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Rzekoma mowa pomiędzy szatanem a Urbanem Grandier 

Różnej maści koniunkturaliści. patrząc na projekty reper

tuarowe doradzają lub przestrzegają. Z ich sposobu myśle

nia wynika, że jeżeli w potęgę rosną Chiny, należy wznowić 

Turandot:. Jeśli natomiast Japonii grozi zapaść gospodarcza, 

to lepiej nie grać Madame Butterfly. 

W przypadku Diabłów z Loudun wokół tematyki dzieła od 

lat niepotrzebnie narosła atmosfera niezdrowego niedo

mówienia. Przystępując do realizacji tej opery nie należy 

zapominać o delikatności materii, której dotyczy. Przecież 

ksiądz Grandier padł ofiarą strasznych podejrzeń, a matka 

Joanna to postać zbyt tragicznie złożona, aby osądzać ją 

jedynie w kategoriach plugawej żądzy. Oto niech martwi się 

zresztą reżyser. 

Dla mnie kolejna realizacja Diabłów z Loudun jest usiło

waniem utrzymania w repertuarze operowym wybitnych 

polskich dzieł współczesnych. Nie odbierając triumfalizmu 

prapremierowym dokonaniom, uważam za trudniejsze 

konsekwentne powroty do tytułów artystycznie spraw

dzonych. które - aby zaistniały trwale w świadomości 

społecznej i kulturze narodu - należy „odmawiać" w reper

tuarach teatrów jak paciorki w różańcu. Takie zadanie 

postawiłem sobie przede wszystkim wobec twórczości 

operowej Krzysztofa Pendereckiego. Oczekuję nagrody 

w niebie. 
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Ksiądz Urban Grand1er, sztych z 1627 r. 

Ksiądz Grandier, światły, uczciwy, lecz o bardzo libertyńskim sposobie życia światowiec, wzbudza 

namiętne uczucia przeoryszy zakonu urszulanek, Joanny, której zresztą nigdy nie widział na oczy. 

Niezaspokojone żądze matki Joanny powodują u niej obsesje erotyczne - Joanna twierdzi, że i ją, 

i inne mniszki z klasztoru za sprawą ojca Grandier opanowały demony. 

Sprowadzony egzorcysta, ojciec Barre, niewiele może pomóc opętanym kobietom, ale za ich sugestią 

i on obwinia ojca Grandier o zmowę z szatanem. 

Grandier swym sposobem bycia naraził się socjecie prowincjonalnego Loudun, a popierając 

gubernatora miasteczka w sporze z kardynałem Richelieu, zraził do siebie hierarchię kościelną; 

sprawa rzekomych demonów dla wszystkich więc stała się wygodnym pretekstem, by go zniszczyć. 

Grandier, aresztowany i torturowany, wykazuje niezwykły hart ducha - nie chce poddać się 

prześladowcom i przyznać do kontaktów z szatanem; fingowany proces kończy się skazaniem go 

na stos. 



Czy 1stnie1e jeszcze jakies tabu, którego szt uka nie odważyłaby się tknąć? Czy 1stnreją jeszcze 1ak1eś 

zaKazane tematy lub sposoby eh przedstawiania? W skali globalne] - nre Bezwstyd 1 ekspansja 

ciekawosc1 zniosły 1uz wszystkie granice i bariery. Owszem są jeszcze środowis~ a. ~ tóre drama

tycznie bronrą się przed obycza1owym skandahzowaniem bojkotują sztukę ocierającą się o pornografię 

i zbrodnicze wyuzdanie. Te heroiczne próby odzyskania utracone1 niewinności mogą jednak tylko 

ograniczyć krąg odbiorców pewnego typu sztuki, nie powstrzymają jednak artystów przed penetracją 

drast ycznosc1 naszego świata · tak jak żadne zakazy ~ lonowania i innych eksperymentów nie po

wstrzymają naukowcow od penetrac11 praw rządzących przyrodą. 

Od czasu, kiedy ogłosiliśmy zamiar realizowania w Teatrze Wielkim w Poznaniu Oiablów z Loudun 

często spotykam się z pytanrem· . Czv pan srę nie boi?". Zarówno mor przyjaciele jak i wrogowie, 

z podobnym zapałem starają się mnre przekonać o tym, że ta realizacja może być szkodliwa 1 groźna, 

zarówno dla mnie jak 1 dla teatru. Słucham tego ze zdumieniem, bo byłem dotąd przekonany, że 

żyjemy już w zgoła innych czasach niż te, kiedy wybór tematu mógł warunkować jakieś rzeczywiste 

zagrożenie Co innego. gdybym kogoś atakował, szydził z jego uczuć, świadomie obrażał kogoś, kto 

pewne sprawy uważa za nietykalne i święte wtedy narażanie srę na agresję ze strony zaatako

wanych przeze mnie strazników wartości byłoby naturalną konsekwencją agresji zakodowane1 w moim 

przedstawieniu. Nie zachodzi tu Jednak taka okoliczność. Zarówno dzieło Krzysztofa Pendereckiego 

= 

jSli- , nasz spektakl usiłujący rzetelnie wyrazić myśli i poglądy autora, nie mają na celu atakowania 

jak1chkotw1ek wartości. Rzecz jest o tolerancji i potrzebie uznania prawa jednostki do indywidualnego 

rozumienia głosu, jakim Bóg przemawia do człowieka. Ola teologów jest to być może jakaś próba 

obrony herezji, ale przecież żyjemy w dobie ekumenizmu, który - jak rozumiem - nie jest kolejną 

zakamuflowaną próbą podporządkowania herezji wykładni Kościoła powszechnego, lecz wysiłkiem 

zrrnerzającym do równouprawnienia sposobów odczytywania tajemnicy Objawienia. 

w tym kontekście postać księdza Grandier jest godna obrony i głębokiego zrozumienia. niezależnie 

ad odmiennego poglądu, jaki można mieć na sprawę celibatu . Grandier jest typem heretyka, jakich 

pełno było w ówczesnej Francji i jakich wielu spotykamy również w dzisiejszej. powierzchownie tylko 

tkniętej sl<-rzyd łem Reformacji, katolickiej Polsce. Jego herezja zasadza się głównie na próbie 

adnalez1enra drag' do Boga „poprzez szczęście", jak sam to wyznaje. Sam też doświadcza na własnej 

osobie tego , jak błędna jest ta droga. Staje się męczennikiem uwikłanym w intrygę polityczną, 

splecioną z fałszywym oskarżeniem rzuconym nań przez udręczoną swoimi seksualnymi halucynacjami 

przełożoną klasztoru. Ale w tym męczeństwie jakie przypadło mu w udziale, okazuje się nagle 

człowiekiem w1elk1e go ducha i wielkiej wiary. Zyskuje naszą aprobatę i staje się pozytywnym 

bohaterem opowieści, niezależnie od tego, jak bardzo możemy oburzać się na wykorzystywanie 

przezeń konfesjonału do manifestowania seksualnej wolności. Stos, na którym zostaje spalony budzi 

nasze sumienia. Jesteśmy przecież skłonni do stadnego potępiania każdego, kto myśli i zachowuje 

się odmiennie od powszechnych kanonów. Ten stos jest w naszym spektaklu ważnym znakiem 

sprzeciwu wobec nretolerancji i pochopnych sądów. Włożyliśmy wiele wysiłku w to, aby nadać temu 

znakowi bardzie] powszechny i uniwersalny wymiar. niż mogło by to wynikać z opisywania konkretnego 

wydarzenia historycznego z czasów inkwizycji w odległym kraju. Symboliczne stosy potępienia płoną 

w naszej dz1s1ejsze1 rzeczywistości częściej, niż chcemy to zauważyć. Świadkami tego - jak podczas 

niegdysiejszych egzekucji - są przypadkowi gapie, dla których racje zaszczutego człowieka nie mają 

żadnego znaczenia Liczy się tylko widowisko, w którym jakaś anonimowa ofiara pozwala rozładować 

zbiorowy l ęli- i agresję. Konfrontacja wtajemniczonych w losy księdza widzów i przypadkowych gapiów 

z ulicy, którzy potraktują wydarzenie jako rozrywkę. jest celem wyprowadzenia finału opery poza 

mury teatru Mam nadzieję, że ważkość celu, jaki nam przyświeca usprawiedliwi techniczne 

niedogodności t akiego eksperymentu. 



Drugim tematem fundującym drastyczność spektaklu jes.t opętanie matki Joanny i konsekwencje 

w postaci rozwydrzenia podległych jej zakonnic oraz wysiłków egzorcystów, które zawsze przynależą 

do typu widowisk związanych raczej z kulturą „niską" i jarmarczną niż z tą, która broni jakichś war

tości. A jednak w operze Krzysztofa Pendereckiego zabiegi egzorcystów i udawane szaleństwo 

siostrzyczek stanowi niezbędną część struktury dzieła i fragmenty te zostały napisane z nadzwy

czajnym mistrzostwem scenicznym. Szyderstwo i racjonalna pasja, z jaką zostały przedstawione 

wszelkie mistyfikacje obarczające Szatana odpowiedzialnością za naszą ludzką głupotę i podłość godne 

są wielkiego podziwu. Niewielu artystów miało taką odwagę obnażyć kołtuństwo i dewiacyjność sata

nistycznej demonologii, na którą do dzisiaj tak bardzo podatne są słabe umysły i znerwicowane seksualnie 

istoty płci obojga. Mądry, gorzki głos gubernatora miasta Loudun i dzisiaj brzmi jak „wołanie na puszczy". 

• 

A więc na pytanie: „Czy pan się nie boi dzisiaj realizować 

to dzieło?" odpowiem - Tak. Boję się, że ta historia okaże 

się przerażająco aktualna. 

Marek Weiss-Grzesiński 

Rekonstrukcja najstarszych, religijnie sankcjonowanych wyobrażeń o świecie absolutnej większości 

pokrewnych sobie ludów zamieszkujących dawną i współczesną Europę (i nie tylko Europę) prowadzi 

do wniosku, że nasi praprzodkowie interpretowali otaczającą ich rzeczywistość w kategoriach 

„binarnych opozycji", tzn. par pojęć pozornie sprzecznych, w. istocie jednak dopełniających się i two

rzących przez to logiczną całość. Wśród nich wymienić wypada takie, jak niebo-ziemia, bóg-człowiek, 

jasność-ciemność (biel-czerń), dzień-noc, słońce-księżyc, góra-dół, prawy-lewy, swój-obcy (własny

cudzy), zdrowie-kalectwo, ciepło-zimno, wonny-cuchnący itd. Jeszcze dziś mówimy, że coś ma się 

do czegoś „jak dzień do nocy", rozróżniamy „biały i czarny charakter", mamy „społeczne góry i doły", 

a nawet - już tylko jednostronnie - zarabiamy „na lewo" i uważamy, że niektóre sprawy „śmierdzą". 

Łatwo spostrzec, że w każdej z wymienionych par jedna strona waloryzowana jest (i na pewno była 

również w nawet bardzo odległej przeszłości) pozytywnie, druga zaś negatywnie. Wartość dodatnią 

wiązano oczywiście z niebem, bogiem (bogami), jasnością (bielą), dniem, słońcem, górą (tj. byciem 

„na górze"), prawą stroną itd., ujemną natomiast z ziemią, człowiekiem (ludźmi), ciemnością 

(czernią), nocą, księżycem, dołem (byciem „na dole"), stroną lewą itd. Czasem powiada się, że owe 

„binarne opozycje" są tylko szczególnymi przypadkami wszechobejmującej opozycji dobro-zło albo 

życie-śmierć, niemniej trzeba natychmiast podkreślić, że ani dobro nie było całkiem dobre, ani zło 

zupełnie złe: „dobrzy" bogowie z niebywałym okrucieństwem mogli traktować swoich własnych 

wyznawców, przez „złą" zaś śmierć trafiało się do szczęśliwych zaświatów . 



