedorzeczności, za rzeczy wzniosłe.
Główną przyczyną tego rodzaju opanowania,
jest nadzwyczajna drażliwość pośrednika, przez
którą wszystko co pisze, zdaje mu się być dobrem
i prawdziwem; dla tego odpycha a nawet za złe
bierze wszelką dobrą radę i uwagę, przekłada
raczéj zerwać z najlepszemi przyjaciołmi, aniżeli
przyznać że się łudzi; przez tą drażliwość zazdro
ści innym pośrednikom, których komunikacyje u
znano za wyższe i doskonalsze; porzuca zgromadze
nie duchowiczne w którem zdania swego nie może
przeprowadzić; przychodzi wreszcie do takiego śle
0
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pego poddania się duchom, że go mogą popchnąć
do kroków bardzo szkodliwych.
42. Jedna z głównych oznak złych duchów jest ta, iż
się same narzucają, wydając rozkazy i chcąc być
słuchanemi, kiedy przeciwnie duchy dobre nie narzu
cają się nigdy; dają tylko rady, a gdy ich nie słu
chają, oddalają się. Ztąd wynika że wrażenie jakie
robią złe duchy, jest prawie zawsze przykre, męczą
ce i sprawia nieukontentowanie; czasem nawet
sprowadza wstrząśnienia febryczne; przeciwnie zaś
stosunki z dobrymi duchami, dają spokój i praw
dziwe zadowolnienie.
43. Podbicie dawniej nazwane było opętaniem; jest to
przymus fizyczny, wykonywany przez duchy najgor
szego rodzaju, a który może dojść do zupełnego
odebrania wolnéj woli. Często ogranicza się na
prostych wrażeniach nieprzyjemnych; ale niekie
dy wywołuje nadzwyczajne krzyki, ruchy, gesta,
czyny bezrozumne, słowa bez związku, obrażliwe
itp. których całą śmieszność i niedorzeczność opę
tany uznaje, a niema mocy oprzeć się przymu
sowi. Ten stan różni się istotnie od obłąkania pa
tologicznego, z którém go niewłaściwie mięszają,
bo tam niema żadnego obrażenia organicznego
Gdzie są różne przyczyny choroby, tam i środki leczą
ce muszą być odmienne, a stosując w tym przy
padku środki zwyczajne, można sprowadzić praw
dziwe obłąkanie tam, gdzie była tylko przyczyną
moralna.
44. W zwyczajnem obłąkaniu, przyczyna złego jes
wewnątrz, dla tego przedewszystkiem należy przy
wrócić normalny stan organizmu. W opętaniu czy
li podbiciu, przyczyna złego jest na zewnątrz; t
potrzeba uwolnić chorego od nieprzyjaciela niewi
dzialnego, poddając mu nie lekarstwa, ale sił
moralną, wyższą od jego siły Doświadczenie udo
wodnia że w podobnych wypadkach, exorcyzmy
nie sprawiają żadnego skutku, ale raczej po
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gorszają stan cierpiącego. Duchownictwo tylko
samo, wskazując prawdziwą przyczynę złego, może
poddać środki do jego zwalczenia, (zob. ks. pośr.
Nr. 279).
45. Opętanie najczęściej bywa indywidualne, ale może
przybrać charakter zarażliwy czyli epidemiczny,
kiedy gromada złych duchów opanuje jaką część
ludności, jak się to wydarzyło za czasów Chrystu
sa, i wtedy tylko wyższa potęga moralna, mogła
zwalczyć duchów nieczystych, nazwanych wówczas
djabłami albo szatanami i przywrócić spokój ich
ofiarom (*).
46. Nastręcza się tu ważna uwaga, że opętanie nie by
wa sprowadzane wywoływaniem duchów; można je
widzieć we wszystkich stopniach, szczególniej w osta
tnim, u wielu osób, które nawet niesłyszały o du
chownictwie. I rzeczywiście, gdy duchy istniały
po wszystkie wieki, musiały też zawsze wywierać
swoje wpływy. Pośrednictwo (la médiumnité) nie
jest przyczyną, ale tylko sposobem objawienia tego
wpływu, i dla tego można twierdzić z pewnością,
że każdy pośrednik opanowany, musiał już wprzód
ulegać w jakikolwiek sposób, częstokroć w najzwy
czajniejszych czynnościach swego życia, skutkom
tych wpływów, które przypisywano powodom ta
jemniczym, a których sztuka lekarska zbadać nie
zdołała. Przez objawienie się pismienne, duch nie
czysty zdradza swoją naturę; inaczej pozostaje nie
przyjacielem ukrytym którego się nikt nie wystrzega.
47. Ci którzy nic prócz materyi nieuznają, niemogą
też przypuścić przyczyny ukrytéj; ale jak kiedyś
nauka wyjdzie z kolei materyalizmu, uzna w dzia
łaniu, albo raczej we wpływach świata niewidzial
nego który nas otacza i w pośród którego żyje
my, potęgę działającą nie tylko na część fizyczną
(*) Podobna zaraza panuje od lat kilku w części Wyższej Sabaudyi(zob.
przegląd Duchow. r. 1863 miesiąc kwiecień).
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ale i na stronę duchową czyli moralną; a wtedy
otworzy się nowa droga do postępu i danym bę
dzie klucz do odgadnienia mnóstwa zjawisk dotąd
źle rozumianych.
48. Ponieważ opanowanie, nie może nigdy być dzie
łem ducha dobrego to jest postępowego, główną
więc jest rzeczą umieć rozpoznać naturę duchów
które się objawiają; albowiem pośrednik nieoświe
cony pod tym względem, może być pozorami
w błąd wprowadzony; kiedy przeciwnie pośrednik
umiejący śledzić najmniejsze znaki podejrzane, ma
się na baczności, a duch widząc że jest poznany,
oddala się. Poprzednia więc wiadomość sposobów
rozróżnienia dobrych duchów od złych, konieczną
jest dla pośrednika, a również potrzebną każdemu
pragnącemu obeznać się z duchownictwem, bo tyl
ko tym sposobem, zdoła ocenić wartość tego co
widzi lub słyszy. (zob. ks. pośred. R. 24).

Przymioty pośredników.
(Médiums).
49. Przymiot pośredniczenia zależy od organizmu i
jest" niezawisłym od przymiotów moralnych pośre
dnika, bo można znaleść go w bardzo wysokim
stopniu u osób najmniéj ukształconych moralnie, i
u osób wyższej doskonałości. Inaczej się rzecz
ma pod względem pierwszeństwa, jakie dobre
duchy dają pośrednikom.
50, Dobre duchy objawiają się mniej lub więcéj
chętnie wedle sympatyi albo powinowactwa jakie
ich z pośrednikiem łączy. Rzeczywista wartość
pośrednika, nie zasadza się na jego zdolności pośre
dniczenia, to jest otrzymywania komunikacyi
od duchów, ale na jego zdolności odbierania
tylko komunikacyi dobrych i niewystawiania się
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na igraszki
cieli.

duchów

lekkomyślnych i

zwodzi

51. Zdarza się niekiedy że pośrednicy nieudoskonaleni
duchowo, odbierają dobre, to jest najczystszą mo
ralnością nacechowane komunikacye, które tylko od
duchów wyższych pochodzić mogą; ale dzieje się
to dla poprawy pośrednika i udzielenia mu dobréj
rady, albowiem Bóg w niewyczerpanéj Swojéj do
broci, nieodmawia pomocy tym którzy jej najwię
céj potrzebują. Zacny Missyonarz udzielający nauk
i ostatniej pociechy zbrodniarzom, dopełnia takie
go samego obowiązku, jak dobre duchy, usiłujące
poprawić pośredników moralnie zaniedbanych.
Z drugiej strony dobre duchy pragnące wszyst
kim udzielać pożytecznych nauk, używają do tego
narzędzi jakie mają pod ręką, ale je porzucają
gdy znajdują więcej sympatyczne, albo też lepiej
z ich rad korzystać umiejące; a jak tylko dobre
duchy cofną się, natedy złe, nietroszcząc się wcale
o moralne przymioty pośrednika, ani o jego popra
wę, obejmują nad nim panowanie.
Z tego wynika, że pośredniki nieudoskonalone
moralnie i niekorzystające z rad udzielanych im
przez dobre duchy, prędzej później stają się
zdobyczą złych duchów które często prowadzą ich
do zguby i największych nieszczęść jeszcze na tym
świecie, a wtedy ich władza pośredniczenia,
chociażby była najszacowniejszą, zrazu wyradza
się przez oddalenie i opuszczenie dobrych duchów,
a nareszcie zupełnie się zatraca.
2. Nawet najlepszy to jest najlepiej moralnie udo
skonalony pośrednik, niejest wolny od mistyfikacyi
duchów zwodzicieli, najprzód dla tego iż niemasz
człowieka tak doskonałego, aby niemiał jakiejś
ułomności dającéj do niego przystęp złym duchom, a
powtóre iż dobre duchy pozwalają na to, już to
dla wyrobienia sądu, dla nauczenia odróżniać prawdę
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od błędu, już wreszcie aby utrzymać w pośredni
ku tę baczność jaka jest potrzebną, aby wszystkie
mu co od duchów pochodzi, na ślepo nie wierzyć.
Zwodzenie nigdy nie pochodzi od dobrego ducha,
i każde imie poważne, którem się duch zasłania,
jest niezawodnie fałszywe a raczej podstawione.
Zwodzenie może być także próbą cierpliwości i
wytrwałości każdego duchownika, czyli jest pośre
dnikiem czyli nie. Ten który raz lub kilka razy
zwiedziony zniechęci się, składa dowód dobrym
duchom, że na niego liczyć nie mogą
. Nie może nas zadziwiać również, że złe duchy prze
śladują i zwodzą pośredników nawet moralnie wy
soko udoskonalonych, kiedy widziemy złych łudzi
tu na ziemi miotających się i prześladujących lu
dzi najzacniejszych. Godnem jest uwagi, że od
chwili ogłoszenia księgi o pośrednikach, liczba
opanowanych od złych duchów, znacznie się zmniej
szyła, a przyczyną tego jest, że pośredniki uprze
dzeni o potrzebie obznajomienia się z naturą du
chów, są ostrożniejsi i umieją wyśledzić najmniej
szą poznakę zdradzającą obecność złego ducha.
Pośrednikiem jest każdy który może rozmawiać
z duchami; ale prawdziwie „pewnym,* pośrednikiem
jest tylko ten, który jest uprzymiotniony słuźyć
za tłomacza tylko dobrym duchom; władza zaś po
średnika, przyciągania niejako tylko dobrych a od
dalania czyli unikania złych duchów, jest w sto
sunku jego wyższości moralnéj; a ta wyższość jest
to zbiór wszystkich przymiotów które tworzą
człowieka zacnego, udoskonalonego duchowo. Przez
tę tylko wyższość jedna on sobie współczucie do
brych duchów, a nabywa przewagi nad złemi.
55, Z téj saméj przyczyny, zaniedbanie moralne pośre
dnika, zbliżając go do natury złych duchów, od
biera mu potrzebną siłę do ich oddalenia i za
miast aby on nad niemi swoją wyższością pa
nował, one go biorą pod swoje panowanie. Toż
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samo można zastósować nie tylko do pośredników
ale do wszystkich ludzi, bo nikt nie jest wyłączo
ny z pod wpływu duchów.
56. Aby opanować pośrednika, złe duchy umieją wy
śledzić jego słabe strony moralne, a ta która im
daje najłatwiejszy przystęp, jest to pycha, i ta też
pycha przeważa nad innymi niedoskonałościami
u większéj liczby pośredników opanowanych, a
nadewszystko „oczarowanych." Przez tępychę mnie
mają się być nieomylnymi, i ani chcą słuchać dobréj
rady. Pochwały jakie niekiedy za swoje komuni
kacye duchowe odbierają, wzbijają ich w próżność,
wreszcie zdaje im się iż są koniecznemi do zba
wienia ludzkości i to ich gubi. .
57. Kiedy pośrednik nie udoskonalony moralnie, wzbi
ja się w pychę sądząc że odbiera komunikacyje odnaj
wyższych i najdoskonalszych duchów, najczęściej
fałszywe imiona przybierających, i uważa się za
uprzywilejowanego tłomacza potęgi niebieskich,
dobry to jest pokorny pośrednik, nie mniema
się nigdy być godnym tak wielkiej łaski, ma zaw
sze pewne ostrożne niedowierzanie w to co od
duchów otrzymuje i nie przestaje nigdy na swoim
sądzie; będąc tylko narzędziem biernym, wie, iż
jeżeli to co mu duchy udzieliły dobrem jest, nie
ma w tém jego zasługi, jak równie iż nie jest od
powiedzialnym, jeżeli to jest złem lub niedorzecz
ném, i że byłoby śmiesznością, upierać się przy
bezwzględnéj tożsamości duchów które się nam ob
jawiają; pozwala sądzić o komunikacyjach ducho
wych osobom trzecim bezinteresownym, a miłość je
go własna nie cierpi wcale na nieprzychylnym ich
sądzie, bo się uważa .za aktora, który nie odpo
wiada za błędy sztuki którą przedstawia. Głównym
jego charakterem jest prostota i skromność; szczę
śliwy jest z przymiotu który posiada, gdy mu się
nadarza pora być użytecznym, nie obrażając się
wcale, gdy mu nie przyznają pierwszeństwa.
-
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Pośredniki duchowe są tłomaczami duchów; wa
żnem jest przeto dla przywołującego duchy, a na
wet dla zwyczajnego widza, umieć ocenić wartość
narzędzia.

