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ARTHUR 
MILLER 

Dr a maturg amery kański. Urodził s i~. 17 października 1915 r . w Nowym Jorku jako 
s yn żydowskiego emlg~a nta z Austru (fabrykan ta teksyliów zbiedniałego w okres.ie 
kryzys u. Stu dlo':"a ł (M1ch1gan n ive rsit y ) Je d n ocześnie pracując w fabryce samo
chod o w (1934-19~8). Następn i e będą c j u ż redaktorem Michigan Daily" debiutował 
Jak o autor s.łu chow isk i pow ieś ci, a ta kże dramaturg w Federal The~tre Project 
(1938) . W czs1e w ojn y został w cielony do mary narki , od 1945 roku był czynny w 
Holly w ood. Jego drugą żoną była (1956- 1960) zna na aktorka filmowa - Marilyn 
Monroe. W roku 1965 zosta ł w yb r a ny na przewodniczącego międzynarodowego PEN -
Clubu l pełnił ten obo;" i ~zek przez jedną kadencję. 

Miller }wraca na s1eb1e uwa gę w 1944 roku jako autor „ The Man Who Ha ł d All 
the Luck (Czło,w l e k , który osfągnąl pełne szczęś cie), jednakże prawdziwy sukces 
w te ~trze ~O!;!> e rc ja ln ym przychodzi w roku 1947 - po wystawieniu sztuki „ Wszyscy 
moi synowi e (All My so ns ~ u n as także pod tytułem Synowie) w nowojorskim 
Coro ne t T h ea tre: Dwa lata po i. nie j - po premie rze „Smier ci komiwojażera" (The 
De a th of a Sa le~man) w Morosco Theatre - otrzymuje nagrodę Pulitzera. 

Do najw ybitn1 cjszy~!1 d ziel Millera - obok „Smiercl komiwojażera" - należy 
sz t uk a „Wi~ok z m ostu (A View from the Bridge, 1954, przeróbka 1957) . 

W okresie h isteryczn ej nag onki antykomunistycznej w USA powstaje trzecia 
wy bJt n a sz t uka 11lle ra, „Cza r ownice z Salem" (The Crucible 1953 - znana też pt 
Proces w S a lem). O~wołuje się o na do historycznegą faktu' purytańskiej nagonki 
na r zek ome c.za rowmc~ w Ma~-sa.chussets w xvn w ., której źródłem była indywi
dualna hi s teria, przera dza jąc a s i ę w z biorową psy choz ę . W zamie rzeniu autora 
utwó r ten Jest w pew n y m sensie st ud i um losu „obcyc h ", „inny ch" - myślących 

inaczej niż zbiorowość - a takimi wydawali 
się m. in. komuniści lub podejrzan] o komu
nizm,których w zywano przed głośną Komisję 
do Badania Działalności Antyamerykańskiej. 
Sam Miller, wezwany przed Komisję w 1956 
roku, odmówił s tawienia się. Późniejsza twór
czość Millera nie ma tej wagi, co dramaty 
z lat 1947-1955, wymienić należy : „A Memory 
o f Two Mondays" (1955, Wspomnienie dwu po
niedziałków), „Po upadku" (After the Fall 
1964 - dosyć ry zykowna re kapitulacja kilku~ 
letn iego związku pisarza z Marilyn Monroe), 
„Inc_Y dent w Vichy" (I n cydent at Vichy, 1964 -
utwor pows.tały pod wrażeniem kilkudniowej 
obecności p1s.arza na f r ankfurckim procesie 
oprnwców z Oświęcimia), „ Cena" (The Price 
1976), „The Creation of the World and Othe; 
Bussiness" (1972, Stworzenie świata i Inne 
sprawki) . Europejska prapremiera tej ostatniej 
w Zurychu nie dostarczyła nawet bladego od
bicia wrażeń, Jakie plsarz wywierał wczesnymi 
swymi sz t ukami. 

Również. polskie teatry wystawiały wszy
stkie ważmejsze utwory Millera , począwszy od 
r oku 1948, kiedy odbyła się prapremiera pol
ska ,_, Synów" - w łódzkim Teatrze Wojska 
Polskiego (reż. Ryszarda Ordyńskiego). w Ce
n ie" gło śną kreację na scenie warszawskiego 
Teatru „ Ateneum" stworzył Jan Swiderski. 
W „Po upaciku" rolę Quentina zagrał Andrzej 
Lapicki (Teatr TV). 

Miller Je5t m. In. autorem scenariusza filmu 
„Skłóceni z ży ciem" (The Mis!its, 1961), napi
sanego dla Marilyn Monroe l powieści Focus" 
(1945, Ogniskowa), będącej' oskarżenie~ ame
rykańsklgo antysemityzmu. 

M. Misiorny, 
Współczesny teatr na świecie, W AIF 1978 

MILLER 
O ·C1~AROWNICACH Z SALEM· 

Myślę, że im mniej człowiek 
jest zdolny oddalić się od cen
tralnego konfliktu sztuki, tym 
bardziej nabiera rysów istoty tra
gicznej. Oznacza to, z drugiej stro
ny, że im bardziej człowiek zbliża 
się do tragedii, tym bardziej in
tensywne stają się jego doznania 
w chwili, gdy zbliża się maksy
malnie do tego , co w życiu zwykło 
się nazywać fanaty zmem. 

