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„Obalcie wasze bałwany i wyrzeczcie 
się onych" woła li na Słowian aposto
łowie Chrystusa, „są to nieme i mar
twe obrazy, dzieło diabła: uznajcie 
Boga Stwórcę wszystkiego, Zbawicie
la. Przychodzimy do was wyrwać was 
z diablich pazurów, dla zbawienia 
waszego. Porzućcie wasze bezbożne 
praktyki, wielożeństwo, pogrzeby, 
krwawe ofiary." 
I kruszyli bałwany, bóżnice obalali, 
święte gaje cięli, bałwany palili, a bał
wochwalcy dowiadywali się, że to 
wszystko było djable, dowiadywali 
się o diable i piekle. 
Na to odpowiadali bałwochwalcy: 

„nie potrzebujemy was. Znamy boga 
Stwórcę, błogie dla dusz życie przy
szłe. Czcimy boga, a bałwany i bogi 
nasze strzegą swobód naszych. Za co 
mamy się wyrzekać naszego obyczaju 
i rozrywek." 

JOACHIM LELEWEL 
„Cze ć bałwochwalcza Słowian i Pol i" 



Mało jest zajęć, powiedział Me-ti, które tak bar
dzo _szkc;>dzą moralności człowieka, jak zajmo
wante się moralnością. Słyszałem, jak mówią: 
Trzeba kochać prawdę, trzeba dotrzymywać sło
wa, trzeba walczyć o dobro. Ale drzewa nie 
mówią: Musimy być zielone, musimy opuszczać 
owoce prosto na ziemię, musimy szeleścić 
liśćmi, kiedy wieje wiatr. 

Człowiek, który nie potrafi widzieć zła bez 
upi~kszania g?, nigdy nie zobaczy prawdziwego 
oblicza zła, nigdy nie będzie mógł wykorzenić 
zła. 

Każdy człowiek ma tylko jedną prawdziwą mo
ralność~ ale nie każdy człowiek ma tę samą 
prawdziwą moralność. 

~ie można mieć siły dla celów dobrych bez 
rownoczesnego posiadania jej dla celów złych. 
Nawet mleko matczyne karmi zarówno bohate
rów, jak morderców. 

Diabe~ jest optymistą, o ile sądzi, że może ludzi 
uczynić gorszymi. 

Diabeł ma częściej słuszność, niż się przyznaje 
jemu i sob ie. 

Zło jest dlatego tak zgubne, że sprzeciwiając się 
P!=>rządk~wi ś~iata i rdzennym potrzebom natury 
nie ma zadne1 konsekwencji. 

- Gd.yby mi_ diabeł nie był poddał, nigdy bym 
tego me zrobił! - rzekł człowiek. 
Lecz diabeł odparł: 
-. Gdyby nie było człowieka, który moje roje
_nia przelewa w czyny, nie byłbym diabłem, llecz 
jeszcze zawsze dawnym aniołem! 

Nawet w najgorszym człowieku pozostaje jesz
cze tyle boskości, by widzieć swoje marnienie. 

Człowiek ma prawo zabijać, bo sam musi 
umierać. 

Czym jest zło? Jeżeli może się stać dobrem, to 
stanie się nim i stać się musi, a w takim razie 
między złem a dobrem byłaby tylko różnica cza
sowa, przypadkowa. Jeżeli zaś nie może stać się 
dobrem, czy nie ma wtedy prawa do istnienia? 
A ponieważ dwa przeciwieństwa nie mogą mieć 
tej samej przyczyny, czyż wraz ze złem nie mu
simy przyjąć, że korzeń świata jest podwójny? 

Idee moralne są dietetyką wszechświata. 

Moralny jest każdy czyn, który człowieka wy
nosi ponad siebie samego. Dlatego ten sam czyn 
nie może być w życiu jednego człowieka dwa 
razy mora I ny. 

Nie ma człowieka bez grzechu i istnieć taki nie 
powinien, gdyż nie miałby wyrozumiałości dla 
innych ludzi, byłby mieczem, na który by się na
kłuwali. Taki charakter dramatyczny; zrządziłby 
on więcej nieszczęścia niż największy grzesznik. 

