


Polowania na czarownice zrodzi
ły się z wiary człowieka w samego 
siebie, siłę rozumu, własną odpowie
dzialność moralną, czystość wyobraź

ni i honor. Zrodziły się z niezmien
nej ludzkiej nadziei. Zaowocowały fu
rią okruciei'lstwa, deprawacji i bezro
zumu. A przy tym dosyć trudno usta
lić, co odgrywało w nich rolę ważniej
szą: przypadek czy plan, zbiorowy 
obłęd czy rygory zdrowego rozsądku, 
ciemnota czy dumna chęć dążenia do 
prawdy za wszelką cenę, myśl o ule
głym ukorzeniu się przed prawem bo
skim czy ludzko-odważna chęć sta
nowienia o własnym losie bez żad
nej wyższej (więc problematycznej) 
poręki. 

Czy tylko i jedynie zbiorowa histe 
ria mogła sprawić, że widokiem nie
wiast, mężczyzn i dzieci storturowa
nych, palonych i wieszanych napawał 
się z podobną satysfakcją zarówno 
motłoch zawsze żądny rozrywki, jak 
i ludzie nobliwi i oświeceni? ( ... ) 

Gdyby nie subtelna gra interesów, 
które można nazwać politycznymi, nie 

doszłoby chyba do szalonych konwul
sji w Salem. Ujmując rzecz dokładniej: 
być może dziewice z Salem nie unik
nęłyby ataków histerii, ale dwadzie
ścia dwie osoby uratowałyby życie. 

Oto prolog: trzynastoletnia Marta 
Goodwin oskarżyła praczkę Goody 
Glover o kradzież paru sztuk bieli
zny i współpracę z diabłem; oskar
żając - zaczęła łkać, potem dosta
ła konwulsji, a za nią obecne w cza
sie zatargu jej młodsze rodzei'lstwo. 
Widomy to znak obecności Szatana. 
Praczkę aresztowano. VI czasie prze
słuchai1 przyznała, że istotnie para 
się czarami, a to w ten sposób, że śli
ni palce i dotyka nimi lalek wypcha
nych kozią sierścią. Powieszono ją 

w 1688 roku. Goodwinówna chodzi
ła w glorii: była sławna, umiała wpa
dać w konwulsje na zawołanie, dzię
ki czemu zainteresował się nią wiel
ki kaznodzieja Cotton Mother, któ
ry po niespełna roku badai1 napi
sał i wydał dzieło poświęcone cza
rostwu i zbrodniom ludzi kooperu
jących z diabłem. Dysponując doku
mentami sprawy salemskiej ( ... ) oraz 
odrobiną dobrej woli można dojść do 
wniosku, iż głębokim i ukrytym źró

dłem wydarzeń w Massachusetts była 
frustracja, w jakiej mogli się pogrą

żyć członkowie miejscowej elity pu
rytai'lskiej: po objęciu tronu brytyj
skiego przez Wilhelma lil Orai'lskiego 
w Massachusetts przywrócono izbę 

General Court (znosząc konflikt mię
dzy kolonią i Anglią) z tym jednak, że 
dawny religijny cenzus wyborczy (na-

dający przywileje purytanom) zastą
piony został cenzusem majątkowym, 
to zaś ograniczyć musiało wpływy do
minującego tu do tej pory Kościoła 
purytai'lskiego. 

Purytanie byli ludźmi o niezwykle 
wysokim morale i ogromnym przy
wiązaniu do swej wiary. Tak silne było 
to przyv,riązanie, że w każdej próbie 
ograniczenia dominacji ich Kościoła 
mogli doszukać się śladów łapy dia
belskiej ( ... ).Nie twierdzę, że członko
wie elity z Massachusetts postanowi
li powstrzymać proces erozji ładu tra
dycyjnego, tedy świadomie zaplano
wali akcję antydiabelską i przeprowa
dzili ją w wiosce Salem. (Prowokacje 
udają się w sprzyjającej atmosferze 
społecznej). Sądzę natomiast, że n ie 
p r z y p a d ki e m Cotton Mother, 
erudyta, a także rzecznik interesów 
osłabionej oligarchii, osobiście zjawił 
się w Salem, by dopilnować egzekucji 
skazanych. 