Zanim ta sztuka nabrała osta
tecznego kształtu, temat jej na
rzucił mi się w kontekście drama
turgicznym i teatralnym. Z tea
tralnego punktu widzenia sztuka 
nakazywała widzowi zapamiętać, 
że ogląda widowisko, mimo iż 
rozsadzała granice długoletniej 
tradycji realistycznej . Umyślnie 
posłużyłem się techniką ekspresjo
nistyczną , po to jednakże, by dać 
obraz subiektywnej prawdy . 

Wstrząsnęły mną nie tylko 
wybryki maccarthyzmu, lecz nad
to coś, co wydawało mi się dziwne 
i tajem n icze : fakt, że kampania 
poli tyczna prowadzona Ś\v i adomie 
i za pomocą ob iek tywnyc h środ
ków może n ie ty lko zrodzić ter ror , 
lecz dać początek nowej, sub iek-

tywnej rzeczywistości, dosłownie 
misty ce, która z biegiem czasu 
nabiera charakteru rzeczy uświę
conej. Wstrząsnął mną ten niewia
rygodny fakt , że sprawy tak pro
zaiczne i ma !ostkowe głoszone 
przez ludzi zgoła śmiesznych, mo
gły sparaliżować proces myślenia, 

a co gorsze - nagromadzić w ser
cach ludzkich takie mnóstwo za
gadkowych uczuć. Ze zdumieniem 
patrzyłem na ludzi, których zna
łem od lat , a którzy mijali mnie 
bez pozdrowienia . Rosła we mnie 
pewność, że ktoś świadomie budzi 
i podsyca strach tych ludzi . Było 
dla mnie rzeczą niepojętą, że 
uczucie tak głębokie i tak subiek
tywne mogło być zaszczepione 
z zewnątrz . Te właśnie sprawy 
ożywają w każdym słowie tekstu 
procesu w Salem. 

Zamierzałem wówczas napisać 
sztukę zjadliwą, która ukazałaby 
ten krętacki , w ypracowany w 
szczegółach i jedy ny w swoim ro
dzaju proces, w k t órego r ezultacie 
grzech s trachu ko lek tywnego za
bi ja sumien ie c złow ieka , czy li 
jego sam go. Nie była to idea 
obca temu, co wypeln i ało m oje 

poprzednie sztuki. Procesowi w 
Salem towarzyszył jednak wysiłek 
zmierzający do wyjścia poza uka
zanie małego wycinka rzeczywis
tości i ujawnienie winy bohatera, 
tej winy, która zabija osobowość 
człowieka. 

O polowaniu na czarownice w 
Salem słyszałem długo przed na
staniem maccarthyzmu. Cała ta 
sprawa była dla mnie nie wyja
srnoną zagadką. Kiedy jednak 
przyjrzałem się jej z bliska, 
z perspektywy wydarzeń współ

czesnych, doszedłem do wniosku, 
że z punktu widzenia naszej epoki 
najbardziej znamienna jest tu ta
jemnica sumienia. Człowiek znaj
duje zawsze to, czego szuka, i są
dzę, że nigdy bym się nie narażał 
na przedśmiertelny lęk pisząc tę 
sztukę, gdybym nie stanął w obli
czu następującego faktu : Abigail 
Williams, która dała początek 
zbiorowej histerii w Salem, była 
swego czasu służącą u Proctorów, 
a nastę~n ie oska rżyła El isabeth 
Proctor o czary. Odmówiła wszak
że - mimo nacisk u prok urat ora -
zeznań obc i ąża j ących Johna Proc
tora . Zastanowiło mnie to i zba-



dałem tę sprawę w aktach procesu. 
Nie zna lazłem tam d rugiego wy
padk u tak uparte j i świadomej 
odmowy oskarżenia. 

Zezn ania Proctora niewiele za
wierają szczegółów, podobnie zre
sztą jak zeznania jego żony. Po
wody , dla których zosta ł on 
uwięziony, a następnie powieszo
ny - mogły być liczn e, trudno 
dziś dociec. P o premierze sztuki 
otrzyma łem kilka listów od po
tomków Proctora. Jeden z n ich 
pisał , że Proctor padł ofiarą po
dejrzeń, bowiem przez kilka la t 
konstruował maszyny tak zmyśl
ne, że wielu ludzi upatrywało w 
nich coś diabelskiego. Fama głosi
ła , że pracował nad nimi - i to 
jeszcze p rzed wypadkami w Sa
lem - w taj emnicy, w obawie 
p rzed kompromitacją lub jeszcze 
grożniejszymi konsekwencjami. Ta 
hipoteza nie tłumaczy wszystkie
go, potwierdza jednak zawarte 

również w dokumentach twier
dzenie, że Proctor był człowiekiem 
o szerokim umyśle. Był jednym 
z tych n ielicznych, k tóry w imię 
rozsądku odrzucali oskarżenia o 
utrzym ywanie stosunków ze złymi 
duchami, widząc w tym wys aną 
z palca plotkę i pods tępnie uknutą 
intrygę. Tymczasem większość 
ofiar w Salem wierzyła w is tnie
n ie demona, spiskującego w celu 
obj ęcia panowania nad ~;wiatem, 
wymawiaj ąc się jedyn ie od jakie
gokolwiek udziału w tym spisku. 

