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M³odzie¿ zapyta³a kiedy na lekcji religii ksiêdza katechetê: sk¹d
siê wzi¹³ szatan? Sk¹d wziê³o siê z³o? Katecheta odpowiedzia³: tak jedno, jak i drugie jest tajemnic¹, któr¹ ostatecznie wyjaniæ potrafi tylko
Bóg. Cz³owiek mo¿e i powinien szukaæ odpowiedzi na te pytania na
ka¿dym etapie swojego ¿ycia. Teologia, której pierwszorzêdnym obiektem badawczym jest Bóg, a tak¿e cz³owiek, stworzony na Jego obraz
i podobieñstwo (por. Rdz 1, 27), postara siê odpowiedzieæ.
Wiek dwudziesty i rozpoczêty ju¿ wiek dwudziesty pierwszy, mo¿na nazwaæ czasem nieustannego, szybkiego rozwoju kulturowego, cywilizacyjnego i spo³ecznego. Postêp ten, z którym mamy do czynienia,
rzutuje w sposób jednoznaczny tak¿e na cz³owieka, na jego mentalnoæ,
wiarê i sposób postrzegania wiata. Religia i wiara, które przez d³ugi
czas stanowi³y wa¿n¹ czêæ ludzkiej egzystencji, udzielaj¹c cz³owiekowi odpowiedzi na pytania zwi¹zane z jego ¿yciem i sensem istnienia,
zdaj¹ siê obecnie trudne do zrozumienia, do zaakceptowania, a nawet
bywaj¹ uznawane za przestarza³e i nieaktualne. Stale wzrastaj¹cy postêp w dziedzinach nauk cis³ych, w socjologii, psychiatrii, psychologii, technice in¿ynieryjnej, genetyce i farmakologii sprawia, ¿e cz³owiek coraz bardziej chce odkrywaæ w sobie poczucie bycia nowoczesnym. To, co kiedy stara³a siê wyt³umaczyæ wiara, pytania, na które
ludzkoæ w niej szuka³a odpowiedzi, dzi wydaje siê zastêpowane poprzez zaufanie cz³owieka do naukowych wyjanieñ wielu kwestii, co
nieuchronnie przek³ada siê na religijnoæ i poziom wiary cz³owieka trzeciego tysi¹clecia. W takiej te¿ optyce postrzegany jest problem z³a, grzechu i szatana, który to przez teologiê uznawany jest za ich ród³o oraz
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za przyczynê obecnych form istnienia, a tak¿e rozwoju. Pomimo ogromnej wiedzy, jak¹ daje wspó³czesna nauka, cz³owiek nadal nie potrafi
znaleæ odpowiedzi na wiele pytañ, szczególnie dotycz¹cych problemów duchowoci, wiary i wiata nadprzyrodzonego. Jednym z pytañ,
jakie ¿yj¹c, stawia sobie cz³owiek  szczególnie w sytuacjach trudnych
dowiadczeñ  jest miêdzy innymi pytanie o pochodzenie z³a, jego genezê, naturê, si³y oddzia³ywania i formy wystêpowania. Pytanie to towarzyszy zarówno ¿yciu jednostek, jak ca³ych spo³ecznoci. Wydaje
siê ono stale aktualne. Zasadnoæ ta wynika choæby z obserwacji wiata, w którym z ³atwoci¹ mo¿na dostrzec ró¿ne przejawy fizycznego
i moralnego z³a, tj.: kataklizmy przyrody, nienawiæ, nieuchronnoæ
mierci, cierpienie, zbrodnie, deprawacjê w ró¿nych dziedzinach ¿ycia,
konflikty zbrojne itp. Wspó³czenie z³o zagra¿a cz³owiekowi na wiele
sposobów. Z analizy zagadnienia z³a mo¿na bezspornie wywnioskowaæ,
¿e wystêpuje ono obecnie w wiecie w du¿ym stopniu i jest na tyle niebezpieczne, ¿e ludzkoæ ma powody, by czuæ siê zagro¿on¹ w swej egzystencji1. Miêdzy innymi te w³anie, wymienione powy¿ej czynniki,
mog¹ t³umaczyæ tak du¿e zainteresowanie problematyk¹ z³a. Sam zreszt¹
jego fenomen mo¿e byæ rozpatrywany na ró¿nych p³aszczyznach: naukowej i przednaukowej, filozoficznej oraz teologicznej, socjologicznej i psychologicznej, a tak¿e empiryczno-przyrodniczej i literackiej. Te
poszczególne p³aszczyzny rozwa¿añ prowadzonych na temat z³a s¹ zró¿nicowane miêdzy sob¹ zarówno w aspekcie metodologicznym, jak i merytorycznym. Jednak nie wydaje siê s³uszne, aby prowadz¹c rozwa¿ania na wspomniany temat, zacieniaæ je tylko do jednego aspektu. Taki
bowiem zabieg móg³by groziæ zdeformowaniem rzeczywistoci analizowanego problemu2. Maj¹c zatem powy¿sze wzglêdy na uwadze, zasadne jest d¹¿enie przy rozpatrywaniu problemu z³a do unifikacji myli
1
Por. B. Bejze, W poszukiwaniu wspó³czesnego ujêcia problemu z³a, w: W nurcie
zagadnieñ posoborowych, Warszawa 1969, t. 3, 13-50; ten¿e, Chrzecijanin wobec z³a,
w: W kierunku cz³owieka, Warszawa 1971, 297-344.