Opatrzność Boża jawna w darze pośredniczenia.
58, Przymiot pośredniczenia jest darem Bożym, tak
jak wszystkie przymioty których można używać na
złe i na dobre, a nawet nadużywać. Przymiot ten
ma za cel ułatwić nam stosunki z duszami tych,
którzy niegdyś żyli na ziemi, abyśmy odebrać od nich
ukształcenie duchowe, mające nas obeznali z ta
jemnicami życia przyszłego. Jak wźrok, daje nam
poznać świat widzialny, tak przymiot pośrednicze
nia (médianimité) obznajmia nas ze światem nie
widzialnym czyli światem duchów. Ten który tego
daru używa w celu własnéj i bliźnich swoich nau
ki i ukształcenia duchowego, dopełnia prawdziwe
go posłannictwa, za które będzie nagrodzony. Ten,
który go nadużywa, albo używa na fraszki, lub dla
korzyści materyalnéj, zwraca go z drogi wytkniętej
przez Opatrzność, i prędzej lub później, odniesie za
to karę, tak jak i ten, który z jakiegokolwiek da
ru Bożego, zły robi użytek.
59, Celem Opatrzności w dozwoleniu nam komunikacyi
duchowych, jest zwalczenie niedowiarstwa, przez
dowody oczywiste życia przyszłego; jak równie
poskromienie złych namiętności przez ukształcenie
moralne. Dobre duchy przychodzą nas nauczać,
a więc dla naszego pożytku i postępu, a nie dla
tego aby nam objawiać to czego jeszcze wiedzieć
niepowinniśmy, lub do czego dojść możemy tylko
przez własną pracę. Gdyby dosyć było zapytać du
chów, aby otrzymać odpowiedź rozwiązującą wszy
stkie trudności naukowe, aby czynić odkrycia i wy
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malazki, każdy próźniak mógłby zostać uczonym,
albo zyskać imie bez trudów i pracy; a właśnie
tego Bóg nie dozwala. Duchy pomagają człowieko
wi przez natchnienia, ale zostawiając mu zasługę
nie uwalniają go od pracy jako głównego obowiąz
ku człowieka na ziemi.
60, Miałby zupełnie fałszywe wyobrażenie o du
chach, ktoby mniemał znaleść w nich wróżbia
rzy. Duchy poważne odmawiają odpowiedzi na
podobne fraszki; tylko duchy lekkomyślne i żar
tobliwe, zajmują się wszystkiem, odpowiadają na
wszystko, przepowiadają wszystko co kto chce,
nie troszcząc się o prawdę; przeciwnie cieszą
się skrycie z tego, gdy ciekawych i łatwowier
nych w błąd wprowadzą; dlatego ważną jest
rzeczą dobrze zastanowić się nad tém, o co du
chów pytać mamy, (zobacz księgę o pośredni
kach nr. 286.
61. Wyjąwszy odpowiedzi duchów na pytania odnoszą
ce się do naszej poprawy i postępu moralnego, za
chodzi wielka niepewność co do tego co od du
chów otrzymujemy. Pośrednik który daru swego
używa na cel sprzeczny z wolą Opatrzności, naj
przód dozna niemiłego zawodu będąc zwiedzionym;
powtóre może wpaść pod władzę złych duchów, któ
re przez zdradliwe rady, mogą dla niego być po
wodem nieszczęść moralnych i materyjalnych,
jeszcze na ziemi, a po trzecie, traci po śmierci ca
ły pożytek z duchownictwa.

Szarlatanizm.

. Niektóre objawy i zjawiska duchowe, dosyć są ła
twe do naśladowania; ale dla tego że oszust albo
kuglarz używa ich na swoją korzyść, niemożna roz
– sądnie wnosić, że niemasz zjawisk duchowych rze
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czywistych. Łatwo też rozróżnić naśladowanie od
prawdy każdemu, kto z pierwszemi zasadami
duchownictwa obeznany, a wreszcie naśladowanie
niemoże być nigdy zupełnie dokładne, i może tyl
ko omamić nieznającego charakterystycznej cechy
prawdziwych objawów duchowych.
Objawy najłatwiejsze do naśladowania są pewne
znaki fizyczne, jakoto: ruchy, uderzania, łoskot,
itp. tudzież niektóre komunikacyje umysłowe, jako
to: pismo własnoręczne i odpowiedzi mniejszéj wa
gi itp. ale niemożna naśladować komunikacyi wyż
szego znaczenia, bo do pierwszych potrzeba tylko
zręczności, ale do drugich trzeba niezwyczajnéj na
uki, wyższości duchowej i daru improwizacyi, mo
żna powiedzieć wszechstronnéj.
64. Nieznający dokładnie nauki duchowniczéj, bardzo są
pochopni do podejrzywania dobréj wiary pośredni
ków, ale nauka i doświadczenie podadzą im środki
upewnienia się o rzeczywistości objawów, a naj
lepszą rękojmą znajdą w zupełnéj bezintereso
wności i charakterze pośrednika. Jeżeli bowiem
chęć zysku może kogo skłonić do oszukaństwa,
zdrowy rozum mówi, że tam gdzie niema nic do
zyskania, tam szarłatanizm nie ma nic do roboty.
(zobacz księgę o pośrednikach Nr. 28. 360.
65. Pomiędzy zwolennikami duchownictwa znajduje się
wielu zapaleńców i exaltowanych, którzy właśnie
dla tego są najgorszemi obrońcami téj nauki, bo
widząc ich zapał i nadzwyczajną łatwość tłoma
czenia wszystkich zjawisk duchowych, bez poprzed
niego zgłębienia onych, nie obududzają w nikim
zaufania. Prawdziwy duchownik wystrzega się
zbytniego zapału aby go nie zaślepił; rozważa
wszystko zimno i spokojnie, bo wie, że to jest
jedyny sposób aby niebyć oszukanym; nie łu
dzi się, i zważa przedewszystkiem na charakter
tych, w których szuka objaśnienia lub nauki.
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Tożsamość duchów.
66. Ponieważ między duchami znajdują się wszystkie
ujemne strony ludzkości, znajduje się też podstęp
i kłamstwo. Są duchy które bez żadnego skru
pułu przybierają na siebie najpoważniejsze imiona,
aby obudzić większe do siebie zaufanie; potrzeba
więc być ostrożnym i nie we wszystko wierzyć co
mówią duchy, bez sprawdzenia.
67. Sprawdzenie tożsamości, jest jedną z największych
trudności praktycznego duchownictwa, zwłaszcza
gdy chodzi o duchy wyższe w dawniejszych
wiekach żyjące, między któremi może być wielu,
dla nas zupełnie albo mało znanych. Jeżeli nauka
udzielona nam przez ducha, jest wzniosłą, poważną,
na czystéj moralności ewangielicznéj opartą, p0d
rzędną jest rzeczą, od jakiego ducha pochodzi. Ale
inny jest wypadek gdy nauka fałszywa albo sprzecz
na z prawdą, poważnem imieniem jest osłonioną,
68. Łatwiejszą jest do sprawdzenia tożsamość, kiedy
idzie o duchy współczesnych, których charakter,
zwyczaje i inne szczegóły prywatnego ich życia są
znane; ałbo gdy przywołujemy ducha krewnego lub
przyjaciela któregośmy za życia dobrze znali, lubo
i w tym wypadku nauka duchownicza ułatwić nam
może sprawdzenie i uwolnić od wielu wątpliwości
i błędów (zob. ks. o pośred, R. XXIV.

Sprzeczności.
69, Sprzeczności jakie dostrzegamy często w komuni
kacyach duchowych, tych tylko mogą zadziwiać
którzy z nauką duchowniczą nie są obeznani, al
bowiem są one naturalnem następstwem saméj na
tury dnchów, które jak wyżej powiedziano nie mo

gą zaraz po skończeniu żywota ziemskiego, być
doskonałymi, ani umieć tego czego się nie na
uczyły. Stąd wynika że są duchy mniéj umiejące
od wielu ludzi, a których zdanie za ich osobiste,
i to nie zawsze prawdziwe, uważać można. Inne
przenoszą z sobą w świat duchów przesądy ziem
skie z których tak nagle oczyścić się nie mogą
Inne, w rzeczach jeszcze sobie dobrze nieznanych,
a szczególniej naukowych, lub odnoszących się do
porządku stworzenia, tworzą własne systemata, i
dla tego dziwić się niemożna że są z sobą w
sprzeczności.
70, Zdarza się niekiedy że w komunikacyach od je
dnego i tegoż samego ducha pochodzących, napo
tykamy sprzeczności jeżeli nie w zasadzie, to w po
mniejszych szczegółach lub w sposobie wyrażania
się. Komunikacye tego rodzaju odbieramy tylko
od duchów niższych czyli mniej doskonałych, albo
wiem duchy wyższe nigdy się w zdaniach ani w za
sadzie nie różnią. Kto chociaż powierzchownie
poznał tajemnicę świata niewidzialnego, wiejak po
chopnie niektóre duchy przybierają na siebie znako
mite imiona, aby nadać więcéj powagi swoim sło
wom, i można z pewnością twierdzić, że jeżeli dwie
komunikacye duchowe są z sobą niezgodne, bądź co
do zasady bądź co do myśli, a obie noszą podpis
jednego znakomitego imienia, jedna z nich jest
niezawodnie fałszywą.
71, Dla wyjaśnienia wątpliwych odpowiedzi duchów,
posłużyć mogą dwa środki: pierwszy radzi poddawać
wszystkie komunikacye pod surowy rozbiór rozu
mu i zdrowego rozsądku; ten środek zalecają
dobre duchy, a nie radzą go wcale duchy zwo
dzące, bo dobrze wiedzą, że ich komunikacje wzię
te pod krytykę rozumną straciłyby wiarę; dla te
go też duchy tego rodzaju starannie unikają wszel
kiéj rozprawy, i wymagają aby im wierzono na
słowo. Drugi sposób ocenienia prawdziwości ko
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"munikacyi, zależy na zgodności zasad objętych
w naukach duchowych. Jeżeli taż sama zasada
przytaczaną jest w wielu miejscach, przez różne
duchy, i przez pośredników zaufanych, i nie bę
dących pod jednakowemi wpływami, można wno
sić że jest bliższą prawdy jak ta, która pochodzi
z jednego źródła, a jest przez większość duchów
zaprzeczoną (zob. ks. o pośred. r. XXVIII).