Namiętności są to jedyni mówcy, którzy przeko
nywają zawsze. Są one niby wrodzoną sztuką, 
której prawidła są niezawodne; najprostodusz
niejszy człowiek, ożywiony namiętnością, lepiej 
umie przekonać mz najwymowniejszy bez na
miętności. 

Namiętności kryją w sobie niesprawiedliwość 
i samolubstwo, sprawiające, iż niebezpiecznym 
jest iść za nimi i że trzeba się mieć przed nimi 
na baczności, nawet gdy zdają się najrozsąd
niejsze. 

W sercu ludzkim odbywa się nieustanne rodze
nie namiętności; tak iż zgon jednej jest prawie 
zawsze zaczątkiem drugiej. 



Namiętności są nie czym innym, jeno rozmaitymi 
stopniami gorąca i zimna krwi. 

Każda namiętność w sercu człowieka jest z po
czątku jak żebrak, potem jak gość, i wreszcie -
jak gospodarz domu. Postaraj się odmówić że
brakowi, nie otwierając mu drzwi domu. 

Czyn człowieka jest dobry lub zły w zależności 
od tego, czy dzięki niemu rośnie czy też maleje 
wzajemna miłość ludzi. 

Kto zgrzeszył raz, zawsze czuje swą winę, kto 
czyni to często, traktuje grzech jak rzecz dozwo
loną. 

Moralne jest tylko to, co jest zgodne z naszym 
poczuciem piękna. 

Demonologia to trudna nauka, strasznie trudna, 
zwłaszcza jeśli się stwierdzi otwarcie, iż diabła 
w ogóle nie było. 

Anioł nigdy nie upada. Diabeł upadł tak nisko, 
że nigdy się nie podniesie. Człowiek u pada 
i powstaje. 

Nieprawda, że zbrodniarze nie mają żadnej hie
rarchii wartości moralnych. Jest ona tylko od
wrotna. Najwyższy jest w niej największy zbrod
niarz, najniższy - człowiek uczciwy. 

Zwierzę nie jest nigdy tak podłe ani tak szla
chetne, jak cżłowiek. Zwierzę nie jest granicą 
starcia między aniołem i demonem, którym czło
wiek jakże często bywa. Gdyby zwierzęta mogły 
myśleć, uważałyby człowieka za zwyrodniałe 
zwierzę, które oszalało, rzucając się od sprzecz
ności do sprzeczności, podczas gdy przecież 
świat jest tak prosty dla rozsądku, który umie 
go spokojnie pożerać. 

Zbrodniarz sądzi o sobie dobrze. Ludzi uczci
wych uwaza on za równych lub gorszych 
zbrodniarzy, tylko lepiej zamaskowanych. Wska
zuje on na ich występki. Oskarża ich o obłudę. 
Nie rozumie i nie chce zrozumieć, że przy lu
dziach można tylko mówić o procencie uczci
wości i zbrodni. Ludzi w stu procentach uczci
wych nie ma, tak samo nie ma stuprocentowych 
zbrodniarzy. Powoływanie się zbrodniarza na 
występki innych ludzi jest mimo swej naiwności 
resztką potrzeby moralnego wartościowania i je
go kan ieczności dla dobrego samopoczucia. 

$miesznym złudzeniem było, że z rozwojem 
techniki i ogólnym dobrobytem, jak przewidy
wano, zniknie konieczność rygoryzmu moral
nego, ba, że nastanie taka możliwość swobod
nego, nieskrępowanego wyżycia się, że można 
będzie całą moralność odrzucić, wszelkie ogra
niczenia znieść i pozwolić jednostkom się wy
żyć. Typowe nowoczesne proroctwo, to znaczy 
proroctwo, które się spełnia odwrotnie. Erynie 
nie zasnęły, lecz biegają z mściwym krzykiem po 
ziemi, grożąc zemstą, wobec której wszelkie do
tychczasowe ich kary były dzieciństwem. 

Pobłażliwość wobec zbrodni jest równym zagro
żeniem moralności jak współudział v niej i za
chęta do niej. 

