




Problem ladzkieco „opęłania„ wys&ęp-,wał wielokrotnie 
w liłerałune i w nłuce, ale byle ło naJcz4f ciej podykło· 
wane sensacyjn~ łemału, wzbadsaJ~sn „dreszczowe'" 
:zainteresowania i lltezyło się na ecól z powiencbownym JM>

trakłowaniem łemału tylko w kałecorii zjawiska, bez wni
kania w charakter i złożoność przyczyn - mam na mysli 
lnłrospeltcję psyellologiczno-inłelekłualną odtwarzanych 
wypadków i zdanea. 

Dla zrozumienia, ~ajmniej częściowego i nie wyczer
pująceco byoajmnillj powyższej problcmatyki. warto wyja
śnić kilka taktów z zakresu „demonologii". 

Prawdopodobnie POlllitdHnia o czary i inne zjawisb z łe

go typu niewyłlumacizalnych wydarzeń z dziedziny par&łN1'
chologii wyst~ zawsze i występaji\ do dsiaiaJ- Nie 
pomagaj~ tutaj żadne racjonalne wyłłumaezeaia ponieważ 

istnieJI\ lud:de dla ldórych, wszystko to, czego sobie sami nie 
potrafi!\ wyłlumaczyć - a niewiedza ludzka obejmuje bez
miar oceanu - jest zawsze necza podcjnaną i dziwną. 

a wii:c dla pewnego rodzaju psychik są ło sprawy „magicz-
ne'' .... 

llistoria Matki Joanny od Aniołów, je'Jt wydarzeniem 

steczku Loudun 1'"e 

I 
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.... „ ••. ~ w bm casie ucminne 
__ „, „. ....... isł. llelsił, Franaii. 

Jak iw*łlllit Waj ~ w elaede XI-XIX w. na 
.__. 1:9"1'F Zllelaodlllei _... w tnldlna qtl6w, samo-

9'11ów iłd. *· 35--M mDioaiw lucbl .-lldzanycb o llerezJe. 
-..,. i illae llDkbld aietloswolone pna kościół. 
lweilłeco rodaim "ltillllllH sabobona i oiemnoty, lt1'1a 

iredniowleana łmlwa - lnldU pł. "Młoł na czarownice" -
Wedle &eco ~ waelllle dewlaeje ps„cłlicme fn.._ 
11.isłeria) J1ak riwlliei przeJaWJ' btuała ps7chiczneco, kon&e
llłacji. elułnwapacii, osłell&ao,.jnoici. cbilllania 1101.iłycnle-

1• ltd„ ..,..,. -.nejawem A lllldpnyrodua7cb" i narusab' 
iwaesne „norm„ spoleane'" - Waelld nu pokory i śmia
łeść mJ'Ślenia sllOłecaieco. Pollącsneco. Ullkoweso esy Id 
uweł pspodamese - w:rhełr~ pedeJneaia, a ło z kolei 
JtOWedowale ~Die e ,.bnlaldy s dialllem". A Jejli de 

le1• •ocla1117 ··~ .... wolę i mkcaemnoś6 eskariyciełi; 

a ~- misi "' llmid7 - uweł mecko - więc: 
nie nie chroniło 11odr.jrzaneco o czary od oskarienia o kon-
takty z diabłei:u . warto zwTócić uwag~ że oskari:rciel nie 
mógł wycofać oskarienia, l>ltdi odwołać zeznań dla •wolnie
nia od pedejnea oskarion~co. N'lwet odwołanie zHDań nic 
uwalniało od oskarienia-. natomiast, odwołuJ=łCY swoje ze
znanie, bywał oskarżony o krzywoprzysię~two i czasami tak
ie o kontakty .z diabłem. który nakazyw;ił odwołać osll:ar
ienie. 

W tym błędnym kole, ktoś raz podej1'7.any o uprawianie 
czarów nie miał żadnych szans ratunku. 

