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Strzeżmy się zawsze gwałtów, do których prowadzi fana
tyzm. Spróbujcie pozostawić swobodę tej bestii, przestańcie 
obcinać jej pazury i wyłamywać kły, niech zamilknie rozum, 
tak często nękany prześladowaniami, a ujrzycie na własne 

oc:zy te same okropności, które działy się w minionych 
stuleciach. Zaródź tego chwastu pozostała: jeśli jej nie zdep
czecie, rozpleni się na całej ziemi. 

Wolter, Traktat o tolerancji 



Hieronymus Bosch. „Łódź glupców". Fragment 



SUMIENIE, WINA, PRZETRWANIE: 

T e a t r 

ARTURA MILLERA 

„Chodz i o to, czy pisarz odwołuje się w ostatecznym sensie 
do losu cztowieka. C:y go wyjaśnia? Czy coś o nim mówi? Je
żeli nie, jego dzielo zostanie odrzucone i zapomniane". Takimi 
słowami określa rolę i funkcję pisarza Arthur Miller - rzecz
nik szarego człowieka, obserwator i kronikarz ludzkiej egzy
stencji, niestrudzony i cięty kryLyk społeczny. Daje on w dra
matach śv.;iadectwo swej \Niary w człowieka - konkretnego, 
okr ślonego pewnym etapem historii. Występując w obronie 
małych ludzi-robotników portowych, farmerów, komiwojaże
rów, drobnych przedsiębiorców-Millerowi obce S<l modne tea
tralne konwencje czy sztuczności panujące w drugiej polowie 
lat sześćdziesiątych. Uważał on, że byly to próby nieudane. 
„- Stalo się jasne, że te udziwnienia do niczego nie pro

wadza, że nic ciekawego ani nowego się nie wnosi, karząc lu
dziom siedzieć w kubłach na śmieci, stać na głowach, chodzić 
po scenie nago, mówić wulgarnym językiem. A rzecz w tym, 
&by najpierw znaleźć formę dla tego wszystkiego co składa 
s i ę jeśli już nie na pelne, spójne znaczenie, to przynajmniej 
na jego symboL Na tym polegało i winno polegać zadanie 
szlu!;: i dramatycznej . Prawdę tę przez długi czas deformowali 
ludzie żonglujący je.i spłyconymi formulkami. Chcieliśmy być 
za wszelką cenę modni. Obowi<izywal jednak pisarzy warunek 
-- wspor:1ina MILLER - że myśl przewodnia sztuki ma być 
tak uni'.vc-rsalna i zrozumiała, żeby przemówiła do ludzi z bar
dzo różnych środowsk". Sam pisał i pisze dla bardzo szerokiej 
publiczności. 

P ierwsza sztuka, która zyskała mu sławę, nosi tytuł „ALL 
MY SONS" („Synowie"). Miller podjął w niej problem praw
dy, moralności, przetrwania pokuty za winy. W komedii z 1972 
roku pt. .,THE CREATION OF THE WORLD AND OTHER 
BUSINESS" („Stworzenie świata i inne sprawy") nadal zaj
muj e się tymi samymi problemami. To właśnie ta tematyka 
wiąże publiczność z Millerem. .i ego zaś z teatrem. Łatwo to 
zrozumieć, bo dojmu,j~,ce problemy winy, odpowiedzialności 
prawdy, moralności, wzglGdności pojęcia sukcesu i nietrwa
łości bytu nękają i obchodzą wszysl!<ich. Powiedzenie, że Mil
ler Jrzcmawia w imieniu całej ludzkości, brzmi .iak frazes, ale 
jes t w tym sporo prawdy. 

Sukces, walka o byt, codzienny kołowrót życia uchodzą za 
zbyt trywialne jako tworzywo dramatyczne, ale dla Millera 
trywialne nie są, 

- To nas zabija, a 1ci~c nie jest niewa.?ne - mówi on. Ale 

ZilJITlUJąC się c?dzlennością, Miller nie traci z oczu ogólnego 
rozwoju procesow i wydarzeń. Tłem jego szluk S<i więc takie 
sp:awy jak wielki kryzys gospodarczy w Ameryce lat Lrzy
d~iestych, druga wojna świalowa, klimat polityczny w Stanach 
Zjednoczonych na początku lat pięćdziesiątych. 

