
Rafa³ Paprzycki, Prawnokarna analiza zjawiska sataniz-

mu w Polsce, Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2002,
ss. 153.

Satanizm to zjawisko czêsto goszcz¹ce w œrodkach spo³ecznego przekazu
w aurze skandalu i realnego zagro¿enia. Wielokrotnie wyolbrzymiany, przery-
sowany i demonizowany w oparciu o znikom¹ wiedzê o temacie oraz s³u¿¹cy
wzbudzeniu gwa³townych emocji spo³ecznych. Przygotowywane opracowania
i podejmowane próby analizy tego zagadnienia z regu³y cechowa³y siê uproszcze-
niami, brakiem rzeczowych i merytorycznych badañ, a bardzo czêsto mia³y cha-
rakter wyraŸnie tendencyjny i stronniczy. Wysnuwane z nich wnioski odnoszono
do szerokiej palety innych dzia³alnoœci, w tym zw³aszcza religijnych i muzycz-
nych. Z ca³ym tym zamieszaniem wokó³ satanizmu i naros³ymi w jego otoczeniu
mitami postanowi³ rozprawiæ siê Rafa³ Paprzycki w swojej ksi¹¿ce Prawokarna

analiza zjawiska satanizmu w Polsce. Punktem wyjœcia dla przygotowania tego
opracowania sta³a siê praca magisterska napisana pod kierunkiem profesora Le-
cha  Gardockiego.

Publikacja zosta³a wydana w ca³kowicie czarnej ok³adce z tytu³owymi litera-
mi w kolorze czerwonym, co wywo³uje w czytelniku siêgaj¹cym po tê pozycjê
wra¿enie, ¿e ma do czynienia z tematem trudnym, ciê¿kim i mrocznym. Monogra-
fia podzielona zosta³a na 6 rozdzia³ów, z których ka¿dy próbuje przyjrzeæ siê sata-
nizmowi z nieco innej perspektywy. W rezultacie przyjêcia takiej konstrukcji
treœæ zyskuje charakter interdyscyplinarny. Wieloaspektowe podejœcie do prezen-
towanego tematu znajduje tak¿e potwierdzenie w spisie bibliografii umieszczo-
nym na koñcu publikacji, w którym mo¿emy odnaleŸæ Ÿród³a z bardzo licznych
obszarów, jak np. psychologia, prawo karne, dzia³alnoœæ grup wyznaniowych
oraz sekt, socjologia, religia oraz kultura. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje wyko-
rzystanie przez Autora wywiadów z liderami zespo³ów satanistycznych oraz do-
stêpnych w sieci internetowej materia³ów maj¹cych istotne znaczenie w analizie
tego zjawiska. Warto tutaj wymieniæ chocia¿by Bibliê Szatana autorstwa A. La
Veya, która jest zbiorem zasad dla wyznawców satanizmu oraz prób¹ oceny œwia-
ta i istniej¹cych religii, stanowi¹c zarazem podstawê funkcjonowania Œwiatowego
Koœcio³a Szatana, jak równie¿ Dziewiêæ Satanistycznych Oœwiadczeñ, czy 11 Sa-

tanistycznych Praw Ziemi. Tak szeroki materia³ badawczy pozwala s¹dziæ, ¿e
Rafa³ Paprzycki w toku swojej pracy naukowej wykaza³ siê otwartoœci¹ w groma-
dzeniu Ÿróde³. Dziêki temu uda³o mu siê unikn¹æ sprowadzenia satanizmu tylko
do problemu prawnokarnego, w zamian umieszczaj¹c go w zdecydowanie szer-
szym  kontekœcie  spo³eczno-kulturowym.

Monografiê rozpoczyna trafnie dobrany cytat Fryderyka Nietzschego: „Kiedy
d³ugo zagl¹dasz w otch³añ, otch³añ tak¿e zagl¹da w ciebie”, który staje siê swo-
istym zaproszeniem do poznania zjawiska satanizmu. Przed przejœciem do zasad-
niczej czêœci tematu zawarto jeszcze s³owo wstêpne profesora Andrzeja W¹ska
stanowi¹ce recenzjê wydanej publikacji, a zarazem zachêtê do lektury. We wpro-
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wadzeniu, które poprzedza rozdzia³y, Autor wyjaœnia szczegó³owo powody zain-
teresowania siê tematem, definiuje problem badawczy, a tak¿e przeprowadza
skrótow¹ prezentacjê poszczególnych etapów swojego wywodu. Dodatkowo do-
konuje swoistego rozgrzeszenia w formie zwrócenia siê do czytelników, którym
mo¿e nie podobaæ siê przyjêty przez niego sposób prezentacji zjawiska nie staj¹cy
siê  „jedynie  pe³nym  potêpiania  aktem  oskar¿enia”.