Moralność można by porównać do królowej 
w ulu. Jeśli jej zabraknie, następuje natych
miast dezorganizacja. Czytałem, że przy takiej 
dezorganizacji następuje ciekawe zjawisko. Mia
nowicie jedna z robotnic przekształca się i przy
biera postać królowej. Następuje nawrót do 
normalnego życia w roju. 
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S=atan, diabeł wyu·od::i się z greckiego slmi·a diabo
lo . Diabolos, co interesujące. o::nac=a do loHnie ro::
d::ierać ( dia-bolein). „Diaboli ·=n) "jest= kolei pr::e
ciwie11stwcm do , . .symbolicznJ ". To ostatnie IOlio 
po ·/10d::i od sym-bolein i o-nac::a zbi ral:, poląc::i ć. 
JV J mboliczn m tkwi to, co =bli=a, wią=e. integr~lje 
jednostkę :: nią .smną i =jej grupą; u diabolicznvm. 
pr::eciwnie, tkiri to. co de=integruje, ro::d::iela. Oba 
poj cia obecne ·ą w daimonionie. 
Poc::ątkowo jako upadły anioł S::atan obdar::on; b; I 
imieniem „adwersar::a · ·. Kusi Ewę H Raju i Je;;usa 
na w::gór=u. Gd dokladniei ię pr::yjrzJ mJ. S::atan 
nie jest po prostu adu ersar= m. S::atan uzyskuje po
moc u ęża. k tór ·je. t czy to daimonic::ną c::ą tką na
tury. H1 Raju S::atan ltJ tępujejako u cielenie daimo
nic::nej ..:.ąd::y i praf!nienia H lad::; o iąganej przez 
::dobycie pełni u ied::J, co :: kolei ma ucz; nić c::lo
wieka nie.frniertelnym. Bogu-podobnym. Pan u·v
Ptd::a Adama i Eu·ę z Raju ::a ::jed::enie jabłka 
= Dr:ewa Po-nania Dobrego i Złego nie bac::ąc na 
to. co będą oni po=ywać H sw;m ::iem kim:; u·ocie. 
Dramat ku ::enia ii Raju i Je=u a na u :gór::u ą sim
holic::nymi u:1 ohra=eniami daimonic .... nej żącl=y ~1'1a
d-y; S::atan je.H SJ mho/em. któr) pragnienie to upo
'itaciou uj . 
S::atan, Luc_Jfer z inne daimoniczne po:taci. które 
niegdy · były archaniołami, . ą psJ cho/ogic::nie nie
::h dne. Musiał hyc..: w my '/one, musiał; b ć stwo
r::one aby uc:: ni<: d::ialanie /ud::kie i wolności mo±li
H .l mi. Inac:ej nie by! ·by w ogóle uświadomione. 
Ka=da my ~1 rwor::ąc ni ::czJ : mJ.~ląc j dno odr=ucam 
drugie, pml'iedzieć „tak ", o::nac=a pon ied::ieć „nie" 
na co.~ innego, .~wiadomość bowiem r::ąd=i się za~adą 
albo-albo, ie t :ara=em twórc-a i nis::c::ąca. Be:: wal
ki nie ma śa iadomośd. 
Nad::ieja, .=~Szatan ::ostanie wyeliminowany na dro
dze stopniowego pr::_ibli:ania ię ku doskonalo 'ci.jest 
ideą nietwórc:ą. nawet gd h; b la prawd::ilła. W spo
sób oc::J Hist) jest niemożlilm do przyjęcia. Święci 
nie plotą głupstw. gdJ okre 'fają się mianem nai~ 
lł'ięk ·::yc/1 gr=eszników. Do~konalość jako cel je: t 
b karcim pomiot m pr: s_mug/owanym z techniki 
do et ki i uynik l z :up lnego poplątania obu d:ie
d:in. 