W miarę rozwoju wyobrażeń o świecie ten stosunkowo prosty układ komplikował się i rozrastał. 

Człowiek - dla przykładu - stanowił co prawda nadal wartość ujemną w zestawieniu z bogiem, ale 

nabierał walorów pozytywnych w parze ze zwierzęciem, ziemia ciągle waloryzowana była negatywnie 

w opozycji do nieba, ale zyskiwała dodatnią ocenę w duecie z podziemiem. zdecydowane zaś 

nastawienie etnocentryczne (dodatnia „swojskość" i ujemna „obcość") prowadziło do ukształtowania 

się takich „nowych" dual izmów, jak kultura-natura czy cywilizacja-dzikość, przy czym z naturą i dzi

kością (barbarzyństwem) kojarzono zawsze „innych". nigdy „swoich", którym prostą koleją rzeczy 

przysługiwała „kultura lnosc · i „ucywilizowanie". 

Dla życia społecznego wszystkie te i inne jeszcze opozycje były ważne , ale o na1ważniejszej „parze 

przeciwieństw " dotąd nie wspomnieliśmy. Tworzył ją mianowicie natychmiast rzucający się w oczy 

rozdział na mężczyzn i kobiety. Zastosowana tu zupełnie niedzisiejsza kolejność płci jest całkowicie 

prawidłowa, mężczyzn bowiem waloryzowano pozytywnie, a kobiety- negatywnie, stawiając je w tym 

samym kręgu co ziemię , noc, księżyc, dół, lewą stronę, obcość itp. Związki kobiet ze wskazanymi 

„negatywnymi" elementami są w sensie historycznokulturowym - słusznie czy nie - wielorakie i zło

żone: od księżycem regulowanej fizjologii , przez wymaganą „dolną" pozycję podczas aktu seksualnego, 

aż po znaczenie słowa niewiast;a „nieznana. obca" (tj. pochodząca z innego rodu). Negatywna wszakże 

waloryzacja - pamiętajmy- nie była jednoznaczna ze złem, choć niewątpliwie była mu bliska. Co zatem 

zdecydowało o takim właśnie rozdzieleniu war~ości między mężczyzn i kobiety? 

Otóż najbardziej prawdopodobne wydaje się wyjaśnienre następujące. Kobieta znalazła się po 

negatywnej stronie opozycji z tej racji, że bud ził a I ę k tak, jak - jeszcze dziś najrozmaitsze 

stany lękowe wywoływać może i ciemność, i noc, i księżyc, i wyobrażenie o podziemiu, i obcy. Cykliczne 

u kobiety upływy krwi, wcale nie kończące się zejściem, interpretowane były przez mężczy~n jako 

niezbity dowód wyższości nad śmiercią , dla nich bowiem krwawienie niemal nieuchronnie oznaczało 

zgon (tylko bardzo wyjątkowo odnoszone przez bohatera rany nie okazywały s ię śmiertelne i wypadki 

takie zawsze miały ogromne znaczenie). Istota zdolna do wielokrotnego demonstrowania wyższości 

nad śmiercią musiała być w oczywisty sposób czymś od mężczyzny potęznre1szym i, rzecz prosta. 

nie mogła być człowiekiem (por. wymowny tytuł wydanej w 1980 r. w Chicago pr acy amerykańskiej 

badaczki Wendy O. O'Flaherty, Women, Androgynes, and ot;her Myt;hical Beas t;s, czyli Kobiet;y, 

obojnaki i inne best;ie mit;yczne). Zaryzykujmy: nie jest wykluczone. że mężczyżni traktowa li kobietę 

1ak coś w rodzaju „żywego trupa", który zawsze i wszędzie budził grozę, bo w na1wyzszym sLopn1u 

byl nrebezpieczny. Stąd wynikało pojmowanie kobiety 1ako nie-człowieka, co z całą pewnością 

potwierdzają dane filologiczne. Wiele 1ęzyków me uznaje różnicy między „mężczyzną" i „człowiekiem ": 

ang. man znaczy „człowiek" i „męzczyzna", sanskr. manusz1a i niem Mann - „człow 1 e~. mężczyzna. 

mąż", łac. homo - „człowiek, mężczyzna. niewolnik". Polszczyzna odróżn i a co prawda oba pojęcia, 

ale niewątpliwym echem dawnej i u nas tożsamości człowiek=męzczyzna jest fakt, że stanowczo 

nie marny zwyczaju zwracania się do pań per „człowieku!" 

Lęk przed kob i etą wzmacniała jeszcze 

jej n ie pojęta zdolność dawania życ'a, 

w dawnych kulturach 1 ą zona - dla nas 

dość paradoksalnie - ze sw•atem poza

grobo ym. Owe da ne kultury naj y

rażnreJ pojmowały l udzkość (tj. - z racji 

wspomnianego etnocentryzmu - przed

stawicieli własnej wspólnoty, więc ro

du , szczepu, plemienia czy narodu) jako 

zbiorowość ilościowo zamkniętą: nie

boszczyk odchodził w zaświaty i po 

pewnym czasie wracał stamtąd jako 

noworodek. W tej nieustannej wymia

nie zmarłych i żywych rolę pośredni

czącą odgrywały kobiety i stąd, jak 

mniemano, wynikała jakaś ich nadzwy

czajna wiedza. Być może dobrym w tym 

względzie przykładem jest polskie sło

wo kobieca, znane z literatury dopiero 

Tortura wyciągania i przypalania. 



od połowy wieku XVI. Miało ono wówczas zdecydowanie negatywny, ba, obraźliwy charakter (ok. 

r. 1550 Marcin Bielski pisał : „męże nas L .. l ku większemu zelżeniu kobietami zową"), choć nie bardzo 

wiadomo dlaczego. Pochodzenie zajmującego nas słowa jest, niestety, niezbyt jasne, ale niektórzy 

badacze łączą je ze starocerkiewnosłowiańskim kob' „wróżba [z lotu ptaków], wieszczba, prze

powiednia, proroctwo, czarnoksięstwo " , zatem najprostszym znaczeniem byłoby „wiedźma" (inne, 

mniej pochlebne propozycje etymologiczne trwożnie przemilczę) . Pierwotnie znaczenie to miało 

charakter nie tyle obraźliwy, ile groźny. Niewątpliwie pozostaje ono w związku z wiedza, wiedzieć 

i znaczy dosłownie „ta, która wie [więcej niż inni]" (por. mądra w znaczeniu „znachorka' 1• a bez

względną kulturową regułą była obawa przed wszystkimi dysponującymi jakąś wiedzą przewyższającą 
akceptowane standardy. 

Wszystkie zatem kobiety były poniekąd „wiedźmami" („wiedzącymi"), ale w ściślejszym znaczeniu 

stawały się nimi tylko nieliczne, te mianowicie, które w niewielkich społecznościach (np. wioskach) 

nieoficjalnie zajmowały się leczeniem lub wróżbiarstwem, a także służyły pomocą w rozwiązywaniu 

innych znaczących problemów codziennych, od dokonywanych na żądanie interwencji w życie 

uczuciowe. po regulacje pogodowe. W swoich tajemniczych praktykach korzystały zwykle i od dawna 

z elementów świata zasadniczo istniejącego poza ludzką (męską) władzą, mianowicie z lasu (por. 

opozycję kultura-natura lub cywilizacja-dzikość), miejsca rozumianego jako niebezpieczny teren 

opanowany przez najrozmaitsze, ale zawsze wrogie ludziom potwory. 

Owe „prawdziwe wiedźmy" na pewno były bardzo różne. Mogły być młode i piękne, bo za „wiedzące" 

dziewczyny z łatwością dało się uznać te , które z racji swojej urody mniej lub bardziej świadomie 

wywoływały u przedstawicieli męskiego pogłowia wymykające się spod kontroli wybuchy miłosnego 

pożądania: ostatecznie jeszcze dziś różne stany zakochania określa się zwrotami pochodzącymi 

z terminologii magicznej: ona jest urocza, jestem pod jej urokiem, jest nią zauroczony, tyś go urzekla, 

byt nią oczarowany, opętafa cię itp. Stereotypowe stało się jednak przedstawianie wiedźmy Jako 

odrażającej staruchy, a to skutkiem brutalnej demonizacji przemieszanej z rozpowszechnionym 

mniemaniem o istnieniu prostej relacji między doświadczeniem i zaawansowanym wiekiem. 

W ujęciu chrześcijańskim dawne ( „ pogańskie") negatywne· elementy świata stały się domeną diabła. 

Przedstawiano go często w postaci zwierzęcej (por. opozycję człowiek-zwierzę), zwykle koźlej, co 

nawiązywało do prastarego zwierzęcego symbolu męskiej potencji płciowej i pozostawało w związku 

ze : decydowanie nieprzychylną w nowej religii oceną seksualnej sfery życia ludzkiego. Absolutnie 

kompetentny w omawianej materii ksiądz Benedykt Chmielowski , autor osławionej „encyklopedii" 

pt. Nowe Ateny (1745-1756), stwierdzał: „Naybardziey się [szatan] delektuie postacią kozła; który 

znaczy szpetność, odrzucenie, lewą rękę na dniu sądnym" (przy okazji odnotujmy przeciwieństwo 

prawy-lewy) . W najlepszym razie diabeł występował jako „kusy Niemiec" (por. dualizm swój-obcy), 

ale najczęściej przybierał kombinowaną powierzchowność: jego ludzkie ciało, regularnie czarne (stąd 

iedna z nazw - czart: por. parę biel-czerń), kończyło się koźlimi nogami (por. zestawienie góra-dół), 

choć czasem - konsekwentnie - czarci łeb zdobiono takimiż rogami . Nie było powszechnej zgody co 

do diabelskich genitaliów: czasem uważano, że ich nie ma. czasem zaś opisy mówią o jego „zimnym 

przyrodzeniu" (por. ambiwalencję zdrowie-kalectwo i ciepło-zimno), ale na pewno i sam cuchnął 

ohydnie, i otaczał go odór siarki (por. wonny-cuchnący). W sensie kosmicznym jego siedzibą było 

podziemie (ponownie góra-dół), w sensie zaś tylko ziemskim przebywał głównie na terenach właściwie 

przez człowieka nie kontrolowanych, np. w lasach, na bagnach i wszelkich bezdrożach (por. 

dychotomię kultura-natura oraz imię popularnego w Polsce diabła Boruta od bór). Wyraziście ujemny 

wizerunek diabła (stąd jego najprostsza nazwa - zly) wypada dopełnić jeszcze jednym przynajmniej 

elementem. Cytowany przed chwilą Chmielowski powiada : „po grecku [szatan] zowie się daemon, 

to iest mądry L „ l. Wykłada się toż samo słówko daemon, inaczey expertus [..doświadczony"]. iż 

i est pełen experiencyi L .. l. Czart wiele wie rzeczy naturalnych , różne awantury, cuda, bo iuż lat 

kilka tysięcy będąc na świecie, nabył wielkiey experiencyi; wielką też maiąc w sobie chypkość, 

prędkość, cały świat L. .l oblatuie , widzi co się dzieie [il donosi swym faworytom": wspomniana wyżej 

„negatywna" ocena mądrości (i to z wiekiem łączonej!) znajduje tu pełne potwierdzenie (por. też 

znane przynajmniej od początków w. XVI! przysłowie: „Dlatego diabeł mądry, że stary"). 