Punktem wyjścia dram atu była 
postawa Abigail , służącej - oskar
życielki, która wyraźnie zmierzała 
do pogrążenia Elisabeth i urato
wania J ohna. Zagadnieniem is
to tnym oka za ło się rozwiązanie 
scen masowych . Wydawa ło mi się 
z początku , że można tu się posłu
żyć techniką impresjonistów i za 
pomocą mozaiki scen, pozornie 
pozbawionych związk u, zmonto-

wać j akiś łańcuch przyczyn i skut
ków. Takie rozwią zanie byłoby 
stosowne, gdyby w centrum sztuki 
znalazł się problem społeczny , nie 
zaś problem psychologiczny, tzn. 
zagadnien ie poczucia w iny, jakie 
ogarnę ło mieszkańców Salem, 
znaj dując swobodne ujście w zbio
rowe j h isterii. 
Mieszkańcy Salem namiętnie 

dyskutowali o kwestiach mora lno
ści. Uznawali pewne zasady, we
dług k tórych sta rali się żyć i um ie
rać. K westi wiary i postępowania 
wdziera ły się w ich życie prywat
ne i byli tego świadomi. Wystar
czała dezap robata, by popaść w 
podejrzen ia . Pociąga ł mnie ten 
temat, ponieważ wydawa ło mi się, 
że momen t historyczny pozwoli 
w tym wypadku na tworzenie po
staci bardziej świadomych, niż to 
miałoby miejsce w sztuce o tema
tyce par excellence współczesnej . 

Dialog nr 12, 1959 



DIABEŁ WCIELONY 

Kramer i Sprenger, uczeni do
min ikanie, au torzy Malleus Male
fica rum <przez p rawie dwa w iek i 
podręcznik i vade mecum wszy
stk ich łowców cza rownic) cy tuj ą 
w iele au torytetów, aby udowodnić , 
że śm ierć jest j edyną s łuszną karą 
za uprawianie czarów, wróżbiars
two i praktykowanie różnych sztuk 
m agicznych . „Upraw ianie czarów 
to zd rada wobec majestatu Boga . 
Podać więc należy wszystkich os
karżonych wszelkim to r tu rom, 
aby wszystko wy znali. Każdy po
dejrzany o czary, nieza l żn ie od 
pochodzenia i stanow iska, winien 
być t ortu rowany . A tego, kto oka
że się winnym, nawet gdy sam 
przyzna się do winy, na l eży zn i
szczyć pr zy pomocy najsroższych 
tortur przez prawo przypisanych, 
tak aby kara była w proporcji do 
winy " . 

Za prawem tym stała odwieczna 
wiara w in terwencję sił nadprzy
rodzonych w sprawy lud zkie, do
kładni ej - w objawione prawdy, 
mówiące , że diabeł jest Księciem 
tego św iata i zaprzysit: głym w ro
giem Boga i jego dzieciątek . Cza 
sem diabe ł dz iała bezpośrednio, 
a cza ami pr zy pomocy istot ludz
k ich. „I gdy zadamy sob ie py ta nie, 
czy więcej diabeł wyrządza k r zywd 
ludziom i wszelkiemu stworzeniu, 
gdy działa sam czy też przez cza-

rownice , można odpowiedzieć , że 
nie ma porównania między tymi 
dwoma przypadkami, gdyż n ie
skończenie więcej szkody i krzyw
dy wyrządza on za pośredn i ctwem 
cza1·ow nic. Po pi rwsze dlatego, że 
obraża Boga przyw łaszczając sob ie 
stworzen ie Bogu p rzypisane. Po 
drugie - zagniewany Bóg odsuwa 
s ię od człowieka i w ten sposób 
zezwala szatanowi na czynienie 
jeszcze większych krzywd. I po ' 
trzecie, d la własnej korzyści sza
tan zyskuj e nowe dusze skazane 
na w i czne potępienie". 