RALLO MAY 
„Miłość 1 wola" 

Aczkoln iek ón demonic:ny piertt iastek objau iać się 
1110.=e we wsz;stkim. co cielesne i niecielesne, a w naj
bard::iej zdumiewający spo ób występuje u zwierząt, 
to pr::ecież u najściślejszym, i.kie cudownym =\1 iązku 
po::ostaje z c:lou i kiem, twor=ąc jeden z elementóli 
moralnego por-ądku świata, jeśli nie pr-eciustawia
jący się mu. to li ka.:.dym ra-ie krzyżując_i się z nim, 
tak. żejeś/ijeden uważal będziemy ::a kartkę, to dru
gi uchodzić może -a jej odbitkę„. Ale najpotu onziej 
wygląda óu demoniczny pierwiastek, gdy opanuje 
us:: 'st ko inne w c::lou ieku. Na wojej drod::e Ż) cio
" ej -dar-J Io mi się spotkać kilku takich lud:: i 
i moglem im się przyjr:eć, czasami z bliska, a czasami 
:: oddali. Nie zawsze są to jednostki najznakomits-e 
pod w::ględem uno siu c=y talentu i rzadko od-naczają 
się przymiotami serca; ale emanuje z nich jakaś nie
samowita si/a i wywierają moc niepojętą na wszystkie 
stwor::enia. a nawet na żywioł;, ba. któż odgadną!: 
może, jak daleko sięga ich oddziaływanie? 

GOETHE 



WIELKA KSIĘGA CUDÓW 

I TAJEMNIC 

Każdy z nas może odnaleźć w sobie i Fausta i Mefista, 
pentagrammat pro ty i odwrócony, anioła i diabla -
a terenem walki, atmosferą ognistą, gdzie w blasku 
błyskawic zderza się :e :czękiem płomienisty miec: 
anioła z rozdwojonymi widiami diabla, będ:ie du ·za 
nas:a. Kosmic-·ny pojedynek wiec;;ysty toc:ący się 
w przestrzeni może być na zasad=ie hermet_vcznego 
prawa analogii zredukowan) do mikrokosmosu -
c=łowieka. 
Gdy panuje pentagrammat prosty w dus;;y, wówczas 
nie mają miejsca bezładne porywy i nieokiel;;nane 
popędy. Jest to świątynia spokoju, pogody i opano
wanej, świadomej siebie siły. Jeżeli tylko jasny obra;; 
pentagrammatu, wyobrażającego człowieka w ca/ej 
potędze rozkwitu duchowego, zacznie się zacierać 
i nastąpi moment stanu biernego, wówczas ;;acznie 
ię sączyć, kropla po kropli, słodki jad :wątpienia 

i pokusy i głos tajemniczy a stras::ny, wyglas;;ający 
na po=ór obce i nowe a jednak w nas dojr::ale myśli. 
zacznie powoli :arysowywać profil odwrócony świę
tego znaku. Gdy wres;;cie ten sz landar ślepego buntu 
powieje na :wa/iskach zburzonej świątyni wewnętr:
nej. irtenczas żadne względy nie powstrzymają od 
spełnienia samą silę impetu czynów, ku którym pc/ia 
ro-pętana i pozbawiona ws:::.elkiego wędzi/a si/a. 

ALMANACH DIABELSKl-ltydany w 1737 r. -
zawiera przepowiednie, mające na celu uchronić lu
dzi od wpływu s=atana. Ponieważ jedJzak, pod profe
t;czną pokrywką, dopatr:eć się b}lo mo::na lłie/u 
recept satanistycznych - Almanach :ostał pr-ez 
u /ad-e skonfi kowany. 

A JOŁ od laciliskiego ange/us. Wedle ogólna pr::y
jętego pojęcia, aniołowie są pośrednikami pomięd:y 
Bogiem a człowiekiem. Wedle doktryny spiryt;styc:
nej - aniołowie są to duchy najwyższe, które po 
s:eregu prób, dosz(v do kompletnego oc-yszc-enia. 
W okulty:mie odpowiadać im będą dezinkarnowani 
wtajemnic:eni, mistr:owie lud:i kości. Pr:yjmując 
powszechny, nailtny podział rozróżniamy t:w. anio-
lóu . tróżów, mającJch się specjalnie opiekOH'lll: 
pos:czegól; nmi jednostkami. W okulty:mie odpo
u iadają im: 