Następności duchownictwa.
72, Obok niepewności objawów duchowych, nastręcza
się pytanie, na co się przyda nauka duchownicza?
Na to że dowodzi materyalnie i prawie dotykalnie
bytności świata niewidzialnego.
Gdy ów świat składa się z dusz tych którzy
niegdyś żyli, wynika ztąd dowód bytności duszy i
jéj życia po śmierci ciała.
Gdy dusze objawiają nam swoją radość lub cier
pienia, wedle tego jak używały życia ziemskiego,
wynika stąd dowód nagród i kar przyszłych.
Dusze albo duchy opisując nam swój stan i po
łożenie zagrobowe, prostują wyobrażenia fałszywe,
któreśmy mieli o życiu przyszłem, a szczególniej
o naturze i długości kar.
Gdy więc życie przyszłe, z teoryi wątpliwej a
tem samem niepewnêj, przeszło w zakres niewąt
pliwéj, dowodami stwierdzonéj pewności, wynika
ztąd konieczność pracowania z całych sił naszych,
w czasie krótkiego życia ziemskiego, na korzyść
życia przyszłego, nieskończonego.
Przypuśćmy że człowiek dwudziestoletni miał
by pewność ze umrze w dwudziestym piątym roku
życia swego; cóż on będzie robił przez te ostatnie
pięć lat? będzie się starał używać a raczej naduży
wać życia ziemskiego i wyczerpać wszystkie jego
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rozkosze; a wszelki trud i pracę nad udoskonale
niem ducha, poczyta za rzecz podrzędną i bez celu.
Ale jeżeli ten sam człowiek będzie miał pewność
żyć lat ośmdziesiąt, zupełnie inaczej postąpi bo
wtedy pojmie konieczność poświęcenia kilku chwil
obecnych pracy, dla zapewnienia sobie spo
czynku przez długie lata przyszłości. Tak sobie
postąpi ten, dla którego życie przyszłe jest pew
nością,
Wątpliwość pod względem życia przyszłego
prowadzi naturalnie do poświęcenia wszystkiego
obecnemu, i uważania dóbr ziemskich za najwyższe
szczęście.
Ta nadzwyczajna ważność jaką przywiązujemy
do dóbr ziemskich, wyradza pożądliwość, chciwość,
zazdrość u tego który ma mało, przeciw temu
który posiada wiele; z téj pożądliwości do pragnie
nia nabycia jakim bądź kosztem tego co ma dru
gi, już tylko krok. Ztąd nienawiści, sprzeczki,
procesa, wojny i wszystkie plagi które trapią ludz
kość, a które rodzi samolubstwo.
Z tém zwątpieniem o przyszłości, człowiek przy
gnieciony troskami i kłopotami tego życia, wi
dzi tylko w śmierci koniec swoich cierpień, a nie
spodziewając się nic więcéj po za grobem, znaj
duje bardzo naturalnem skrócić je przez samobójstwo.
Bez téj nadziei o życiu przyszłem, człowiek za
nadto byłby tkliwym na wszelakie nawet drobiazgo
we zawody, jakich w życiu ziemskiem doświadcza,
a które przez wstrząśnienie całego organizmu szcze
gólniej muzgu, stają się po większej części przy
czyną obłąkania.
Bez wiary w życie przyszłe, życie obecne staje się
dla człowieka rzeczą główną, jedynym celem i
przedmiotem jego zajęcia; dlatego przedewszystkiem
chce używać dóbr ziemskich, pragnie zaszczytów, i
wywyższenia się nad drugich; szuka przepychu,
zbyt wielką ważność przywiązuje do tytułów i do tych
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wszystkich błyskotek głaskających próżność; dla
nich poświęca wszystko, nawet godność osobistą,
b0 p0 za tem nic innego nie widzi ani się spo
dziewa.
Pewność życia przyszłego i następstwa tejże, zmie
niają zupełnie jego wyobrażenia, i przedstawiają
mu życie obecne w innem świetle; jest to ja
koby podniesienie zasłony które mu odkrywa widok
wspaniały i nieskończony. Przed nieskończonością i
wielkością życia zagrobowego, życie ziemskie ni
knie jak niknie jedna sekunda przed wiekiem, jak
ziarnko piasku przed niebotyczną górą. Wszystko
tu na ziemi staje się małem, nędznem, i każdy
dziwi się sam sobie że tak wielką ważność
mógł przywiązywać do rzeczy tak znikoméji dziecin
néj. Ta pewność życia przyszłego daje nam we
wszelkich wypadkach życia obecnego ten spokój,
tą pokorną cierpliwość, a nawet zadowolnienie któ
re już jest szczęściem w porównaniu z troskami
i kłopotami tych co nic nie widzą prócz ziemi. Z téj
pewności płynie owa obojętność na wszelkie przeci
wności i zawody, która wstrzymując od wszelkiéj
rozpaczy, oddala bardzo liczne wypadki obłąkania,
i najsilniej odwraca wszelką myśl samobójstwa. Z tą
pewnością przyszłości, człowiek spokojniejéj oczeku
je; z brakiem wiary traci cierpliwość bo się nie
spodziewa niczego, tylko od teraźniejszości.
Przykłady tych którzy żyli przed nami, dowo
dzą nam że szczęście przyszłe ma się w stosun
ku postępu duchowego czyli moralnego, tudzież do
bra, któreśmy na ziemi czynili; a nieszczęście
czyli cierpienia przyszłe, mają się w stosunku
naszych wad moralnych i złych uczynków; ztąd
wynika dla tych którzy o téj prawdzie są przeko
nani, naturalna koniecznosć robienia dobrze, a
unikania złego. Kiedy większość ludzi uwierzy
w , pewność, i te zasady jawnie wyznawać i
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musi że dobre na téj ziemi przeważy nad złem;
że ludzie nie będą sobie nawzajem szkodzić, ani
się nienawidzić, że urządzą swoje stosunki spółecz
ne na korzyść ogułu, a nie tak jak dotąd
na korzyść niektórych: jednem słowem, ludzie poj
mą że prawo miłości jakiego Chrystus nauczał,
jest jedynem źródłem szczęścia nawet na tym świe
cie i wszelkie prawa na tem tylko prawie miłości
opierać będą.
Udowodnienie istnienia świata niewidzialnego któ
ry nas otacza, jego wpływu na świat widzialny, jest
objawieniem jednéj z potęg natury, a następnie
kluczem do zrozumienia mnóstwa zjawisk, dotąd
niezrozumianych, tak w porządku fizycznym jak i
moralnym.
Gdy nauka przybierze w pomoc tę nową siłę do
tąd zapoznaną, sprostuje się bardzo wiele błędów,
ztąd pochodzących, że dotąd przypisywano wszystko
jednéj przyczynie, to jest materyi. Uznanie téj nowéj
przyczyny w zjawiskach natury, będzie dzwignią
dla postępu, przez wprowadzenie zupełnie nowe
go czynnika. Z pomocą praw duchowniczych roz
szerzy się horyzont umiejętności i zakres wiedzy
łudzkiéj, tak jak się rozszerzył z pomocą odkry
tych praw ciężkości.
Ale nauka nie wejdzie na tę nową drogę pos
tępu tylko w tenczas, kiedy ci którzy ją wyznają,
będą przekonani o istnieniu świata niewidzialnego;
a kiedy ją większość uzna, to i niewierzący będą
musieli otworzyć oczy na jasną prawdę, pod karą
zostania samemi ze swojem zdaniem, jak to już
miało miejsce przy tylu wynalazkach.
Niebędziemy mieli wówczas tego smutnego wi
doku uczonych, opierających się na powadze
swojéj nauki, i silących się dowieść ludziom, że
się niczego po śmierci spodziewać niemają; zkąd
naturalny wniosek, że jeżeli są nieszczęśliwemi, nie
mogą nic lepszego zrobić jak sobie życie odebrać,

Gdy uczeni ogłoszą ze swoich katedr istnienie
świata niewidzialnego i jego wpływy na działa
nia życia naszego, podadzą młodzieży najsilniej
szą broń przeciw materyjalizmowi; ale zachodzi
wielka obawa, aby w tym porządku rzeczy, mło
dzież nie wyprzedziła uczonych.
73. Przypuśćmy, że duchy nie mogą nas więcéj nauczyć
nadto co już wiemy, albo tego tylko czego i bez ich
pomocy nauczyć się możemy; to przecież samo
stwierdzenie bytu świata niewidzialnego, sprowa
dza konieczną zmianę w naszych wyobrażeniach,
a taka zmiana właśnie naprowadzić musi na zmianę
naszego postępowania, i ogólnego dzisiejszego po
rządku rzeczy; zmianę tę przygotowuje ducho
Wnictwo.
74. Ale duchy przynoszą nam więcéj nad to wszystko,
bo chociaż ich objawy są połączone z pewnemi
trudnościami, chociaż wymagają wielkich ostroż
ności aby sprawdzić ich tożsamość i dokładność,
nie mniej przeto jest prawdą, że duchy wyższe, kiedy
umiemy zapytywać je, i kiedy im na nasze pyta
nia wolno jest odpowiadać, mogą nam objawić wie
le rzeczy dotąd nam obcych, wyjaśnić wiele nie
zrozumiałych, a przezto ułatwić nam drogę postę
pu. I dla tego właśnie nauka duchownicza jest
nieodzowną, już to, aby od nich nie żądać czego
one udzielić nie mogą, już to aby znać sposób, za
pomocą którego można to otrzymać, albowiem prze
chodząc pewne granice, możemy być zawiedzeni.
75. Najmniejsze przyczyny, mogą wydawać największe
skutki; widzimy że z małego ziarnka, wyrasta ogrom
ne drzewo. Jak spadek jabłka, był przyczyną od
krycia prawa, które rządzi światem, jak i drga
jące żaby na talerzu, objawiły potęgę galwanizmu,
tak też z mało znaczącego zjawiska kręcących się
stołów, wyszedł dowód świata niewidzialnego, a zte
go dowodu nauka, która w kilku latach świat obie
7
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gła, i która go odrodzi, przez samo tylko udowo
dnienie rzeczywistości życia przyszłego.
76, Znajdą się bez wątpienia tacy, którzy się zapyta
ją, jakie to są te wielkie rzeczy, które nam du
chy, niemówiąc już o świecie niewidzialnym, obja
wiły, jakie to są te wielkie prawdy któremi wzbo
gaciły naukę i moralność? Na to odpowiemy na
przód, że to jest przedmiot który w kilku sło
wach wyjaśnić się nie da, i dlatego musiemy ode
słać ciekawych do zgłębienia całéj nauki ducho
wniczéj. W tem miejscu ograniczymy się na krót
kim wykazie niektórych zagadnień, które ducho
wnictwo rozwiązuje.
Zgadzamy się na to, że duchownictwo nie
wiele nam przynosi prawd bezwględnie no
wych; niemasz bowiem prawdziwych prawd, tylko
te które są wieczne, a duchownictwo opierając się
na prawach natury, musiało istnieć po wszystkie
czasy; i dla tego we wszystkich wiekach znajdu
jemy jego ślady, które dopiero nauka dokładniej
sza, i dłuższe doświadczenie wyjaśniły. Prawdy więc
których naucza duchownictwo, są więcéj następno
ściami dawniej poznanych, niżeli nowemi.
Duchownictwo nie odkryło ani nie wynalazło du
chów, jak również nie odkryło świata niewidzialne
go, w który po wszystkie czasy wierzono, ale
ono utwierdza jego istnienie, przez dowody mate
ryjalne, i ocenia go w wprawdziwem świetle, oddzie
lając od niego przesądy i wyobrażenia zabobonne,
z których się rodzi zwątpienie i niedowiarstwo.
Nauka duchownicza jakeśmy widzieli, daje nam
dowód istnienia duszy, życia przyszłego, kar i na
gród przyszłych; gdyby nic więcéj nadto nie
przyniosla, było by to już wiele. Główniejsze, ale
zawsze podrzędne zadania, które bądź doświadcze
nie, bądż nauka duchownicza rozwiązuje, są wy
łuszczone w następnym rozdziale.

ROZdział Trzeci.

ROZWIĄZANIE NIEKTÓRYCH ZAGADNIEŃ PRZEZ
NAUKĘ DUCHOWNICZĄ

Wielość światów.
"78, Czy rozliczne światy, które krążą w nieskończonéj
przestrzeni, są zaludnione mieszkańcami tak jak
ziemia?
Wszystkie duchy to twierdzą, a rozum mówi że
tak być musi. Ziemia niezajmuje w świecie oddziel
nego stanowiska, i ani jej objętość, ani położenie
nie nadają jej wyłącznego przywileju bycia zamie
szkaną. Z drugiej strony, Bóg nie stworzył miliar
dów światów, dla saméj przyjemności naszych
oczu, tém bardziej że większa ich ilość jest
dla nas niewidzialną, (zob. ks. duchów nr. 55.
Przegl. duch. z r. 3858 str. 63.
79. Jeżeli te światy są zaludnione, czy ich mieszkań
cy podobni są do nas, czy mogliby żyć u nas a
my u nich?
„Kształt ich w ogólności może być ten sam, ale
organizacya musi być zastósowaną do środka (mi
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lieu) w którym żyją, tak jak ryby są ukształtowane
aby mogły żyć w wodzie, a ptaki w powietrzu.
Jeżeli ten środek czyli żywioł,jak wszystko pozwala
mniemać i jak dowodzą badania astronomiczne,
jest różny od naszego, organizacya ich musi też
być odmienna; zdaje się więc rzeczą pewną, że
mieszkańcy tych światów, w swoim stanie normal
nym, niemogliby żyć jedni z drugiemi. Toż samo
potwierdzają wszystkie duchy.
80, Przypuszczając że te światy są zaludnione, czy ich
mieszkańcy, pod względem inteligencyi, czyli zdol
ności umysłowych i moralnych, są na równym sto
pniu z mieszkańcami ziemi?,
„Według nauki duchów, światy pod względem
stopnia udoskonalenia duchowego, są bardzo różne;
niektóre są na tym stopniu co ziemia, inne są je
szcze na niższym, ludzie są tam więcéj materyjal
ni, ciemni, i skłonni do złego. Są znowu inne, da
leko wyższe pod względem umysłowym, moralnym
i fizycznym. Na tych światach, złe moralnejest nie
znane; sztuki i umiejętności doszły do takiego
stopnia doskonałości, że my nawet pojąć go nie
możemy, organizacyja fizyczna w nich nie podlega
cierpieniom, chorobom i kalectwom; ludzie żyją
w pokoju, nie szkodząc sobie nawzajem, wolni od
zgryzot, trosk i potrzeb, które nas na ziemi przy
gniatają. Są nakoniec mieszkańcy innych światów,
tak wysoko ukształceni, że ich powłoka cielesna,
prawie gazowa zbliża ich do natury aniołów. W po
rządku postępowym światów, ziemia nie jest ani
pierwszą, ani ostatnią, ale zawsze jest bardzo
materyjalną, i pod względem postępu w tyle zostającą,
(zob. Przegl. duch. z r. 1858 k. 67, 108, 233).
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O duszy.
81. Gdzie jest siedlisko duszy?
„Dusza niema jak to powszechnie mniemają
wyłącznego siedliska w pewnej części ciała, ale
tworzy łącznie z uźroczą odrębną istotę, eteryczną
przenikliwą, zdolną jednoczyć się z ciałem, z którym
razem tworzy istotę złożoną, a dla któréj śmierć
jest tylko rzec można oddzieleniem. Wystawmy
sobie dwa ciała podobne, przenikające jedno dru
gie, zmieszane za życia, a rozdzielone po śmierci.
Przez śmierć jedno idzie na zniszczenie, a drugie
pozostaję w całości.*
„W czasie życia, dusza działa najwięcéj na or
gana myśli i uczucia, jest zarazem działaczem
wewnętrznym i zewnętrznym, ale promienieje bar
dziéj na zewnątrz, może się nawet wyosobnić z cia
ła, przenieść daleko i tam objawić swoją obecność,
jak tego dowodzą doświątczenia i zjawiska jasno
widzenia. *
82. Czy dusza jest stworzona jednocześnie z ciałem,
czy też oddzielnie i poprzednio?
„Uważając istność duszy za udowodnioną, py
tanie to jest najgłówniejszem, bo od jego rozwią
zania zależą najważnjejsze następstwa, mogące nam
podać klucz do wytłomaczenia zagadnień dotąd
nierozwiązanych dla tego, że pytania tego, dotąd
należycie niezgłębiono.*
„Z dwóch rzeczy jedna, albo dusza istniała
przed stworzeniem ciała, albo nie; niemasz tu po
średniéj drogi.
Przypuszczając byt duszy po
przedni, wszystkie wątpliwości dadzą się wytłoma
czyć loicznie i naturalnie; bez tego przypuszczenia,
musiemy się co krok zatrzymywać i błądzić. Bez
tego przypuszczenia, zachodzi nawet niemożność
wyjaśnienia pewnych dogmatów kościoła, a ta

83,

84.

