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Aldous Huxley 

JAK NALEŻV ODRÓŻNIAĆ 
PRAWDZIWE OPĘTANIE OD UDANEGO 

albo - od symptomów naturalnej choroby? Otóż Kościół prze
pisuje cztery próby: próba języka, próba nadprzyrodzonej siły 
fizycznej, próba lewitacji oraz próba jasnowidztwa i przewidy
wania. Jeżeli ktoś w danym momencie potrafi zrozumieć obcy 
mu język, albo jeszcze lepiej, posługiwać się językiem, którego 
nie rozumie będąc w normalnym stanie; jeśli może zamanife
stować cud lewitacji i dawać niezliczone przykłady wielkiej siły 
fizycznej; i gdy jest w stanie przepowiedzieć przyszłość lub 
opisać wydarzenia mające miejsce w dużym oddaleniu - można 

wtedy śmiało przypuszczać, że osoba ta jest opętana przez 
diabła. (Największym nieszczęściem jest to, że osoba taka może 
też być wówczas obdarzona łaską bożą, gdyż bardzo często 

cuda boskie 1 diabelskie objawiają się w identyczny sposób). 
Lewitacja świętych ascetów da sie odróżnić od lewitacji eksta
tycznych opętańców jedynie przy pomocy moralnych przyczyn 
i następstw wydarzenia. Często trudno jest te moralne przyczyny 
l skutki właściwie ocenić i nieraz zdarzało się, że osoby 
najświętsze były podejrzane o pomoc szatańską, a nie boską 
przy demonstrowaniu zjawisk nadprzyrodzonych. 

Takie są oficjalne i uświęcone reguły na wykrycie opętania 
diabelskiego. Spróbujmy teraz przez chwile znaleźć siew sytuacji 
egzorcystów i im współczesnych. Przyjmując kościelne dowody 
na opętanie za niezbite, zbadajmy, na jakich podstawach uznano 
zakonnice za opętane, a księdza Grandier za czarownika. Za
cznijmy od próby, którą najłatwiej zaaplikować i którą w 
praktyce najczęściej stosowano - próbę jezyka. Dla wszystkich 
chrześcijan starej daty zdolność mówienia obcymi językami była 
łaską nadprzyrodzoną, darem Ducha Świętego. Była ta zdolność 
też symptomem opętania Uak widać, nawet świat nadprzyrodzony 
jest dwuznacznej natury). Z psychologicznego punktu widzenia 
taki „językoznawca,, nie mówi jasno ·i bezbłędnie w języku 
dotychczas mu nie znanym. Jest to raczej mamrotanie mniej 
lub bardziej przypominające mowę 1 w związku z tym dające 
się zinterpretować przez dobrotliwych słuchaczy jako 
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niezrozumiała wypowiedź w języku, który akurat sami znają. 
W przypadku, gdy ktoś bedący w transie wykazywał sie nagle 
niepodważalną znajomością jezyka w stosunku do którego, 
bedąc w pełni świadomy, przejawiał kompletną ignorancje. 
badania ujawniały, że albo znał on ten jezyk w dzieciństwie i 
później go zapomniał, albo przyswoił go sobie fonetycznie, ze 
sły~ze~ia, nie znając w ogóle znaczenia słów, które wypowiadał. 
~ swietle naszej współczesnej znajomości psychologil, a szcze
golnie telepatii i transu, wydaje sie wątpliwe, aby rzekomy 
opetante~ przeszedł próbe jezyka nie wzbudzając naszych 
wątpliwosci. Kroniki tamtych czasów zanotowały wiele porażek 
przy takich próbach, a te mówiące o sukcesach - nie wydają ~ 
sie do końca przekonujące. 

