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"( ... ) Logika diabła jest precyzyjna i wyrafinowana. 

Głównym dowodem na istnienie diabła są ludzie, którzy 

w niego nie wierzą. Bo gdyby ich diabeł nie opętał. to by w 

diabła wierzyli. Tę diabelską logikę zobaczył Miller w 

pracach komisji do badania działalności 

antyamerykańskiej i pokazał ją na przykładzie polowania 

na czarownice w małej purytańskiej gminie z końca 

siedemnastego wieku w stanie Massachusetts. Logika 

diabła jest nieodparta. Jeżeli istnieje diabeł. istnieją 

i czarownice. Jeżeli znajdzie się jedną czarownicę, 

znajdzie się sto czarownic. Logika diabła polega na 

mnożeniu czarownic. Osoba oskarżona o czary może 

przyznać się, że widziała diabła. albo zaprzeczyć jego 

istnieniu. Jeżeli przyzna się. jest zgubiona. Jeżeli 

zaprzeczy. jest także zgubiona. Jest wtedy czarownicą do 

kwadratu: diabeł ją opętał i nie wierzy w diabła. Im 

konsekwentniej zaprzecza. tym jest groźniejszą 

czarownicą. Burzy porządek oparty na istnieniu diabła. 

( ... ) 
W praktyce osoba oskarżona o czary ma tylko 

iedno wyiście. Musi przyznać, że widziała diabła. i musi się 

od niego odżegnać. Ale od diabła odżegnać się można tylko 

w jeden sposób: trzeba wyznać. z kim się diabła widziało. 

Bo diabeł e.r definitione nigdy nie chodzi sam. Czarownica 

musi znaleźć nowe czarownice. Pierwszy proces o czary 

budzi wątpliwości, nieufność, czasem oburzenie. Ale 

następny proces iest iuż bardziei wiarygodny. Każdy 

proces nie tylko gromadzi dowody dla następnego. każdy 

proces iest fUŻ dowodem dla następnego.( ... ) 

W procesie o czary podejrzani są wszyscy. Na tym 

polega bezbłędna logika diabła. N ie ma z niej ucieczki. 

skoro zaprzeczenie istnieniu diabła iest dowodem jego 

istnienia. Logiką diabła jest cena strachu.{ .. .)" 

Jan Kott "Logika diabła" 

(w) "Pisma wybrane'', t.III: 

"Fotel recenzenta". Warszawa 1991 . 

"( ... ) Diabeł odkrył przed nami sytuaqę. której nie byliśmy 

przedtem świadomi. albo raczej stał się jej osobową syntezą i na 

zawsze zaszczepił ją naszej zbiorowej samowiedzy. Ten właśnie. 

którego spekulacje teologów usiłowały nade wszystko pozbawić 

wszelkiej zdolności tworzenia, zredukować do czystego braku· 

on właśnie skojarzył się. stowarzyszył na stałe z wysiłkiem 

twórczym. niekiedy stawał się jego symbolem głównym. Być 

może. stało się tak po prostu dlatego. że od początku diabdwziął 

pod swoją opiekę całą dziedzinę ludzkiej miłości cielesnej i. być 

może. sytuacja wspomniana tym bardziej jest dla nas widoczna. 

im bardziej jesteśmy świadomi. że oprócz cielesnej nie ma innej 

miłości. jako że sami nie jesteśmy niczym. jak tylko ciałem." 

Leszek Kołakowski "O pożytkach diabła". 

przedmowa (w) J.M ichelet "Czarownica". 
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"Musisz się przyzwyczaić do 

nieszczęścia. 

Dziś niebo i piekło walczą 

za twoimi plecami. 

Walka jest także 

1 w naszych sercach. 

Jesteśmy tacy, jacy byliśmy 

zawsze, z tym tylko, że teraz 

jesteśmy obnażeni. 

Tak, jesteśmy obnażeni ... 

obnażeni i lodowaty wicher 

Boży powieje. 

Czu jesz go?" 
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