Kobiety, w przeciwieństwie do mężczyzn należące do ujemnie waloryzowanych elementów świata, 

stawały się naturalnymi sojuszniczkami szatana w jego misji gnębienia ludzkości, a zupełnie jasno 

rysowała się w tym względzie rola „mądrych" i „leśnych" niewiast, których wiedza z całą pewnością 

nie pochodziła od Boga. Pomińmy już fakt, że diabeł wprost mógł przybrać białogłowską postać, by 

do upadku przywieść cnotliwych mężczyzn, ujmijmy natomiast rzecz następująco : w warunkach 

utrwalonego chrześcijaństwa dawna, z lęku wynikająca niechęć do kobiety nie tylko zyskała nową 

sankcję, ale i niepomiernie wzrosła. Koniec końców to biblijna Ewa ponosiła odpowiedzialność za całą 



mizerię rodzaiu ludzkiego. Kośc1oł zas Jak powiada Jan St Bystroń w Ozieiach obyczaiów w dawne/ 

Polsce - „potęznym swym autorytetem wierzenia te podtrzymywał, a nawet szerzył": tuż zyiący 
na przełomie 111 Ili w. Tertul an autorytatywnie stwierdzał: „kob eta iest bramą d i abła'. 

Zasadniczo diabeł działał na dwa sposoby· po pierwsze szkodził przez sw01ch wybrańców. po drugie 

zaś osobiście. choc pod przybraną postacią, powodował opętanie. Pierwszy rodzai Jego aktywności 
dotykał przede wszystkim w1osk1 1 miasteczka, gdzie zaiste. możliwośc i były niemal nieograniczone: 

zawsze czegoś tam niebezpiecznie brakowało. albo c ś po 1 aw1ało s i ę w groznym nadmiarze odza j 

drug i łączył się z nasi loną dewoc1ą (głównie poreformacy1ną) 1 t udniei go zloka lizowac Jeszcze pa-
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m ięt ni karz z. drugiej pomwy XVII I w., Stanisław 

Wodzi k1 . utrzymywa. że „ ni było miasta 1 wsi 

koscielnej bez kilku przy aimntej opętanyc ··. ale 

iest zrozumiałe . · e z os obliwą wyr z1st śc ią 

pojawiali się oni t am, gdzie de oc1ę uprawi no 

szczególnie intensy me, i ęc w klasztorach 

i w ogóle mie1scach słynącyc h świętością. 

Jakakolwiek była jedna forma działania dia

belskiego, to zwykle jej ofiarami padały kobiety. 

Sterroryzowane szatańską aktywnością spo

łeczeństwo miało na szczęście swoich obroń

ców, ci zaś dysponowali skutecznym remedium, 

jednym z najsławniejszych (choć zła to sława!) 

tekstów wszystkich czasów, w r. 1489 opubli

kowanym w Kolonii przez „psy Pańskie" (Domini 

canes) dziełem Heinricha Kramera (lnstitora) 

i Jacoba Sprengera pt. Malleus ma/eficarum 

(Młot na czarownice). Instrukcje autorów ułat-

Polski przekład Malleus ukazał s ię w 1614 r. 

wiały zidentyfikowanie jednostek utrzymujących kontakty z szatanem, wytoczenie im procesu, 

dobranie środków prowadzących do uzyskania zeznań , skazanie i wykonanie wyroku. Wytyczne te 

poddawano różnym lokalnym modyfikacjom. niemniej istota dzieła pozostawała nienaruszona, praktyka 

zaś dochodzeniowa nieustannie potwierdzała jego przydatność. Wioskowe wybranki diabła, wiedźmy, 

na torturach przyznawały się do kontaktów z nim, drobiazgowo opisywały nawet najbardziej intymne 

detale tego obcowania , relacjonowały przerażające i podniecające zloty na „łysych górach". 

denuncjowały współtowarzyszki zbrodni i szły na stos, opętane natomiast dewotki podczas spowiedzi 

egzorcyzmów wskazywały zwykle histerycznie pożądanych mężczyzn (pod powierzchownością 

których szatan się ukrywał) nawiedzających je po nocach i bezlitośnie gwałcących, ci zaś. położeni 

na męki, potwierdzali zarzuty i straszliwie skatowani umierali w płomieniach. Jest oczywiste, że 

chwalebna gorliwość w tropieniu i likwidowaniu uosobionego zła w takich procesach nie zawsze 

występowała w postaci czystej, zbyt bowiem nęcąca była pokusa skorzystania z wielkiej - i w 

bogobojną szatę przyodzianej - szansy definitywnego załatwienia prywatnych porachunków lub 

pozbycia się politycznych i religijnych przeciwników, więc stosy zapalano coraz częściej i ten ponury 

proceder osiągnął szczyt na przełomie XVll i XVIII w. 

W polskich procesach antydiabelskich niekwestionowany prym wiedli Wielkopolanie, a dzielnie 

sekundowali im Ślązacy i Pomorzanie. Kaci poznańscy mieli ręce pełne roboty, choć oczywiście 

zmuszal i do zeznań nie tylko czarownice i nie tylko na nich wykonywali wyroki. Był okres, że katowska 

pensja w Poznaniu wynosiła 332 zł, podczas gdy (na przykład) w Krakowie - marne 188 zł: za 

wykonanie wyroku śmierci pod ratuszem z koziołkami płacono 16 zł (pod Wawelem - 2 zł). ale koszta 

tej samej operacji w Międzyrzeczu wynosiły już 30 zł. a w Zbąszyni'u aż 32. W r. 1544 w Poznaniu 

spalono za czary Dorotę Gnieczkową, potem Katarzynę z Nowca (ściślej: spalono jej zwłoki, bo 

czarownica zmarła w więzieniu: 1567): Reginę Broszkę ze Stęszewa zasądzono na stos za 

spółkowanie z czterema diabłami (1645). a za podpisanie (i to dwukrotne!) cyrografu ścięto Andrzeja 

Bocheńskiego z Gudziska (1722). Wstrząsającą informację zawierają pamiętniki Erndtela, swego 

czasu lekarza nadwornego Stanisława Augusta Poniatowskiego: nie znana z nazwiska chora na 

puchlinę wodną „znakomita Polka" z Poznania zarzuciła 13 poddankom spowodowanie swojej niemocy 

i poleciła je wszystkie spalić. Publiczny szok wywołała dopiero zbiorowa kaźń 1 3 lub 14 wieśniaczek 

z Doruchowa w Ziemi Wieluńskiej posłanych na stos w r. 1773 za „zadanie" dziedziczce kołtuna 



i rok później sejm specjalną uchwałą zakazał stawiania na wokandzie spraw o czary oraz torturowania 

podsądnych. Ostatni wszakże stos na ziemiach polskich zapłonął w r. 1793, czyli 2 lata po uchwaleniu 

Konstytucji 3 Maja i 19 lat po rzeczonej ustawie: jakaś niemiecka komisja znalazła wówczas pod 

Poznaniem całkowicie czytelne ślady egzekucji, której władzom nie udało się zapobiec (za ostatni 

w Europie proces czarownicy zakończony standardowym wyrokiem uznaje się śmierć Anny Geldi 

w r. 1782 w szwajcarskim kantonie Glarus, ale na Zachodzie było to już wtedy wydarzenie całkowicie 
incydentalne). 

Nie wszyscy przecież uznawali istnienie czarownic i opętanych. Zdaje się nawet, że odważnie i ra

cjonalnie myślących było sporo, łatwo jednak zamykano im usta. Cytowany już Chmielowski pisał: 

„Wiele się namnożyło owych sciolos [..mędrków"], a w rzeczy samey nihil scientes [,,nic nie 

wiedzących"], mówiących że y opętanych nie masz. Tacy mędrkowie niech słuchaią Pisma świętego, 

mianowicie świętey Chrystusa Pana Ewangelii, w którey bez liczby wyrzucił z opętanych czartów". 

Wobec takiej argumentacji nie miały większego znaczenia nawet protesty co światlejszych 

dostojników Kościoła, a już na pewno nie działały absolutnie wyjątkowe exempla tych wszystkich, 

którzy mimo potwornych męczarni i widma straszliwej śmierci nie przyznawali się do zarzucanych 

im kontaktów z d ia błem. Znany jest przykład sądzon ej w Szczercowie czarownicy Agnieszki 

Mierzyckiej, która wytrzymała dwukrotne rozciąganie, „hiszpańskie buty" i dwukrotne przypiekanie 

pach świecami. Sędziowie skłonni byli uwolnić skatowaną kobietę, lecz nieprzejednana postawa 

szczercowian odwiodła ich od od tego zamysłu. Skrupulatny protokolant procesu i kaźni zapisał : 

„już była na stos włożona i podpalona, kiedy jej ksiądz pytał: 

- Jagniszko, pamiętaj na Pana Boga Ukrzyżowanego, odpuszczasz ludziom wszystkie grzechy? 

A ona odpowiedziała: 

- J ... ł ich tam pies." 

* * * 
Jaka myśl kołatała w głowie księdza Urbana Grandiera, kiedy 18 sierpnia 1634 roku daleko od 

Szczercowa, w Loudun, oprawcy ciągnęli go na stos? (Iść o własnych siłach nie mógł, bo podczas 

tortury „hiszpańskich butów" z jego nóg trysnął szpik kostny). 

Andrzej M. Kempiński 

= 

Teatr muzyczny Krzysztofa Pendereckiego to zjawisko tyleż fascynujące co skomplikowane. Cztery 

opery kompozytora: Oiabfy z Loudun (1969), Raj Utracony (1978), Czarna Maska (1986), wreszcie 

Ubu Król (1991) podejmują odmienne tematy, pisane są różnym językiem i nawiązują do różnych 

gatunków muzycznych i rodzajów teatru. Istnieje jednak wspólny wymiar w twórczości scenicznej 

Pendereckiego, wymiar symboliczny. Generalnym tematem teatru muzycznego Pendereckiego jest 

śmierć i postawy człowieka wobec śmierci. W Oiabfach z Loudun śmierć w obronie prawdy staje 

się drogą do odnalezienia świata wartości . W Raju Utraconym ofiara życia Chrystusa odnosi 

zwycięstwo nad śmiercią, choć człowiek w wyniku grzechu pierworodnego musi przez nią przejść. 

w Czarnej Masce obraz świata zdążającego ku zagładzie nawiązuje do grozy średniowiecznych wizji 

śmierci w danse macabre. W Królu Ubu wreszcie, wszelkie wartości zostają zanegowane, a zabijanie 

staje się rozrywką i sposobem zaspokojenia prymitywnych instynktów. 