Niektórzy specjaliści od tej branży bardzo pomysłowo i sku
tecznie przeprowadzali próby jezyka. W roku 1598 Martha 
Brossier zdobyła sławe równą sławie naszych gwiazd filmowych, 
wykazując sie wieloma przekonującymi dowodami na opetanie. 
Jeden z objawów - a bardzo to znany i tradycyjny objaw -
polegał na konwulsyjnym miotaniu sie na każdy dźwiek słowa 
modlitwy lub egzorcyzmu. (Diabły nienawidzą Boga t Kościoła, 
wobec tego wpadają we wściekłość, a nawet szał słysząc świete 
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słowa z Biblii lub z modlitewnika.) Aby sprawdzić jak dalece 
Martha posiadała łacine (i diabła). biskup Orleanu otworzył 

swojego Petroniusza 1 uroczyście zaintonował niezbyt pouczającą 
i aż nazbyt niecenzuralną opowieść matrony z Efezu. Skutek 
był magiczny. Jeszcze przed końcem pierwszego, górnolotnie 
brzmiącego zdania, Martha tarzała ste po podłodze, przeklinając 
biskupa za to, że kazał Jej tak okropnie cierpleć przy czytaniu 
Słowa Świetego. Warto nadmienić, że Martha uciekła od biskupa, 
aby schronić sie u Kapucynów, którzy oświadczyli, że jest ona 
niesprawiedliwie ścigana, a nastepnie wykorzystywali Ją do 
przyciągania tlumów na odprawiane przez nich egzorcyzmy. 

O ile mi wiadomo, nie stosowano testu Petroniusza na 
zakonnicach z Loudun. Natomiast podobną w skutkach próbe 
zastosował w Loudun przejezdny szlachcic, który wreczając 

egzorcyście zamkniete pudełko szepnął, że jest ono pełne bardzo 
świetych relikwii. Pudełko to przyłożył egzorcysta do głowy 

jednej z zakonnic, która natychmiast zaczeła wyć z ogromnego 
bólu. Zadowolony egzorcysta zwrócił szlachcicowi pudełko i 
okazało sie, że jedyną jego zawartością była odrobina popiołu. 
,.Ach, mój panie - zawołał zakonnik - jak można było tak 
niesmacznie zabawić sie cudzym kosztem? 

Wszystkie te zakonnice, które nie znały łaciny, były opetane 
przez diabły, które również nie znały łaciny. Aby wyjaśnić ten 
dziwny fakt, jeden z franciszkańskich egzorcystów orzekł na 
kazaniu, że istnieją diabły wykształcone i niewykształcone. 

Jedyne wykształcone, uczone diabły to te, które nawiedziły 

Przełożoną. Ale nawet diabły Joanny nie wyróżniały sie Wielką 
uczonością. Oto przebieg egzorcyzmu przeprowadzonego na matce 
Joannie 24 listopada 1632 r.: 

"Ksiądz Barn~ wnost Hostie i pyta sie diabła •Quem adoras?• 
(Kogo czcisz?) Odpowiedź: cJesus Christus•. Na to miejscowy 
taksator rzekł dosyć głośno: •To nie przystoi diabłu•. Egzorcysta 
zmienił wiec pytanie na •Quis est iste quem adoras?• (Kto Jest 
tym kogo czcisz?) Joanna odpowtedziała «Jesu Christe• (zamiast 
«Jesum Christum•), na co kilka osób zauważyło: •Cóż za okropna 
łacina•. Biedna J oannal Nigdy nie była w stanie opanować w 
tym stopniu łaciny, aby zrozumieć cały ten nonsens z przy
padkami. Nominativus, accusativus, vocativus ... Jesus Christus, 
Jesu Chrtste - starała sie jak mogła; a oni 1 tak musieli 
powiedzieć, że to okropna łacina! 