Sy tuacje czarownic i ich klien
tów w średniowiecznym i później
szym chrześcijaństwie były prawie 
ana logi zne do sy t uacj i Żydów za 
Hit ler a, komunistów i ich zwolen
ników w Stanach Zjednoczonych . 
Uważano ich za agentów wrogiej 
siły - w naj lepszym pr zypadk u 
potępiano ich za niepatr iotyczną 
postawę, a w najgorszym - m ia
no za zdraj ców, heretyków , wro
gów narodu. We współczesnym 
świe ie śmierć jest karą, k tóra te
r az grozi politycznym i świeckim 
czcicielom diabła znanego na przy
kład pod hasłem „czerwoni" . Wi
dzimy teraz, że ca łe zło , które 
przyniosła tak pojęta religia, mo
że kwitnąć nadal bez żadnej wiary 
w siły nadprzyrodzone, że niek tó
rzy czczą swoje n iemrawe filozo-

fie jakby były Absolutem, a że 
samozwańczy humuniści bę"dą 
prześladować swoich przeciwników 
z całą gorliwością Inkw izytorów 
trzebiących zwolenników Szata
na . Te wzory zachowań wyprze
dzaj ą i żyją o w iele dłużej niż 
w ierzenia, k tóre w danym m o
mencie h is torii je stworzyły . Mało 
ludzi wierzy dzisiaj w Szatana, 
a le wielu zachowuje się tak, jak 
ich p r zodkowie w czasach gdy 
Szatan był rzeczywistością tak 
niezaprzeczalną jak Bóg. Aby 
usprawiedliwić swoje zachowania, 
obracaj ą oni swoje teorie w do
gmaty, śwoje lokalne prawa w 
Pierwsze Zasady, swoich wodzów 
w Bogów, a wszystkich tych, któ
rzy mają odwagę im zaprzeczyć -
we wcielonych diabłów. To t ran
sformacja względności w absolut 
i tego co aż nazbyt ludzkie - w 
święte umożl iwia im folgowanie 
najgorszym namiętnościom wła
snym ż czystym sum ien iem i prze
świadczeniem, że działają w imię 
Najwyższego Dobra . A kiedy ak tu
a lna wiar a wyda im się z kolei 
niewłaściwa, wręcz głupia - wy
najdą nową na jej m iej sce ; i tak 
odwieczne sza leństwo ludzkośc i 
może dalej działać pod maską pra
worządności, w imię ideałów 
i p raw dziwej wiary. 

A. Huxley (tłum. Wiesław Górski) 

I) 

Skażenie rozumu objawia się w tylu rozmaitych i niedo
rzecznych obyczajach, musiała przyjść prawda, iżby czło
wiek nie żył już w samym sobie. 

Blaise pascal 

Nie ma rzeczy bardzie j zgodnej z naturq niż cnota i .wy
kształceni e . Jeś li tych przymiotów pozbawimy człowieka, 
przestanie w ogóle być człowiekiem. 

Erazm z Rotterdamu 

Przemawiać do lud zi nie w imię rozumu, lecz w imieniu 
nieb ios, słusznie! jeś li sq to dzicy lub dzieci. 

Denis Diderot 

Pomyś l, że fanat y cy sq nie bezpi ecznie j.si. od szelm ów. 
W ariatowi nigdy do rozumu n ie przemow1sz, a szelmie 
przem ów isz . Wolter 

Umrzeć za prawdę: Nie dalibyśmy się spal_ić za. swoje po
glądy: nie jesteśmy ich tak pewni. _A.le byc moze za t o, ze 
możemy posiadać pog!qd y i zmieniac 3e. 

Friedrich ietz sche 

-• ·-~--........ --... -.„-----·-- --- 1"""9 u-···· 

ł •. .... 

Abstrakcyjność myśli bywa niekiedy przy
czynq niezwykłego okruci eństwa. . . 

Fiodor Dostoiewsk1 

Jak wiel e musimy powiedzieć, by nas sły
szano w chw ili, gdy milczymy. 

Elias Canetti 

- · 

.s,~ 
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W SPEKTAKLU PRZEWIDZIANO 2 PRZERWY 



1 ---···------

l~ , 
•, 

I; 5 
i 

-~· 9< 

13 

R 

1 70 

6 

---l:- ---

' 
Jl 

15 

.. 
':--~ 

. - ~ 

' ' ~ .,, 
•' .. 

• 

-· 

- • 

HJsroRIA AUTENTYC:ZNA 
PROCESU \\r SALEM 
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Ogniskiem obłędu była wieś Salem. 
Liczyła nie w ięc j niż setkc: domostw, 
tworzyła jednak odrębn ą gmi nę . T utaj 
też toczy ł się sąd nad czarow nica mi. 

Proces ten, jego przebieg i fina ł 
różnił się znacznie od wszystkich pro
cesów czaro wnic na świecie. Różniła 
go od nich nie tyle skal a i zasięg, co 
przede wszystki m nowa obłędna idea, 
k tóra leża la u jego podstaw. 

Były to dla osadników pury tańsk ich 
w Massachusetts czasy p łne trwogi 
i n iepokoju. P od wpływem ciężkich 
warunków bytu , licznych trosk i stra 
pień wielu kol onistów op anowała ni e
odparcie myśl, że szata n zawziął s ię 
specja ln ie na ich pobożną , prawowierną 
wspólnotę , ponieważ oni, bogobojni 
osadnicy, osied la jąc się w Massachu
setts pozba wil i szatana władzy, j aką 
w sposób nieograniczony sprawował 
dawniej nad tym obsza rem. Utrzymy-