2
Por. S. Kowalczyk, Podstawy wiatopogl¹du chrzecijañskiego, Warszawa 1980,
199-200.
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przednaukowej z naukow¹. W literaturze polskojêzycznej wymienione
wy¿ej p³aszczyzny próbuje integralnie po³¹czyæ M. Kr¹piec3. Nie ma
jednak w literaturze polskiej ca³ociowego ujêcia genezy i istnienia z³a.
Dlatego te¿ w teologicznej próbie przedstawienia problemu szatana jako
ród³a z³a, poza literatur¹ polskojêzyczn¹4, która stanowiæ bêdzie materia³ ród³owy, wykorzystane zostan¹ te¿ inne, obcojêzyczne opracowania5, które pomog¹ lepiej dookreliæ omawiany problem i wska¿¹ w³aciwe kierunki dzia³añ duszpasterskich i pastoralnych, g³ównie w pracy z m³odzie¿¹, która szczególnie nara¿ona jest na niebezpieczeñstwa
i wp³ywy ze strony z³ego ducha i jego dzia³añ. Istotnym te¿ bêd¹ dla
tego tematu orzeczenia Magisterium Ecclesiae, zawarte przede wszystkim w dokumentach Soborów6, a tak¿e w nauczaniu Ojców Kocio³a7
Zob. M. Kr¹piec, Dlaczego z³o?, Kraków 1962.
Do podstawowej, ród³owej literatury polskojêzycznej dotycz¹cej szatana, mo¿na
zaliczyæ m.in.: B. Bejze, W poszukiwaniu wspó³czesnego ujêcia problemu z³a, w: W nurcie zagadnieñ posoborowych, t. 3, Warszawa 1969; ten¿e, Chrzecijanin wobec z³a, w:
W kierunku cz³owieka, Warszawa 1971; J. Flis, Jezus a demony na tle antydemonicznych praktyk staro¿ytnego Wschodu, Lublin 1990; G. Fels, Satanizm jako fascynacja
z³em, w: Satanizm w Polsce i Europie, Ruda l¹ska-Tychy 2004; M. Gajewski, Satanizm w Polsce i na wiecie, Kraków 2002; K. Gód, Teologia o szatanie, Lublin 2000;
Jan Pawe³ II, O anio³ach i szatanie, Kraków 1998; K. Kocielniak, Z³o osobowe w Biblii, Kraków 2002; M. Kr¹piec, Dlaczego z³o?, Kraków 1962; T. £ukaszuk, Istnienie
szatana i demonów jako problem w katolickiej teologii posoborowej, Kraków 1990;
I. Mroczkowski, Z³o i grzech, Lublin 2000; B. Pylak, Tajemnica z³a w wietle teologii
Soboru Watykañskiego II, w: W nurcie zagadnieñ posoborowych, red. B. Bejze, t. 3,
Warszawa 1969; a tak¿e: A. ¯urek, Biblijne podstawy pogl¹dów w. Augustyna na temat genezy diab³a, w: Demonologia w nauce Ojców Kocio³a, Kraków 2002.
5
Z obcojêzycznych opracowañ wyró¿niæ nale¿y przede wszystkim: R. Allegri, Cronista all’inferno. Reportage tra diavoli, esorcisti e indemoniati, Milano 1990; C. Balducci, Adoratori del diavolo e rock satanico, Casale Monferrato 1993; ten¿e, La possessione diabolica, Roma 2001; M. De Carvalho, Diabelskoæ jako przejaw z³a, w: Z³o
w wiecie, red. L. Balter, Poznañ 1992; M. Deselaers, Bóg a z³o, Kraków 1999; M. Introvigne, Indagine sul satanismo, Milano 1994.
6
Sobór Laterañski IV (zob. BF IV.33, V.10), Synod w Braga, (zob. BF V.2, 4-5),
Sobór Florencki (zob. BF V.14), Sobór Trydencki (zob. BF V.46, VII.72), Indicultus
o ³asce Bo¿ej (zob. BF VII.9, 14), Sobór Watykañski II (zob. BF VII.661).
7
Sporód du¿ego dorobku Ojców Kocio³a dotycz¹cego problemu z³a, w pracy zosta³y wykorzystane elementy nauczania, miêdzy innymi: w. Bazyli Wielki, O tym, ¿e
3
4
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na temat z³a. Wykorzystane te¿ zostan¹ ród³a, które w szerszym lub
wê¿szym zakresie ujmuj¹ poruszany problem. W wiêkszoci s¹ one
dorobkiem literatury rodzimej, ale wspomnieæ te¿ nale¿y o niektórych
dzie³ach z literatury obcej8. Te tak¿e zosta³y w du¿ym stopniu wykorzystane, co wp³ynê³o na rozwój strony naukowej tej pracy.