A. Huxley, The Deuils of Loudun, New York, 1952 
Przełotył Wiesław Górski 
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Jacek Woźniakowski 

DIABŁY I LUDZIE 

( ... J Recenzenci naszych czołowych dzienników i pism kul
turalnych, zabierając się do wnikliwych dociekań, powilmiby 
Jednak wiedzieć, że fabuła „Matki Joanny" to nie Jest „temat 
średniowieczny". „odległa klechda francuska przeniesiona w 
jakieś poleskie głusze i w lata poreformacktej reakcji", „stare 
podanie" itd., lecz. że Iwaszkiewicz - co expressis verbis napisał 
przy pierwszym wydaniu „Matld Joanny"' - oparł się na wy
darzeniu, które istotnie rozegrało się w siedemnastowiecznej 
Francji. Ale też tylko na takim tle mogą być zrozumiałe niektóre 
jego rysy. Francuskie Loudun przeniesione w polskie głusze 

staje się po trosze alegorycznym dziwolągiem, co czuło się już 

w noweli, a jeszcze mocniej czuje się w filmie, celowo 
wyjałowionym z historycznego i społecznego zaplecza, dziwność 
zdarzeń legitymującego samym tylko nastrojem. 

Jakże wiec było naprawdę? Zacznijmy od tego, że katolicy 
wierzą w istnienie także bytów czysto duchowych. Filozofia od 
czasów starożytnych dochodziła nieraz do wniosku, że mogą. 

istnieć takie „czyste inteligencje". my znamy je niezależnie od 
spekulacji filozoficznej - z objawienia, pod nazwą antałów i 
szatanów. Skoro się wierzy w istnienie duchów dobrych i złych, 
to logicznie wywnioskować wolno, że mogą one mieć taką czy 
inną styczność z człowiekiem. Naiwnością dzisiejszych czasów 
wydaje mi sie sprowadzanie wszelkich tajemniczych spraw z 
tej dziedziny do rzędu zaburzeń nerwowych, podobnie jak 
naiwnością dawnych epok było dopatrywanie się opętania w 
objawach pewnych schorzeń. „Zresztą dla Kościoła nie była to 
nigdy sprawa pierwszoplanowa: „egzorcysta", to jedno z najniż
szych święceń. We władze złego ducha dostaje się istotnie tylko 
grzesznik, to znaczy każdy taki człowiek, który świadomie i 
dobrowolnie czyni ciężkie zło. 

Bardzo możliwe, że w Loudun nastąpił po prostu atak 
zbiorowej histerii. Nie trzeba było czekać trzysta lat na taką 
diagnozę: już wówczas, kiedy rozniosła sie wieść o dziwacznym 
postępowaniu zakonnic, arcybiskup Bordeaux posłał do klasztoru 
lekarza, który żadnego opętania nie skonstatował. Arcybiskup 
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zakazał wówczas egzorcyzmować i wszystko się uspokoiło. Nie
stety zjawił się w Loudun pan de Laubardemont. urzędnik 
korony, 1 wznowił postępowanie procesowe prze cl w ks ie dz u 
Grandier, który później został spalony, wznowu też egzorcyzmy 
- wszystko znów sie rozjątrzyło. Były w t~ sprawę wplątane 
brzydkie czynniki polityczne (bo ów ksiądz Gran ier, z którego 
Iwaszkiewicz zrobił Garnca. naraził i był wszechpotężnemu 
ministrowi Ludwika XIII. kardynalowi Richelieu). ale niewątpliwie 
podsycały ją praktyki niejednego egzorcysty. Praktyki te rozwmęły 
si - szcz ściem przelotnie - j' o produkt uboczn . patolo
giczna odrośl ówczesnego rozkwitu francuskie reli ijności. Ob-
erwuj emy ich stopniowe narastanie, a potem zanik w okresie 

- mówiąc z grubsza - miedzy św. Franciszkiem Salezym 
a Fenelonem, w okresie bujnym i pełnym sprz czno c, który 

dał Bo sueta. Pascala, św. Wincentego a Paulo, lecz także 
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kardynała Retza, molierowskiego ŚWietoszka i matkę Joanne 
od Aniołów. Wielkiej intensywności życia zwykle towarzyszą 

