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Zdaniem 
., W 1977 roku kapłani, pełniący funkcje 

g-zorcyst.ów, na ez wanie swych biSkupów, 
zebrali się i wybrali 63-letniego księdza Ber
narda Lambeya na przewodn iczącego swego 
stowarzyszenia Od tamteJ chwili co roku od
bywa się dwudniowa , esja gromadząca paru
dziesięciu egzorcystów . Jak wyjaśnia ksiądz 

Bernard: , Działania z.arnoksięskie są wyraź

ni umiejscow ione geografi znie, ale rozkładają 
się bardzo nierównomiernie. T , w Aut un , 
mam co rel'.rn ledwo parę rzypadków . N'e wię

cej zajęcia ma mój s tary przyjadel w Lille. 
Natomiast egzorcysta pary ki ma pełne ręce 

roboty Tn ba się do niego zama · ać na mie
'>ią c: z góry". 

Od czasu telewizy jnego programu, p · więco-

nego egzorcyzmom, ks. ernard Lambey miał 

m n6 two listów i !.elefonó v. „Czeg to ludzie 
nie wymyślą. Któregoś wieczora zadzwoniła do 
mnie ewna pani z centralnej Francj i : „Pr zę 

księdza o potkanie. Przeczy tałam, ż ksiądz 

ma bardzo jasne oczy . Muszę je zobaczyć, to 

mn ie uleczy" . parę dni pó~niej inny znów 
telefon i jakaś in11a pani m 'wi mi: „Żyję zczę

śli v ie z mężem, al e m am k chanka, też żona

tego, który ch c:e m nie porzucić . Co mam robić, 
.łby go z.atrzvmać ?" L udzie wyobrażają . obie, 
że m amy jakąś magiczną moc . Trzeba ie wy
słuchi \\"ać. Przyczyny ich nie ·koju bywaj ą 

blał e, ale niepokó j jest bardzo r ealny. Wyjaś

niamy im wówczas, że v imię kośc ioła , zgodnie 
z jego zaleceniami, staramy się nieść ukojenie. 
„We ";spaniałym pałacu biskupim, którego 
XVll I-wieczna fasa da przylega do muróv ... · ~ 
mańskich z I wieku, w ikar iusz generalny wyj-
. u je ze swego amerykańskiego biu rka b laszaną 

pu ·zkę, pełmą kopert : „To sam e pióra! P rzy
s ła ło mi je mnóstwo t elewidzów, twierdząc, że 

te pióra mają n a nich fatalne działanie! Pewien 
inżynier uitel fonował do mnie, że on i jego 
żona ni mogą zmróżyć oka. Chcieli koniecznie 
przysł a ć mi pierze ze swoich poduszek. Ch ba 
go przekonałem, aby dał spokój" . 

Ksiądz Lambey zOS'tał egzorcystą przez przy
pade:k. Po studiach prawa kanonicznego na 
G regoriianum R zymie był najpier w sekr e ta
rzem biSkupa , a potem patronował nauczaniu 
relig ii. Pewnego dnia \ 1955 roku ksiądz bi-

egzorcysty 
sh.-up Lebrun poleci ł m u zająć się przypadkiem 
czar6w. „WeZ\ 'al nm i • bo stano isko egzor
C\"Sty nie było obsadzone; najle-psz · dowód, 
z \.\. tamtych czasach cz ry nie były w mo
dzie; bi ·;:.up z ał milie jako człowieka ostroż-

ego. Spraw byla klasyczna .: bardzo katolicka 
r _.dzina - syn był w seminarium duchownym, 
jed a ._ córek ,v s ląpiła do klasztoru - żyła 

w niepokoju , nękana jaki iś dzhvnymi hała-

ami. W czasie mojej pierwszej wizyty odmó
dłem po łacinie modlitwy z małych egzor

c:yzmów . Potem powtórzyłem odwiedzin '· Od 
mówiliśmy z dziesięć razy różaniec . Uspokoiłem 

ich . Wszyst'k wróciło do nonny . i e uwalniam 
ludzi od demona. Uwa lniam ich od strachu". 

!V przeciw ieństwie d o niak tórych swych kon 
Lratów, ksiądz Lambe nie kwapi się z szuka
:icm vszędzi sprawek di helskie : „Pochodzę 
_ J ur i w m oich stronach nigdy nie słyszałem 

cza rach . W diecezji Autun , w Bresse, k tóra 
graniczy z J uTą, nie mieliśmy żadn 'Ch takich 
nistori i. .. Ale w miarę posuwania się ku cen
l1·um F rancji, za rzeki Saone, Allier i Loarę, 
c raz z ściej się z tym spoty · . Nie ma co żar
tować. Czyżby mieszkańcy Bour bonnais byli 

0 0, szymi chrześcij anami niż ich sąsiedzi z Ju
rv? To bzdura. Należałoby d ojść do wniosku, 
że diabeł upodobał sobie dolinę rzeki All ier. 
Moim zdaniem wyjaśnienie ł ączy ię z sytuacją 
ku] t urową. „Czary" w y tęp u ją tam , gdzie lu
dzi e, wobec powtarzających się trudności, go
tow i . ą szukać przyczyn nierac jonalnych, nad
przyrodzonych ... W moim przekonaniu ka żde 

zjawi ko ma swoje na turalne wytłumaczenie. 