Oaemoni, etiam vera dicenti, non est credendum („Diabłu nie można wierzyć, nawet gdy mówi praw

dę"). Charakterystyczne motto zamieszczone w partyturze Oiabfów z Loudun wprowadza nas od 

razu w krąg tematyczny tego dzieła, w którym zostaje odrealniona drążąca sferę infernalną, złożona, 

mroczna rzeczywistość świata przedstawionego opery, a wydarzenia historyczne zostają 

przeniesione w wymiar kosmicznej walki dobra ze złem. Ates Drga pisał: „Oiabfy z Loudun to dzieło 

wielkiej wizji i wyobraźni L .. l Muzyka Pendereckiego jest doskonałym odzwierciedleniem całej grozy 

= 



i zła wybranego fragmentu historii . Operę tę można zaliczyć do nurtu teatru moralnego niepokoju, 

w którym ukazywane zło ma służyć poszukiwaniu utraconych wartości." 

Opera Oiabfy z Loudun oparta jest na sztuce Johna Whitinga (scenicznej adaptacji dokumentalnej 

powieści Aldousa Huxley'a). Sztuka opowiada o autentycznych wydarzeniach jakie miały miejsce 

w Loudun we Francji w I połowie XVll wieku. Tam bowiem odbył się proces wikarego parafii św. Piotra 

- ks. Urbana Grandier, oskarżonego przez matkę Joannę, przeoryszę klasztoru ss. Urszulanek, 

o kontakty z szatanem. Grandier został przez sąd inkwizycji skazany na tortury i ś mierć na stosie. 

Między sztuką Whitinga, przedstawiającą te wydarzenia, a librettem opery, opracowanym przez 

kompozytora w oparciu o przekład niemiecki Ericha Frieda, istnieją jednak znaczne różnice. 

U Whitinga, jak podkreśla Taborski: „dominuje obsesja samounicestwienia jednostki skłóconej ze 

społeczeństwem, jego wartościami i decyzjami " 1'. Wielość występujących postaci, liczne partie 

epickie i dyskursywne, oraz wielowątkowa struktura sztuki powodują osłabienie napięć drama

tycznych. Na pierwszy plan wysuwa się wątek polityczny, oraz nieudane próby znalezienia wyjścia 

z kręgu kłamstwa i zła. Postać Matki Joanny, drugoplanowa, traktowana jest głównie jako narzędzie 

zemsty w ręku władzy. Ostateczne przesłanie sztuki pełne jest pesymizmu i braku wiary w człowieka 

bezsilnego wobec zła. 

Libretto opery Pendereckiego wprowadza do sztuki szer eg ważnych modyfikacji. Z jednej strony 

następuje tu kondensacja przebiegu i jego dramatyzacja (ograniczenie liczby postaci, znaczne 

skrócenie tekstu, inny układ scen itp.), z drugiej ulega zmianie hierarchia ważności wątków (do roli 

tła sprowadzony jest wątek polityczny i obraz napięć prowincjonalnej społeczności). Równocześnie 

rozbudowanie scen modlitwy indywidualnej i zbiorowych scen obrzędów nadają całości pewien rys 

misteryjny i prowadzą do zderzenia sfery sakralnej ze sferą profanum, gdy np. recytacja litanijna 

łacińskich tekstów liturgicznych kontrastuje z pełnymi gwałtownej ekspresji, intonacyino-deklama

cyjnymi wypowiedziami postaci. 

Z punktu widzenia gatunku opera stanowi syntezę cech różnych gatunków muzycznych i teatral

nych: muzycznego dramatu symbolistycznego, misterium, oratorium i - co szczególnie ważne - te

atru ekspresjonistycznego. Tak jak w tym ostatnim, obraz zewnętrzny podporządkowany jest 

rzeczywistości wewnętrznej postaci, z jej wyolbrzymionymi uczuciami 1 emocjami, stanami podświa-

• 

domości, wizji i snów. Bohaterem dramatu staje 

się wyobcowana jednostka, przeciwstawiona oto

czeniu. 

w operze Pendereckiego w centrum uwagi znaj

duje się dramat wewnętrzny dwóch głównych pos

taci: księdza Urbana Grandiera i matki Joanny -

motywy ich postępowania, rozterki moralne i prze

miany jakim podlegają. 

Ksiądz Urban Grandier jest postacią heroiczną. 

Początkowo mały, próżny, lubiący przyjemności 

zmysłowe człowiek, stopniowo przechodzi głębokie 

przeobrażenia wewnętrzne, by w sytuacji granicz

nej podjąć dramatyczną decyzję dania świadectwa 

prawdzie, decyzję, która zaprowadzi go na stos, 

ale równocześnie przywróci mu godność i nada 

sens jego życiu i śmierci. 

W operze napisanej zaledwie parę lat po Pasji wg 

św. Łukasza (1965) podkreślone zostają wyraźnie 

analogie między historią męczeństwa i śmierci 

księdza Grandier, a historią cierpienia i ukrzyżo

wania Chrystusa. Przeżycie dramatu samotności 

i opuszczenia, skazanie na podstawie fałszywego 

oskarżenia, poddanie fizycznej przemocy, droga na 

stracenie, wreszcie moralne zwycięstwo nad złem 

i przebaczenie oprawcom w godzinie śmierci - to 

kolejne stacje drogi ku śmierci. Taka interpretacja postaci księdza prowadzi do modyfikacji 

generalnego przesłania dzieła. Im mniejszy i bardziej grzeszny jest Grandier, tym większą wagę 

zyskuje jego moralne zwycięstwo. Dlatego też ukazanie jego losu staje się znakiem nadziei. 



Matka Joanna, kaleka zakonnica, która stanie się przyczyną śmierci księdza - jest postacią tra

giczną. Do rzucenia na niego oskarżenia doprowadzają ją obsesyjne, histeryczne, pełne pożądania 

wizje, w których miłość graniczy z nienawiścią. Rozdarta między modlitwą i bluźnierstwem, pod

daniem się Bogu i buntem przeciwko niemu, bezsilna wobec miotających nią emocji, porusza się na 

pograniczu jawy 1 snu, szukając ratunku u przedstawicieli Kościoła. Będąc narzędziem w ich ręku. 

staje się jednocześnie ich ofiarą. 

Opera Oiably z Loudun składa się z ~rzech aktów, podzielonych na sceny. Pierwszy akt obejmuje ich 

13, drugi - 1 O, wreszcie trzeci 7. W konstrukcji dramaturgicznej dominują zestawienia scen 

kontrastujących. Modlitwa pojawia się obok scen bluźnierstwa, patos obok wulgarności, liryczny 

monolog obok epizodu groteskowego. Zerwanie ciągłości akcji i konstrukcja epizodyczna w I akcie 

nawiązuje do filmowej techniki szybkich zmian kadru. Potem jednak sceny ulegają stopniowo 

wydłużeniu, a ich ilość ograniczeniu, zwiększając zarówno napięcia dramatyczne jak ciągłość narracji. 

W li akcie do kulminacji napięć dochodzi w rozbudowanych scenach egzorcyzmów. W akcie 111 nas

tępuje zagęszczenie zdarzeń przez symultaniczne nakładanie na siebie kilku wątków, prowadzących 

do potężnego finału. 

Warstwę muzyczną charakteryzuje wielka różnorodność środków. Dominują ostre środki wyrazu, 

preferowane są zestawienia skrajnych jakości m. in.: bardzo wielkich i bardzo małych interwałów 

(skok nony małej i sekundy małe w partii Joanny); pasm dźwiękowych (faktury klasterowe) i punktów

impulsów rozrzuconych w przestrzeni dźwiękowej (faktury punktualistyczne); dynamiki pp i ff; pełnej 

obsady wielkiej orkiestry symfonicznej z chórem w scenach dramatycznych i solowo traktowanych 

instrumentów w małych kameralnych zespołach w scenach o cechach groteskowych. 

Opera ujęta jest w ramy dwóch scen, kluczowych dla rozwoju wydarzeń: wprowadzającej sceny 

modlitwy i wizji Joanny, pełniącej funkcję ekspozycji dramatu, oraz finałowej, dramatycznej sceny 

pochodu na stracenie i egzekucji księdza Grandier. W obu scenach głównym nośnikiem napięć 

dramatycznych jest wieloplanowa warstwa muzyczna. 

W pierwszej scenie opery gęste, nasycone, długotrwające, niekiedy przesuwające się powoli pasma 

dźwiękowe (klastery) stanowią rodzaj tła, na którym pojawia się udramatyzowany monolog Joanny. 

Jej partia rozwija się od szeptu i mowy przez Sprechgesang, aż do pełnego napięcia, ekspresywnego 

poprzez wielkie skoki melodyczne, śpiewu, dochodzącego aż do dramatycznego krzyku w kulminacji 

sceny. 

w wielkiej scenie finałowej dynamika i nasycenie mas dźwiękowych, pełnej obsady orkiestry i chóru, 

połączone z uporczywym ostinatem struktury trytonowej (motywu męczeństwa), tworzą narrację 

pełną dramatycznego napięcia. Na jej tle ostatnie nieudane próby wymuszenia przez egzorcystę 

zeznań Grandiera i okrzyk zgromadzonego tłumu: Judas, nie pozostawiają wątpliwości co do wymowy 

etycznej przedstawionych zdarzeń. 

Oiably z Loudun są operą, w której wiele zależy od realizacji scenicznej. Opera bywała traktowana 

jako opera historyczna, misterium dramatyczne, dramat muzyczny, teatr ekspresjonistyczny, 

scenariusz filmowy, będąc w rzeczywistości specyficzną syntezą wielu gatunków. Pokazały to m. in. 

dwie pierwsze, kontrastowo różne interpretacje dzieła, które dzieliły w czasie zaledwie dwa dni, 

a które zostały skrajnie odmiennie ocenione przez krytykę. Prapremiera odbyła się 20 czerwca 1969 

roku w Operze Hamburskiej, dla której została zamówiona przez Rolfa Liebermanna. Dwa dni później 

miała miejsce druga premiera w Stuttgarcie, w reżyserii słynnego Gunthera Rennerta. O tej realizacji 

pisał Paul Moor: „każdy, kto oglądał jedynie przedstawienie hamburskie, w gruncie rzeczy nie widział, 

ani nie słyszał opery Pendereckiego" '2 ' . Opera przeszła przez wiele światowych scen: Santa Fe, 

Monachium, Wuppertal, Graz, Marsylia, Londyn i in. W Polsce Oiably z Loudun były wystawione 

dwukrotnie: w Warszawie i w Łodzi 31 

1 I At.es Drga A case of mass hysteria. Music and Musicians listopad 1973 

21 Paul Moor The Oevils Rehabilitated, The Financial Times 2 lipca 1969 

31 Hamburg 20 czerwca 1969 

Regina Chfopicka 

1<-.1erowrnctwo muzyczne: Henryk Czyż. reżyseria: Konrad Swinarski, scenografia: Lidia i Jerzy Skarżyńscy. 
Wykonawcy m.in: Tatiana Troyanos, Andrzej Hiolski, Bernard Ładysz. 

Stuttgart 22 czerwca 1969 
Kierownictwo muzyczne: Janas Kulka, reżyseria: Gunther Rennert, scenografia: Leni Bauer-Ecsy. 
Wykonawcy m.in. Colette Lorand. Carlos Alexander. 

Warszawa . Teatr Wielki 8 czerwca 1975 
Kierownictwo muzyczne: Mieczysław Nowakowski. reżyseria: Kazimierz Dejmek, scenografia Andrzej Majewski. 
Wykonawcy m. in.: Anna Malewicz-Madey, Andrzej Hiolski. Bernard Ładysz. 