Wielkie kontrasty. 
Od pieiwszych Wieków chrześcijaństwa egzorcyzmy stanowiły 

"ceremonie. która początek brała w zwiezłych słowach Chrystusa: 
"WyniJdź z człoWieka". Ks. Henri Bremond w sławnym swoim 
dziele o historii religijności we Francji mówi, że te poważne i 
dyskretne obrządki, jeśli nawet nie dosięgały nieobecnego sza
tana, miały Jednak możność uspokojenia chorego, nieraz go też 
uspokajały. Rytuał zabraniał "gadaniny i ciekawych zapytań" 
oraz nakazywał egzorcyście daleko posuniętą ostrożność, ne 
facile cred.at al.i.quem a doemDnio obsesswn esse: „by nie sądził 
pochopnie, że ktoś jest opętany przez demona". W modlitwach 
starożytności chrześcijańskiej i średniowiecza „władza szatana" 
oznacza także skutki grzechu pierworodnego: egzorcyzmy 
stanowiły Jedną z ceremonii chrztu katechumenów. 

Obyczaje te zmieniły sie w czasach kontrreformacji. Pojawiła 
sie wówczas niefortunna myśl, że egzorcyzmy mogą korzystnie 
oddziałać na zbudowanie wiernych. Zaczynał się barok: burzliwa 
teatralność epoki sprzyjała takim demonstracjom. W rezultacie, 
zamiast mieć na celu przyniesienie ulgi choremu, egzorcyści 

zaczynają myśleć przede wszystkim o nawracaniu widzów ... „a 
chory omalże nie będzie miał prawa nie być opętanym" 

(Bremond). Zaczynają się wielogodzinne egzorcyzmy publiczne, 
stojące w oczywistej sprzeczności z literą rytuału i z duchem 
obrzedu, a każde słowo 1 gest egzorcyzmowanych notuje się i 
drukuje „ku zbudowaniu wiernych". Ta zdumiewająca literatura 
krąży po klasztorach i wywołuje miejscami epidemiczne objawy 
histerii. Na szczeście po kilku czy kilkunastu wypadkach tzw. 
zbiorowych opętań, fala opada, a Kościół decyduje sie „wszelkimi 
środkami, jakimi dysponuje, uniemożliwić nawrót podobnych 
obyczajów" (po raz ostatni cytuje Bremonda). 

Tak zatem przyszła i mineła owa dziwna choroba w łonie 

katolicyzmu. Przypomina ona trochę nowotwór, który powstaje 
wskutek nadmiernej i chaotycznej aktywności pewnych komórek. 
Jak każdy organizm społeczny i Kościół także - na tyle właśnie, 
na ile jest ludzki - podlegać może takim okresowym schorze
niom. [.„] 

Tygodnik fuwszechny, 26 li 1961 r. Artykuł opublikowany 
po premierze filmu. Jerzego Kawalerowicza. 

, I 
I. 

ł 
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z wyznań Matki Joanny od Aniołów 

„Nigdy wcześniej nie dawałam wiary, aby diabeł mógł wstqpfć 
w kogoś Lub zawrzeć z nim pakt nie otrzymawszy uprzednio na 
to jego zgody. Okazuje s~. że myliłam s~. gdyż nawet nqjniewin
niejsi., najśw~tsi mogq. zostać opętanL Przyznqję, że ja sama nie 
byłam niewinna. Tysiqce, setki tys~cy razy oddawałam duszę 
diabłu. gdy grzeszyłam t tym stawiałam opór łasce, jaka miała na 
mnie spłynąć... demony wkradały s~ do mojej duszy i moich 
uczynków, tak że poprzez grzeszne usposobienie, które znalazły we 
mnie, uczyniły mnie jednaką z nimi substangq.. Zazwyczaj demony 
działały w zgodzie z uczuciami., które nosiłam w swojej duszy, a 
czyniły to tak subtelnie, że mnie samej nie sposób było uwierzyć, 
iż jestem we władzy diabłów. Czułam s~ oburzona na rosnące 
wokół mnie podejrzenia., jakobym była przez nie opętana, a gdy 
ktokolwiek wspominał mi. że jestem w ich władzy, nie mogłam 
pohamować gwałtownie wezbranego gniewu wobec takiej t.nsynun.cji." 