1 

• wali oni , że szata nowi szczególn ie na 
tym za leża ło , by wkraść się pods tępem 
do ich pobożne j wspó lnoty i pozyskać 
w niej sobie skr ycie sprzymierzeńców . 
Tymi tajem niczymi sojusznikami dia-
bla byli czarownicy i cza r ownice, któ
rzy się sprzysięgli, że przywrócą w Mas 
sachusetts królestwo szatana. Sędzio
wie tak byli z tą myślą zżyci, że 
przewijała się ona nieustannie w py
taniach, jakie zadawali oskarżonym , 
szukając potwierdzenia j j w ich ze
znaniach. Wieszano t ylko kobiety i 
mężczyzn , k tórzy wytrwale wzbran iali 

dzieci i młodocianych od jedenastu do 
dwudziestu lat, a wszystko zaczęlo s ię 
od malej d ziewięciol etniej dziewczyn
ki , córeczki duchownego Samuela Par
r isa. Parris ż ł w niezgodzie ze swoją 
gminą. Handryczył się wc iąż o wyso
kość poborów i o za sił k i , które m u się 
zdaniem jego należały , a k tórych od 
mawial i mu upa rcie skąpi parafianie. 
M iał za sobą bu rzliwą przesz ł ość. S tu
diów swoich n ie doprowadził do koń
ca, pró bował szczęścia na wyspie Bar
bad os jako kupiec, al e bez pow odze nia . 
Przyw iózł stamt ą d n i ew olnicę, Murz yn 
kę imieniem Tituba . 

Niewolnica TITUBA była poczc i
wym, dobrodusz nym stworzeniem , peł
nym serdecz nej tkliwośc i dla dzieci. 
Pup i l ką jej by ła mała BETTY, córecz
ka Parrisa . Betty lubiła przych odzić 
do Tituby i przes iadywać w przestron
nnej kuch ni. przeważn ie towa rzyszyła 
jej Ab igail Will ia ms , siostrzenica kaz
nodziei , która wychowywała s ię w jego 
domu. Tituba umiała cudow nie opo
wiadać. Dla dziewcząt te wieczory by ły 
ekscytu j ącą roz rywką w ich sur owy m 
monotonnym ży c i u . Dostarczały pod
niety już choćby dlatego, że miały po
smak zakazan ego owocu. 

chaczki Tituby zaczęły zdradzać podob
ne objawy : wiły się w drgawkach, 
bełkota ły niezrozumiale słowa, za pada
ły w stan odrętwienia, albo wrze zcza
ł y i miotały się jak szalone. 

W bełkocie i pojęk iwani ach ma łej 
Betty można by ło te ra z pos łyszeć i mię 
T ituby. K iedy dowiedz i ały s ię o ty m 
inne dziewczę ta , rozwiązał y się im 
nagle język i. Wym ieniły Mu rzynkę 
i jeszcze inne dwie k obiety, n ie c ies zą
ce s i ę w gminie dobrą sławą, jako 
sprawczynie ich niedoli. Wszystkie t rzy 
kobiety a resztowano i postaw iono w 
stan oskarżenia. 

Rozprawa sądowa odb •wa la się w 
kośc i e l e w ie jsk im. Gęsty tłum wypełnił 
wnętrze kościelne do osta tniego m iej 
sca. Sądowi przewodniczył sędz ia JOHN 
HATHORNE z miasta Salem. Rozpra
wę główną , w której przys ięgli m ieli 
rozs trzygać o życ iu lub śmierci oskar
żonych, poprzedza ła publ iczna rozpra
wa dowodowa. Wpływ decydu j ący na 
obu rozp rawach miały wszakże opętane 
dziewczęta . Ich konwulsje i w rzaski 
miały poświadczać, że oskarżon upra
wia ły czary. 

--~ 
się przyznać , że są w inni występku 
czarostwa. Była to jedna z osobliwośc i 
procesu w Salem. 

Horda opętanych dziewcząt, k tóre 
wystąpiły w r oli oskarżyciel ek i św i ad
ków oskarżenia, l i czyła pię tnaścioro 

Najmłodsza w tym gronie, córeczka 
plebana Betty n ie wytrzymała napięc ia 
psychicznego. Wystąpiły u niej zabu
rzenia świadomości, a niebawem za
częła także dostawać a taków konwu lsj i. 
Udziel iły się one również Abigail. Sa 
muel Parris sp rowa dził lekarza, dok to
ra Wilia ma Griggsa. A le środk i, jakie 
lekarz za lecił, zaw i odły . Nie mógł on 
stwierdzić żadnej doleg l iwości i dla te
go d oszedł do przekonania, że dziew
czynkom zadano czary. Pozostałe słu -

Ti tuba potwierdziła wszystko , czego 
od niej żądano. Przez trzy dni z rzędu 
odpowiad a ł a z n iesłabnącą i nwencj ą 
na wszystk ie pytania. Przyzna ła s ię , że 
latała na sabat czarownic. Zeznań jej 
słuchano z nabożeństwem połączonym 
ze zgrozą. Sąd był jej wręcz wdzięczny 
za otwartość i odwagę, z jaką odsł a
niała podstępy diabł a i niebezpieczne 
spiski dia belskie, toteż trak towano ją 
wyrozu m ia le i ł agodnie . Wraz z dwie
ma współoskarżonymi k obietam i zosta
ła przewieziona do więzien ia w Bosto
nie . 