W swoich dramatach i artykulach żarliwie broni niezbywal
nego prawa człowieka_ do popierania każdej, choćby najmniej 
p~pularneJ sprawy, klora wydaje mu się słuszna. W przedmo
wie. do swojej adaptacji „Wroga ludu" Ibsena napisał, że głów
ną i.deą ~ramatu jest kwestia, czy w okresach kryzysu należy 
zav.:1~sza:, demokratyc:::ne gwarancje, chroniące polityczną 
mmeJszosc. W kategoriach jednostki sprowadza się to do 
k_westii, czy własne widzenie prawdy powinno budzić poczu
cie winy'. jeśli ogól to widzenie potępia, uważając je za kłam
stw? z piekła rodem. . Dla Millera jest to pytanie aktualne, 
takze w wypadku sztuki „THE CRUCIBLE" („Czarownice 
z Salem"), napisanej w 1953 roku, ponieważ „nie byco i nigdy 
czyba n!e bt:dzie spoleczeństwa zdolnego bez sprzeciwu tole
rować Jednostkę, która uparcie twierdzi, że ona jedna ma 
rację, a ogól się myli.". 

. Otw~r~oś.ć, z jaką głosi swoje przekonania bywa czasami 
mewlasc1w1e odczytywana. Dramat „Czarownice z Salem" 
ukazał się w momencie, kiedy toczył się ostry spór wokół 
d~ial~lności podkon;;isji Senatora Josepha McCarthy' ego, tro
piącej „wywrotowe elementy we władzach federalnych toteż 
tę sztukę uznano za tendencyjną wypowiedź. 
„- Myślałem wówczas, i z jeszcze większym przek onaniem 

myślę dzisiaj - stwierdzał Mliller - że jest to po prostu stu
dium procesów spolecznych, które wciąż jeszcze są alctua[ne''. 
Czytając jego sztuki często natrafiamy w tekście na taki~ 
słowa i pojęcia, jak prawda, wina, marzenie, przetrwanie, ho
nor, ideał. Ale żeby przetrwać człowiek gotów jest na vvszystko 

kłamie, oszukuje, nadużywa zaufania, zdradza przyjaciól. 
Mówi o tym Miller m.in, w „Czarownicach z Salem". 

Sztuki Millera to jakby kolejne rozdziały księgi obrazującej 
ułudę marzeń. Marzenia Millerowskich bohaterów gasną do
~iero w chwili śmierci. Tak kończą się marzenia komiwoja
zera Lomana, Proctora w „Czarownicach z Salem". Ale dopóki 
jest choćby iskierka nadziei - trwa walka o przetrwanie, ma
rzenia żyją. 

W. Hajduczenia 



PROCES W SALEM 

W tym sam ym czasie, gdy Massachusetts otrzymywała swój 
nowy status prawny, wstrząsnęła nią sprawa łowów na cza
rownice. Jest to jedna z najbardziej ponurych ka1·t okresu ko
lonialnego. Jeden z czołowych teologów bostońsk ich Cotton 
Mather, rozpętał falę histerii swymi kazaniami i piorunami 
poświęconymi diabłom, czarownicom 1 mnym zjawi kom 
z dziedziny demonologii. Owoce tej akcji szybko dojrzały. Sam 
Mather przyczynił się do stracenia kobiety oskarżonej w lti8S 
roku. W kilka lat później (1692 r.) kilkoro dzieci z Salem os
karżyło starszą służącą o czary, a sąd uznał ją winną tej :zlno
dni i skazał na karę śmierci. W ciągu roku stracono w SaLm 
i okolicy 29 osób, 150 wtrącono do więzienia, znacznie wi~ccj 
znajdowało się w stanic oskarżenia, a część n awet o karżonych 
przyznała się do tej „zbrodni". Przeciw M atherowi wy · tąpił 
pastor, który zaprzeczał istnieniu czarownictwa, lecz to uzna
no za dowód, że jc.;t on agentem diabła, po tawiono go przed 
sądem, skazano na śmierć i powieszono. Cotten Mather bronił 
sprawy w broszurze, którą nazwał „Cuda niewidzialnego świa
ta". Znalazł ~i~ dzielny kupiec bostoński Rober t Calef, który 
przeciw łowom czarownic, ostro atakując w nim Mathera, 
próbował stawić czoła burzy i napisał pamflet skierowany 
przeciw łowom czarownic, ostro atakując w nim Mathera. 
Gdy żaden z drukarzy w Bostonie nie ważył się przy jąć odeń 
zamówienia, wydrukował swą broszurę_ w Lond nie w 1700 r. 
i sprowadzi] jej egzemplarze do Nowej Anglii. Broszura nosiła 
więc tytuł „WIĘCEJ CUDOW NIEWIDZIALNEGO SWIATA" 
Mather doprowadził do publicznego spalenia w Kolegium Ilar
var<la skonfiskowanych egzemplarzy, lecz wszystkich nic ze.I>
lano wychwycić, a dzieło Calefa robiło swoje. Przyłączyli !>ię 
do niego inni świetlcjsi ludzie, w tym i członkowie kleru pu
rytai1skicgo. Histeria rozładowała się i poczęto trzeźwiej pa
tr7cć na te sprawy. Oponenci nic tyle negowali istnienie 
diabla, ile zaprzeczali winie ludzkich ofiar, k tóre on opętał. 