Włodzimierz Maciąg: 

Iwaszkiewicz jest pisarzem ogromnie wyczulonym na wszelkie 
przejawy erotyzmu. Ale erotyki nie traktuje onjako żywiołu łączącego 
człowieka ze światem natury. Przeciwnie Jest to innego rodzaju 
możliwość przeżyć artystycznych, przeżyć obejmujących całe istnienie 
człowieka. Miłość jest u Iwaszkiewicza stanem, który wyzwala 
tęslmotę do piękna. Jest to autor bardzo żywo 1 głęboko reagujący 
na zmysłową powierzchnię rzeczy. na kształty. barwy 1 wonie, a 
zarazem umiejętny odtwórca wewnetrznych stanów człowieka. Jako 
pisarz pozostał wiemy swoim zainteresowaniom i swojej postawie 
w ciągu kilkudziesięciu lat, co zasługuje na podkreślenie, jeśli 

przypomnimy sobie, jak gwałtowne zwroty, jak liczne zmiany 
przeżyła w tym okresie literatura polska. 
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Jarosław Iwaszkiewicz 

II 

WIERSZE OSTATNIE 

WIEŻE 

Hólderin całe życie 
Spędził w wieży 
I udawał obłq.kanego 

Myśmy byli obłąkani 
I szaleni, i zagubieni, 
Ale nasza wieża 
Istniała w imaginacji 

Gdy zasypiam 
OdLattyę na wietę 
I sypię płatki kwiatów 
Na ciebie 

Gdy budzę się 
Wieta wali się 
I jestem znowu sam 

Jak w chwili stworzenia 
I krzyk mimowolny 
Wykwita mi w gardle 
I myślę: 
Wszystko jut było 

I wszystkie płatki kwiatów 
Którymi ciebie zasypałem 
Z.darte są ze mnie 

Z mego czoła 
Z mego serca 
Z moich lędźwi 

I bolą bardzo ... 

Sailly, 2 II 1980 



Kazimierz Wyka 

MATKA JOANNA OD ANIOŁÓW 

to opowieść najbardziej znamienna w sensie niespodziewanych 
perspektyw, jakie wciąż otwiera sztuka pisarska Iwaszldewicza. 
Jej zaczerpnięty z Francji temat przeniósł pisarz na dalekie 
kresy, pod Smoleńsk, w lata Sobieskiego, w pełnie polskiego 
baroku. Ale to przedziwne opowiadanie jest utworem barokowym 
w wielu innych względach, dużo ważniejszych dla jego wyglądu 
artystycznego. Pozostawiam na uboczu dernoniackł i niesamowity 
charakter zajść religijnych odbywających sie w Ludyniu. O tym 
powinni napisać fachowcy od zakamarków religijności, misty
cyzmu i hagiografii. 

Pisząc o barokowym założeniu Matki Joanny od Aniołów 
mam na myśli jakiś zupełnie specyficzny gatunek realizmu, 
oddany na służbe mistycznych ciemności panujących w tym 
utworze. Barok bywa najczęściej charakteryzowany jako sztuka 
dysonansów i sprzeczności, z trudem skupiających się w jedno. 
Wśród tych dysonansów jest jeden szczególnie ulubiony: realizm 
bezwzględny, realizm pokroju naturalistycznego w ujęciu spraw, 
skądinąd dalekich od realistycznej czy naturalistycznej formuły. 
(„.) 

Ten dociekliwy realizm szczegółu służy również często wy
razowi religijności. N a barokowych krucyfiksach akcesoria męki 
bywają werystyczne; korony cierniowe i peta są wykonane z 
innego materiału aniżeli sarno dzieło. „Prawdziwe" strzały tkwią 
w ciałach męczenników, „prawdziwe" łzy ciekną z ich oczu. Na 
stopniu subtelniejszym podobna tendencja rządzi ówczesnym 
malarstwem religijnym, szczególnie hiszpańskim. Dość wspo
mnieć malarstwo Zurbarana i el Greca. 