Sprawa salemska zaczyna się 

w kuchni plebana Samuela Parrisa 
jesienią 1691 roku. Wieczorami do 
kuchni schodzą się miejscowe nasto
latki, by wysłuchać tajemniczych opo
wieści Murzynki (niewolnicy) Tituby. 

Dziewczynki z zapartym tchem 
i czerwonymi policzkami śledzą hi
storyjki o V\')'czynach diabła, jego 
możliwościach i lubieżnych sekretach. 
Jedna z nich nie vvytrzymuje napięcia. 
Zaczyna bredzić, że została nawiedzo
na przez czarta. Co niemal natych
miast udziela się jej pobudliwym ko
leżankom. Rodzice są przerażeni: trze-
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ba ratować nasze dzieci' a dzieci wciąż 
wiją się w konwulsjach i krzyczą odia
ble. Modły wezwanych przez plebana 
na pomoc duchownych nie pomaga
ją. Wtedy dochodzi do aresztowania 
Tituby i dwóch innych kobiet. Tituba 
zeznaje obficie i barwnie. Opowiada 
o sabatach i wielkim spisku diabel
skim, który niemalże w całości opa
nował Massachusetts. A dziewczynki 
wyją, plują i tarzają się po podłodze -
nie tracąc przy tym przytomności. Są 
ważne i słynne. Są świadome, że po
siadły ogromną władzę nad światem 
dorosłych. Każde ich oskarżenie jest 
przyjmowane przez sędziów z powa
gą i ufnością. Z kolei dorośli zauważy
li, że przy pomocy dzieci można roz
liczyć się ze swoimi przeciwnikami. 
(Rodzina Anny Puttnam, jednej z nie
letnich dełatorek, skłócona była z ka
znodzieją Burroughsem. Ten oskarżo
ny o czarostwo zginie na szubienicy). 
Z kolei dzieci widzą, że stały się doro
słym bardzo potrzebne, a ich opętanie 
jest pod ochroną prawa. (John Proctor 
ośmielił się powiedzieć, że jedynym 
dobrym lekarstwem na konwulsje jest 

D1'!'ek1or Naczelny i Arty tyczny 
r O ii i A S Z D U T K 1 E W 1 C Z 

chłosta. Dziewczynki szybko przypo
mną sobie, że jego żona brała udział 
w sabatach. Proctor nigdy nie przy
zna się do konszachtów z diabłem - to 
mogłoby mu uratować życie - i god
nie skona na szubienicy). 

19 sierpnia 1692 roku John Proctor, 
George Burroughs i inni zostają po
wieszeni na dębie ocieniającym sa
lemsk.ie wzgórze wisielców. Na chwi
lę przed egzekucją Burroughs nawołu
je łudzi do opamiętania się. Tłum chce 
wyzwolić skazanych, ale przeszkadza 
temu złotousty Cotton Mother. („.) 

Konwulsje z Salem trwały równo 
rok, od lutego 1692 do stycznia 1693. 
Zakończyły się aktem optymistycz
nym, zwolnieniami i rehabilitacjami, 
ale to w ogóle nie jest istotne. Ważne 
jest to, że moment przełomowy w ca
łej tej sprawie nastąpił w chwili, gdy 
gubernator Phips poczuł na własnej 
skórze chłodny ciężar oskarżenia . 

Dokładniej: na skórze swej małżonki. 

MICHAŁ KOMAR 
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realizatorzy 
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spirowskim), Top Dogs w Teatrze Wybrze
że , Szewców Witkacego w Teatrze Zagłębia 
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scenizacje Tramwaju zwanego pożądaniem 

i Niebezpiecznych związków. 
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albo Młodzi czarodzieje (reż. Adam Sroka), 
Faust i inni (reż. Maciej Wojtyszko), Zbyt 
głośna samotność (wg Hrabala, reż. Tomasz 
Man), Paluszek (reż. Czesław Sieńko) . Au
torka scenografii do wielu przedstawień 

Bratłomieja Wyszomirskiego, także do 
bielskich Tramwaju„ i Niebezpiecznych„. 

Nagrody, m.in. ministra kultury i sztuki 
w konkursie na inscenizację romantyczną; 
nagroda na opolskich Konfrontacjach. 
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