Od powiedzialni za te tragiczne ekscesy zaczęli bić się w pier
si. Wśród najgorliwszych sędziów znajdował si ę jed ,n z pro
minentów purytailskich, Samuel Sewall, znany ze swej walki 
z g.rzcsznymi rozrywkami w Bostonie, surowo baczący, by ob
serwowano sabat od zachodu słońca w sobotnią wigilię do nie
dzielnego zachodu. Obecnie Sewall publicznie wyznał swą 
winę w kościele, a odtąd jeden dzień w r oku spędzał na poku
cie, poszcząc i modląc się. Istotniejszy był ten skutek sprawy, 
że ortodoksyjna teokracja skompromitowała się i musiała d,1ć 
dostęp nowym prądom większej tolerancji, prądom, które 
wnosił powszechny duch epoki - O~wiecenie". 

z pracy: Henryk Katz „Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki" 



„MŁOT NA CZAROWNICE" 
Henryka Kramera i Jakuba Sprengera 

STRASBURG 1487 

„„Istnieją pewne duchy nieczyste (demony), opisane przez 
teologóiJJ, które nie są plugawe i sprzeczne z naturą, ja/co że 
jest w nim jakiś naturalny plamień, sprowadzający je z drogi 
rozumu przez pożądliwość i zuchwałą wyobraźnię. Trzeba ież 
umieć rozpoznać ich grzechy wobec ducha, to jest pychę, zaz
drość i gniew. 
Są to zatem nieprzyjaciele rodzaju ludzkiego, niezwyk7.e 

sprytni, chociaż niezręczni w prowadzeniu rozmowy, pomys
lowi w knuciu intryg, gorliwi w wyrządzaniu szkody, wymyś
lający coraz to nowe oszustwa. (Demony te) niszczą sumienie, 
osłabiają wolę, wodzą na manowce człowieka, kiedy nie śpi, 
i zakłócają jego sny. Przynoszą choroby, ściągają burze, przy
bierają postać świetlistych aniołów, a zawsze towarzyszy im 
pieklo, przy pomocy czarnoksiężników przywłaszczają sobie 
cześć boską, powołują do życia magiczne sztuki, chcą podpo
rządkować sobie uczciwych ludzi, a wybranych przez siebie 
napastują, by sklonić ich do wyprawiania praktyk magicznych, 
bez ustanku żyją pokusą doprowadzenia człowieka do 
upadku(.„). 

( ... ) (Przypatrzmy się zatem) jak wykryć kobiety zajmujące 
się guslami i urokami. Trzeba pamiętać ... że trzy szczególne 
występki królują w przewrotnych kobietach, to jest nieuczci
wość, ambicja, a przede wszystkim rozwiązłość. A zatem ucie
kają się one, spośród wszystkich uroków i gusel, do tych, które 
łączą się z występkami, jakim się oddają. Z wymienionych 
trzech występków góruje nad innymi ten ostatni, ponieważ 
jest nienasycony. A między rozwięzlymi kobietami najbardzej 
zepsutei są te, którymi rządzi ambicja, ponieważ, by zaspokoić 
swoje zwyrodniale żądze, jeszcze bardziej rozpalają się na
miętnością, stając się cudzołożnicami, nierządnicami, nałożni
cami możnych tego świata; ponadto skażają różnymi czarami 
akt miłosny i poczęcie przy użyciu siedmiorakich uroków, jak 
poucza bulla (INNOCENTEGO VIII, GRUDZIEŃ 1484). 

Pierwszy urok polega na skierowaniu umyslu mężczyzny w 
stronę miłości sprzecznej z naturalnym porządkiem. Drugi -
- na odebraniu zdolności poczęcia. Trzeci - na pozbawieniu 
mężczyzny czlonka przeznaczonego do aktu miłosnego. <;:zwar
ty urok polega na nadawaniu mężczyznom za pomocą niesa
mowitych praktyk postaci zwierzęcej. Piąty - na zniszczeniu 
zdolności poczęcia u kobiety. Szósty - na wywalaniu poro
nienia. Siódmy - na składaniu demonom ofiar z dzieci, zwie
rząt i owoców ziemi„. Toteż malżefistwo winno być dziełem 
Bożym, wedle Jego praw, aby zniweczyć dzielo szatana„." 