Te właśnie dyspozycje artystyczną, jedną z najbardziej ory
ginalnych w baroku, w jej zastosowaniu najtrudniejszym, bo 
do spraw reHgijnych, uchwycił Iwaszkiewicz w Matce Joannie 
od Aniołów . Kusząca w danym wypadku hipoteza stylizatorska 
posiada wieloraką wymowę. Niewątpliwie trzeba mieć, jak Iwa
szkiewicz. niezmiernie bogatą kulturę i wrażliwość artystyczną, 
ażeby biorąc temat z danej epoki wyczuć właściwe jej cechy 
stylu. Bo szatan, co czarnymi kawałami cuchnącego mięsiwa 
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przewala się w duszy księdza Suryna, czy w ogóle dusza, która 
jest według niego podobna do „ włoskiego orzecha, tyle tam 
kawałków, części" - to coś więcej niż proste stylizatorstwo. 

Cel bowiem tego służebnego realizmu jest u Iwaszkiewicza 
inny niż w baroku. Służy „uprzystępnieniu samemu autorowi 
ich (przedstawionych wypadków) niesamowitości". by powtórzyć 
jego słowa, ale służy również obronie przed tą niesamowitością. 
Służy jej demaskowaniu przez sprowadzenie do stanów i zjawisk 
namacalnych, dających się ujrzeć Jako jeszcze jeden, niespo
dziewany - pretekst zmysłowy. Ukazuje najbardziej czarne, 
najmniej wyraźne, a jednak zawsze - oblicze świata. Cechami 
artystycznymi baroku posługuje się Iwaszkiewicz przeważnie 

wbrew barokowi, a takie ujecie przestaje być stylizatorstwem 
jedynie. 

[„ .] 
Matka Joanna to istne kłębowisko zupełnie nowych perspe

ktyw pisarskich. Tutaj, bodaj że po raz pierwszy w prozie 
Iwaszkiewicza, pełne urzekającej prawdy tło jest czynne nie 
tylko w jakiś sposób jednolity 1 liryczny, nie tylko w służbie 

subiektywnego narratora. Czynne jest w sposób wieloraki, 
właściwy każdej wielkiej prozie. Czynne w funkcji poetyckiej, 
funkcji groteski, realizmu obyczajowego, ramy dla wspomnień 
i przeżyć. W każdej ze scen Matki Joan.ny od Aniołów tło lśni 

odmiennym blaskiem. 
Dokładna zaś analiza tekstu, na którą nie mam tutaj miejsca, 

dowiodłaby, że szczeble realizmu w podawaniu spraw demoni
cznych bywają wyraźnie stopnJowane według obiektywnej 
sprawdzalności demonicznych objawów. Chodzi mi o to, że tam, 
gdzie Iwaszkiewicz pisze o zjawiskach, które każdemu mogły 
być dostępne, czyni to z pełna precyzją. Proszę na przykład 
przeczytać opis tanecznych ukłonów Matki Joanny przed kró
lewiczem Jakubem. Natomiast tam, gdzie pisać musi o zwidach 
wewnętrznych, niesprawdzalnych obiektywnie, czyni to z 
ostrożnością, wśród znamiennych zastrzeżeń wyrazowych. Ksiądz 
Suryn poczuł, ,.że nalany jest substancją zła, które jakoby 
przelewało się przez niego". „Diabeł oddalił się, jakby wyodrębnił 
się z nocy i zawisł nad nim w kształcie nietoperza". Jakby, 
jakoby.„ 

Ale to widzenie bynajmniej n ie służy uściśleniu całego tematu. 
Bywa raczej zmienne. Przede wszystkim ta dotkliwie prawdziwa 
interpretacja świata - kompromitując częściowo sam wą ek 
demoniczny, nie kompromituje lu dzi i ich namiętności , które 
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w nim uczestniczą. Mach słusznie zauważył, że nikt „nie obrzuci 
obelgami politowania godnych bohaterów powieści, zachowa dla 
nich pełne wyrozumienia współczucie". 