Sara Good była jedną z pierwszych, 
na które sąd przysięgłych wydał wyrok 
śmierci, a że nie dala się nakłonić do 
wyznania winy, zawisła na szubienicy. 
Czarownica Tituba, jako że się do win 
nie popełnionych przyznała, pozostała 
przy życiu. 

Zaczarowane dziewczęta w Salem 
nie przejawiały w toku procesu naj
mniej szych wyrzutów sumienia. ·przy
glądały się obojętnie egzekucjom nie
winnych ludzi, których przywiodły do 
zguby. Wyj ątek stanowiły dwie naj
starsze dziewczyn y. Jedna z nich, MARY 
WARREN, pracowała jako służąca w 
gospodarstwie JOHNA PROCTORA. 

Proctor wypowiedział się bez ogró
dek, że dziewczęta należy wychłostać; 
jeżeli im się tak dalej będzie popu
szczać , wówczas „wszyscy okażemy się 
diabłami i czarownicami". 

Horda, jak to było do przewidzenia, 
zemściła się na niebezpiecznym prze
ci w niku. Najpierw pomówiła jego żo nę, 
ELŻBIETĘ PROCTOR, że jes t czaro
wnicą . Najgłośniej krzyczała Abigail. 
Tego samego dnia wyw ieziono małżon
ków Proc tor w raz z innymi o s karżon y
mi do więzienia w Bostonie. Szery f 
Salemu nie czekał na wyrok, lecz nie
zwło cznie wtargnął do zagrody Proc
torów i skon fiskował cał y majątek ru
chomy. W opustoszałym domu pozostała 
służą ca Mary z pięci orgiem małych 

dzieci. Dręczona wyrzutami sum ien ia 
zaczęła chodzić po lud ziach i w yzna
wać , że cale to opętanie polega na uda
wawniu. Opętana horda okrzyczała 
niewierną Mary za czarownicę. Mary 
Warren pos tawiono w s tan oskarże nia . 
Sędzia HA THORNE sk onfrontował ją 
z rozwrzeszczanymi i miotaj ącymi się 

dziewc zętami . Nie czuła się na silach 
stawić czoła tej zbiorowej napaści. Za
częła - jak nieraz przedtem - wić się 
w konwuls jach wraz z całą gromadą 
oskarżycielek. Zaczęły ją dręczyć wid
ma i duch y, podobnie jak poz ostałe 
dziewczęta . Przyjęto ją też skwapliwie 
z powrotem do hordy. 

Nie zrobiła (na sędziach) żadnego 
wrażenia petycja opatrzona dw udzie
stoma pięci oma pieczęciami, w której 
wierni przyjaciele i sąsjedzi zapewniali , 
że znają Johna Proctora jako uczciwe-

go człowieka, niezdolnego do popełnie
nia jakichkolwiek występk ów . Rozpra
wa przed sądem przysięgłych, na którą 
małżonków Proctor sprowadzono z po
wrotem do Salem, przebiegala w trad y
cyjny ch forma ch procesu czarownic. 
Oboje małżonków skazano na śmierć. 
Elżbieta Proctor spodziewała się dziec
ka, wobec czego egzekucję jej odroczo
no. John Proctor, który odrzucił ze 
wzgardą w szys tkie namow y i nie dał 
się nakłonić do kłamliwego przyznania 
się do win y, zos tał powieszony w dniu 
19 sie rpnia 1692 r. Za szubienicę po
służy! rozł ożysty dąb na skraju wsi . 
Zdarzyło się również, że i przysięgli w 
przypływie poczucia sprawiedliwości 
us ił owali pewnego razu ocalić kobietę. 
Oskarżona była siedemdziesięci oletnia 
REBEKA NURSE, ciesząca się w całej 
gminie wielkim szacunkiem. Do sądu 
wpłynęła petycja podpisana przez dwu
dziestu kilku poważnych obywateli, 
którzy zapewniali, że oskarżona jest 
osobą bogobojn ą i nieposzlakowaną . 
Świadczyło to o ich odwadze, gdy ż 
rozbestw ione d ziewczęta mogły z łat
wością wywiedzieć s ię nazwisk podpi
san ych i ok rzyczeć ich za wspólników 
diabla. Jedynym' dowodem, na który 
powoływali się bez przerw y os karży
ciel e, był o widm o staruszki i składane 
przez nie oświadczenia. Następnie wy
słuchiwali prz ysięgli krótkiej obrony 
oskarżonej , która ze spokojem i god
nością wykazała całą absurdalność 
oskarżenia , po czym udali się na nara
dę. Werdykt ich był zgodny; oskarżona 
nie jest winna zarzucanych je j cz yn ów. 

Na sali sądowej r ozpętało się is tne 
piekło. Opętane dziewczęta rzęziły wy
dając chrapliwe jęki , wiły się i miota
ł y , jakby cierpiały straszliwe męki , albo 
zast ygały wstrząsane śmiertelnymi -
zd awać się mogło - drgawkami. To 
uniewinniona przed chwilą czarownica 
zadawała im czary śmie rtelne na oczach 
przys ięgł yc h i sędziów . 