6 LUTEGO ROKU 1481 NA CAMPO DE TABLADA SPA
LONO S ZES CIORO LUDZI, KOBIET I MĘŻCZYZN, BYŁO 
TO P IERWSZE AUTO DE FE TRYBUNALU INKWiZYCJI1. 

Z archiwów Centrali w Sewilli 

Grzegorz IX wydal bullę zezwalającą ekskomunikować każ
dego wroga wiary, a ciężar pracy pozwolił podjąć naszemu 
zgro?1adz~niu (dominikan)2

• Przygotowania trwa~y długo, 
bracia. Pierwszy trybunał inkwizycji hiszpań~kiej powołano 

w Lerynie anno Domini 1233, trzy la ta później także Grzegorz 
wprowadził inkwizytorów do królewstwa K a tylli, a w roku 
1238 do królew twa Nawa ·ry. Generalna kapituła naszego za
konu pracowała pilnie i cicho nad prawami dla inkwizycji 
w. K~stylii i Portugalii, w W alencji, Katalonii, Neapolu, a pro
wmc1ał n aszego zgrom adzenia był już wtedy, od 1301 roku, 
nazywany Generalnym Inkwizytorem( ... ). Mieliśmy wtedy dwu 
genera~nych inkwizytorów uzależnionych od królów otaczają
cych _się Ma1;1rami i Żydami, mędrcami z Italii, K onstantyno
pola i Afryki! Potem dobry rok 1478, gdy Rzym zezwolił Iza
beli na dwóch albo trzech ojców inkwizytorów, potem był rok 
1480, gdyśmy osiedli w Sewilli „v Trianie. A 2 stycznia roku 
!481 wydaliśmy nasz pierwszy edykt określający ogóln ie na
sze zadanie ( ... ) 

Zdradą czystości wiary mogło być : 

1. ZN AJOMOSC MOWY ALBO PISMA ZYDOW I ARABÓW 
(ŁACINA I GREKA NASUW A.T.'\ PRZEROŻNE PODEJ
RZENIA, ZALEŻNIE OD P UNKTU W IDZENIA TRYBU
NAŁU); 

2. SPIEWANIE PIOSENEK M.AURClW ALBO ŻYDOW; 
3. UŻYCIE ODZIEŻY' NIEWLASCIWEJ HISZPANOWI; 
4. UŻYWANIE IMIENIA OJCA; 
5. POWSTRZYMYWANIE SIĘ OD P ICIA WINA; 
6. FARBOWANIE PAZNOKCI HENNĄ, KĄPIELE CIALA. 

MYCIE RĄK PRZED POSIŁKIEM· 
7. TRZYMANIE NOŻA OSTRZEM 'DO SIEBIE PODCZAS 

KROJENIA CHLEBA; 
8. NIEGODNE ZNAJOMOSCI, NIEOBECNO~C NA MSZY, 

UNIKANIE SPOWIEDZI, POSIADANIE ZAKAZANYCH 
KSIĄŻEK I RĘKOPISÓW, PAMFLETÓW NA INKWIZY
CJĘ I JEJ Sf,UGI, UNIKANIE UROCZYSTYCH AUTO 
DE FE LUB NIEOKAZYWANIE RADOSCI P ODCZAS 
WYKONYWANIA KAR OGNISTYCH. WRESZCIE D0 -
NOS ANONIMOWY O BRAK W ARY, O GRZECH U
KRYWANY. 

( ... ) Torguemada (powyżej jedna z możliwych jego wypowie -
dzi)3 i Centrala nie interesowali się czaram i ch yba, że Central:l 
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miała powód, by rzucić taki~ oskarż nie. Triana prowadziła 
wojnę polityczną, choć na przykład k ólowa h:abel· wo ałaby 
wiózicć Centralę walczącą tylKo o oczyszczenie wiary. P owa
żne procesy o czary u;:: tąpily dopier po sm1crci pierwszego 
szefa Centrali, ale można sądzić, że i one slanowily pretekst 
do prześladowań politycznych i w ytworzenia atmosfery stra
chu.( ... ) 
Mówić o f, natyzmie zefa Centrali byłoby błędem. Z kronik 

epoki i akt Supremy wyłania się organizacja przesiąknięta 
, racjonalnym" duchem, planująca na zimno wszystkie akcje. 
Również te mające na celu budzenie nienawi '·ci do skazanych 
na prześlado 1anie. Dodatkowo Centrala włącza do tych akcji 
praktyczne problemy króla i lu-ół wej: naczelną ideą jest 
umocnienie władzy , w której Suprema chce mieć giówny 
dział , kontrolę nad każdym poddanym i wszelką opozycją 