Ładź . Teatr Wielki 23 czerwca 1990 
Kierownictwo muzyczne: Andrzej Straszyński. reżyseria Marek Weiss-Grzesiński. scenografia Wiesław Olko. 
Wykonawcy m.in.: Joanna Cortes, Andrzej Kostrzewski. Tomasz Fitas. 



Doniosłość diabła łatwo sobie uprzytomnić . gdy pomyślimy o tym, ilu arcydzieł literatury europejskiej 

- włączając utwory Dantego, Miltona, Marlowea, Goethego, Van den Vondela, Williama Blake'a i Tomasza 

Manna - nie mielibyśmy bez niego i co by się stało z naszymi dziełami sztuki i katedrami, gdyby wszystko, 

co się do diabła odnosi, nagle z nich znikło. Jest to najbardziej powierzchowny, chociaż prawomocny, 

sposób spojrzenia na doniosłość diabła. Jego trwałość w kulturze europejskiej - mimo okresów upadku, 

przemian w znaczeniu i w rodzajach jego aktywności - dowodzi, że obecność jego zakorzeniona jest 

głęboko w naszym umyśle. Pochodzenie diabła nie jest jasne, nie wiemy także, czy kiedykolwiek go się 

pozbędziemy. 

Łatwo zauważyć, że obecność diabła wyczuwa się silniej w języku potocznym aniżeli obecność Boga; 

słowa takie jak „diabelski", „piekło" czy „piekielny" pojawiają się znacznie częściej w zwyczajnej mowie 

i stereotypach literackich niż wzniosłe przeciwpojęcia: Bóg, boski, niebo. 

Definicja 
Diabeł jest bezcielesnym rozumnym stworzeniem, którego wola jest zasadniczo zła, tzn. zdominowana 

jest całkowicie pragnieniem czynienia zła. Takie ogólne określenie daje się pogodzić z rozmaitymi obrazami 

diabła w różnych religiach, doktrynach filozoficznych i wierzeniach ludowych. Oto główne pytania, 

pomagające nam odróżnić rozmaite pojęcia diabła: 

1. Czy diabeł jest jedną osobą, czy też jest ich wielu (i ilu)? 

2. Czy obecna jego pozycja jest wynikiem upadku - tzn. czy jest on upadłym aniołem - czy też istniał 

jako duch zła od samego początku, a jeśli tak, czy jest współwieczny z Bogiem ? 

3. Czy potrafi się wcielać w ludzkie, zwierzęce czy inne jeszcze formy cielesne i czy zdolny jest do różnych 

wyczynów fizycznych (włączając płodzenie dzieci z istotami ludzkimi)? 

4. Czy może w ogólności wywierać wpływ na życie ludzkie, już to kusząc i deprawując ludzi, już to 

wyrządzając im krzywdy fizyczne? 

5. Czy sytuacja jego jest nienaprawialna, czy też może być nawrócony, zbawiony i wrócić do Państwa 

Bożego? 

6. Czy świat materialny znajduje się bez reszty w jego władzy? 

7. Jak najsku teczniej z nim się uporać: walcząc z nim, unikając go, oddając mu cześć, czy też 

zaprzyjaźniając się z nim? 

Najważn iej sze idee i spory odnoszące się do diabła streszczają się w tych pytaniach. 

Określenie podane nie jest na tyle dokładne, by usunąć wątpliwości co do obecności diabła w wielu 

religiach archaicznych i pogańskich. Zapewne nie wszystkie potężne byty duchowe, które w tych religiach 

się pojawiają, a ukazują złośliwe lub niebezpieczne cechy charakteru, mogą być utożsamiane z diabłem 

takim, z jakim tradycja chrześcijańska nas spoufaliła L „] 

W rzeczywistości wczesne bóstwa i demony wydają się często podobne do nas: czasem życzliwe i 

pomocne, czasem złośliwe, kapryśne, mściwe i niesprawiedliwe; nawet Bóg Pięcioksięgu ujawnia czasem 

takie niepokojące niekonsekwencje charakteru, które skądinąd nie są zadziwiające ani rzadkie wśród 

ludzi. Inteligentne duchy, które są konsekwentnie i bez reszty złe, wyłoniły się bodaj później w mitologiach, 

przy tym pojawiły s ię w opozycji do bóstw wcielających dobroć czystą, czyli w dualistycznym obrazie świata. 

Jest możliwe, że dobroczynne i miłujące bóstwa pojawiają się w konstrukcjach mitologicznych (a tym 

bardziej w doktrynach filozoficznych, zwłaszcza pochodzenia neoplatońskiego) bez osobowych 

odpowiedników wcielających zło, nie znamy jednak mitów czy doktryn zakładających, że wszechświat 

rządzony jest bez reszty przez wszechmocnego ducha zła; taki przerażający widok byłby zapewne dla 

umysłu ludzkiego nie do zniesienia L .. ] 



Diabeł Nowego Testamentu 
Można z grubsza powiedzieć, że Szatan Starego Testamentu, oprawca Hioba, był slugą Boga do brudnej 

roboty, nie był jednak wrogiem Boga, podczas gdy diabły właściwie były bóstwami obcych: Nowy Testa

ment podsuwa już obraz diabła, który jest zarówno przeciwnikiem Boga, jak wykonawcą jego woli. Jezus 

Chrystus wypędzał demony z opętanych (Mt. 9, 32-34, Mk. 1, 34), mówił o ogniu wiecznym 

przygotowanym dla diabła i jego aniołów (Mt. 24-41 J i wspominał o Belzebubie (Mt. 12, 26-27: Mk. 2, 

23-26: Łk . 11, 15-20J. Sam był także kuszony przez diabła (Mt. 4, 1-11: Mk. 1, 12 13; Łk. 4, 1-13), 

chociaż mogło wydawać się dziwne, że diabeł przy swojej wysokiej inteligencji mógł sobie wyobrażać na 

serio, że zwiedzie Syna Bożego. Diabeł chełpi się, iż ma w rozporządzeniu wszystkie moce świata (Łk. 

4, 5-6) i nazywany jest księciem tego świata, co w połączen iu z powiedzeniem Jezusa, iż królestwo 

Jego nie jest z tego świata, mogło nasuwać sugestię, że ziemskie życie jest pod władzą szatańską. 

Św. Paweł mówi o wydaniu Szatanowi ciała grzeszników dla zbawienia ich ducha (1 Kor. 5, 5J. Upadek 

aniołów jest tylko niejasno w zmiankowany w Ewangeliach Clk. 1 O,BJ, lecz potwierdzony lepiej 

w liście św. Piotra (2P 2, 4J i w Apokalipsie, gdzie diabeł wyłania się jako smok pokonany przez Michała 

i jego aniołów; jest już zidentyfikowany ze starym wężem i z Szatanem CAp. 12, 7-9, 20, 2J; tak to 

mglista demonologia Starego Testamentu nabiera wyraźniejszych kształtów. Zstąpienie Chrystusa do 

piekieł , które miało być później włączone do Credo Apostolskiego, nie jest jednoznacznie w pismach 

kanonicznych zapisane, lecz znajdujemy jego wspaniały opis w apokryficznej ewangelii Nikodema. Niezwykłą 

częścią tej historii jest kłótnia między najpotężniejszymi demonami; jeden z nich oskarża innego, iż 

spowodował bezmyślnie śmierć Jezusa, czego wynikiem było uwolnienie wszystkich grzeszników z pie

kielnej otchłani. 

Tak oto w najwcześniejszej fazie chrześcijaństwa ustalił się następujący zbiór prawd dotyczących diabła: 

1. Diabły są aniołami, które zgrzeszyły pychą i z tej racji strącone zostały przez Boga do piekła; jest 

ich wiele, lecz liczby dokładnej nie znamy. 

2. Nienawidzą one zarówno Boga, jak ludzi, zarazem jednak są sługami Boga, kiedy dręczą skazanych 

na ogień wieczny: nie jest jasne, czy złośliwe stwory znajdują ponadto w swo jej pracy sadystyczną 

uciechę, a jeśli tak, dlaczego Bóg im na takie przyjemności pozwala. 

3. Oszustwa ich doprowadziły do upadku pierw

szej pary ludzkiej, a w konsekwencji do władzy 

ś mierci, cierpienia i żądzy seksualnej na ziemi: 

nadal usiłują oni kusić i oszukiwać ludzi, wszelako 

w granicach przez Boga ustanowionych; jest 

przy tym zawsze w ludzkiej mocy oprzeć się 

pokusie (tak przynajmniej możemy się domyślać 

z 1 Kor. 10, 13). 

4 . Upadek demonów jest nieodwracalny; to 

ostatnie twierdzenie nie było zapewne tak silnie 

utrwa one w tradycji chrześcijańskiej, skoro 

Orygenes w Oe Principiis głosił wiarę w od

kupienie powszechne. włączając obok wszystkich 

dusz ludzkich w przyszłe zbawienie Szatana. 

Znajdujemy tę samą myśl u św. Hieronima. 

5 . Moc diabłów w świecie stworzonym jest 

bardzo rozległa, lecz nie bezgraniczna; korzys

tają one z zepsucia. jakie grzech pierworodny 

sprawił, nie będąc jednakże istotami nieza

leznymi, mogą działać tylko w granicach boskiego 

przyzwolenia. 

6. Jednym z osobliwych diabelskich wyczynów jest opętanie, tzn. zjednoczef!ie ducha diabelskiego z umys

łem ludzkim: jest to najokrutniejszy sposób, w jaki łowi dusze i moc swoją ujawnia; w takich przypadkach 

egzorcyzmy są bronią kościoła. 

7. Znieprawiona przez grzech pierworodny natura ludzka skłania się silnie ku złu i łatwo pada ofiarą 

diabelskiego oprawcy: potępienie nigdy nie jest wszelako wyłącznym dziełem diabła, zakłada ono 

współpracę wolnej woli człowieka; każdy jest odpowiedzialny i każdy jest sprawcą własnego upadku, 

chociaż zbawienie zakłada pozytywną współpracę łaski boskiej. 