1) Duchy opiekuńc::::e, kierujące postępkami lud:::i 
i dopomagające do duchowego ro:woju. Mogą to 

być nasi bliżsi. krewni, przyjaciele zmarli etc. 
Istotności podobne. albo pr=ywiązują się. gdyby na 
cale =ycie, albo też, na pewne, jedynie okresy. 
Znaną jest historia ducha opiekuńczego słynnego 
filo=ofa Sokratesa, który stale służył mu radą, 
w najcięższych wypadkach życia. 
Ostatllio w XIX w. manifestowa/ się podobny duch 
opiekuńczy n rod:inie amerykańskiego bankiera 
Hil/'a. Twierd:il on, że nazywa się Gerpard i u
dziela/ wskazówek, tak wzniosłych, że cale oto
czenie stawało się lepsze pod jego np~vwem. Nie
jednokrotnie występował z radami materialnej na
tury. Był niewid=ia/ny. lecz przemawia/ lud:kim, 
nieco gardlanym gło em. Po upływie dwóch lat 
pożegnał rodzinę p. Hill i znikł. Twierdzi/, że 
spe/nil swą misję na ziemi, a dalszy jego pobJ I_, 
=różnych w:g/ędów, może stać się niebezpieczny. 

2) Duchy sympatii - są ściągane przez podo
bieństwo skłonności. Rzet·z oczywista, i:: mogą 
to być duchy ;;arówno dobre, jak i ;;/e. Zie duchy 
będą się starały, pr:y pomocy naszego ciała, ;;a
dowolić swe poziome skłonności. 

BAPCHOMET- symbol potęgi zlej, c_c_ony ja
koby pr=e= templariuszy. 

BAZYLISZEK- zwierzę legendarne, posiadające 
właściwość zabijania w;;rokiem. Uwa•ano go c-ęsto, 
za inkarnację diabla » średniowieczu i opisywano 
s::c=ególowo, mimo iż nik go na oczy nie widział. 

Ponielraż, miał hJ c : po1i ier... lrowności, nieco po
dobny do c:arnego koguta -ptaki te, szczególniej 
na sta„ość, Ulrażano za wielkich czarowników i czę
stokroć, w razie oskarże11 o pokrewie11stwo = ba=y
li zkiem, palono na stosie jak np. w Bazylei w 1073 r. 

BOR UT A - nazwa diabla w gwar:e ludowej pol
skiej. Próc: tego c:art c;;ęsto jeszc:e występował 
Jako: Tur. Rokicki, Rogaliński, Rokita etc. 

BELZEBUB- bożek - bałwan syryjski, z któ~ego 
u· .fredniowieczu uczyniono demona. 



BELPHAGOR-inny bożek-z którego chr=eści
janie uczynili mieszkańca piekieł. 

BESTIA APOKALIPTYCZNA -jeden z potwo
rów apokaliptycznych, oznaczających ezoterycznie. 
wyłanianie się zła. 

CATOPLEBAS -jeden ze smoków piekielnych, 
wedle określenia demonologów, zabijających nieo
strożnych, którzy go wywołali, wzrokiem. Biada te
mu, co podczas ewokacji znajdzie się poza kołem -
jeśli przybędzie Catop/ebas - żyw nie ujdzie! 
CZARNA MSZA - straszliwy, krwawy rytuał niż
szej magii, polegający na przyniesieniu szatanoK'i 
krwawej, przeważnie ludzkiej ofwry. Czarne msze są 
parodią świętokradczą mszy katolickich i jeśli pod
czas nich nie dzieją się krwawe sceny - zamieniają 
się one w seksualne orgie. 
CZARTOWSKIE PRAWO - postanowienia, spec
jalne prawa, częstokroć kodeksy - wydawane dla 
walki : c:arownictwem. 
CZA.RN Y PAN - w gwar=e ludowej polskiej- dia
beł, czart. 
DEMONY- wedle ogólnego pojęcia - duchy zie. 
Niektórzy demonolodzy np. Jan Wierus w swej 
„Pseudomonarchia demonum", dają ich ścisłą 
klasyfikację i tuierdzą. że podlegają oni, jako swemu 
zwierzchnikowi, Lucyferowi, władcy piekieł. Okul
ty_m, oczywiście, nie u:nający piekła w pojęciu sata
nistółł, ro=umie pod na:wą demona, ducha pozio
mego rzędu, starającego się napawać nieczystymi 
myślami, ludzi wchodzących z nim w kontakt, przy 
tych lub innych, operacjach magicznych. 