szeroko planowane konfiska ty dóbr. 
O obny problem to sam Torguemada . Jego sylwetkę du

chową i prawdziwe myśli można poznać wyłącznie badają<;> 
jego prace, zamiary i straszliwe osiągnięcia . Na tle owych 
osiągnięć i planów nie można przyjąć, że fray Tomasz był 
TYLKO FANATYKIEM". („.) 
Według dokumentów ocalonych, nie zniszczonych przez Sup
remę, i liczb przybliżonych - za czasów Torguemady spalono 
żywcem około 16220 osób; 6840 in effigie i uwięziono 100000. 
Ogółem różnymi karami objęto około 200000, nie licząc exo
dusu. Według obliczeń przybliżonych - od czasów Torgue
mady, od roku 1481, do o tatni cgo auto de fe w roku 1808, za 
cza ów Karola IV, spalono żywcem prawdopodobnie 35000 
osób około 19000 in effigie i wtrącono do więzień 300000 osób. 
Musimy dodać t u liczbę około 1000000 mananos (żydów) wy
pędzonych z Hi zpanii i przygotoway za jego życia plan wy
pędzenia do 1000000 morysków (Maurów), zrealizowany przez 
Dezę i Cisner o a. Liczb samobójstw czy morderstw popełnio
nych w więzieniach Centrali nigdy nie została ujawniona. Po
dobnie nie znamy liczby zmarłych podczas tortur. 

Wszy tkie cytaty pochodzą z pracy Jerzego Cepika ,,Torgue
mada. Opowieść o W ielkim Inkwizytorze Hiszpanii". 
1. auto-da-fe - w języku portugalskim, w hiszpańskim 

- au to de fe , od łacińskiego actus fid i , akt wiary. 
2. i 3. przypisy red. program u. 

J ' 

Hieronymus Bosch. Tryptyk. „Ogrodu Rozkoszy Ziemskich. 
Muzyczne pieklo". Fragment 



Świade.ctwa przeciw nietolerancii 

„Gdyby użyto gwałtu dla obrony wiary, biskupi przeciwsta
wiliby się temu." (Swięty Hilary, księga I) 

„To niecna herezja, gdy się chce suą, razami, więzieniem 

przyciągnąć tych, których nie zdołano przekonać za pomocą 

rozum.u". ( Swięty Atanazy, księga I.) 

„Czy będziemy prześladować tych, których Bóg toleruje?" -
- mówił święty Augustyn, zanim spór z donatystami nie 
uczynił go zbytnio surowym. 
„Nie domagamy się wykorzenienia błędów gwałtem." (Oracja 
kleru francuskiego do Ludwika XIII). 
„Zawsze potępialiśmy drogi surowości." (Zgromadzenie kleru, 
11 sierpniti 1560 roku). 
„Zachowajcie w pamięci, że choroby duszy nie leczą się wca
le przymusem i gwałtem." (Kardynał Le Camus, list pasterski 
z roku 1688). 
„Przyznajcie wszystkim tolerancję obywatelską". (Fenelon, 
arcybiskup Cambrai, list do księcia Burgundii). 

„PRlYJ.\'IUS WYZNAWANIA JAKIEJS RELIGII JEST OCZY
WISTYM DOWODEM, ZE DUCH, KTORY NIĄ WLADA, 
JEST DUCHEM WROGIM PRAWDZIE-" (Dirois, doktor Sor
bony, księga XI, rozdział IV." 

„Gwalt może stworzyć obludników. Nie przekonuje się nikogo 
gdy wszędzie rozbrzmiewają pogróżki." (Tillemont, HISTO
RIA KOŚCIOLA, tom VI.) 
„Wydawalo nam się rzeczą zgodną ze sprawiedliwością i zdro
wym rozumem kroczyć śladami dawnego Kościoła, który nie 
stosowal gwaltu, aby ustanowić i rozpowszechnić religię." 

(Remonstracja parlamentu paryskiego do Henryka II.) 

UOSWIADCZENIE UCZY NAS, ZE GWAI.T JEST RACZEJ 
ZDOLNY WZMOC NIŻ ULECZYC CHOROBĘ, KTORA MA 
SWE KORZENIE W DUCHU ITP." (De Thou, list dedykacyj
ny do Henryka IV.) 

„To barbarzyńska żarliwość, jeśli się chce religię wtłoczyć 
w serca, jak gdyby przekonanie mogło być skutkiem przy
musu." (Boulainvillier&i Pa11.stwo francuskie.) 