Dla przykładu warto przytoczyć słynne „opętanie dziew
cął w Salem", jakie miało miejsce pod koniec XVII wieku 
koło Bosłonm (dzi.siaJ USA). W wyniku o!lkarieii grupki ro11-

bis~ryzowaaych kilkunasłolctnieb dziewczynek, stracono na 
nubienicacb kitkadziesiął kobiet i mężczyzn. Ta zabawa tak 
się 9lt0dobata crupce dzieci z Salem, ie bez najmniejszych 
wyrzutów sumienia oskarżały o ezary każdego, kto im się 

naraził! Wydanenia z Salem odbiły się szerokim ct•hem wc 
współczesnej litcratnrze. filmie i te:itrze. 
Zupełnie inny charakter miały wydarzenia w Loudun, 

i mimo zachowanych akt sądowych w archiwach miast.1, 
powyższe wydarzenia do dzisiejszego dnia intrygują filozo
fów, pisarzy, pra\\'nil<ów ... 

Jarosław Iwaszki.-wiez pisząc swoja „!Uatkę Joannę od 

Aniołów" w 1943 r; usadził powyższe wydarzenia na wschod
nich kresacb Polski. 
Opętanie l'fatki Joanny, jest u Iwaszkiewicza pretekstem 

do s woistc-j konfrontacji postaw p :;ychicznycb wobec losu 
i daremnych trudach ludzkiego uwznioślenia duchowego wo
bec „normalnych" kryteriów życia każdt"go człowieka. 

Powyisa: W7darzenia w prozie Jarosława Iwaszkiewicza 
nable~ wymiaru 1Herackie10 traktatu tilozofic:1ne10 -
o niemożności ladzkie10 porosumienia w ramacJt każdero 
decmał11- Dramałuqiezne 1p~oie losiw Matki Joanny 
i księda 8aryna, Jesł dramatem • ldór«'10 i&dnc z nich. 
nie ma uansy wyjjeia„. 

Oudzenie pnes lwassltiewicsa W1'danelli w Loadun 
w realiach JIOIKieb. wzbosacilo psycboloeicznie. dramatar
rieznie i łreśeiowo wspomniane wydarzenia, nadaJlłC im 
o wiele bardsieJ bamanisłyaa„ kn:łalł moralno-fllozoficm7. 
A 11rzez wnikliwi\ inłrospekcJę 1'S7'Cboloeiczlllł »owsłal swo
isty psychoanaliłyezn„ wizerunek opowieści. która w prozie 
Iwaszkiewicza urasła do •roblemu 11on&dczasowe10, dręc2l\
cero w jakimś momencie iyeia kudero z nas. 

Oczywlicie, w tej tak teatralnej powieści Jaą Jcsł ,,Małka 
Joanna od Anictłów" - tyła.Iowa bohaterka nie ,ie1ł kobiełit 

ulflaM~ dewiac~m P_!Hla.ICZD m w miane cbor obo-

w 6 wciiesneJ J!llwro9ie nie 
&i łak skom)llikowanycla i okrutnyclt wydarzeń z „czarow
nicami". Nicd1' do nu ale dotarła w ostrej formie średnio
wieczna inkwisycja (skasowana w Polsce przez sejmy w 156! 
i 1515 - w Rinpanii, Portugalii, Włoszech osh.łnie slldY 
illkwizyc7jne zostały zlikwidowane dopiero w połowie XIX 
wieu) Dlałego tei nie występowały w łak ostrej formie 
przypadki polowań na czarownite, heretyków itd. Według 
szacunko\\•ych danych w ciągu kilkuset lat istnienia „wiar~· 

w czarownice" na terenie dzisiejszej geograficznie Polski, 
zginęło nkdw!c (!) kilkanaście tysięcy ludzi. A i to więk-: 
szość stanowią przypadki, jakie miały miejsce na &erenie 
d11is icjszego Dolnego Sląska. 

Warto także dodać, że dzisiaj mimo o ileż wyższego po
ziomu wykształcenia, w dobie wysokich osiąrnięć wspoh 
czesnej wiedzy, psychologii i nowoczesnej psychiatrii - pro
cesy o czary słanowq dof( licz~ 1101ycję spraw sądowych 

na terl'nie Europy Zachodniej... Z tym, ie nie oskaril się 

nikogo o czary - ale odwrotnie. sit wypadki cywilnych pro
cesów o zniesławienie, pomówienie czy łei 119łwan, ie się 

uprawi• r.zary. Teg-o rodzaju przypadki miały miejsce 
w osłahiicll lab.eh we Francji, Belpj, Wloszecb. RFN. 
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