85.

86,

właśnie niemożność wyjaśnienia, prowadzi tylu lu
dzi rozumujących, do niedowiarstwa.*
„Duchy rozwiązały to pytanie twierdząco, a fa
kta równie jak loika nie dozwalają pod tym wzglę
dem żadnéj wątpliwości. Weźmy tylko pierwobyt
duszy, za proste przypuszczenie, a obaczymy że
bardzo wiele trudności natychmiast się usunie.*
Jeżeli dusza jest wprzód stworzoną, czy przed po
łączeniem się z ciałem miała swoją indywidualność
i wiedzę o samej sobie?
„Bez indywidualności i wiedzy o sobie saméj
skutek byłby taki sam, jakby wcale nie bytowała."
Przed połączeniem się z ciałem, czy dusza mogła się
doskonalić, czy też pozostawała w jednym stanie?
„Nauka duchów, badania i doświadczenie, jedno
zgodnie udowadniają, że dusza przed połączeniem
się z ciałem, doskonalić się mogła, i doskonaliła.*
Czy Bóg stworzył dusze równe sobie pod wzglę
dem moralnym i umysłowym, czy też jedne dosko
nalsze i rozumniejsze niż drugie?
„Niezgadzałoby się ze sprawiedliwością Bożą, aby
Bog miał stwarzać jedne dusze doskonalsze i ro
zumniejsze nad drugie, bo gdy wszystkie Jego są
dziełem, niemasz powodu, dla któregoby miał uwal
niaćjedne od pracy doskonalenia się, na którą wska
zuje drugie, aby dojść mogły do szczęścia wiecz
nego. Nierówność doskonałości dusz, przy ich stwo
rzeniu, byłaby zaprzeczeniem sprawiedliwości Bożej.*
Jeżeli dusze były stworzone równe sobie, jak mo
żua wytłomaczyć ich różne usposobienia, i zdolno
ści naturalne które widzimy między ludźmi na
ziemi?.

„Ta różnica umysłowego i moralnego rozwoju
jest następstwem udoskonalenia jakie dusza osią
gnęła przed swojem wcieleniem.*
87. Jaki jest stan duszy w jej początku?
„Dusze są stworzone w stanie prostoty i nie
wiadomości, to jest bez żadnéj nauki i znajomości

złego i dobrego, ale z równą zdolnością do wszyst
kiego. W początku znajdują się w pewnym ro
dzaju dzieciństwa, bez woli własnéj i bez dokładnéj
świadomości swego bytu; powoli wyrabia się w nich
wolna wola, jak równie i wyobrażenia. (zob. ks.
duchow, nr. 114 i nast).
88, Czy dusza osiągnęła swoje poprzednie udoskona
lenie jako duch, czyli też w poprzedniej exystencyi
cielesnéj?
„Prócz objaśnienia udzielonego przez duchy na
to pytanie, rozmaitość natury człowieka na ziemi
dowodzi, że poprzedni postęp duszy musiał się do
pełnić w róznych żywotach cielesnych, mniej lub
więcéj licznych, według stopnia do którego doszła;
dowodzą nam tego codzienne doświadczenia i fakta
które mamy przed oczyma. (zob. ks. o duchach nr.
166 do 222). Przeg. duch. kwiecień, str. 97–106.

Człowiek w czasie życia ziemskiego.
89. Jak i w któréj chwili dopełnia się złączenie du
szy z ciałem?
„Od chwili poczęcia, duch cbociaż błądzący, łą
czy się sposobem niewidzialnym, rzec można
magnetycznym, z ciałem w którem ma byto
wać. Ten związek ścieśnia się w miarę jak ciało
dojzrzewa. Od téj chwili duch znajduje się w sta
nie odurzenia które ciągle wzrasta, a jak się
zbliża chwila narodzenia, odurzenie to jest zupełnem,
duch traci wiedzę samego siebie, i nieodzyskuje
władz swoich jak stopniowo, zacząwszy od chwili
w któréj dziecię oddycha; wtedy dopiero złączenie
jest zupełne i ostateczne.
Jaki jest stan intellektualny duszy dziecięcia w chwi
li jego narodzenia się?
„Jego stanintellektualny i moralny, jest taki jakim
był przed połączeniem się ducha z ciałem, to jest
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że dusza posiada wszystkie władze nabyte poprzed
nio, ale z powodu odurzenia i pomieszania które to
warzyszy téj zmianie, władze te znajdują się chwi
lowo w stanie ukrycia. Wyswobadzają się one powoli,
ale niemogą się objawić, jak tylko w miarę rozwi
nięcia się właściwych organów.*
91, Jaki jest początek skłonności wrodzonych, zdol
ności przedwczesnych i niejako instynktowych, do
nauk albo sztuk, niemówiąc już o tych które
kształcenie się późniejsze rozwija?
„Właściwości wrodzone mogą mieć tylko dwie
przyczyny: albo stworzenie duszy doskonalszej je
dnéj od drugiéj, w przypuszczeniu że były stwo
rzone w jednym czasie z ciałem, albo postęp
w udoskonaleniu, dopełniony przed połączeniem
duszy z ciałem. Pierwsze przypuszczenie nie zga
dza się ze sprawiedliwością Bożą; pozostaje więc
tylko drugie. Zdolności wrodzone, są skutkiem
wiadomości nabytych w poprzednich żywotach, a
które pozostały w stanie wiedzy wewnętrznej
(intuition) aby służyć za podstawę tym które się
później nabędą.
92, Jakim sposobem objawiają się geniusze w pewnych
sferach towarzystwa, pozbawionych wszelkich spo
sobów kształcenia ducha?
„Ten fakt dowodzi że zdolności Wrodzone są
niezależne od środka, czyli ogniska, w którem czło
wiek jest wychowany. Ten środek i wychowanie
rozwijają te zdolności, ale ich nie nadają. Człowiek
genialny, jest wcieleniem ducha już udoskonalone
go, dla tego też wychowanie może mu nadać ogła
dę i naukę, ale nie może mu dać geniuszu, jeżeli
go wprzód nie było.*
93, Dla częgo znajdują się dzieci instynktowo dobre
w pośród ludzi przewrotnych, i pomimo złych przy
kładów, jak równie dzieci instynktowo złe, w po
śród ludzi poczciwych i dobrych przykładów?

– 101 –
„Jest to skutkiem postępu moralnego już do
pełnionego w dawniejszym żywocie, tak jak wła
ściwości wrodzone są skutkiem postępu umy
słowego poprzedniego.*
94. Dla czego z dwojga dzieci jednego ojca, wychowa
nych w jednych warunkach, jedno jest pełne zdol
ności umysłowych, a drugie głupkowate, jedno do
bre, drugie złe? Dla czego syn człowieka genial
nego często jest głupcem, a syn głupca człowiekiem
geniuszu?
„I ta okoliczność wspiera zasadę co do wła
ściwości wrodzonych; dowodzi oprócz tego, że dusza
dziecięcia nie pochodzi wcale od duszy rodziców gdyż
inaczéj, wedle znanego pewnika że część téj sa
méj jest natury co i całość, rodzice przenosiliby na
swoje dzieci, swe przymioty moralne i wady. W stwo
rzeniu ciało tylko pochodzi z ciała, dusze są nie
zależne jedne od drugich.
"
95, Jeżeli dusze nie są zależne jedne od drugich,
skąd pochodzi miłość rodziców ku dzieciom i na
wzajem?
„Duchy łączą się przez pociąg czyli sympatyą;
a urodzenie się w téj lub w téj rodzinie nie jest
skutkiem przypadku, ale najczęściej zależy od wy
boru ducha, który się łączy z tymi których kochał
w świecie duchów, albo w swoich ziemskich ży
wotach poprzednich. Z drugiej strony, rodzice
mają posłannictwo pomagać postępowi duchów
które się wcielają w ich dzieci; aby ich zaś do
tego zachęcić, Bóg wlewa im to wzajemne przy
wiązanie; lecz wiele rodziców nie wypełnia tego
posłannictwa, i zato jest karane, (zob. ks. duchow.
nr. 379).
96, Dla czegóż znajdują się źli ojcowie i źli sy
nowie?
„Są to duchy które się nie połączyły z rodziną
przez sympatyą, ale tylko dla wzajemnéj próby
a często za karę lub za błędy przeszłego żywota.

– 102 –

97.

98,

98,

99.

Jednemu dany jest zły syn, dla tego iż i on mógł
być złym synem; drugiemu zły ojciec, bo teź i on
może był złym ojcem a przezto aby odnieśli ka
rę odwetu, (zob. przegląd duch. z r. 1861 k. 270)
Dla czego znajdujemy u pewnych osób urodzonych
w stanie służebniczym, instynkta godności i wiel
kości, kiedy u drugich urodzonych w sferach
wyższych, podłe znajdujemy instynkta?
Jest to przypomnienie wewnętrzne stanowiska spo
łecznego, lub też charakteru mianego w poprzed
nim żywocie.*
Jaka jest przyczyna sympatyi i antypatyi między
osobami które się widzą po raz pierwszy?
„Są to najczęściej osoby które się znały. a czę
sto i kochały w żywocie poprzednim, i które znaj
dując się na nowo czują ku sobie pociąg.
„Również antypatye pochodzą często ze stosun
ków dawniejszych. *
„Te dwa uczucia mogą mieć jeszcze inne przy
czyny. Użrocza (périsprit) opromienia ciało, i
jest przejętą dobremi lub złemi przymiotami
wcielonego ducha. Dwie osoby spotkawszy się,
doświadczają przez zetknięcie tych dwóch nie
widzialnych płynów, wrażenia przyjemnego lub nie
przyjemnego, według natury uźroczy, podobnéj lub
odmiennéj.*
„Tym sposobem można wytłomaczyć przeseła
nie myśli. Przez zetknięcie dwóch użroczy, dwie
dusze jakby czytały jedna w drugiéj, odgadują i ro
zumieją się nawzajem niemówiąc z sobą.*
Dla czego człowiek nie zachowuje w pamięci swo
ich poprzednich żywotów? Niebyłożby to potrze
bne do jego przyszłego postępu?
„Zapomnienie poprzednich żywotów jest dobro
dziejstwem Boga, który w dobroci Swojéj, chciał
oszczędzić człowiekowi wspomnień najczęściej przy
krych. W każdym nowym żywocie, człowiek jest
tem czem się sam uczynił; każdy żywot jest dla niego
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nowym punktem wyjścia. W każdym, poznaje
swoje błędy obecne, wie, że te błędy są pozostało
ścią i skutkiem tych które miał, a które są pra
wdziwym grzechem pierworodnym wnioskuje stąd
o złem które mógł popełnić, co nie mało pomaga
mu do poprawy. Jeżeli miał dawniej błędy których
się pozbył, niema potrzeby dziś się nad niemi
zastanawiać, tem więcéj że ma dosyć swoich nie
doskonałości obecnych.*
„Jeżeli człowiek nieprzypomina sobie swojego
żywota poprzedniego, to duch jego pamięta go
doskonale, i gdy się uwolni z powłoki materyalnéj
ujrzy przed sobą całą przeszłość; wtedy widzi
drogę którą przebiegł, i bierze pewne postano
wienia na przyszłość.*
„Ponieważ stan intellektualny i moralny człowieka
podczas życia ziemskiego, jest następstwem jego
stanu poprzedniego, wynika stąd, iż śledząc skłon
ności, instynkta i zdolnosci wrodzone, można wnio
skować, nie o tem czem był, ale o tem co mógł
robić lub myśleć, a nawet do pewnego stopnia po
znać naturę jego czynów.*
100, Jaki jest początek uczucia nazwanego sumieniem?
„Jest to przypomnienie wewnętrzne, dopełnione
go postępu w przeszłych żywotach, i powziętych
przez ducha przed wcieleniem postanowień, których
częstokroć niema mocy dotrzymać jako człowiek"
101. Czy człowiek ma wolną wolę, czyli też poddany
jest przeznaczeniu (fatalité).
„Gdyby postępowanie człowieka, to jest jego czy
ny, poddane były przeznaczeniu, nie odpowiadałby
wcale za złe, ani nie miałby zasługi za dobre;
wtedy wszelka kara byłaby niesprawiedliwą, a wszel
ka nagroda bez zasady. Wolna wola człowieka
jest wynikiem sprawiedliwości Bożej, jest przymio
tem który mu nadaje godność i wynosi go nad
wszystkie stworzenia. Tak to jest wielką prawdą,
że szacunek ludzi jednych dla drugich, ma się
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w stosunku ich wolnéj woli; ten który ją traci
przypadkowo przez chorobę, obłąkanie, pijaństwo
albo idiotyzm jest żałowany, albo pogardzany.*
„Materyalizm który wszelkie przymioty moral
ne i umysłowe wyprowadza z organizmu, robi
człowieka zupełną maszyną, bez wolnéj woli, a na
stępnie bez odpowiedzialności za złe, i bez zasłu
gi za dobre które uczynił. (zob. przegl. duch. z r.
1861 k. 76)
102. Czy Bóg stworzył złe?.
„Bóg wcale nie stworzył złego. On postanowił
prawa, a te prawa są zawsze dobre, bo Bóg jest
najwyższą dobrocią. Ten któryby je wiernie zacho
wywał byłby zupełnie szczęśliwym; ale duchy ma
jąc wolną wolą, nie zawsze je zachowują, a złe
wynikło z nieposłuszeństwa.*
103, Czy człowiek rodzi się dobrym albo złym?.
„Tu potrzeba rozróżnić duszę i człowieka. Du
sza jest stworzona w stanie prostoty i niewiado
mości, to jest ani dobra ani zła, ale mając wolną
wolą, może iść po drodze dobréj albo złej, to jest
być posłuszną lub nieposłuszną prawom Bożym.
Człowiek rodzi się dobrym albo złym, według te
go jak duch który się w niego wcielił, był w po
stępie lub też pozostał w tyle. *
104. Jakie jest źródło złego i dobrego na ziemi, i dla
czego jest więcéj złego jak dobrego?
„Źródło złego na ziemi, wypływa z niedoskona
łości duchów które się tu wcielają, a przewaga
złego idzie ztąd, że ziemia jest światem niż
szem, czyli mniej doskonałem, większość więc duchów
która ją zamieszkuje, jest niższa albo w małym
postępie. W światach więcéj posuniętych, gdzie
tylko duchy czyste mają wolność wcielania się,
złe nie jest wcale a przynajmniej mało znane.
105.
OSCY,