„z RĘLIGIĄ JES1' JAK Z MILOŚCIĄ. NAKAZ NIE MOŻE 
TU NICZEGO DOKONAC, PRZYMUS JESZCZE MNIEJ. NIE 
MA NIC BARDZIEJ NIEZA WISLEGO NIŻ KOCHAC I 
WIERZYC. 
(Amelot de la Hous!:iaic O Listach Kardynal,a d'Ossat.) 
„Jeżeli niebiosa kochały was na tyle, aby danym wam bylo 
ujrzeć prawdę, to wyświadczyly wam wielką laskę. Ale czyż 
dzieci, które dostają spadel;; po swoim ojc·u, mają nienawidzić 
tych, którzy spadku nie dosiali?" (O DUCHU PRAW, księga 
XXV.) 

Można by spisać olbrzymią księgę złożoną z podobnych us
tępów. Wszystkie nasze historie, oracje, kazania, dzieła trak
tujące o moralności, katechizmy tchną dziś duchem i nauką 
świętego obowiązku pobłażliwości. Przez jakąż fatalność, przez 
jakąż płochliwość mamy w naszym postępowaniu zaprzeczać 
teorii, którą obwieszczamy co dzień? Jeśli nasze postępki prze
czą naszej moralności, to dlatego, że spodziewamy się jakiejś 
korzyści czyniąc odwrotnie, niż nauczamy. Ale napewno nie 
ma żadnego pożytku, gdy prześladujemy ludzi odmiennego 
niż my zdania i narażamy się na ich niena\viść. Jest więc, raz 
jeszcze powtarzam, niedorzeczność w nietolerancji. Wszelako 
- powie nam ktoś - ci, którzy mają interes w kn~powaniu 
sumień, nie grzeszą bynajmniej niedorzecznością. 

Wolt.er, Traktat o t-0lcrancji 



Dziwaczne przyczyny nietolerancji 

Przypuśćmy, że klo~ opowiada o tym wszystkim jakiemuś 
Chińczykowi czy Hindusowi, obdauonemu zdrowym rozsąd
kiem, i że on ma cierpliwość wszystk iego do kof1ca wysłuchać. 
Przypuśćmi, że chce dowiedzieć się, dlaczego tyle było prze
śladowań w Europie, dlaczego le nienawiści tak zakorzenione 
wciąż jeszcze wybuchają, skąd wzięło się tyle klątw wzajem
nych, tyle listów pasterskich, które nic są niczym innym, jak 
pełnymi oszczerstw paszkwilami, tyle nakazów uwięzienia, 
które za Ludwika XIV zaludniły więzienia i pustynie. Trzeba 
mu będzie odpowiedzieć na te pytania. Powiemy mu zatem 
rumieniąc się: 
„Jedni wierzą w laskę dostateczną, inni w laskę skutec:tną. 
W Awinionie mówią, że Chrystus umarł za nas wszystk~ch, 
a na jednym z przedmieść Paryża, że tylko za większość ludzi. 
Tam utrzymują, że małżeństwo to znak widzialny rzeczy nie
widzialnej, tu twierdzą, że nie ma nic niewidzialnego w tym 
związku. W niektórych miastach pozory widzialne materii 
mogą istnieć, mimo, że materia widzialna nie istnieje, i jed
no ciało może znajdować się naraz w tysiącu różnych nueJsC; 
w innych miastach zaś uważają, że materia jest przenikliwa 
na domiar wszystkiego znajdują się w tych miastach wielkie 
gmachy, w których wyklada się jedną rzecz, i inne gmachy, 
w których trzeba wierzyć w coś zupełnie przeciwnego. Od
mienne też są sposoby argumentowania, zależnie od tego, czy 
nosi się suknię białą, szarą czy czarną, albo zależnie od tego, 
czy przybranym się jest w płaszcz lub ornat. Takie są wlaśmc 
powody tej obopólnej nietolerancji, która obraca w śmiertel
nych wrogów poddanych tego samego palistwa, i na skutek 
j:..kiegoś niewytłumaczalnego pomieszania umysłów pozwala 
się istnieć tym zarodkom niezgody". . 

Na pewno Hindus czy Chińczyk nic pojmie, ze przez tyle 
wicków można było prześlado,vać się nawzajem i mordować 
dla takich przyczyn. Zrazu pomyśli, że owa okrutna zawzię
tość może mieć źródło tylko w calkO\vicie przeciwstawnych 
zasadach moralności. Będzie bardzo zdziwiony, gdy mu po
wiemy, że wszyscy mamy tę samą moralność, tę która od 
wieków głosi się w Chinach i Indiach, tę, która rządzi wszy
stkimi narodami. Jakże będzie musiał nas żałować i gardzić 
nami widząc, że owa moralność, jednakowa i wieczna, nie po
trafiła nas połączyć i złagodzić naszych obyczajów i że subtel
ności scholastyczne uczyniły potworami tych, którzy byliby 
braćmi. gdyby po prostu byli przywiązani jedynie do tej mo
ralności. 