Zasadniczym celem niniejszej rozprawy bêdzie ukazanie szatana jako
ród³a z³a. Podjêta te¿ zostanie próba odpowiedzi na pytanie o pochodzenie z³a, jego naturê, oraz o wp³yw Z³ego na inne stworzenia. Aby
osi¹gn¹æ zamierzony cel, trzeba bêdzie odpowiedzieæ na kilka pytañ
szczegó³owych, dotycz¹cych samego szatana, jego natury, dzia³ania, jak
te¿ pochodzenia z³a, okrelaj¹cych w³aciwy problem pracy. Do pytañ
tych zaliczyæ mo¿na miêdzy innymi: znaczenie terminu szatan lub
diabe³, pytanie o wolnoæ istot duchowych w dokonywaniu wyboru,
zwyczajne i nadzwyczajne formy dzia³ania szatana, formy i przejawy
akceptacji z³a, a tak¿e wspó³czesne diaboliczne zagro¿enia i pastoralne
wyzwania wobec tych zagro¿eñ. Realizacja podjêtych zamierzeñ wymaga zastosowania ró¿nych zabiegów badawczych w poszczególnych
rozdzia³ach i paragrafach. W pierwszym rozdziale bêdzie to analiza
pojêcia szatan, a tak¿e egzegeza biblijnych przekazów dotycz¹cych
diab³a. Nieodzowne bêdzie te¿ odniesienie siê do nauczania Ojców Kocio³a i Magisterium Ecclesiae. W oparciu o zasady hermeneutyki i metody porównawczej zostanie podjêta teologiczna analiza wielu w¹tków
zwi¹zanych z istot¹ szatana, jego dzia³aniem, a tak¿e wp³ywem na inne
stworzenia, co w powa¿niejszych formach mo¿e wyra¿aæ siê w kulcie
satanistycznym jako swoistej odpowiedzi na atakuj¹ce cz³owieka z³o.
Charakter i problematyka pracy sk³ania do podjêcia pastoralnych wyzwañ wobec szerz¹cych siê diabolicznych zagro¿eñ. W konsekwencji
Bóg nie jest sprawc¹ z³a, w: Bóg i z³o, red. J. Naumowicz, Kraków 2004, 38-39; w. Augustyn, Wyznania, X 42, Kraków 1999, 315-316; w. Justyn, Apologia, Poznañ 1926.
8
Z literatury obcojêzycznej, która stanowi swoiste dope³nienie i rozwiniêcie przedstawionego tematu, nale¿y wymieniæ: C. Climati, Inchiesta sul rock satanico, Casale
Monferrato 1996; W. Nigg, Der Teufel und seine Knechte, Olten 1983; H. Jaegen, Pius
IX und sein Engel, w: Schutzengel-Geschichten heute, red. A. Weigl, Altötting 1973;
J. Zimmermann, Engel, die boten Gottes, München 1956.
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wyci¹gniête zostan¹ wnioski dotycz¹ce duszpasterstwa i dzia³añ pastoralnych, które Koció³ i duszpasterze, a tak¿e osoby wieckie powinny
podj¹æ, by pomóc wspó³czesnemu m³odemu cz³owiekowi w unikaniu
kontaktu ze z³em, lub te¿ w przypadku dowiadczenia tego duchowego
cierpienia, wesprzeæ w³aciwymi sposobami pomocy. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e do tej pory problem szatana, uwa¿anego za g³ówn¹ przyczynê z³a
i jego ród³o, nie doczeka³ siê integralnego opracowania. Dlatego te¿
prezentowana praca mo¿e stanowiæ powa¿ny przyczynek na drodze do
teologicznego pog³êbienia problemu diab³a i zwi¹zanych z t¹ rzeczywistoci¹ pos³ug¹ oraz prac¹ duszpastersk¹. Aby mo¿liwie szeroko
przedstawiæ omawiany problem, niniejsza praca zostanie ujêta w szeæ
rozdzia³ów. Punktem wyjcia rozwa¿añ uczyniono teologiczne podstawy rozumienia szatana jako ród³a z³a, przedstawione w rozdziale pierwszym. Pos³u¿y do tego nieodzownie sam termin szatan (§1), a tak¿e
przekazy biblijne dotycz¹ce diab³a (§2). Uwaga zostanie równie¿ skupiona na nauczaniu Ojców Kocio³a (§3). Dotyczyæ to bêdzie zw³aszcza tych Ojców Kocio³a, w których nauczaniu wystêpuje przedstawiany temat. Dokumenty Magisterium Ecclesiae (§4) stanowiæ bêd¹ dodatkowe pog³êbienie tematu i jednoczesne uzupe³nienie prowadzonych
badañ.