– 105 –
„Ziemia może być uważaną jako świat przezna
czony do kształcenia duchów mniéj doskonałych i
jako miejsce pokuty dla duchów przestępnych.
Złe które trapi ludzkość jest wynikiem niższości
moralnéj większéj części duchów wcielonych, Przez
zetknięcie się ich wadliwości, czynią się wspólnie
nieszczęśliwemi i karzą się nawzajem.
106. Dla czego człowiek zły często obfituje we wszystko
na ziemi, a człowiek poczciwy wystawiony jest na
wszystkie troski i zgryzoty?.
„Dla tego który widzi tylko życie obecne i
który mniema że ono jest jedynem, zdaje się to
najwyższą niesprawiedliwością. Ale nie tak się bę
dzie wydawać gdy się zważy wielość żywotów, i
krótkość każdego z nich, w odniesieniu do wie
czności. Nauka duchownicza dowodzi, że pomyślność
złych, ma swój straszliwy odwet w następnych ży
wotach, a troski i utrapienia człowieka poczciwe
go, odniosą nagrodę, tem większą i trwalszą, im je
znosił z większą pokorą i rezygnacyją; kiedyś wy
dadzą mu się jak jeden dzień cicrpienia wśród ży
wota szczęśliwego.
107, Dla czego jedni rodzą się w ubóstwie, a drudzy
w dostatkach.? – Dla czego są ludzie którzy się
rodzą ślepemi, głuchemi, niememi, lub dotkniętemi
kalectwem nie wyleczonem, kiedy drudzy posiada
ją wszystkie korzyści fizyczne?. Jestże to sku
tek przypadku albo rozrządzenia Opatrzności.
„Jeźli to jest skutkiem przypadku niemasz Opatrz
ności; jeżeli postanowieniem Opatrzności, możnaby się
zapytać, gdzie jest Jéj dobroć i sprawiedliwość?.
Otóż ci którzy niepojmują przyczyny tych nieszczęść
skłonni są do oskarżania Opatrzności. Pojmujemy
że ten który przez swoją nieroztropność albo zbytki
przychodzi do nędzy albo kalectwa, cierpi za swo
ją winę; ale jeżeli dusza stworzoną była razem
z ciałem, cóż mogła zawinić aby zaraz przy uro
dzeniu zasłużyć na podobną karę, albo od niej być
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wolną?. Jeżeli przypuszczamy sprawiedliwość Bożą,
musiemy przypuścić, że ten skutek ma swoją przy
czynę; jeżeli ta przyczyna nie zaszła w czasie tego ży
cia, musiała go poprzedzić, bo zawsze przyczyna
musi poprzedzić skutek; otóż chcąc to usprawie
dliwić, musiemy przypuścić, że dusza już pierwej
żyła, i w poprzedniem życiu zasłużyła na pokutę.
Nauka duchownicza wykazuje nam dowodnie, że nie
jeden człowiek urodzony w nędzy, był w dostatkach
i poważaniu w żywocie poprzednim, ale nie umiał
uźywać tych darów Bożych; że nie jeden urodzo
ny w poniżeniu, był potężnym i w znaczeniu, ale
nadużywał swéj władzy i uciskał słabszych. Przez
nią widzimy ludzi podległych częstokroć rozkazom
tych z któremi się srogo obchodzili i przymu
szonych znosić toż samo poniżenie, jakie drugim
wyrządzali.
.
„Życie ciężkie czyli pełne trosk, nie zawszejest
expijacyą, często próbą obraną przez ducha,
który widzi w niej środek szybszego postępu,
jeżeli ją znosi z odwagą. Bogactwo jest także
próbą, ale niebezpieczniejszą jak nędza, bo pod
daje więcéj pokus, i ciągnie do nadużycia; przykła
dy tych którzy niegdyś żyli, dowodzą nam że
to jest próba z któréj najtrudniej wychodzi się
zwycięzko.
„Różnica stanowisk spółecznych, byłaby naj
większą niesprawiedliwością, jeźeli nie jest skut
kiem obecnego postępowania. i gdyby miała po
zostać bez wynagrodzenia. Przeświadczenie o téj
prawdzie, które się czerpie z duchownictwa, daje
nam siłę do znoszenia wszelkich przeciwności ży
cia, i przyjęcia. z pokorą naszego położenia, bez
zazdroszczenia drugim.
108, Dla czego znajdują się idioci i kretyni?
„Położenie idiotów i kretynów byłoby najmniej
zgodne ze sprawiedliwością Bożą gdybyśmy tylko
jeden żywot przypuścili. W jakkolwiek nędznym
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stanie rodzi się człowiek, może się z niego wy
dobyć przez wykształcenie i pracę, ale idiota i
kretyn skazany jest od urodzenia aż do śmierci,
na niedołęztwo i pogardę ;niemasz dla nich żadne
go wynagrodzenia możliwego. Dla czegóżby ich
dusza miała być stworzoną niedołężną?
„Nauka duchownicza dowodzi co do tych istot,
że ich upośledzenie jest tylko zadosyć uczynieniem
nałożonem na ducha, za nadużycie władzy ro
zumu; że duch cierpi nieznośnie widząc się zam
knionym w téj ciasnéj postaci któréj złamać
nie móże, a nadto widząc się być wystawionym
na wzgardę, gdy w poprzednim żywocie palono mu
kadzidła, (zob. przegląd duch. z r. 1860 k. 273).
109, Jaki jest stan intellektualny duszy w czasie obłą
kania?
„Taki sam jaki był poprzednio, bo to nie duch
jest obłąkanym, jak tego dowodzą badania czynione
z duszami obłąkanych, ale organa przez które się
myśl Objawia są zepsute; myśl więc nie może
się objawiać w sposób właściwy i porządny. Je
żeli ten nieporządek jest ogólny, obłąkanie też
jest ogólne; jeżeli cząstkowy, obłąkanie jest cząst
kowe, to jest że obłąkany myśli i mówi niedorzecz
nie o pewnych przedmiotach, a właściwie i rozsąd
nie o innych. W obłąkaniu duch ma świadomość
swego stanu i cierpi tak samo jak w idiotyzmie i
, 97,
gm.

w. reguły

i

Uwaga. Gdy lekarze obłąkanych uznają w
człowieku coś więcéj nad materyą, a w obłąkaniu
coś innego niż proste obrażenie organiczne, gdy
będą przekonani jaką to rolę odgrywa duch w zja
wiskach życia, wtedy mogą dojść do źródła wielu
wypadków obłąkania; wtedy wynajdą przyczynę,
kiedy dziś widzą tylko skutek. Duchownictwo po
dając im środek wyosobnienia ducha z ciała, otwie
ra im nowe pole badań płodnych dla nauki a ko
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rzystnych dla tych nieszczęśliwych, których tym
sposobem będzie można uzdrowić. Lekarz obłą
kanych, ktory zarazem będzie oświeconym ducho
wnikiem, leczyć będzie cudownie wielką liczbę wy
padków obłąkania.
110. Jaki jest stan duszy podczas snu?
„Podczas snu, ciało tylko samo, spoczywa, bo
duch nie śpi. Badania praktyczne dowodzą, że
w téj chwili duch używa swobody, w całej pełni
swoich przymiotów; korzysta ze spoczynku ciała
w którem wówczas jego obecność nie jest potrzeb
ną, aby działać według woli i przenieść się gdzie
mu się podoba.
Wówczas gdziekolwiek duch
się przenosi, jednoczy go z ciałem niewidzialny
łącznik magnetyczny, który służy do przywołania go
w razie potrzeby; łącznik ten zrywa się tylko
przez śmierć.
111. Jaka jest przyczyna snów,
czyli marzeń we
śnie?.
„Marzenia które nazywamy snami, są skutkiem
wolności ducha, któréj używa w czasie spoczynku
ciała; częstokroć są one przypomnieniem miejsc
i osób które duch wyswobodzony widział, albo od
wiedzał, (zob. księgę duch. nr. 400 i nast.).
112. Skąd pochodzą przeczucia?
„Są to przypomnienia wewnętrzne, zmącone i
niepewne tego co duch wiedział w stanie wy
swobodzenia; a niekiedy ostrzeżenia tajemne, dane
przez duchów życzliwych. *
.
.
113. Dla czego znajdują się na ziemi ludzie dzicy i
ludzie ucywilizowani?.
.
.
„Bez przypuszczenia pierwobytu duszy, pyta
nie to byłoby nierozwiązalne, chyba że przyjmie
my za pewnik, iż Bóg stworzył dusze dzikie i du
sze cywilizowane, co byłoby zaprzeczeniem Jego
sprawiedliwości. Z drugiéj strony, rozum nie po
zwala przypuścić, aby po śmierci dusza człowieka
dzikiego miała wiecznie pozostać w tym stanie
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niższości, lub też aby zajęła miejsce obok duszy
człowieka oświeconego.*
Przyjmując dla dusz jeden punkt wyjścia, jako
najzgodniejszy ze sprawiedliwością Bożą, obecność
jednocześna dzikości i cywilizacyi na ziemi, dowo
dzi że jedni dostąpili już pewnego postępu, a drudzy
do niego dojść mogą. Dusza więc dzikiego z czasem
tak udoskonalić się może jak dusza człowieka
Oświeconego; ale ponieważ z dniem każdym umie
ra wielu dzikich, dusza przeto każdego z nich nie
może dojść do tego ukształcenia, jak tylko przez
następne wcielania się coraz doskonalsze, zastósowa
ne do jej postępu, i przechodząc wszystkie stopnie
pośrednie, między dwiema skrajnemi.
114. Czy niemożnaby przypuścić według zdania niektó
rych, że dusza raz tylko wciela się, i że docho
dzi doskonałości jako duch, lub też na innych
światach?.
„To zdanie byłoby dopuszczalnem, gdyby wszy
scy ludzie na ziemi byli równo udoskonaleni tak
moralnie jak i umysłowo, w którym to razie mo
żnaby twierdzić, że ziemia przeznaczoną jest dla
ludzi udoskonalonych mniej więcéj jednakowo; tym
czasem mamy przed sobą dowód że tak nie jest. Tru
dnoby pojąć, zaprawdę, dlaczego człowiekdziki nie
mógłby osiągnąć na naszej ziemi wyższego udoskona
lenia, jak skoro znajdują się koło niego duchy wcielo
ne wyżej rozwinięte, ani też dlaczego takowe koniecz
nie gdzieindziej doskonalić się musiały, skoro duchy
od nich cokolwiek niższe, są wcielone na téj saméj
ziemi. Przykłady zatem, na jakie patrzemy wykazują
nam możliwość wielości żywotów ziemskich. Gdyby
rzecz miała się inaczej, potrzeba by dowieść 1° dla
czego jedna tylko ziemia posiada monopol wciela
nia się duchów? 2” dla czego mając ten monopol
znajdują się na niej duchy wcielone w tak różnym
stopniu duchowego ukształcenia? *
3