DIABEŁ- w pojęciu naiwno-potocznym. istota bę
dąca uosobieniem zła. Wedle okultyzmu jest to siła 
ogólna użyta przez wolę przewrotną. w celu pozio
mym i szkodliwym. Mag. posługujący się falami 
astralu, aby czynić krzywdy innym posługuje się 
diabłem. 

FARFADET (od łacińskiego fadus,fada) - rodzaj 
duchów złośliwych i psotliwych. 
INKUB-demon złośliwy, przybierający na siebie 
postać mężczyzny, celem płciowego obcowania z ko-

bietą. Gdy demon przybiera postać kobiety dla de
prawowania mężów - zwie się succubem. 

KOSZULA NIEODZOWNA - nazywana przez 
niemieckich demonologów „nothemd", mia/a zabez
pieczać. w nią ubranych, od ran zarówno broni siecz
nej, jak palnej a również dopomagać kobietom.pod
czas porodów. 
Koszulę taką tkały dziewice, z wełny białej, pr=y 
blaskach księżyca, :aś później wyhaftowywano z przo
du „straszliwy wizerunek szatana". 

KREW- w c=arnej magii krwi pr:ypisywane jest 
olbr:ymie :nac=enie i stąd lłiele sat ani I) czn; eh ry
tualóu lrymaga krwau•ej ofiary. Jest to bezw=ględnie 
:ab} tek starych pogańskich czasów, kiedy wier:ono, 
:.e świeże opary krwi pr::yciągają duchy i dają im 
mo:no.fr~ materializacji oraz, że bogowie żądają ofiary 
:=ycia. ab; dau al' odpowied=i lud-iom. 

NIETOPERZ - ulubiony towar::ys.: czarownic, po
CZJ tywany pr:e:: demonologów :a potwora o u laści
wościach diabelskich. 

STYGMATY c„artmiskie -pewne znaki, po któ
rycl1 nieomylnie demonolodzy rozpo::nawali, że dany 
osobnik utr::ymuje stosunki z diabłem. Do podobnych ' 
st)gmatów należały różne plamy na ciele, skazy 
oczu. również takie znaki: nieczułość na ból, np. 
przypiekanie żelazem, brak /ez podczas tortury, nie
tonięcie w wodzie etc. 



Grozę tego ciasnego i ciemnego więzienia powięks=a 
jes=c=e panując}' w nim pr=eraźliwy smród. Powiada
jq że ws:ystkie brudy świata, ws=ystkie odpadki i nie
czystości świata spłyną do tej ciemnicy jak do olbrzy
miej śmierd:ącej kloaki, gdy straszliwa pożoga dnia 
ostatecznego oczyści świat. RóMTlież siarka, płonąca 
tam w tak niesłychanych ilościach, napełnia cale pie
kło nie:nośnym smrodem; a przy tym ciała potę
pieńców również zieją takim fetorem. taką zarazą, 
że jak powiada święty Bonawentura.jedno takie ciało 
wystarczy/oby dla zakażenia całego świata. Nawet 
na tym naszym świecie powietrze. ów czyst.y żywioł. 
staje się ciężkie i niezdat do oddychania, jeśli znaj
duje się pr:ez długi czas w niewietrzonym pomiesz
czeniu. Rozważcie tedy, jak dalece zepsute jest po
wietrze w piekle. Wyobraźcie sobie ziejqcego =adu
chem, gnijącego trupa, który niszczejąc i rozkładając 
się leży w grobie jak galaretowata, śluzowata, psu
jąca się papka. Wyobraźcie sobie, że taki trup staje 
się pastwą płomieni, że pożera go ogień spalającej się 
siarki i że trup ten wydaje gęste, duszące opary roz
kładu, przyprawiające o mdłości i wymioty. A potem 
wyobraźcie sobie ten obrzydliwy smród, uwielokrot
niony jeszcze miliony milionów razy przez niezliczone 
miliony cuchnącego ścierwa stłoczonego w pełnym 
wyziewów mroku niby olbrzymi ropiejący wrzód. 
Wyobraźcie sobie to wszystko, a będziecie mieli słabe 
pojęcie o okropnym smrodzie panującym w piekle. 

JAMES JOYCE 
„ Pomet artvstv z czasów młodości" 
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