Wpływ manicheizmu 
W świecie chrześcijańskim sprawa diabła doznała z pewnością ożywienia w wyniku polemik z herezją 

manichejską [. .. l Rozbudowana kosmologia manichejska opowiadała o śmiertelnej wojnie między 

Królestwem światła i Królestwem Ciemności, z których każde rządzone było skomplikowaną hierarchią 

anielską. Zmagania te między dwoma niezależnymi i zrazu oddzielonymi mocarstwami miały początek w 

czasie (inwazja diabła na posiadłości boskie) i skończą się ostatecznym zwycięstwem światła i powtórnym 

przyjściem Jezusa. Tymczasem jednak wojna jest wszechobecna : w każdej istocie ludzkiej moce światła 

zmagają się z diabelskimi czyli materialnymi żywiołami, których wyrazem jest nienawiść i żądza cielesna; 

zbawienie nasze polega przeto na opieraniu się naciskom materii; zasada ta prowadzi do moralności 

ascetycznej we wszystkich dziedzinach życia ziemskiego (płeć, pożywienie, dobra materialnej L .. l 

Diabeł średniowieczny 
Nasza znajomość diabła średniowiecznego pochodzi z rozmaitych źródeł. Wiedza ta była dość dobrze 

skodyfikowana w licznych pismach teologów i filozofów o znacznym autorytecie, chociaż mniej w oficjalnych 

oświadczeniach papieży i soborów. Trzeba jednak zauważyć, że chociaż wszystkie encyklopedyczne dzieła 

czy summy nauki chrześcijańskiej zawierają odpowiednie rozdziały, autorzy ich zazwyczaj nie rozwodzili 

się szczególnie na ten temat ; wielcy średniowieczni nauczyciele Kościoła nie zdradzają wcale tej 

chorobliwej fascynacji diabłem, jaką znajdujemy u mniejszych pisarzy XVI i XVll stulecia [. .. l 

Najobszerniejszy traktat demonologiczny średniowiecza sporządzony był bodaj przez sławnego uczonego 

bizantyjskiego w XI stuleciu, Michała Psellusa (ogłoszony po łacinie w Paryżu w 1577 roku pt. Oialogus 

de Energia Seu Operatione Oaemonum). Drugim źródłem jest sztuka . zarówno popularna, jak zawodowa, 

wielkanocne i bożonarodzeniowe spektakle, malarstwo i rzeźba; obraz diabła, jaki mamy z tych źródeł, 

jest bardziej zróżnicowany i oczywiście barwniejszy niż to, co wiemy ze wstrzemięźliwych dzieł wielkich 

doktorów. Jeszcze innym źródłem jest hagiografia, z której znamy mnóst o opowiadań opisujących walki 

wielu świętych z kusicielami; wśród świętych. którzy byli obiektami szatańskich napaści i kuszeń 

najsławniejsze są przypadki św. Antoniego Pustelnika (Ili-IV wiek). św. Dunstana (X wiek). św. Medarda. 

św. Benedykta z Nursji, św. Pelagii Pokutnicy, św. Pafnucego. Przygody św. Antoniego doczekały się 

szczególnie bogatej ikonografii. 

= 

Jesli chodzi o pisma wielkich doktorów jak Albert, Tomasz z Akwinu, Bonawentura. Duns Szkot, to ich 

r.eorie demonologiczne nie różnią się wzajem prócz drobnych szczegółów. W głównych sprawach szli 

siadami św. Augustyna i innych ojców, ale w różnych punktach wzbogacili odziedziczoną doktrynę L .. l 

lc;tnieje hierarchia diabelska analogiczna do anielskiej. Oszukując ludzi posługują się one swoją wielką 

~ 1 edzą i zdolnością do czynienia pseudocudów. Mogą też przewidywać przyszłość, nie jak prorocy 

iednakże . to jest nie z pewnością od Boga daną. ale tylko stosownie do naturalnej swojej inteligencji. 

Cuda ich są fałszywe w tym znaczeniu, że nie są to zdarzenia nadprzyrodzone. lecz tylko zręczne 

korzystywanie sił przyrody; ludzie pobożni potrafią odróżnić je od prawdziwych cudów. Diabły zdolne 

,,ą do umieszczania się w ciałach ludzkich i dręczenia ich posiadaczy, chociaż nie mogą naprawdę 

hP.zpośredrno przenikać do dusz; Bóg dopuszcza niekiedy takie wyczyny, już to. by chwałę swoją okazać, 

1uz to. by grzeszników pokarać lub nawrócić, albo pobożnych zbudować. 

Diabeł średniowieczny ukazywał swoje moce i umiejętności w czarownictwie i kult swój własny wśród 

ludu organizował. Zarówno w średniowieczu, jak później czarownictwo niezmiennie zakładało udział 

demonów; zgodne z tym były zarówno czarownice. jak ich prześladowcy (dopiero w ostatnich czasach 

znamy czarownice. które jako takie się określają, a wypierają się wszelkich koneksji diabelskich). Pojęcie 

magii zakładało także w oczach Kościoła udział sił ciemności. lecz ci, co magię uprawiali. niekoniecznie 

podzielali ten pogląd: niektórzy twierdzili, że wspomagani są przez siły nadprzyrodzone, lecz nie diabelskie. 

Możemy tylko snuć spekulacje co do tego, dlaczego przez tyle wieków diabeł o tyle częściej używał kobiet 

niż: mężczyzn jako narzędzi okrutnych swoich wyczynów: pewne jest w każdym razie. że czarownice 

wielokroć przewyższały czarowników. Można sądzić. że ulubione dziedziny aktywności diabelskiej - seks. 

dzieci, kuchnia - silniej się kojarzyły z kobietami. diabeł sam zaś zwykle miał cechy męskie; trudno jednak 

ustalić, co było pierwsze: płeć demona i jego ulubione pola działania czy też fakt. że używał kobiet jako 

swoich narzędzi L .. l 

Diabeł nowożytny i czarownice 
Okropność polowania na czarownice opisane są w niezliczonej ilości studiów i nie ma potrzeby tych 

ponurych anegdot powtarzać. Od XIII wieku historia ta związana była oczywiście z działaniami Inkwizycji, 

chociaż bynajmniej do nich się nie ograniczała. Polowanie na czarownice było zalecane lub wręcz polecane 

= 



przez kilku papieży, poczynając od Grzegorza IX ( 1227-1241). który wyznaczył w Niemczech pierwszego 

ze sławnych inkwizytorów. Konrada z Marburga. Specjalne rozporządzenia lub bulle były wydawane w 

XV i XVI wieku za pontyfikatów Eugeniusza IV. Innocentego VIII, Aleksandra VI, Leona X. Nie zawsze i 

nie wszędzie polowania na czarownice uprawiano z tą samą gorliwością; niektóre prowincje i niektóre 

miasta bywały przez kilka lat obiektami szczególnie gwałtownych ataków diabelskich. Zależało to od wielu 

okoliczności, wśród nich oczywiście od żarliwości i uzdolnien inkwizytorów. 

Nie jest bynajmniej tak, by czarownictwo i polowanie na czarownice były „zabobonami średniowiecznymi". 

któr e wzrost oświecenia w epoce Renesansu miał usunąć; gdyby tak było, musielibyśmy obserwować 

systematyczny upadek demonomanii w wiekach nowożytnych, co byna1mniej prawdą nie jest. Sławny 

• 

podręcznik inkwizytorów razem z encyklopedycznym 

wykładem czarownictwa, Mal/eus maleficarum. 

napisany był i ogłoszony w osiemdziesiątych latach 

XV wiek.J . Jego autorem lub inicjatorem był in

kwizytor niemiecki Jakub Sprenger. Dzieło miało 

mnóstwo wydań i przekładów na liczne języki w ciągu 

następnego półtora stulecia. Inne ważne dzieło tej 

dyscypliny zawdzięczamy Janowi Trittemiusowi 

(Antipal/us maleficiorum). W ciągu średniowiecza były 

sporadyczne procesy czarownic i wykry anie czcicieli 

diabła. Jednakże prawdziwa eksplozja szatańskiej 

aktywności przyszła później, a najbardziej intensywne 

prześladowania czarownic miały miejsce w drugiej 

połowie XVI i pierwszej połowie XVll wieku; z tych 

czasów pochodzą najsławniejsze monstrualności 

z dziejów walk przeciw siłom piekielnym, przy czym 

były one z pewnością związane z wojnami religijnymi, 

które nastąpiły po Wielkiej Reformacji. Kraje i obsza

ry, gdzie starcia między reformacją i kontrreformacją 

z różnych powodow były na19wałtowniejsze. doświad

czały też najbardziej in tensywr:ych przesladowań 

cLarownic. Katolicy i protestanci konkurowali ze sobą w okrucieństwie. Żaden kraj europejski nie uniknął 

ogólnej mody, jednakże kraje niemieckie, Francja, Szkocja znacznie przewyższały inne w rozmiarach i częs

tosci procesów czarownic. W porównaniu z wiekiem Reformacji i Odrodzenia, Kościół średniowieczny był 

ostrożny i umiarkowany w praktyce demaskowania demonów; żaden myśliciel średniowieczny nie wpadł 

na myśl - nieraz później wypowiadaną - że świat tak się roi od czarownic, iż tylko bardzo niewielu 

szczęśliwcom udało się uniknąć losu piekielnych sług. 

z ,ońcem XVll stulecia prawa przeciwko czarownictwu były w większości krajów zniesione, w niektórych 

jednak przetrwały jeszcze przez kilka dziesięcioleci, zwykle tam, gdzie walki religijne były mniej zawzięte, 

a polowanie na czarownice mniej epidemiczne (Polska, Austria, Hiszpania). Diabeł mniej wydawał się 

interesować Amerykę; sławny proces czarownic z Salem w latach 1692-93 był wydarzeniem wyjątkowym, 

nie zaś typowym dla Nowego Świata (sędziowie mieli przy tym później przyznać się do błędu: wydarzenie 

w Europie nieznane). 

Oto główne idee typowe dla demonologii XVI i XVll stulecia: pojęcie paktu, który czarownice podpisywały 

z diabłem: sabaty piekielne z ustalonym rytuałem i udziałem diabła samego; wiara w obcowanie seksualne 

demonów męskich i żeńskich z kochankami ludzkimi. Niezliczone zeznania były, rzecz jasna wydobyte 

torturami, nie ma jednak wątpliwości. że wielu ludzi uważało się samych za czarownice i uprawiało 

niszczycielską magię wzywając diabelskiej pomocy. Ani czarownictwo, ani prześladowanie czarownic 

nie są bynajmniej osobliwością świata chrześcijańskiego; w większości, chociaż bodaj nie we wszystkich 

społeczeństwach pierwotnych istniała obok magii społecznie aprobowanej (produkcyjnej i medycznej) 

magia niszczycielska. a czarownice były zabijane lub karane. 

XVI stulecie wydało wiele dzieł uzasadniających prześladowanie czarownic i cały teatr demoniczny. L .. J 

Protestanci i katolicy dzielili między siebie zasługi piśmiennicze tak samo jak gorliwość w paleniu 

czarownic: obcesyjna wiara we wszechobecność diabła była bodaj silniejsza jeszcze u wielkich 

reformatorów epoki niż u katolików; zmagania Lutra z diabłem w Wartburgu w 1521 roku są powszechnie 

znane. a turyści zwiedzający zamek mogą jeszcze podziwiać plamę atramentową, która została na ścianie 

po jego gwałtowne1 dyspucie z kusicielem; mowy jego i pisma ukazują równe wyczulenie na siły piekielne, 

jak teksty Kalwina. Pojawiły się ostrzeżenia tych, którzy nie podając w wątpliwość realności diabła, 

przeciwstawiali się procesom czarownic w oparciu o zdrowy rozsądek i żądali, by odrzucać zeznania 

złożone na torturach L .. J 



W XVI! wieku jednakże istnienie diabła rzadko było kwestionowane. chociaż wiara w jego wpływ na sprawy 

ludzkie i jego udział w czarownictwie coraz ostrzej była krytykowana. Nie ma wątpliwości, że wielu 

libertynów, arystotelików, sceptyków i naturalistów nie wierzyło w ogóle w istnienie diabła 

Opętanie diabelskie 
Obok uniwersalnej działalności kusicielstwa oraz pracy za pośrednictwem czarownic, d ia beł przez wieki 

próbował wyczynów bardziej ambitnych, łącząc się z pojedynczymi duszami ludzkimi. Wypadki opętań 

diabelskich wspomniane są kilkakrotnie w ewangeliach i rozważane były przez ielu Ojców Kościoła , 

włączając Św. Augustyna. Praktyki i formuły egzorcyzmu utrwaliły się w Kościele od najdawniejszych 

czasów. Teoretycznie zjawisko opętania stwarzało niejakie trudności: łatwo było pojąć działania demona 

w ciele ludzkim, lecz trudniej zjednoczenie jego, nawet częściowe. z duszą; wyczyny takie były w zasadzie 

zastrzeżone tylko dla Boga i świadczyły o nich rzadkie wypadki doświadczeń mistycznych. Zakładało się 

wszelako, że w opętaniu dochodzi do skutku bezpośredni atak demona na duszę i jakiś rodzaj zjednoczenia 

z nią: tak więc cały problem stosunku między duszą a ciałem był w tę sprawę zaangażowany. Pierre de 

Berulle, póżniejszy kardynał i założyciel Kongregacji Oratorium we Francji, ogłosił w 1599 roku swój 

traktat o energumenach. aby bronić realności opętania przeciwko naturalistom i sceptykom. Twierdził, 

że wypadki opętania były o wiele częstsze od momentu wcielenia, ponieważ ambicją Szatana jest 

małpować Boga i próbować unii hipostatycznej na własną rękę . Opętanie jest zdarzeniem przeciwnym 

naturze. w którym niejako jeden duch z dwojga powstaje, przy czym jedność spojona jest nienawiścią, 

nie zaś miłością. Zważywszy zepsucie ludzkie. każdy z nas może być ofiarą tych strasznych napaści, 

nawet niewinne niemowlę, w którego wypadku nie grzech osobisty, lecz powszechna degradacja natury 

ludzkiej daje diabłu dostęp; niepodobna uporać się z opętaniem środkami naturalnymi, medycznymi, tylko 

energia Kościoła i egzorcyzmy zwalczają skutecznie te najstraszliwsze przejawy demonicznej złości. 