-----
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115, Dla czego w pośród towarzystwa ucywilizowanego
Znajdujemy istoty tak okrutne, ze przechodzą naj
dzikszych ludzi?.
„Są to itsoty bardzo nizkie duchowo, pochodzą
ce z rasy dzikich, które zapragnęły przyjść na
świat w niewłaściwe sobie koło i znalazły się
nie na swojem miejscu; tak właśnie jak ten pro
stak, którego by nagle na wielki świat wprowa
dzono.*
Uwaga. Nie można przypuścić, bez zaprzeczenia
sprawiedliwości i dobroci Bożej, aby dusza za
twardziałego zbrodniarza, miała w życiu obecnem
ten sam punkt wyjścia, co dusza człowieka po
siadającego wszystkie cnoty. Jeżeli dusza nie jest
dawniejszą od ciała, to dusze zbrodniarza i czło
wieka cnotliwego, musiały być razem stworzone;
dla czegóż więc jedna jest zła, a druga dobra?
Stwarzając tę ostatnią, Bóg wiedział, że ją stwa
rza złą, i wskazał ją na wieczne cierpienia. Jeżeli
o tem wiedział, nie jest dobrym, jeżeli nie wie
dział, nie jest wszechmocnym i wszystkowiedzą
cym. W tem leży cała wątpliwość, a któréj nie
możność rozwiązania rodzi tylu niedowiarków.
Wątpliwość ta wyjaśnia się i godzi ze sprawiedli
wością Bożą, przez przypuszczenie postępu poprze
dniego i następnego duszy.
116, Skąd pochodzą charaktery odmienne ludów?
„Te charaktery czyli różnice pochodzą od duchów,
mających mniej więcéj te same usposobienia i
skłonności lecz wcielających się w strony sobie
znane między ludzi dawniej upodobanych gdzie
znajdują łatwiejsze zbliżenie i zadowolenie swoich
skłonności.*
117 Jak postępują w udoskonaleniu i jak się wyradza
ją ludy?
„Jeżeli dusza stworzona jest równocześnie z cia
łem natenczas dusze ludzi dziś żyjących są tak
nowe i świeże jak dusze ludzi z wieków średnich;
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a wtedy zapytać się można dla czego te pierwsze
to jest dusze ludzi dzisiejsze mają łagodniejszych
obyczaje i rozum wyżej rozwiniony?. Jeżeli po
śmierci ciała i dusza ostatecznie opuszcza ziemię
jaki będzie pożytek z prac przedsięwziętych dla
ukształcenia i poprawy ludu, gdyby je na nowo roz
poczynać trzeba z każdym przybytkiem dusz, któ
re się codziennie rodzą?.
„Duchy Wcielając się szukają sympatycznego
koła
ludzi bliższych siebie postępem. Chin
czyk naprzykład który już dosyć postąpił i nie
znajduje w Chinach odpowiedniego sobie wykształ
cenia duchowego, wciela się między lud wyżej sto
jący. W miarę jak pokolenie ukształci się,
przyciąga przez sympatyję nowo przybywających
a bardziej rozwiniętych, może tych samych którzy
niegdyś w tym samym kraju żyli, i wykształ
cili się; tak więc powoli cały naród doskonali się.
Jeżeli większość przybywających na niższym jest
stopniu, dawniejsze duchy odchodzą, i nie wracają
więcéj pośród gorszych od siebie; naród się wy
radza i ostatecznie znika.
.
. .. .
Z tych pytań rodzą się inne które dadzą się
rozwiązać za pomocą téj Saméj zasady, n. p.
Skąd pochodzi różność ras ludzkich na ziemi?
Czy znajdują się rasy opierające się postępowi? Czy
rasa murzynów może dojść do tego stopnia do
skonałości duchowej co i rasa białych? Czy nie
wola jest użyteczną do postępu ras niższych? Ja
kim sposobem odbywa się przeobrażenie ludzko
ści? (zob. ks. o duchach nr. 776 i nast. Przegl.
duchown. z r. 1862 kar. 1, 97, i następne).
118, Czy nauka o wielości żywotów jest przeciwną do
gmatom kościoła?.
„Z dwóch przypuszczeń jedno przyjąć musiemy;
albo wcielenie powtórne czyli reinkarnacyja jest
w naturze, albo jej niema; jeżeli jest, to dla tego
że jest w prawach natury, a wtedy żaden dogmat
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przeciw temu walczyć nie może. Niegdyś kościół
uważał za artykuły wiary: obrot śłońca i owe
sześć dni stworzenia, a te artykuły uległy zmianie
od czasu jak poznano prawo rządzące światem,
i prawo to przez wszystkich przyjętem zostało;
kościół byłby tylko tracił na swojej powadze, upie
rając się przy oczywistym błędzie; tak samo bę
dzie i z wielością żywotów. Aby dowieść że ich
niemasz, potrzeba dowieść że one są przeciwne
nie dogmatom kościoła, ale prawom natury, i że
jest inne prawo które jaśniej i loiczniéj tłóma
czy te wątpliwości, które tamto rozwiązuje.
Zresztą łatwo by było wykazać że pewne do
gmata, znajdują przeciwnie w téj nauce po
twierdzenie wyrozumowane, i dla tego ci którzy
je odrzucali nierozumiejąc, dziś przyjęli takowe.
Nie idzie tu więc o to aby burzyć, ale aby wy
tłomaczyć, co prędzej później nastąpi siłą biegu rze
czy; a gdyby sobie chciano zadać pracę, znalezionoby
w Piśmie Śtem więcéj jak jeden ustęp na popar
cie téj zasady (zob. Ewang. u Matheusza rozdział
XVII. u św. Jana rozdział III. wiersz 3, i nast. ks.
o duchach nr. 106).

Człowiek po śmierci.
119, Jak się uskutecznia rozdział duszy z ciałem i czy
następuje nagle czy zwolna?
„Uwolnienie się duszy z ciała następuje
zwolna, i to nie jednakowo, ale według natury
każdego i okoliczności towarzyszących śmierci.
Związek który łączy duszę z ciałem zrywa się
powoli, a tém wolniej gdy życie było materyjalne
i zmysłowe. (zobacz księgę o duchach nr. 106).
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120, Jaki jest stan duszy zaraz po śmierci ciała? Maż
ona w téj chwili wiedzę saméj siebie? Jednem
słowem co ona widzi? i czego doświadcza?.
„W chwili śmierci wszystko zrazu jest pomięsza
ne, potrzeba dla duszy kilku chwil aby rozpozna
ła swoje położenie, jest ona jakby odurzona, w sta
nie w jakim jest człowiek przebudzony z głębokiego
snu, a który do siebie jeszcze nie przyszedł. Jasne
wyobrażenia i pamięć przeszłości przychodzi dopie
ro w miarę jak niknie wpływ materyi, z któréj się
oswobodziła, i jak się rozejdzie owa mgła która
myśli zaciemniała".
„Trwanie tego zamroczenia, które następuje po
śmierci jest bardzo różne; może być kilkogodzinne,
tylko lub też rozciągać się na dnie, miesiące, a na
wet lata; krótszem jest u tych którzy sobie zażycia
dobrze wyobrazili stan przyszły, bo wtedy zaraz poj
mują swoje położenie, a następnie dłuższym jest u
człowieka który żył materyjalnie więcéj jak duchowo.*
Wrażenie jakiego dusza doświadcza w téj chwi
li, jest także bardzo różne, zamglenie które następuje
po śmierci, niema nic przykrego dla człowieka
cnotliwego; jest to stan spokojny i we wszystkiem
podobny do swobodnego przebudzenia się. Dla te
go którego sumienie nie jest czyste, i który żył
więcéj cieleśnie jak duchowo, ten stan jest pełen tę
schnoty i niepokoju, który się zwiększa w miarę jak
duch przychodzi do siebie, bo wtedy napełnia go oba
wa i przestrach w obec tego co widzi, a nadewszy
stko wobec tego co przewiduje, a często przeczuwa.
Uczucie towarzyszące śmierci, któreby można na
zwać fizycznem, jest jakby wielka ulga i niedająca
się opisać błogość; dusza uwolniona od ciężaru, jestzu
pełnie szczęśliwą, nie doświadczając więcéj bólów
cielesnych które ją trapiły przed chwilą, czuje
się wolną i lekką, jak ten któremu zdjęto cięż
kie kajdany.
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W tym nowym stanie dusza widzi i słyszy
to co widziała i słyszała przed śmiercią, ale wi
dzi nadto i słyszy to co naszym grubym organom
cielesnym było niedostępnem; odbiera wrażenia
i poczucia nam zupełnie nieznane. (zob. przegl.
duchowniczy z r. 1859 ks. 244, z r. 1860, k. 342,
1862, k. 129, i 171).
Uwaga. Te odpowiedzi i to wszystko co ma
związek ze stanem duszy po śmierci albo za ży
cia, nie jest wynikiem teoryi albo jakiegoś syste
matu, ale treścią objaśnień któreśmy otrymali od
duchów w badaniach wprost z niemi czynionych,
w różnych zmianach i peryodach ich życia du
chowego, zacząwszy od najniższych aż do naj
wyższych stopni wykształcenia duchowego, Mówiąc
o życiu przyszłem często się zdarza słyszeć. „Nie
można wiedzieć co się dzieje za grobem, bo nikt
ztamtąd nie wraca. * Jest to błędne mniemanie, bo
teraz właśnie ci którzy się tam znajdują, przycho
dzą nas objaśniać i nauczać, a Bóg zezwala na to
więcéj jak kiedykolwiek, aby dać ostatnią przestro
gę niedowiarstwu i materyjalizmowi.
121. Czy dusza opuszczając ciało, widzi Boga?
„Zależy to od stopnia jej oczyszczenia. Czysta
tylko to jest wybrana dusza, cieszyć się może tem
najwyższem szczęściem.
122, Jeżeli Bóg jest wszędzie, dla czegóż go wszystkie
duchy widzieć nie mogą?
„Bóg jest wszędzie, bo na wszystkie strony pro
mienieje i rzec można, że świat cały nurza się w
boskości tak jak ziemia nurza się w świetle słonecz
nem; ale duchy niższe otoczone są rodzajem mgły,
która im niedozwala widzieć Boga, a która się roz
chodzi tylko w miarę jak się oczyszczają, i dematerya
lizują; duchy niższe, pod tym względem są tem co
duchy wcielone, odnośnie do duchów niewcielonych.
Czy można porównać śmierć do snu?
"
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„Dusza po śmierci znajduje się rzeczywiście w sta
nie podobnym do snu, a nadewszystko do snu
magnetycznego; ma też same poczucia, z tą różni
cą, że po śmierci jest wolniejszą, więcéj jasnowi
dzącą, i że z ciałem nic jéj już nie wiąże. (zo
bacz ks. o duchach nr. 412).
125. Czy dusza po śmierci ma wiedzę swojéj indywidu
alności i jakim sposobem ona i my możemy stwier
dzić takową?
„Gdyby dusze po śmierci nie miały swojej od
rębności, byłyby dla nas niczem, to jest tak
jakby ich nie było i wszystkie następstwa moralne,
byłyby takież same; niemiałyby żadnego charakteru
odróżniającego, to jest dusza zbrodniarza, byłaby
na tym stopniu jak dusza człowieka cnotliwego, a
tem samem niebyłoby żadnéj zachęty czynić do
brze.
Odrębność duszy okazuje się niejako mate
ryalnie, przez objawy duchów, przez ich język
i przymioty właściwe każdemu z nich; myślą i
działają zupełnie w inny sposób; skoro jedne są
dobre a drugie złe, jedne uczone a drugie nieumie
jętne, gdy jedne chcą tego czego drugie nie chcą,
wynika z tego dowód oczywisty, że nie są zmiesza
ne w jednolitą całość, nie mówiąc już o tem że
mamy dowody najawniejsze iż niegdyś tego lub
owego człowieka na ziemi ożywiały. Dzięki du
chownictwu, indywidualność duszy nie jest przy
puszczeniem, ale wypływem niezaprzeczonych do
świadczeń i badań.
„Dusza stwierdza sama dla siebie swoją odręb
ność przez to iż ma własne swoje myśli i swoją
wolą, różne wcale od innych; stwierdzają jeszcze
przez swoją powłokę czyli uźroczę, która ją zu
pełnie wyszczególnia i robi z niej całość od
rębną
Uwaga. Niektórzy wystawiają sobie że istnie
je jakiś ogólny pierwiastek rozumny, z którego
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każdy z nas rodząc się cząstkę w siebie przyjmu
je. Cząstka ta ma stanowić duszę i po śmierci
zlewać się z ogólną massą jak kropla wody z
Oceanem. Ten pogląd, rodzaj tranzakcyi, nie zasługuje
nawet na nazwę spirytualizmu, bo jest równie roz
paczliwy jak i materyalizm, taki bowem wspólny
rezerwoar duchowy byłby tem samem co i nicość,
bo w nim nie masz odrębności.
125, Czy rodzaj śmierci wpływa na stan duszy? jakie
go wrażenia doświadcza dusza męczennika albo
samobójcy?
„Stan duszy różni się znacznie wedle rodzaju
śmierci, ale nadewszystko wedle natury obyczajów
za życia; przy śmierci naturalnéj rozłączenie
duszy z ciałem odbywa się zwolna i bez wstrzą
śnienia, często nawet zaczyna się wprzód za
nim życie zgaśnie. Przy śmierci gwałtownej, przy
zabiciu, samobójstwie, albo innym wypadku, zwią
zek zrywa się nagle. Duch oderwany nagle, zostaje
odurzony zmianą i nie umie sobie wytłomaczyć swego
- położenia. Najczęściej zdaje mu się że to nie jest
jeszcze śmierć, a złudzenie to może trwać nawet
kilka miesięcy. W tym stanie porusza się i
działa, jak gdyby jeszcze był na tym świecie,
zdziwiony że mu nieodpowiadają, gdy mówi. To
złudzenie nie tylko przy gwałtownej śmierci,
miewa miejsce; napotykamy go u wielu ludzi za
jętych rozkoszami tego życia i sprawami materyalne
mi, u takich przeciąga się niekiedy do lat kilku,
co dla nich jest prawdziwą męczarnią, (zobacz
ks. o duch. nr. 165. Przegl. duch. k. 166 z r. 1858
i k. 328.
126. Czy człowiek tracony zachowuje przez jaki czas
poczucie swego bytu
śmierci?