Przys ięgłym nie pozostało więc nic 
innego, jak uznać winę oskarżonej za 
dowiedzioną. Rebeka Nurse wraz z 
czterema innymi niewiastami zawisła 
na szubienicy. 

Stary GILES COREY oskarżony 
o czary, wiedział, że scheda po nim nie 

może ulec konfiskacie , jeżeli nie zosta
nie skazany pod zarzutem czarostwa. 
Odmawiał więc wszelkich zeznań, by 
nie dopuścić w ten sposób do rozprawy 
głównej, na której zostałby skazany. 
Sędziowie mogli go pytać, mogli mu 
grozić, nie odpowiadał. Prawo angiel
skie dopuszczało brutalne w y muszanie 
zeznań jedynie w procesach o zdradę 
stanu. Postępowanie takie stosowano w 
bardzo rzadkich t ylko wypadkach, przy 
czym ch o dziła o to, żeby zmusić opor
nego świadka do mówienia, lecz ni e 
o to, żeby go uśmie rcić. Postępowanie 
takie zastosowano w stosunku do Gile
sa Carey. N a polu za niurem więzien
nym szeryf Felsbrock er kładł ciężary 
na jego piersi dokładając ich coraz 
wię.cej, aż dech osk arżonemu zaparł o. 
Mimo to nie uda ło się wydobyć ze star
ca an i jednego słowa . Raz tylko dał się 
z ust jego posły szeć zdławiony szept : 
„Dołóż w ięcej". Aż wreszcie wyzioną ł 
ducha p r zygnieciony ciężarem . 

Na jesieni 1692 r . nie można było 

jeszcze przewidzieć, jak potoczą się 
dal sze w ypadki, kiedy i jak skończy się 
obłędna obses ja , która ogarnęła Massa 
chusetts . Obsesję tę pogłębiali jeszcze 
sędz iowie, uczeni i d oświ ad czen i praw
nicy . Nie widzieli on innego wyjścia , 
jak tylk o brną ć da lej drogą krzywd 
i bezprawia. Mylą się ci, którz y , jak to 
czynią autorzy niektór ych powieś ci, 
chcą tłumaczyć absurdalne postępowa
nie sądu czarownic w Salem wyłącznie 

t ym , że ludn ość miejscowa rekrutowała 
się z „ciemniaków ", nie oświeconych 
osa dników żyją c ych w zupełnej izolacji 
na dzikim pus tk ow iu , którego ni e tknę
ła jeszcze prawie cywilazcja. Odpowie
dz ialni za procesy b yli ludzie , którzy 
swą wiedz ą i znajomością świata góro- 4 
w ali znacznie nad przeciętnym pozio
mem ludn ości. A dus zpasterze, którzy 
uczestniczyli w procesach czarownic, 
nie tylko że n ie uchronili ich pobożnej 
gmi n y od grzechu , lecz sami ją właści
wie do grzechu p opchnęli. Jeden Sa
muel Parr is mógł wyrządzić więcej 
szkody , niż magi l potem naprawić 
wszyscy pełni dobrej woli, lecz po
wściągliwi duchow ni. 
Wg K. Baschwitza , „Czarownice, dzie
je procesów o czary", Warszawa 1971 
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Skrucha 
Epilog wydarzeń w Salem 

Przysięgli, którzy w mieście 

Salem uznali za winnych niesłusz
nie oskarżonych ludzi, podpisali 
tego dnia wspólne oświadczenie : 

„Nie umieliśmy przejrzeć na oczy , 
gdy oślepiły nas ciemne móce „. 
Bezwiednie i nieumyślnie obarczy
liśmy nasze sumienia odpowie
dzialnością za śmierć niewinnych 
ludzi" . Przysięgli wyrażali tym , 
którzy ocaleli, „swój głęboki żal 

i ubolewanie" i prosili „pokornie 
o przebaczenie". Pierwszy złożył 

podpis pod tym oświadczeniem 

Thomas Fisk, który swego czasu 
jako przewodniczący ławy przy
sięgłych w sprawie biednej Rebeki 
Nurse nie umiał zdobyć się na 
dość stanowczą postawę w stosun
ku do sędziego Stoughtona. 

Sędzia Samuel Sewall oświad
czył publicznie w kościele, że 

uznaje winę sądu i sam się do wi
ny poczuwa . Zasłużył sobie na po-

tępienie. Prosił jednak, aby mu 
„ludzie przebaczyli". 

Duchowny John Hale z Be
verly, który po pewnych waha
niach zezna! przed sądem na nie
korzyść rzekomych czarownic , pi
sał : „Chodziliśmy w chmurach 

nie widzieliśmy drogi, którą 

szliśmy. Mamy więc wszelkie po
wody, by się ukorzyć i odpokuto
wać za błąd popełniony, błąd, któ
rego nic już naprawić nie zdoła". 