Wydaje się zatem. że zepsucie natury ludzkiej umożliwia opętanie i że chociaz eneraumen sam jest często 

winien swojej przypadłości, nigdy nie może własnymi siłami uwolntc się od napastnika i traci władzę nad 

ciałem swoim i duszą. Opętanie , podobnie jak czarownictwo, zawsze towarzyszyło h1:-:. torii europejskiej; 

Francja XVll-wieczna była widownią kilku sławnych wypadków opętania indywidualnego i zbiorowego, 

z których największy rozgłos zdobył sobie skuteczny atak diabła na klas.:t or Urszulanek w Loudun w la-

tarh trzydziestych. Opisało historię w szczegółach m.in. dwoje głownych aktorów dramatu : opętana 

przeorysza. matka Joanna od Aniołów, i główny egzorcysta. ojciec Jean Joseph Surin z Towarzystwa 

Jewsowego. W sprawę uwikłane były rozmaite konflikty polityczne. religijne i osobiste, a strona seksualna 

była też silnie zaznaczona; ojciec Grandier, który skazany był za czarownictwo i za podpisanie formalnego 

pal w z Szatanem (dokument ten nadal istnieje), zaprowadził hordy piekielne do klasztoru, ażeby zdobyć 

sobie miłość mniszek i nieczyste swoje żądze zaspokoić; spłonął na stosie po okrutnych torturach. Dzięki 

obf?tej dokumentacji i dramatycznym okolicznościom opętanie w Loudun przyciągnęło uwagę wielu pisarzy 

1 hist oryków; studiowano je zarówno z historycznego, jak i medycznego punktu widzenia (jeden z najlepiej 

.. : 1s n{ch przypadków demonopatii) ; poświęcone mu są powieści, dramaty i eseje (Alfred de Vigny, Aldous 

Huxley, Jarosław Iwaszkiewicz. John Whiting), a także filmy. Historia w Loudun przyczyniła się bez

~ ośrednio do demonologii teoretycznej: ojcowi Surin zawdzięczamy nie tylko szczegółowe pamiętniki 

i pisma mistyczne. ale także książkę opartą na osobistych rozmowach z siedmioma diabłami, z którymi 

toczył walki i które w końcu wygnał z opętanej penitentki (Science experimentale des choses de f'autre 

vie , ogłoszony dopiero w 1829 roku ). Dręczyciele matki Joanny należeli do najwyżej postawionych 

dygnitarzy w hierarchii infernalnej. włączając samego Lewiatana; jeden z nich, lsacaron, demon 

lubieżności, został zaprzysiężony i zdradził egzorcyście wiele sekretów piekła . 

Wyszło na jaw. że bezpośrednią przyczyną bunty aniołów i ich upadku była wiadomość przez Boga 

rozgłoszona. iż zamierza on przyjąć formę człowieczą; buntownicy odmówili oddawania czci istocie ludzkiej 

(teoria, wedle której upadek diabłów miał za przyczynę ich zawiść względem Jezusa. była już wówczas 

znana w teologii katolickiej; Francisco Suarez m. in. jej bronił). Z tego samego źródła znane są nam także 

wymiary demonów (najwyższe w hierarhii, czyli byłe serafiny, rozciągają się na 30 mil, niższe odpowiednio 

mniej). Książka Surina jest warta wzmianki, ponieważ w literaturze demonologicznej jest ona najbliższa 

temu, co można nazwać sprawozdaniem z pierwszej ręki. 

Po skutecznej batalii z diabłem o. Surin sam był obiektem piekielnej furii i opętany był przez dwadzieścia 

lat. Znamy także szczegółowo dzieje jego cierpień w szponach diabelskich z pamiętników i listów. 

Opowiadał o swojej rozdwojonej osobowości: jedna część jego duszy została gwałtem ujarzmiona przez 

diabła, podczas gdy druga pozostawała w unii z Bogiem. 



Trzy oblicza diabła 
Przez wiek XVIII i XIX i aż do naszych dni, diabeł żywy był zawsze, chociaż został zepchnięty pod ziemię, 

ośmieszony przez wielu pisarzy Oświecenia i uznany za smutny produkt ignorancji, żałosny relikt ciemnej 

• epoki, dziwaczny przypadek religijnej „alienacji" (z jakiś niejasnych powodów ludzkość lubiła „perso

nifikować" własne wady). Nie mówiąc już o podróży Swedenborga do piekła (Oe coelo et eius mirabilibus, 

et de Inferno, 1958), diabeł był dość popularną figurą wśród romantyków; czasem traktowany 

humorystycznie, czasem na pół serio, a czasem zupełnie serio; przetrwał w literaturze okultystycznej 

XIX wieku, w dziełach Eliphasa Levi (pseudonim Alfonsa Louisa Constanta) i Papusa (pseudonim Gerarda 

Encausse) i innych. Ukazał się znowu jako fascynująca figura w poezji, powieściach i malarstwie epoki 

neoromantycznej w całej Europie. W zależności od czasu i okoliczności kulturalnych diabeł objawiał 

rozmaite swoje strony, a oblicze jego zmieniało się znacznie. Można mówić o trzech głównych obliczach 

diabła: straszliwym, groteskowym i tragicznym. 

Straszliwe oblicze diabła jest najbliższe oficjalnej nauce katolickiej i protestanckiej. Wyłania się z ma

larstwa i rzeźby religijnej. z kazań i traktatów demonologicznych. Jest to bezlitosny i okrutny mistrz 

ognia i lodu, którego radują niewysłowione cierpienia skazanych. Jego rogów, szponów i kłów nie mogą 

ukryć najbardziej oszukańcze obrazy, jakie przed nami roztacza. Jest panem rozpaczy ostatecznej, 

męczarni i grozy. 

Groteskowe oblicze diabła jest bodaj równie stare, jak oblicze straszliwe. Znajdujemy je w najstarszym 

folklorze ludowym całego świata, włączając Chiny, w licznych popularnych legendach, opowieściach 

i żartach; niektóre z nich przetrwały w wielkiej literaturze. Diabeł groteskowy ukazuje się pospolicie 

w bożonarodzeniowych widowiskach. Jest to demon głupi i niezdarny, przechytrzany często przez 

sprytnego chłopa, ale czasem sam nie pozbawiony poczucia humoru. Obecność jego i nieskuteczne często 

s?albierstwo wzmacniają nasze dobre samopoczucie, łagodzą lub ograniczają okropne strony 

bezlitosnego sadysty z Państwa Ciemności. Również dżiny islamiczne ukazują często swoje strony 

groteskowe i zabawne, jak to wiemy np. z historii Szecherezady w Tysiącu i jednej nocy. Diabeł tragiczny 

jest w większym stopniu figurą literacką. Milton, jako autor Raju Utraconego, był moze główn ie 

odpowiedzialny za ten obraz diabła. Cechami diabła tragicznego są godność i lodowata mądrość. Jest 

dumnym straceńcem; zna swój los, ale nawet gdyby mógł się ocalić, ukorzywszy się przed Panem i wy-

znając winę, woli cierpiec. Nieposłuszeństwo jego budzi respekt. Non serviam jest jego dewizą. Piekło 

jest trwałą terra irredenta Boga, nie zaś żałosnym śmietniskiem ludzkich odpadków. Wydaje się, że 

diabeł groteskowy był bardziej popularny wśród romantyków, podczas gdy diabeł tragiczny był diabłem 

par excellence neoromantyzmu. Mefistofeles Goethego łączył strony straszliwe i tragiczne. Szatan 

Baudelaire'a jest głównie Szatanem Miltona. 

Diabeł kojarzony był pospolicie z różnymi zwierzętami. Były to czasem jego przebrania, czasem służki, 

a czasem po prostu symbole. Ulubieńcami jego w świecie zwierzęcym są wąż i kozioł (w tej ostatniej 

postaci ukazywał się na sabatach), nieraz jednak inne mu służą: nietoperze, kruki, lwy, smoki, psy, ropuchy, 

a także słonie . Znane są wypadki zwierząt palonych za związki z diabłem lub opętanych, m. in. kogut. 

Diabeł malowany był często w formach monstrualnych, łącząc różne przerażające organy kilku zwierząt. 

Nie jest jasne, czemu węże i kozły zawdzięczały to wyróżnienie. 

Niezwykła inteligenc1a i umiejętności są z reguły cechami diabła, wyjąwszy wersję groteskową. Wśród 

dowodów respektu, jaki ludzie świadczą diabłu, są liczne „mosty diabelskie" i „wieże diabelskie", stare 

budowle, które wydawały się przekraczać ludzkie umiejętności. Nikt jakoś nie wpadł na myśl, by nazwać 

je „mostami anielskimi" albo „wieżami seraficznymi". Dlaczego? 



Ilu ich jest? 
Nie było nigdy zgody co do dokładnej liczby diabłów. Talmud babiloński utrzymuje, że każdy człowiek ma 

tysiąc duchów po prawej i tyleż po lewej, co by składało się na imponującą liczbę, zważywszy obecne 

• rozmiary ludzkości. Z niejasnej aluzji w dwunastym rozdziale Apokalipsy domyślamy się, że jedna trzecia 

wszystkich aniołów brała udział w wielkim buncie, jednakże żadne liczby absolutne nie są podane. Z XV 

stulecia znamy obliczenie pewnego biskupa, który podał 133 miliony 306 tysięcy 668; Wierus zredukował 

tę liczbę do nieco ponad 44 milionów. W XVll stuleciu jednakże byli myśliciele liberalni, którzy twierdzili, 

że Szatan jest imieniem własnym i że tylko jeden egzemplarz zbioru istnieje; mieliśmy zatem 

monodemonizm obok monoteizmu. Rozmaitość opinii w tej kwestii jest więc znaczna. Żadne oficjalne 

oznajmienia Kościoła nie istnieją. 