cielesnego po

nastąpionéj

„Często zachowuje to poczucie przez chwil kilka,
(zobacz ks. O duch. nr. 102. Przegląd duch. z r.
1858 k. 79).
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127. Gdzie udaje się dusza, po rozłączeniu z ciałem?
„Dusza nie gubi się w nieskończoności, jak to so
bie powszechnie wyobrażano, błądzi ona w prze
strzeni, najczęściej w pośród tych których za ży
cia znała, a nadewszystko tych których kochała,
mogąc się przenosić w jednéj chwili w niezmierzo
ne odległości.
128. Czy dusza zachowuje też same uczucia moralne
które miała na ziemi?
„Wszystkie te uczucia zachowuje z sobą, zapomina
tylko uczuć materyalnych, które już nie należą do
jéj istoty, dla tego szczęśliwą jest kiedy może zo
baczyć swoich krewnych i przyjaciół, a których
pamięć miłą jest dla niej. (zob. przegl. duch z r.
1860 k. 202).
129, Czy dusza zachowuje pamięć tego co robiła na
ziemi? czy ją obchodzą prace których na ziemi
nie dokończyła?
„Zależy to od stopniajéj udoskonalenia, od natury
tych prac rozpoczętych. Duchy które się już po
zbyły materyi bardzo się mało zajmują rzeczami
materyalnemi, szczęśliwe że się od nich uwolniły. Co
do prac rzeczywistych, według ich ważności i użytecz
ności, duchy niekiedy poddają innym myśli do ich
ukończenia.
130, Czy dusza odnajduje na tamtym świecie dusze swo
ich krewnych i przyjaciół które ją wyprzedziły?
„Nie tylko te ale nadto i dusze tych których
znała w poprzednich żywotach. W ogólności,
ci którzy ją kochali wychodzą na jéj spotkanie
i pomagają do uwolnienia się z więzów ziemskich.
Jednakowoż niemożność widzenia drogich sobie
osób, bywa częstokroć karą za winy.
131, Jaki jest na tamtym świecie stan umysłowy i mo
ralny duszy dziecięcia? Czy władze jego w
dzieciństwie są takie jak za życia?
„Niedostateczne rozwinięcie organów w dziecię
ciu nie pozwala duchowi objawiać się należycie;
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uwolniony z téj powłoki, duch odzyskuje stan
w jakim był przed wcieleniem, który przez tak krót
kie zamknięcie w powłoce cielesnéj, nie może być
zmienionym.
Uwaga. W komunikacyach duchowych, duch
dziecięcia może mówić jak duch człowieka dorosłe
go, bo w poprzednim żywocie mógł być duchem
udoskonalonym. Jeźeli niekiedy używa wyrażeń dzie
cinnych, to dla tego aby matce albo ojcu, nie od
jąć tego wdzięku który zwiększa ich przywiązanie
do istoty słabéj i niewinnéj, (zob. prz. duch. r.
1858 k. 17).
Te same pytania można czynić o stanie umy
słowym i moralnym duszy kretyna, idioty, obłąka
nego; a odpowiedź na nie znajduje się w tem c0
wyżéj powiedziano.
132, Jaka jest różnica po śmierci między duszą uczo
nego a nic nie umiejącego, między duszą człowie
ka dzikiego, a duszą człowieka ucywilizowanego?.
„Taż sama prawie jaka była między niemi za
życia, bo wejście do świata duchów nie nadaje du
szy tych wiadomości na których jej zbywało na
ziemi."
133, Czy dusza po śmierci może się doskonalić umy
słowo i moralnie.
„Może się doskonalić według woli: niektóre na
wet wysoko postępują, ale wszystko to co nabyły
pod względem umysłowym i moralnem jako duchy,
muszą zastósować w życiu cielesnem. Te któ
re nic nie postąpiły, zaczynają żywot odpo
wiedni temu który ukończyły; te które się udosko
naliły, zasługują na wcielenie w porządku wyż
szym.
„Postęp zależy od woli ducha, są atoli du
chy które przez długi czas zachowują swoje skłon
ności, gusta i nawyknienia jakie miały za życia
a nawet przenoszą powtórnie na świat też same
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wyobrażenia, (zobacz Przegląd duch. z 1856 k. 82.
145, 186, i nast.)
134. Czy los człowieka w życiu przyszłem, postanowionym
bywa zaraz po śmierci i nieodwołalnie?
Takie postanowienie nieodwołalne zaraz po śmier
ci człowieka byłoby bezwzględnem zaprzeczeniem
sprawiedliwości i dobroc Boga, bo znajduje się wie
lu ludzi od których woli niezależało oświecić się
dostatecznie na ziemi, nie mówiąc okretynach, idiotach
o dzikich, i o niezliczonéj liczbie dzieci które umie
rają wprzód zanim żyć zaczęły. Pomiędzy ludźmi
oświeconemi nawet, zdawać się może niektórym
iż są już o tyle udoskonaleni że na tem poprze
stać mogą; a nie jestże to dowodem oczywistej do
broci Boga że pozwala ludziom dopełnić tego ju
tro, czego dziś dopełnić zaniechali? Jeżeli los
człowieka ma być nieodwrotnie postanowiony, dla
czegóż ludzie umierają w różnym wieku, dla cze
góż Bóg w sprawiedliwości swojej nie zostawia im
tyle czasu, aby mogli czynić jak najwięcéj dobrego,
albo wszystko złe wyrządzone nagrodzić? Któż
może twierdzić że człowiek występny, umierający
w trzydziestym roku życia, nie byłby żałował za
swe błędy,i niebył się zupełnie poprawił, gdyby dożył
lat sześćdziesiąt? Dlaczegóżby Bóg jednym odbie
rał ten środek poprawy, a drugim go użyczał?
Sama różność długości życia ludzkiego, i stanu mo
ralnego ludzi, dowodzi niemożności, jeżeli przy
puszczamy sprawiedliwość Bożą, aby przeznaczenie
duszy zaraz po śmierci, było nieodwołalnie za
wyrokowane.
1 3 5 Jaki jest w przyszłem życiu los dzieci wcześnie
umierających.
„To pytanie jest jednem z tych które najlepiej
dowodzą sprawiedliwości i konieczności kilku lub
kilkunastu żywotów. Dusza, która żyła tylko
chwil kilka nie robiąc nic dobrego ani złego, nie
zasłużyłaby ani na nagrodę ani na karę, wedle
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słów Chrystusa że „każdy bywa karany lub wyna
gradzany według swoich czynów,* byłoby to nie
tylko nieloiczne, ale i przeciwne sprawiedliwości Bo
żéj, przypuszczać iżby ta dusza miała być powołaną
bez własnéj pracy do używania doskonałego szczęścia
aniołów, albo miała być tego szczęścia pozbawio
ną; a przecież musi mieć jakieś przeznaczenie;
stan mieszany czyli nijaki na całą wieczność,
byłby również niesprawiedliwym. Zywot przer
wany w swoim początku, nie mogąc mieć ża
dnych następstw dla duszy, los jéj jest taki
na jaki zasłużyła w przeszłym żywocie, a jéj los
przyszły taki na jaki zasłuży w następnych ży
wotach.*
136. Czy dusze mają jakie zajęcie w przyszłem życiu,
czy też oddają się tylko radości albo smutkowi?
„Gdyby dusze przez całą wieczność zajmo
wały się tylko same sobą, byłoby to samolubstwem,
które Bóg potępia, i nie uznaje tego w życiu
duchowem, co karze w życiu cielesnem. Dusze
albo duchy, mają zatrudnienia stósowne do ich sto
pnia postępu, albo wedle tego jak pragną się udo
skonalić i poprawić, (zobacz ks. o duchach nr.558)
137, Na czém zależą cierpienia duszy po śmierci? Czy
dusze występne, znoszą męki w ogniu materyalnym?
„Kościół uznaje dziś w zupełności że ogień
piekielny jest to ogień moralny nie materyalny, ale
nieoznacza natury tego cierpienia. Komunikacye
duchowe, określają nam go najdokładniej. Tą dro
gą możemy przekonać się że cierpienia te
jakkolwiek nie są skutkiem ognia materyalnego,
któryby zresztą niemógł dotykać duszy niemate
ryalnéj, nie są dla tego mniej okropne w pewnych
przypadkach. Kary tego rodzaju nie są jednako
we, różnią się one nieskończenie według natury i
stopnia popełnionych błędów, a prawie zawsze te
błędy są podstawą kary; i tak np. niektórzy zbro
dniarze zmuszeni są pozostać w miejscu popełnio
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néj zbrodni, aby mieć ciągle przed oczyma swą
ofiarę; tak, człowiek zmysłowy i materyalny, za
chowuje też same zachcenia, niemogąc ich mate
ryalnie zaspokoić, co dla niego jest męczarnią;
tak, niektórzy skąpcy mniemają cierpieć niedosta
tek i znosić zimno którego za życia przez skąp
stwo doświadczali; inni widzą złoto i cierpią nie
mogąc go dotykać, a inni pilnują skarbu który
zakopali, i drżą na samą myśl aby im go nieode
brano; jednem słowem nie masz jednego błędu,
jednéj niedoskonałości moralnéj, jednego złego czynu
któryby w życiu przyszłem niemiał swego przeciwsta
wienia i następstw moralnych, a do tego nie po
trzeba miejsca pewnego i oznaczonego; wszędzie
gdzie się znajduje, duch występny nosi z sobą
piekło.*
„Oprócz kar duchowych są jeszcze kary i pró
by materyalne, które duch nieoczyszczony znosić
musi w następnym żywocie, w którym narażony
jest na takie same cierpienia jakie kiedyś zadawał
drugim, to jest: bywa poniżonym jeżeli był pysz
nym, nędzarzem jeżeli nie umiał używać dostat
ków, nieszczęśliwym przez swoje dzieci, jeżeli był
złym ojcem, przez swoich rodziców jeżeli był złym
synem itp. Ziemia jak powiedzieliśmy jest miej
cem wygnania i pokuty, jest „czyśćcem* dla du
chów upadłych; od nich jednak zależy niewracać
na nią jeżeli zdołają poprawić się o tyle, aby
zasłużyć na przeniesienie w świat inny,* (zobacz
ks. o duch. nr. 237. Przegląd duch. z r. 1858
k. 79, 166, 331, z r. 1859 k. 275, z r. 1860, k.
61, 247, 316, 325, 384, z r. 1861 k. 53, 270).
138, Czy znajdują się duchy które wcale nie żałują za
błędy popełnione w czasie życia ziemskiego?
„Znajdują się duchy tak zatwardziałe w złem, że
do nich żal późno a niekiedy dopiero po długich i
okropnych cierpieniach przychodzi; zawszejednak prę
dzéj lub później w nich się odezwie. Jako duchy, by
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wają jeszcze skłonni do złego, i usiłują do niego pobu
dzić drugich ; są to złe duchy które dawniej na
zywano szatanami. Otaczają oni w wielkiéj liczbie
mieszkańców ziemi, przyciągane podobieństwem
z wieloma duchami tu wcielonemi, ale nie mogą
się zbliżyć do innych światów, gdzie tylko dobre
duchy się znajdują
'139, Czy są kary wieczne dla dusz grzesznych?
„Wyobrażenie o karach wiecznych, nieodpusz
czonych i bez nadziei najmniejszego zelżenia za
błędy czasowe, nie da się pogodzić z pojęciem, nie
ograniczonéj dobroci Boga i Jego miłosierdziem.
Duchy nas nauczają a przykłady dowodzą, że ka
ry są zastósowane do zatwardniaiałości w złem, a
następnie: że one są wieczne dla tego któryby
pozostał wiecznie na złej drodze. Bóg przebacza,
ale wymaga żalu, zadosyć uczynienia i powrotu do
dobrego. Od chwili jak tylko jedna myśl dobra
wejdzie do serca winowajcy, Bóg otacza go swoim
miłosierdziem. Człowiek więc ciągle jest sędzią
własnego przeznaczenia, bo droga, dobrego nigdy
przed nim nie jest zamkniętą; ściąga na siebie
skutki swojej zatwardziałości, cierpi długo, jeżeli
długo pozostał w złem, cierpiałby zawsze, gdyby
zawsze został złym. Wieczność kar powinna się
rozumieć w znaczeniu względnem a nie bezwzględ
nem, bo tylko pierwsze zgadza się ze sprawiedli
, 60,
Czy dla dusz cierpiących modlitwa jest pożyteczną?
„Modlitwa zalecaną jest przez wszystkie do
bre duchy, a oprócz tego żądaną przez duchy
niedoskonałe jako środek łagodzący ich cierpie
nia. Dusza za którą się modlą, doznaje ulgi, bo
widzi w tem świadectwo że ona kogoś obchodzi,
a nieszczęśliwy jest zawsze pocieszony, kiedy
znajduje współczucie w sercach litościwych. Z dru
giéj strony, przez modlitwę, pobudza się winne
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go do żalu i do poprawy. W tem to rozumieniu
modlitwa skraca karę, jeżeli prócz tego winowajca
własną pracą do tego dopomaga. (zobacz ks. O duch. nr.
664. Przegląd duch. r. 1859 k. 315).
141. Na czem zależą uciechy czyli rozkosze dusz szczę
śliwych? Czy one przepędzają całą wieczność na
rozmyślaniu?
„Sprawiedliwość wymaga nagrody odpowiedniej
zasłudze, jak równie kary zastósowanéj do błędów;
jest więc nieskończona liczba stopni szczęścia dla
duszy od chwili jak wchodzi na dobrą drogę, aż
do téj w któréj dościga doskonałości.
„Szczęście dobrych duchów zależy na poznaniu
wszystkiego, na pozbyciu się nienawiści, zazdrości,
niechęci, ambicyi i wszystkich namiętności, które
ludzi nieszczęśliwemi czynią. Nie doświadczają
one ani potrzeb, ani cierpień życia materyal
nego. Stan wiecznego rozmyślania byłby szczę
ście niedołężnem i jednostajnem; byłoby to szczę
ściem samoluba, bo byt taki byłby nieużytecznością
bez końca. Przeciwnie, życie duchowe ciągle
jest czynne. Duchy wykonywują posłannictwa zle
cone im przez Istność Najwyższą, jako Jéj czynniki
w zarządzie świata. Missye te zastósowane są do
stopnia ich udoskonalenia, a one są z nich uszczę
śliwione, bo im podają sposobność bycia użytecz
nemi i czynienia dobrze. (zobacz ks. O duch. nr.
558. Przegląd duch. z r. 1860 k. 321. z r. 1861
k. 179) (*)
Duchownictwo i religija.
142. Moralność której nauczają Duchy, nie jest inna
jak ta któréj nauczał Chrystus i która znajduje
wzywamy wszystkich przeciwników duchownictwa i nauki o wielości
żywotów,, aby nam
wyż j wymienionych pytań.
" ,dali loiczniejsze, rozwiązanie,
,
Przypisek Autora.
- -
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143,

144.