Wolter, Traktat o tolerancji 

Zdanie m egzorcysty 

W 1977 roku kapłani pełniący funkcję egzorcyslów, na wez
wanie swych biskupów, zebrali się i wybrali 63-letniego księ
dza Bernarda Lambeya na przewodniczącego swego stowarzy
szenia. Od tamtej chwili co roku odbywa się dwudniowa sesja 
gromndząc;::i parudziesięciu egzorcystów . .Jak wyjaśn i a ksiądz 
Bernard „Działania czarnosięskie są wyraźnie umiejscowione 
geograficznie, ale rozkladają się bardzo nierównomiernie. Tu. 
w Autun, mam co roku leclwo parę przypadków. Nie 1uięcej 
zajęcia ma mój stary przyjaciel w Lille. Natomiast egzorcysta 
paryski ma pelne ręce roboty. Trze ba się do niego .zamawiać 
na miesiąc z góry." 

Od cza~u telewizyjnego prog 'amu, posw1ęconego egzorcyz
mom, ks. Bernard Lambey miał mnóstwo lislów i tcll'fonów. 
„Czego to ludzie nie wymyślą. Któregoś wieczora zadzwoniła 
do mnie pewna pani z centralnej Franc_ji: „Proszę księdza o 
spotkanie. Prz'c.zytalam, że ksiądz ma bard.za jasne oczy. 
Muszę je zobaczyć, to mnie uleczy". W parę dni później inny 
znów telefon i ,jakaś inna pani mówi mi: „2yję szczęśliwie 
2 mężem, ale mam kochanka, też żonatego, który chce mnie 
porzucić. Co mam robić, aby go zatrzyma?" Ludzie wyobra
Ż8ją sobie, że mamy .iak~\Ś magiczną moc. Trzeba ich wysłuchi
wać. Przyczyny ich niepokoj u bywają błahe, ale niepokój jest 
bardzo realny . Wyjaśniamy im wówczas, że w imię kościoła, 
zgodni z jego zaleceniami, staramy sią nieść ukojenie. „ We 
wspaniałym palacu biskupim, którego XVIII-wieczna fasada 
przylega do murów rommiskich ::: I wieku, wikariusz .gene
ralny wyjmuje ze swego amerykańskiego biurka blaszaną 
puszl~ę pelną kopert: „To same pióra! Przyslalo mi je mnós
two telewidzów, twierd2ąc, że te pióra mają na nich fatalne 
dzialanie ! Pewien in~.t1nier zatelefon owal do mnie , że on i jego 
żona nie mogą ::mruiyć olea. Chci eli koniecznie przysłać m·i 
pierze ze swoich poduszek. Chyba go przelconałem, aby dal 
spokój''. 

Ksiądz Lambey zostal E-'gzo rcystą przez przypadek. Po stu
diach prawa kanonicznego na Gregorianum w Rzymie był 
najpierw sekretar7.em biskupa. a potem patronował nauczaniu 
religii. Pewnego dnia \V 1955 roku ksiądz biskup Lebrun po
lecił mu zająć się przypadkiem czarów. „Wezwał mnie, bo sta
nowisko egzorcysty nie było obsadzone; na jlepszy dowód, że 
v: tamtych czasach czary nie były w modzie; biskup znał 
mnie jako człowieka ostrożnego. Sprawa by la klasyczna: bar
dzo katolicka rodzina - syn był w seminarium duchownym, 
icdna z córek wstąpiła do klasztoru - żyła w niepokoju, nę
kana jakimiś dziwnymi hałasami. W · czasie mojej pierwszej 
v"izyty odmówiłem po łacinie modlitwy z małych .-egzorcy.:: 
zmów. Potem powtórzyłem odwiedziny: Odmówiliśmy z dzie-