Gdy złowiek 1n urtowany lękiem w h odzi na 
podwórz , p ies pilnujący domu , czuje to i ata
k u je teg człowieka. Zaś pozostaje w swej bu 
dzie, g y przybysz jest spokojny. P odobnie 
dzieje się w stajni zy w chl w ni. Człowiek, 

I tóry są zi , że na niego rzucono uroki, że ktoś 
m u źle życ.zy - musi wydziela ć j akieś fale, 
które wytrącają zwierzęta z ró nowagi . I to 
człowieka trzeba uspokoić. Powtarzam raz je 
szc:ze, nie przepędzam demona , przepędzam 

s ~ rach ". 

Al.e dziś „rz can ie urok ów" i temu podobne 
dzi a ła111ia spotykamy nie ty lk o na wsi, to zja 
wisko wyst puje w e wszys tkich kr gach s po--



lecznych . Bardzo często łączy się z tym, co jest 
dC7:1.l '-\ ane ~ako porażka : na przykład w jakiejś 

rod.~; ie lud zie umieraj ą jeden po drugim; rze
mieślnik parę razy bankrutu je; stud ·nt oble\ a 
t' t:;z· min· . Ofiary zaczynają powoli szukać po
vodów - ~ eh klęsk i wm awiaj<1 sobie, że k tos 
n nich n. u c.ił urok. Jak opowiada ksiądz 

Le !-:-il:ey .. Ci ludzie przychodzą do mnie i m ó
.n ą: „?ro~Lę nas wyzwolić od demona'' . ,.Mam 
_cz L;e j a ~· by '-:1 os rzucił na mnie urok'' . W y-
1asn1an ir.l że nie mam mocy odczyniania 

rokó,\·, dodając , że dzięki sprawowanej przeze 
m, ie posłudze mogę im prz:-,;-wrócić spokój. 
Cz 1.an1 \\raz z nimi psalmy - a miai10,..,·icie 
12 i 16. l to podnosi ich na duchu . Rzadko zda
:zalo mi "ię spo.:kać „nawiedzonych' ' albo „wi
<cjonerl. ,, ·. Zdarza się to niekiedy l-. betom po 
rz. <lziest.ce. które uś-... iadamiają sobie swą 

samol11ość ... Nigdy nie widziałem opętanego 

i n ie odwoływałem się d \vie lkich egz rcyz
mów. Ongiś rozpoznawano opętanego po trzech 
znakach mó 'H nieznanym sobie j ęzykiem ; na
gle przejawiał niebywaLJ siłę · dysponował wie
dzą i na ema prz..eszlości lub przyszłości, co m u 
. :ę przedtem nie zdarzało ... Dziś odkrycia na-
1k w oc:romnie podważają wagę tych zna

':ów'·. l lO\'.~'.'.Jl bez ogródek, Kościół ·vvdawal 

w rc;t:e władzy mnó"l\\'O n ·ewinnych. Al to nic 
no . e;io 

.l'" iemniLj -.-.- ielu ludzi n adal wierzy w czary 
L .ro' niko\ Cal~ µr oblem polega na tym, 

o •· w1e.:zicc, jak „c •. arownik' przy pomoc) 
g · ~· c:•w, brzędów. działań może wpływac na 
los ofiary. Krótko mówiąc, jak dochodzi do 
., fH <:.ejściu '. Ja· ma1u.:zr e sean e moga napraw

i ę 1 o zić złe. Jak po\viada egwrcysta: „ Tu mo-
l ziałat: sily dia bclskie. Demon, Mroczna 

~k , :·.rkorzystujc ·,il:'nawiść , żąd:zę zla, która 
pr epełnia niektórt serc.-a - I oddaje się na 
1s gi ta.ut:h ludzi. Nie twierdzę na pewno, że 
c.' jest, ale ta'k być może'. 

Wiara księdza Bernarda Lambeya na temat 
cliab~a nie jest zdecydowana: „Jak to wy j aś
r~ ·, że Bog jest n ieskończenie dobry, a m imo 
•o ;_ tnieje zlo? ... iewąt li wie coś je powoduj , 
µoza wrodzoną człowiekowi predyspozycją do 
zła i g rzechem pierworodnym. Siła kusicielska. 
Stąd chyba zrodziła się wiara w diabła . Kościół 

sądzi, iż może kied ·ś da się wyjaśnić , że dia
bla „st\ orzono•·, aby znaleźć odpowiedż na ten 
1iepokojący problem zła . Stąd ostrożność Koś

cioła v. tych sprawach, stąd Kościół waha się, 

l''ZY uznać istnienie diabła za dogmat". 
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