Diabeł przez Kościół porzucony 
Jeśli zważyć rolę diabła w chrześcijańskiej interpretacji historii kosmicznej i ludzkiej (nie byłoby bez niego 

upadku rodzaju ludzkiego, tym samym nie byłoby Odkupienia i Wcielenia; nie byłoby śmierci, cierpienia 

i trudu , być może nie byłoby również wiedzy), zadziwiające jest, jak skąpa jest informacja na jego temat 

z oficjalnych źródeł kościelnych. Diabeł nie jest włączony do Credo nicejskiego. Imię jego pojawia się 

wprawdzie okaz1onalnie; w formułach chrztu, w dogmatach dotyczących odkupienia i upadku człowieka. 

Wszystko jednakże, czego o nim możemy się dowiedzieć ze ściśle dogmatycznych i obowiązujących 

twierdzeń, składa się na bardzo ubogi korpus. W dziejach Kościoła katolickiego był on oficjalnie 

wzmiankowany tylko kilkakrotnie, przy okazji potępień doktryn heretyckich, głównie pochodzenia 

manichejskiego L .. l 

Nie da się z takiego materiału zbudować dobrego korpusu demonologicznego. Spekulacja teologiczna 

próbowała przez stulecia ostrożnie nadrobić ubóstwo twierdzeń dogmatycznych. Od XVIII stulecia 

teologia katolicka była coraz bardziej wstrzemięźliwa w kwestiach demonologicznych, które skądinąd 

przywłaszczyły sobie peryferyjne siły religijne: okultyści, amatorzy sataniści, marginalne grupy sek

ciarskie, zbieracze osobliwości. W naszym stuleciu teologowie w większości zdają się zakłopotani i zaw

stydzeni problemem diabła, wydaje się często, że woleliby się pozbyć tego, co uważają za krępujący 

= 

relikt. Zarówno katolicka, jak protestancka teologia liberalna po prostu pomija świat demoniczny albo 

wspomina go tylko jako metaforę, tradycyjny symbol, abstrakcję. Badania demonologiczne w wielkich 

kościołach stały się rzadkością (tom Etudes Carmelitaines poświęcony Szatanowi należy do wyjątków). 

Niektórzy pisarze chrześcijańscy-amatorzy nie zapomnieli jednak o sprawie. Wspomnieć trzeba wyborny 

zbiór listów pisany przez starszego diabła do debiutanta i ogłoszony przez C. S. Lewisa (The Screwtape 

Letters, 1942, a także Screwtape Proposes a Toast) oraz dzieło Papiniego, który wznowił teorię 

Orygenesa i twierdził, że zbawienie jest nadal otwarte dla upadłych aniołów (// diavolo, 1953). 

Potwierdzenie tradycy1nej nauki katolickiej o diable przez papieża Pawła VI w 1972 roku przeszło bez 

echa. 

Jasne jest jednak, że diabeł nie dał za wygraną. Zainteresowanie jego aktywnością rosło, jak się wydaje, 

w ostatnim dziesięcioleci u w świecie zachodnim poza sferą wielkich kościołów. Sama ilość i popularność 

książek i filmów poświęconych diabłu, czarownictwu i pokrewnym tematom, jak wampiryzm i wilkołactwo, 

dowodzi, jak św1eza ciągle jest ludzka wrażliwość na Królestwo Ciemności i zainteresowanie dla niego 

(wspomnijmy tylko sławne filmy Egzorcysta i Rosemary s Bab;?. Prasa nieraz podaje wiadomości o sek

tach satanicznych, czarnych mszach i osobliwościach rytuałów demonolatrycznych w rozmaitych krajach, 

a także o wypadkach opętania diabelskiego. Tak to diabel porzucony przez Kościół przeniósł się ku 

marginalnym formom religijności i stamtąd, jak się zdaje, ponownie zdobywa grunt, miast dać się 

zepchnąć w ciemności. Angeologia w sensie właściwym, badająca życie i cechy aniołów nie upadłych, 

prawie nie istnieje (musimy poczekać na to, by książka o aniołach ogłoszona w 1975 roku przez 

popularnego kaznodzieję amerykańskiego Billy Grahama zmieniła pod tym względem sytuację). 

Dziwne położenie diabła 
w świecie dzisiejszym 
Upadek znaczenia diabła w Europie od XVIII wieku, przynajmniej w tradycyjnym chrześcijanstwie, 

wyjaśniany był nieraz jako wynik rosnącego racjonalizmu, ogólnego oświecenia i inwazji nawyków 

naukowych w myśleniu ludzkim. Sekunda namysłu wystarcza, by powziąć znaczne wątpliwości co do 

tego wyjaśnienia. Popularność doktryn racjonalistycznych i kult nauki w sensie przyjętym w naszej 



kulturze od XVIII wieku powinny były dotknąć Boga znacznie silniej anizeli anioły, upadłe czy nie upadłe. 

Widzimy jednak coś odwrotnego. Absolut osobowy daje się znacznie trudniej zaakceptować w granicach 

rygoru racjonalizmu i trudniej go zrozumieć w kategoriach naukowych. Nie potrafimy wyjaśnic ani pojąć, 

w jaki sposób Bóg osobowy mógłby być nieskończony i wszechmocny, nie umiemy wyjaśnić, dlaczego 

miałby stworzyć świat rzeczy skończonych · podległych zepsuciu, nie wiemy nadal - mimo bibliotek 

wypełnionych teologicznymi traktatami na ten temat - w jaki sposób dopuszcza on taką potęgę zła, 

itd. Wszystkie próby lepszego wyjaśnienia atrybutów boskich w kategoriach racjonalnych i uzgodnienia 

ich z Jego metodą kierowania światem prowadziły niezmiennie do nierozstrzygalnych sprzeczności: jak 

pogodzić wszechwiedzę boską z wolnością lu dzką, jak wszechmocny i dobry władca pozwala złu panować 

nad światem, jak mogą łaską i naturą współistnieć, czy też - w swoiście chrześcija ńskim świecie - jak 

możliwa jest Trójca święta i jak Bóg mógł przyjąć na s iebie formę ludzką. Jakoż niektórzy teologowie, 

zwłaszcza o skłonnościach panteistycznych i mistycznych (Mikołaj z Kuzy jest wśród nich najsławniejszy) 

twierdzili, że logika nasza, włączając zasadę sprzecznoś ci, jest niestosowalna w rozwazaniu o Bogu 

i nieskończoności. Otóż większość tych trudności znika, kiedy mamy do czynienia z diabłami i aniołami; 

są to stwory skończone, ich inteligencja i wiedza, chociaż znacznie rozleglejsze i skuteczniejsze, są 

jednak ograniczone i do naszych podobne. Wydaje się, że jest nam o wiele łatwiej dojść do zrozumienia 

tych stworzeń i że jest bardziej prawdopodobne, iż je któregoś dnia spotkamy. Jeśli duchy bezcielesne 

dają się w ogóle p ojąć - na ten temat zaś dyskutuje się wiele wśród filozofów w kategoriach 

racjonalistycznych - istnienie bytów angelicznych, dobrych czy złych, nie jest absurdalne, sprzeczne 

wewnętrznie czy nie do pomyślenia. Tymczasem widzimy, że wiara w Boga cieszy się w naszej kulturze 

znacznie wiekszym respektem niż wiara w anioły, które niemal rutynowo uchodzą za wynik zabobonów 

i pozostałość obskurantyzmu. Skoro więc z racjonalistycznego punktu widzenia wiara w istn ienie anio łów 

nie jest bynajmniej bardziej irracjonalna aniżeli w istnienie Boga , a raczej przeciwnie, powinniśmy szukać 

innych wyjaśnień upadku diabła. Nasuwa się kilka hipotez wyjaśniających, niekoniecznie wykluczających 

się wzajem. 1) Diabeł istnieje, lecz z powodów nam nieznanych woli wprowadzać nas w błąd i przekonywać, 

że nie ma go zgoła; 2) wielkie kościoły znalazły się pod ogromnym naciskiem krytyki ateistycznej· czynią 

na jej rzecz dwuznaczne ustępstwa; nie mogą wyrzec się Boga, mogą jednak pomijać sprawę aniołów 

i nie wspomnieć o nich w publicznym nauczaniu; 3) wielkie kościoły zakłopotane są faktem, że pojęcie 

diabła t ak silnie związane było historycznie z polowaniem na czarownice w XVI i XVll wieku, wolą więc 

nie kojarzyć tych prześladowań ze swoim specyficznym credo; 4) ludzkość, albo jej warstwy oświecone, 
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stają się coraz bardziej optymistyczne (słusznie czy niesłusznie, ale na pewno nie w wyniku rozkwitu 

racjonalizmu) i nie godzi się uznać, by jakiekolwiek zło było nie do odrobienia, gdyż to zniszczyłoby jej 

nadzieję, że można zbudować świat wypełniony szczęściem, zaspokojeniem i braterstwem. Jeśli hipoteza 

(4) jest trafna, to jednak sama domaga się wyjaśnienia i wolno być może połączyć ją z hipotezą (1 ): 

powody, dla których diabeł woli, byśmy nie przyjmowali jego istnienia, byłyby wtedy wyraźne. 

Konkluzja 
Pochodzenie diabła w naszej kulturze nie jest znane. Pod tym względem jest on równie tajemniczy, jak 

wszystkie podstawowe symbole religijne i wszystkie wierzenia, które światu nadają sens. Diabeł, podobnie 

jak inne uniwersalne zjawiska kulturalne, przybierał oczywiście formy najróżniejsze i uczestniczył we 

wszystkich rodzajach ludzkich konfliktów. Wszystkie wtórne funkcje, jakie spełniał - psychologiczne, 

polityczne czy artystyczne - nie dają jednak podstaw do żadnych wniosków co do jego pochodzenia lub 

ewentualnego zaniku. Fakt, że symbole religijne uwikłane były we wszystkie sprawy ludzkie i wyzyskiwane 

dla wszystkich możliwych celów, nie przemawia wcale za czysto instrumentalnym sensem tych symboli; 

przeciwnie, podsuwa myśl o ich uniwersalnym, niehistorycznym i autonomicznym sensie. Nie jest 

prawdopodobne, by diabeł mógł zniknąć z życia ludzkiego; mimo wszystkich przebrań, w jakich się pojawia 

i mimo okresowych upadków stał się bodaj trwałym składnikiem kultury. Jeśli religia zawsze była próbą 

wyposażenia całości życia ludzkiego w sens - żądanie, którego nauka spełnić nie może - diabeł jest 

zapewne nieusuwalnym składnikiem sensownego świata. Wątpliwe jest także, czy powinniśmy sobie 

życzyć jego zniknięcia. Obecność jego utrzymuje w nas wrażliwość na zło: sprawia, że jesteśmy czujni 

i sceptyczni w obliczu optymistycznych nadziei na totalne zbawienie wszystkiego i na ostateczne 

pogodzenie wszystkich energii działających w świecie. Wiara w zbawienie uniwersalne była co prawda 

żywa również w chrześcijaństwie. Tradycja ta nie obumarła nigdy, jest nadal z nami, a diabeł jest w niej 

nieobecny. Niesie ona ze sobą złudzenia i oszukańcze nadzieje, które mogą tylko zagrzewać serce diabła. 

Leszek Kofakowski (1977) 
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