si~ razy róianiec. Uspokoiłem ieh. Wszystko wróciło do nor
my. „N ie u w a I n i am 1 ud z i od d em o n a. U w a I
n i am ich strach u". W przeciwieństwie do niektó
rych swych konfratów ksiądz Lambey nie kwapi się z szuka
niem wszędzie sprawek diabelskich: „Pochodzę z Jury i w 
moich stronach nigdy nie slyszalem o czarach. W diecezji Au
tv,n w Bresse która graniczy z Jurą nie mieliśmy żadnych ta
kich historii... Ale w miarę posuwania się ku centrum Francji 
za rzeki Saone, Aller i Loarę, coraz częściej się z tym spotyka. 
Nie ma co żartować. Czyżby mieszkańcy Bourbonais b?Jli gor
szymi chrze§cijanami niż ich sąsiedzi z Jury? To bzdura. Na
lcżaloby dojść do wniosku ,że diabel upodobał sobie dolinę 
rzeki Allter. Moim zdaniem wyjaśnienie lączy się z sytuacją 
kAflturową. „Czary" występują tam gdzie ludzie wobec pow
tarzających się trudności, gotowi są szukać przyczyn niera
cjonalnych, nadprzyrodzonych„. W moim przekonaniu każde 
zjawtsko ma swoje naturalne wytlumaczenie. Gdy czlowie'k 
nurtowany lękiem wchodzi na podwórze, pies pilnujący domu, 
czuje to i atakuje tego czlowieka. Zaś pozostaje w swej budzie 
gdy przybysz jest spokojny. Podobnie dzieje się w stajni czy 
chlewni. Czlowiek, który sądzi, że na niego rzucono uroki, że 
kto§ mu źle życzy - musi wydzielać jakieś fale, które wy
trącają zwierzęta z równowagi. I to czlowieka trzeba uspokoić. 
Powtarzam raz jeszcze, nie przepędzam demona, przepędzam 
strach". 

Ale dziś „rzucanie uroków" i temu podobne działania spo
tykamy nie tylko na wsi, to zjawisko występuje we wszyst
kich kręgach społecznych. Bardzo często łączy się z tym, co 
jest odczuwalne jako porażka: na przykład w jakiejś rodzinie 
ludzie umierają jeden po drugim; rzemieślnik kilka razy ban
krutuje; student oblewa egzaminy ... Ofiary zaczyna,ią powolt 
szukać powodów tych klęsk i wmawiają sobie, że ktoś na nich 
rzucił urok. Jak opowiada ksiądz Lambey: ,.Ci ludzie przy
chodzą do mnie i mówią: „Proszę nas wyzwolić od demona" . 
„Mara uczucie jakby ktoś rzucił na mnie urok". Wyjaśniam 
im, że nie mam mocy odczyniania uroków, dodając, że dzięki 
sprawowanej przeze mnie posłudze mogę im przywrócić sn0-
kój. Czytam wraz z nimi psalmy - a mianowicie 12 i 16 . I te 
podnosi ich na duchu . Rzadko zdarzało mi się spotkać „N a
wiedzonych" albo ,.wizionerów". Zdarza się to niekiedy k0-
bietom po trzydziestce. które uświadamiają sobie swą samot ... 
ność„. Nigdy nie widziałem opętanego i nie odwoływałem się 
do wielkich egzorcyzmów. Ongiś rozpoznawano opętanego po 
trzech znakach: mówił nieznanym sobie językiem; nagle prze
iawial niebywałą siłę, dysponował wiedzą i na temat przesz
łości lub przvszlości, co mu się przedtem nie zdarzało„ .. Dziś 
odkrycia naukowe owomnie podważają wagę tvch znaków" . 
Mówiąc bez ogródek, Kościół wydawał w ręce władzy mnós-
two niewinnych. Ale to nic nowego. 

Niemniej wielu ludzi nadal wierzy w czary i c.zarowników. 

Cały problem polega na t ym, aby wiedzieć, jak „czarownik" 
przy pomocy gestów, obrzędów, działań może wpływać na los 
ofiary. Krótko mówiąc , jak dochodzi do „przej ścia", jak ma
giczne seanse mogą naprawdę rodzić zło. Jak powiada egzor
cysta „Tu mogą działać siły diabelskie. Demon. Mroczna Moc, 
vvykorzysluje nienawiś ć , żądzę zła, która przepełnia niektóre 
serca - i oddaje się na uslugi takich ludzi. Nie twierdzę na
pewno, ż e tak J<' St, ale tak być może" . 

Wiara księcL:a Bernarda Lambeya na tem at diabła nie jest 
zdecydowana: „Jale to wyjaśnić, że Bóg jest nieskończenie 
dobry, a mimo to istnieje z lo? Niewątpliwe coś je powoduje, 
poza wrodzoną czlowiekowi predyspozycją do zla i grzechem 
pierworodnym. Sila lcusicielska. Stąd chyba zrodziła się wiara 
w diabla . Ko.friól sądzi, iż może kiedyś da się wyjaśnić, że 
diabla „stworzono", aby znaleźć odpowiedź na ten niepokojący 
problem zla. Stąd ostrożność Kościoła w tych sprawach, stąd 
Kościół w aha się, czy uznać istnienie diabla za dogmat". 

(Le Nouveł Obse1·vateur 22-28.11.1985) 
Claude-Francois Julien 
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