Znów pytam - dlaczego? Dlatego zapewne, że s twierdzenie, 
Iż demony były tylko wynaturzeniem miłości księdza Suryna, 
przygotowane zostało z niepospolitą starannością. Najpierw przy
prowadza Iwaszkiewicz pod okna stryszku pospolitych błaznów, 
Wołodkowicza i Odryna, bo oczyma plotkarzy („żeby on jej 
jakiego diabła nie wpędzU do środka, zamiast co miałby wy
pędzić") kazać spojrzeć na Suryna. W ten sposób kompromituje 
pospolicie demaskatorską interpretacje jego sprawy. Dopiero 
skompromitowawszy Ją w oczach czytelnika, podaje interpretacje 
własną w tej zdumiewającej scenie, kiedy szatan rzekomo chce 
opuścić dusze księdza Suryna. ale pod groźbą, że „Matka 
Joanna będzie moją aż do skończenia wieku". 

Cały targ z szatanem, by ten pozostał w duszy księdza za 
cenę zbrodni, mówi jednak co innego, aniżeli ma on znaczyć 
wśród realnych wydarzeń powieści. Chodzi nie tylko o jakieś 
uzasadnienie niepojętej zbrodni księdza. Ta pełna niesamowitej 
ekspresji pisarskiej scena należy do przeżyć artystycznych, 
jakich niewiele można w życiu napotkać. 1)rlko jeden utwór 
kojarzy mi się z jej wymową. Liryk Słowackiego Na drzewie 
zawisł wąż. Bo poprzez ponurą aluzje demoniczną mówi ta 
scena o czym innym i bardzo ludzkim: o poświęceniu miłości, 

która ukochanej istocie wszystko, co złe , pragnie odebrać. Mówi 
o - uczuciu, którego pisarz skompromitować nie zamierza. 
Przeciwnie - nawet demony oddaje mu na służbę. 

Tak więc falujacy i zmienny realizm tej opowieści wybiega 
niekiedy ponad temat. kiedy indziej znów staje poniżej demonów 
i służy ich prawdzie. Jakąś linie pomiędzy tymi dwoma ujęciami 
niełatwo przeprowadzić. Z grubsza biorąc, można powiedzieć, 
że sam problem zła metafizycznego jest w przeżyciach księdza 
Suryna ujmowany z całą powagą. Szczególnie widoczne staje 
się to w jego rozmowie z reb Iszem z Zabłudowa. 

„ Wszystko zło, które popełnia człowiek, nie wykłada zła, 
które człowieka dręczy". 

Natomiast reszta przeżyć demonologicznych księdza Suryna 
i zakonnic potraktowana została ze spokojną ciekawością ob
serwatora, a nawet eksperymentatora psychologicznego. 
Zwłaszcza sceny egzorcyzmów wyglądają jak jakieś wynalazcze 
i eksperymentalne próby psychologii beh awiorystycznej. Próby 
czynione na temat, który dopiero dzięki ich zastosowaniu 

poczyna istnieć. Próby wreszcie dokonywane przez obserwatora 
o wyobraźni tak obiektywnej i dociekliwej , że w ogóle w naszej 
literaturze nie znajdują podobnych sobie ustępów. 

Drecza.ce matkę Joanne demony, majaki i zwtdy nie tylko 
z jej wyobraźni, ale i z nocy okupacyjnej pochodzą. Wskrzeszając 
Je, pisarz zdaje się mówić: oto, ku czemu sposobny materiał 
wyobraźni dostarcza owa noc. Nie osądzam jej wprost, lecz 
patrzcie i osądzajcie sami - pisarz powiada. 

Sens j ednak tego wspaniałego utworu pozostaje wieloznaczny, 
niemożliwy do ujecia w jakąś jednolitą fonnę. Przy całej 
świetności artystycznej doświadczenie to zostało podane w pro
bówkach, w stanie przed os tateczna. krystalizacja.. Do ostate
cznego rozstrzygnięcia pozostawiono Je czytelnikowi, a wątpię, 

czy ten rozstrzygnąć je zdoła. ( .. . ] 

K. Wyka, Pokolenia literackie, WL 1989. 
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