Jedna z opę!anych dziewcząt 

dokonała w dziewięć lat później 

(sierpień 1706 r .) aktu pokuty wo
bec zgromadzonej gminy kościel

nej.· Była to Anna Putnam, nieg
dyś jedna z prowodyrek opętanej 
hordy. Matka sekutnica, która 
wywierała na nią wpływ tak fa
talny, już nie żyła . Anna miała 

teraz dwadzieścia sześć lat. Wy
glądała mizernie, sprawiała wra
żenie osoby chorej. Kaznodzieja 

Green odczytał z ambony jej wy
znanie winy i prośbę o przebacze
nie: 

„Pragnę się ukorzyć przed Bo
giem, za to, co się przydarzyło w 
1692 r , za hańbę, która spotkała 
rodzinę mego ojca, za to, że sta
łam się wówczas narzędziem os
karżeń przeciw ludziom, których 
skazano na śmierć, i którzy, jak 
dziś sobie z tego zdaję sprawę , 

byli niewinni ... Byłam omamiona 
przez szatana, dałam mu się zwieść 
w owych smutnych czasach ... Dziś 
pragnę ukorzyć się w prochu . 
I z głębi serca proszę o przebacze
nie wszystkich, któr.; eh pogrąży

łam w żałobie i bólu, którym za
brano bliskich .. . " 

Kurt Baschwitz, 
Czarownice. „Dziej procesów 

o czary", PWN 1971. 

Procesy czarownic w Polsce 

Proces o czary przyszedł do 
Polski z Rzeszy niemieckiej. Był 
to przemy.t towaru najgorszego 
gatunku, który bezkarnie przekro
czył granicę. 

W XVI w . procesy o czary były 
w Polsce nie tylko niezmiernie 
rzadkie, ale ograniczały się pra
wie wyłącznie do miast Pomorza 
i Wielkopolski, czyli tych ośrod
ków, które utrzymywały inten
sywniejsze kontakty osobowe i 
handlowe z Rzeszą. sądy polskie 
stosowały w sprawach o czary 
„Zwierciadło magdeburskie" i 
„Karolinę", czyli kodeks karny 
Rzeszy oraz „zwyczaj". Zwyczaj 
ten polegał na takim stosowaniu 
„Karoliny", jakie praktykowały 

sądy niemieckie w procesach o cza
ry, tzn. na„. łamaniu przepisów 
„Karoliny", która w art. 21, 44 

i 109 ograniczała możliwości os
karżenia o czary, poddania tortu
rom i skazania na śmierć za czary. 

Procesy o czary zostały znie
sione ostatecznie ustawowo w An
glii i Szkocji w 1736 r., w Szwe
cji - w r. 1779, w Austrii w la
tach 1766 i 1787. Ostatni proces 
czarownicy w Europie zakończony 
wykonanym wyrokiem śmierci 

miał miejsce w Szwajcarii w r. 
1782. 

Stosowanie tortur w śledztwie 
zniesiono ustawowo w Szwecji w 
latach 1734 i 1772 (ostatecznie); 
w Danii - w r. 1771; w Rzeszy 
niemieckiej - w r. 1776 (ale w 
niektórych krajach Rzeszy - póź

niej, np. w Badenii - w r. 1831); 
w Toskanii, pierwszym kraju wło
skim, ·który zniósł tortury - w r. 
1786, we Francji - w r. 1789, w 

Belgii - w r. 1797, w Holandii -
w r. 1798 (w tych trzech krajach 
- to rezultat rewolucji francus
kiej i jej ekspansji), w Rosji - w 
r. 1801, w Królestwie Obojga Sy
cylii (Neapolu) - w r . 1859. 

Po długiej więc przerwie znów 
doganialiśmy czy przeganiali Eu
ropę, doganiali czy wyprzedzali 
epokę. 

Król Stanisław August Ponia
towski uczcił uchwałę sejmową 

medalem, na którym czytamy: 
Mękami wyciągnąć zawsze wąt

pliwe wyznania zbrodni, pociągnąć 
do sądu obwinionych o rzekome 
związki z mocą szatańską - za
kazał Sejm w r. 1776 na wniosek 
Króla Stanisława Augusta (tłum. 

z łaciny). 

„Literatura" 1976 



Tak oto jezuici żądają, by uznać błędy lub przy
siąc, że się je uznało, a tym samym dopuścić się 
błędu lub krzywoprzysięstwa : znieprawiają 
więc albo umysł, albo serca. 

Blaise Pascal 

Wiemy, że febra i pewnego typu zaraźliwe cho
roby nie wygasają nigdy całkowicie ... Podobnie 
dzieje się z tą okropną chorobą języka. Z po
wodu swej straszliwej zaraźUwości ogarnęła ona 
cały świat. 

Erazm z Rotterdamu 

Prawda nie ma ojczyzny, przeto bywa trakto
wana jak uprzykrzony włóczęga. 

T. Reymont 

Trzeba wiedzieć, że jeśli są rzeczy, które ode 
mnie zależeć powinny to grzechem jest pytać 
się o nie innych i żądać ich od innych. 

St. Wyspiański 

Rozum może fałsz oczywisty podnieść do god
ności prawdy. 

H. Rzewuski 
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