


Kto to jest diabeł? 
• Diabd ro jest raki duży, zły człowiek, króry ma czerwone rogi i srraszy 

dzieci. 
• Diabeł siedzi człowiekowi na ram ien iu i chce, żeby cz łowiek robi ł złe rze

czy. Czasem przeskakuje na drugie rami ę i wygania an i oła, i wredy czło
wiek jesr ni edobry. 

• Ma czerwoną skó rę i piwne oczy. I mieszka w piekle. To ra kie niedobre 
zwierzę, króre lara i kusi do złego. 

• Diabeł się rak niegrzecznie zachowuj e. Jesr zły i Cle rwony. Ma rogi 
i ogon z ryłu . I igły. Kluje dobre dzieci. 

• Jesr bardzo zły. Nie lubi Jezusa i nie kocha. Boi się św ięconej wody i za
raz ucieka. 

• Jesr podły i wściekły. Jesr bardzo duży i ma bia łe włosy . Mieszka pod zie
mią i prqchodzi do ludzi, żeby straszyć. 

• Diabeł mieszka w piekle albo czasami u bardzo niegrzecznych dzieci. Ma 
clarne, długie włosy albo w ogóle nie ma. 

• To raki porwór, co ma kopyta i czerwoną rwarl. Kopyrkami brudzi 
śnieg. Odwiedza ludzi, ale nikr go nie za prasza. 

• Dowiedzi ałam się. że diabeł bije s i ę z a nio łem, żeby pomagać człowieko

wi. I lepiej, jak anioł wygra, bo wtedy człowiek jesr znowu dobry. 
• Diabeł przychodzi do nas, jak śpimy i namawia do bycia niegrzecznym , 

i żebyśmy nie słuchali rodziców. Chce nas zabrać do piekła. I nas zjeść . 

• To rak[ człowiek, co jesr zawsze niegrleCZll)' i z niego wyrośnie diabeł 
i wyrosn ą mu rogi i ogon z takim trójkąrem na końcu. 

Na pyta nie odpowiedziały dzieci 
z PrledsLko li nr 2 i 28 w Opolu 

ochodzenie diabła w naszej kulcurze nie jesc znane. 
Pod cym względem jesc on równie cajemniczy, jak 
wszysckie podscawowe symbole religijne i wszysckie 
wierzenia, kcóre św i acu nadaj ą sens. Diabeł, 

podobn ie jak inne uniwersalne zjawiska kulruralne, 
przyb i erał oczywiście formy najróżniejsze i 
uczes cni czył we wszys ckich rodzajach ludzkich 
konAikców. Wszysckie wcórne funkcje, jakie spełniał 

- psychologiczne, policyczne czy arcyscyctne - nie dają jednak podscaw 
do żadnych wniosków co do jego pochodzenia lub ewencualnego 
zaniku. Fakc, ie symbole religijne uwikłane były we wszysckie sprawy 
ludzkie i wyzyskiwane dla wszysckich możliwych celów, nie przemawia 
wcale za czysto inscrumencalnym sensem cych symboli; przeciwnie, 
podsuwa myśl o ich uniwersalnym, niehistorycznym i autonomicznym 
sensie. Nie jesc prawdopodobne, by diabeł mógł zn iknąć z życia 
ludzkiego; mimo wszysckich przebrań, w jak ich s ię pojawia i mimo 
okresowych upadków scal s i ę bodaj crwałym składniki em kultury. Jeśli 
religia zawsze byta próbą wyposażenia całośc i życ i a ludzkiego w sens 
- żądanie, kcórego nauka spełnić nie może - diabeł jest zapewne 
nieusuwalnym składnikiem sensownego świ ata . Wącpliwe jesc takie, 
czy powinniśmy sobie życzyć jego zniknięcia. Obecność jego 
mrzymuje w nas wrażliwość na zło; sprawia, że jesteśmy czujni i 
scepcyczni w obliczu opcymiscycznych nadziei na tocalne zbawienie 
wszysckiego i na ostateczne pogodzen ie wszystkich energii działających 
w św iec i e. Wiara w zbawienie uniwersalne była co prawda żywa 
również w chrześcijaństwie. Tradycja ca nie obumarła n.igdy, jesr nadal 
z nami, a diabeł jest w niej obecny. N iesie ona ze sobą złudze nia i 
oszukańcze nadzieje, kcóre mogą cy lko zagrzewać serce diabła. 

Leszek Kołakowski, Czy diabe.f może być zbawiony 
i 27 innych kaza ń, Londyn I 983, s.193 

eh, przyjaciele moi kochani, gdybyście 
rak uważnie na swoje dusze popatrzyli, 
przyjrzeli się, poskrobali igiełką sumienie 
wasze, nie daj Boże, co byście ram od
kryli, co by s i ę pokazało waszym oczom, 
nie d aj Boże, powtarzam, i to nie rym 
najgorszym z was, nie tym, co to bez 
wstydu wdowy i sieroty płaczące uciska

ją , mężów zabijają , sodomią sprośną - Boże uchowaj - ciało 
i duszę kal ają, nie rym, powiadam, ale tym najlepszym, rym 
najczystszy m , rym, co sami myślą, Że w bieli nieskalanej 
przed obliczem Pańskim chodzą, i co innym racy s ię zdają, 
rym właśnie powiadam , rym dopiero groza cała piekieln a 
i o hyda duszy własnej odsłoniłaby s ię niczym otchłań strasz
liwa, pełna wężów, ci dopiero, Boże nie dopuść, zobaczyli
by, jak to w niby-czys tości swoj ej co godzina Zbawiciela 
naszego w duszy swojej krzyżują, męki mu zadając naj 
straszliwsze, bok włócznią przebijaj ąc i żółci ą poj ąc, ci by 
dopiero, przeraźliwe ciemności swojej dojrzawszy, 
od własnej duszy uciekać precz musieli , jakby szczura 
dotknąwszy albo padalca, ram gdzie s i ę aksamitu al
bo jedwabiu spodziewali , och, jakaż to groza, naj
milsi, jaka zdrada okrutna, jaki pods tęp szatana, 
biada, biada ... Pomyś l , pomyś l , bracie m ój 
i siostro, ile to chytrości diabelskiej s ię kryje -
nie mówię w nieczystości , ale w czystości 

twojej, w dobroci twojej, w miłośc i i po-
czciwości , pomyśl , jak to piekielnik zu-
chwały na zgubę twoją wieczną czyhając naj
subtelniejsze sidła zastawia i wszędzie się wci-
ska, wszędzie wślizguje, w najpoczciwsze twoje 
myś li i słowa, i uczynki jad zabójczy sączy, sączy, 
pomyś l , jak to delikatnie, aby rym łacn iej cię uwieść, 
nie do złego cię pcha , ale do dobrego, a to dobro całe 
taką swoją złością przyprawi , rak nieczystością swoją 
splugawi , tak pohańbi , jakby nie przymierzając do 
wina przedniego naszczał, i cieszy się potem, i radu
je, i z wesołości chichocze, że tak cię, bracie mój mi
ły i siost ro, oszukał nędznie( ... ). 

Rozejrzyj się tylko, bracie, zapuść wzrok wsie
bie, a taka cię zgroza przejmie, że na wieki ten ob-
raz w duszy ci s ię odciśnie. A czy to twój obraz? Twój 
i nie twój , twój niechybnie, boć to ty sam jesteś , a nie 
twój, iż szatan to, w duszy twojej rząd sprawujący, ukaże 
ci s i ę w całej obrzydliwości ... 

Leszek Kołakowski , 
Rozmowy z diabłem, 
W arszawa 1965, s.8-9 
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