145.

146.

147,

się w Ewangelii. To co Chrystus nówił pod figu
rami i w przenośniach, duchy mówią to w wyrazach
jasnych i zrozumiałych dla wszystkich. aby uprze
dzić wszelką dwuznaczność i wszelkie fałszywe
tłomaczenia; to co podawał iako ogólny przepis
one rozwijają w szczegółach i wykazują sposób
zastósowania ich do wszelkich stosunków życia
prywatnego i spółecznego, dla szczęścia ludzi po
jedyńczych i całéj ludzkości.
Duchy tak jak i Chrystus, wskazują miłość bli
źniego jako najwyższe prawo. One mówią „kochaj
cie jedni drugich jak bracia, kochajcie bliźnie
go jak siebie samego. Przebaczajcie waszym nie
przyjaciołom i tym którzy was obrazili, nie czyńcie
drugim tego, czegobyście nie chcieli aby wam czy
niono; wszystko to streścić można w tem słowie
„Miłość bliźniego.*
Miłość ta nie zależy tylko na daniu jałmużny,
albowiem bywa także w słowach i w niyślach, a
zależy na tem aby nic nie mówić i nie czynić, co
by mogło drażnić, obrazić, poniżyć lub odjąć sła
wę bliźniemu, albo mu jakąkolwiek krzywdę wy
rządzić; miłość ta nakazuje zamilczeć, wytłomaczyć
lub zmniejszyć błędy drugich, miasto je wy
krywać.
Ktokolwiek żywi w sercu swojem nienawiść za
zdrość, urazę, do drugiego, niema miłości bli
źniego; kłamie jeżeli się nazywa chrześcianinem
i obraża Boga. Biada temu którego śmierć zasko
czy z temi uczuciami w sercu!.
Ludzie wszelkich klas, sekt, wszelkiej barwy,
wszyscy jesteście braćmi bo Bóg wszystkich
woła do siebie! podajcie sobie ręce bez względu
na waszą religiją, nie przeklinajcie się, bo prze
kleństwo jest zgwałceniem prawa miłości, ogłoszo
nego przez Chrystusa.*
Przy samolubstwie, ludzie walczą i walczyć będą
wiecznie przeciw sobie; z miłością będą w wie
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cznym pokoju. Gdy ta miłość będzie podstawą ich
urządzeń spółecznych, może ona tylko sama jedna
zapewnić im szczęście na tym i na tamtym świecie,
bo ona zawiera w sobie wszystkie cnoty wiodące
do doskonałości duchowej. (zob. księgę duchów
ks. III).
148, Duchownictwo jako nauka, ma za cel dowieść tym
którzy przeczą albo wątpią: że jest dusza, że
Ona żyje po śmierci ciała, że ulega następstwom
dobrego lub złego które pełniła podczas życia cie
lesnego, co właśnie jest podstawą wszystkich
religii.
Jako wiara w duchy, należy do wszystkich re
ligii, tak jak do wszystkich ludów, bo wszędzie
gdzie są ludzie, są i dusze czyli duchy, a te ob
jawiały się we wszystkich wiekach, albowiem
jest o nich wzmianka we wszystkich księgach
świętych.
Można więc być wyznawcą obrząd
ku katolickiego greckiego lub rzymskiego, prote
stantem, żydem lub mahometaninem, i wierzyć
w objawy duchowe, a następnie być prawdzi
wym duchownikiem; dowodem tego jest, że ducho
wnictwo maswoichwyznawców, wewszystkich sektach.
Jako moralność, duchownictwo głównie jest
chrześcijańskiem; bo to czego ono naucza, jest tylko
rozwinięciem i zastósowaniem nauki Chrystusa,
najczystszej ze wszystkich, i któréj wyższości nikt
nie zaprzecza, co właśnie jest oczywistym dowo
dem źe ona jest prawem Bożem; a ponieważ mo
ralność obowiązuje wszystkie ludy, tem samem i
miłość która jest jej podstawą, wykonywaną być
może we wszystkich religijach.
149. Co do znaczenia ściśle religijnego, to jest pod wzglę
dem szczegółowych dogmatów właściwych każdej re
ligii, duchy według tego jak jeszcze nieoczyściły
się z wyobrażeń ziemskich, mogą dawać pierwszeń
stwo pewnemu obrządkowi i zachować dawne zda
nia swoje co do niektórych szczególnych dogmatów;
9
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ale w miarę jak się wznoszą i oświecają, widzą
rzeczy ziemskie ze stanowiska ogólniejszego. Je
żeli niektóre z nich przywiązują się jeszcze do
formy, wszystkie zgadzają się na główne podstawy
każdéj religii, to jest: Bóg, dusza, jéj nieśmier
telność, kary i nagrody przyszłe, jak i na tę za
sadę, która kiedyś połączy ludzi w jedną rodzinę: że
bez miłości niemasz zbawienia.
150, Posłannictwo duchów przeznaczonych do nauczania
ludzi zależy na tem, aby walczyć przeciw głów
néj pladze spółecznéj, to jest materyjalizmowi,
a bronić wielkiego powszechnego prawa sprawie
dliwości i miłości bliżniego; dla tego też duchy
nie zajmują się wcale szczegółowemi dogmatami, je
żeli one mogą się pogodzić z przymiotami Boga i pra
wem natury, i zostawiają każdemu wolność wyznania.
151. Duchownictwo więc jest niezależne od żadnćj sekty
ani obrządku; nie przepisując żadnego, nie jest
religiją szczególną, bo niema swoich świątyń, ani
swoich kapłanów; jest to prosta nauka filozoficzna
ugruntowana na zasadach wspólnych wszystkim re
ligijom. Tym którzy od niego żądają rady czy na
leżeć do tego lub owego obrządku, odpowiada: „jeżeli
Wasze sumienie zgadza się na tę zasadę, zostańcie
przy niej bo Bóg sądzi ludzi z pobudek.
152. Duchownictwo nie radzi nikomu zrzekać się swo
jéj religii, nikomu się nie narzuca, i ogranicza się
tylko na przedstawianiu swoich zasad, pozwalając
każdemu przyjąć je albo odrzucić. Nie wyrzekło ono
nigdy: „Ja jestem prawdą bezwzględną, wszyst
ko co przedemną powiedziano jest fałszem, trzeba
mi wierzyć na słowo". Przeciwnie ono mówi: „Oto
jak tłomaczę pewne pytania w których macie wątpli
wość, a które są ważne dla was; zobaczcie, porów
najcie, sądźcie i przyjmijcie to rozwiązanie, które
się wam zdawać będzie najrozumniejszem."
153, Duchownictwo nie stara się nikomu odbierać téj
wiary jaką ma, ale przemawia do téj wielkiej licz
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by chwiejących się, niedowiarków, do tych którzy nie
mieli albo niemają wiary; nie odrywa ich od Ko
ścioła, bo oni od niego i tak już moralnie od
dzieleni, ale ułatwia im powrót do niego, dając
im poznać prawdy zasadnicze; do Kościoła należy
zrobić resztę; jeżeli tego nieuczyni wyzna tem
samem swoją niemoc.
154. Mniemają niektórzy że duchownictwo nieda się po
godzić z katolicyzmem, bo ono odrzuca naukę o ka
rach wiecznych bezwzględnych, jako niezgodnych
z dobrocią i sprawiedliwością Bożą. (zob. wyżej
st. 128), bo nie przypuszcza aby Bóg stwarzając
duszę przeznaczał ją na kary bez końca, wiedząc
naprzód jako wszechwiedzący, że ona jest skłonna
do upadku; bo wierzy że Bóg tyle jest dobrym i
potężnym iż nie dał wyłącznego przywileju złym
duchom objawienia się ludziom, ale że pozwala te
go i dobrym duchom; bo przyjmuje zasadę pierwo
bytu duszy i wielości żywotów, jako mogącą jedy
nie rozwiązać te wątpliwości, jakie dotąd były nie
rozwiązane. Duchownictwo nie zabrania wierzyć
w wieczne potępienie, w ognie piekielne, w wyłą
czne objawianie się szatana, w jednorazowość ży
wota, w stworzenie duszy razem z ciałem, tym
którzy to znajdują loicznem i są z tego zadowol
nieni. Ono odzywa się do tych, którzy w to nie
wierzą, i przedstawia im coś innego na to miejsce;
tym sposobem sprowadza ich do Boga. Ale znaj
dują się tacy którzyby chcieli, aby zanim się ich
przywiedzie do Boga, pogodzić ich z Kościołem,
nie z Kościołem powszechnym ale z ich Kościołem
szczegółowym, z ich obrządkiem czyli formą; pod
tym warunkiem uznaliby jego pożytek. Możnaby się
zapytać dla czego sami tego nie robią.
Duchownictwo potępia takie tylko dogmata które
są w sprzeczności z mądrością, dobrocią, spra
wiedliwością i wszechmocnością Boga. Doświad
czenie naucza, że niektóre dogmata dla tego tyl

– 128 –
ko obudzają niedowiarstwo u wielu ludzi, że dla
rozumu nie przedstawiają zadowalniającego wytło
maczenia, i że je tłomaczą literalnie, a wiemy że
litera niekiedy zabija, a duch ożywia. Duchownictwo
dąży do tego aby te dogmata pogodzić z niezmiennemi
prawami natury i z tego stanowiska uważamy że
między duchownictwem a katolicyzmem niema żad
néj niezgodności.
Tym którzy utrzymują, że wszelkie tłomaczenie
jest niemożebne, że prawa Kościoła tak są niewzru
sz0ne jak i prawa natury, że musiemy przyjąć tło
maczenie literalne, odpowiadamy: że niemoglibyśmy
wcale gwałcić ich sumienia ani ich zmuszać od odmia
ny zdania, postawimy im tylko następujące zapytania:
. Jeżeli prawa Kościoła tak są niewzruszone, dla
czegóż dzisiaj potwierdzają to, co niegdyś potępia
ły w Galileuszu i w peryodach geologicznych stworze
nia? Straciłże na tem Kościół czy zyskał, że się
zgodził z nauką?
. Co zrobi Kościół, gdy wszyscy ustępując przed
Oczywistością i loiką czynów, uznają w duchownic
twie jedno z praw natury, i jako takie uważać
je będą?
. Jestże roztropnie i politycznie, zamknąć Kościół
przed tymi, których tam wprowadza duchownictwo
i mówić im: że lepiej dla nich aby do niego nie
wchodzili, niżby mieli wejść tą drogą?
Powiedzmy jednak że nie takie jest powszechne
zdanie i że wielki krok postępu uczyniony, mia
nowicie między wieloma członkami duchowień
stwa wszelkich wyznań, bo oni przewidują nieuni
knione następności oporu, w obec idei, która
postępując z szybkością bezprzykładną już się
rozszerzyła we wszystkich częściach kuli ziemskiej;
oni mniemają, że tak religija jak polityka i wszel
kie instytucye społeczne, nie mogą bez narażenia
się na niebezpieczeństwo pozostać w tyle postępu
...
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Duchownictwo w najtreściwszem znaczeniu swojem.
Mała broszura, w języku francuskim, tłomaczona
na język niemiecki, portugalski i polski.

Księga duchów (le livre des Esprits).
Zawierająca: Zasady duchownictwa o nieśmiertel
ności duszy, o naturze duchów i o stosunkach tychże
z ludźmi; o prawach moralnych; o życiu przyszłem i
teraźniejszem, oraz o przyszłości, podług nauki udzielo
néj przez duchy wyższe, za pośrednictwem różnych po
średników (médiums) wydanie 7-me.
Księga pośredników duchowych.
(le livre des Médiums)
czyli przewodnik pośredników i przywołujących duchy.
Zawierający: objaśnienia szczegółowe udzielone
przez duchy o różnych rodzajach objawów, środkach ko
munikacyi ze światem niewidzialnym, o darze czyli zdol
ności pośredniczenia, o trudnościach i niebezpieczeń
stwach napotykanych przy zajmowaniu się duchownic
twem itd. itd. jako dalszy ciąg księgi duchów.

Przegląd duchowniczy
z r. 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863,
Dziennik studyów psychologicznych wydawany pod
przewodnictwem Allan Kardec'a:
Zawierający opis objawów duchowych tak fizycznych
ako i rozumowych, ukazywania się i przywoływania du
hów, tudzież wszelkie wiadomości tyczące się ducho
wnictwa; nauki duchów o rzeczach widzialnego i nie
widzialnego świata, o umiejętnościach, o moralności, o
nieśmiertelności duszy, o naturze człowieka i jego przy
szłości; historya duchownictwa w starożytności, stosu
nek jego do magnetyzmu i jasnowidzenia; wytłomaczenie
podań ludowych; o mitologii wszystkich ludów; prace
stowarzyszenia duchowniczego paryzkiego założonego
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