Pierwszy rozdzia³, objêtoœciowo najkrótszy, bo tylko kilkustronicowy, kon-
centruje siê na historycznym wizerunku Szatana i jego wyznawców w Biblii oraz
w kulturze. Autor przeprowadza przegl¹d umiejêtnie dobranych przyk³adów wy-
korzystania motywu Szatana w tekstach literackich oraz filmach, by w konse-
kwencji przejœæ do kwestii oskar¿ania o uprawianie kultu diab³a na przestrzeni
setek lat. Ca³oœæ podsumowana zostaje stwierdzeniem, ¿e Szatan jest obecny
w ludzkich umys³ach prawie od zawsze. Rozdzia³ ten, jak i kolejny zwi¹zany
z prezentacj¹ filozofii Œwiatowego Koœcio³a Szatana, stanowi¹ w gruncie rzeczy
wstêp do bardziej powa¿nej czêœci monografii dotycz¹cej umiejscowienia i oceny
satanizmu na gruncie polskiego prawa karnego oraz ca³ego porz¹dku prawnego.
Prezentacja za³o¿eñ najbardziej popularnej organizacji satanistycznej na œwiecie
ma s³u¿yæ poznaniu s³abo znanych zasad, jakie leg³y u podstaw rozwoju tego nur-
tu. Wiele z zaprezentowanych tez mo¿e wydaæ siê zaskakuj¹ca w œwietle po-
wszechnych spo³ecznych wyobra¿eñ o satanizmie, jak np. „nie zabijaj zwierz¹t,
chyba ¿e w obronie w³asnej lub dla pokarmu”, odrzucenie czarnych mszy oraz de-
wastacji grobów. Koñcz¹c t¹ czêœæ Rafa³ Paprzycki rozwa¿a treœæ Biblii Szatana

w kontekœcie prawa polskiego, w którym to nie odnajduje ani jednego bezpo-
œredniego u¿ycia s³owa satanizm. Rezultatem tej analizy jest jednoznaczne
stwierdzenie, ¿e odwo³ania przez satanistów do Biblii nie stanowi¹ podstawy do
represyjnego  ich  traktowania  przez  wymiar  sprawiedliwoœci.

W dalszej czêœci pracy czytelnik wkracza ju¿ bezpoœrednio na grunt przepi-
sów prawnych. Uwaga zostaje skierowana w stronê bli¿szego przyjrzenia siê
przestêpstwom pope³nianym przez satanistów. Jest to najobszerniejszy fragment
pracy, odwo³uj¹cy siê wprost do tytu³u ksi¹¿ki. Wywód prowadzony jest w ujêciu
poszczególnych zagadnieñ prawnych mog¹cych mieæ zwi¹zek z omawianym
zjawiskiem, zaczynaj¹c od wolnoœci sumienia i wyznania ze szczególn¹ kon-
centracj¹ na obrazie uczuæ religijnych oraz zak³ócaniu obrzêdów religijnych, by
nastêpnie zwróciæ siê w stronê problematyki ochrony porz¹dku publicznego,
maj¹c na wzglêdzie mog¹ce wyst¹piæ przestêpstwa, jak zniewa¿enie lub ograbie-
nie zw³ok albo miejsca pochówku, nawo³ywanie do przestêpstwa, czy zniewa¿e-
nie pomnika. Ostatnim obszarem zainteresowania Autora jest kwestia ochrony
¿ycia i zdrowia w kontekœcie zabójstwa i samobójstwa. W podsumowaniu roz-
dzia³u Autor zwraca uwaga, ¿e w aktach s¹dowych wystêpuj¹ tylko nieliczne udo-
kumentowane przyk³ady przestêpstw pope³nianych przez osoby uznaj¹ce siê za
satanistów. Obawa przed satanizmem ma, zdaniem Paprzyckiego, raczej socjolo-
giczne uzasadnienie i wynika z nag³aœniania przez œrodki spo³ecznego przekazu po-
jedynczych wydarzeñ niekoniecznie zwi¹zanych z rzeczywistym kultem Szatana.
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Praktyczna strona zagadnienia, któr¹ mo¿na odnaleŸæ w sprawach s¹dowych
z w¹tkiem satanizmu, znalaz³a swój opis w rozdziale czwartym, gdzie przedsta-
wiono dosyæ szczegó³owo kilka pope³nionych w ostatnich latach przestêpstw.
W oparciu o wybrane przez Autora przypadki stara siê on nakreœliæ wizerunek ty-
powego ich sprawcy, w rezultacie czego otrzymuje siê standardowy obraz m³ode-
go przestêpcy z nieprawid³owo ukszta³towan¹ osobowoœci¹ i wysokim stopniem
agresji, wywodz¹cego siê zasadniczo z rodziny patologicznej. Wniosek do jakie-
go dochodzi Paprzycki stwierdza, ¿e antyspo³eczne cechy tych osób nie zosta³y
ukszta³towane przez muzykê heavy metalow¹, czy ruch satanistyczny, ale jedynie
zyska³y  dziêki  nim  inny,  nowy  wymiar.

Zakoñczeniem rozwa¿añ nad satanizmem staj¹ siê dwa ostatnie rozdzia³y
poœwiêcone ju¿ szerszemu ujêciu tematu w oparciu o analizê satanizmu w zesta-
wieniu z problematyk¹ sekt. Wywód prowadzony jest klarownie, od próby odpo-
wiedzi na pytania: czy istnieje coœ takiego jak satanistyczna sekta, czym tak
naprawdê jest sekta oraz jakie s¹ jej cechy, przez rozwa¿ania nad przestêpstwami,
które mog¹ mieæ miejsce w zwi¹zku z ich dzia³alnoœci¹, by ostatecznie spróbowaæ
zastanowiæ siê nad propozycjami ustawowego uregulowania omawianych zagad-
nieñ. Zdaniem Autora rozstrzygniêcie problemu sekt i satanizmu przez prawo nie
jest dobrym rozwi¹zaniem. Zwraca on uwagê na fakt, ¿e obecnie istniej¹ce prze-
pisy stwarzaj¹ wystarczaj¹co du¿o mechanizmów reakcji na niedopuszczalne
w  demokratycznym  pañstwie  praktyki  religijne.

Uwagi, jakimi dzieli siê z czytelnikiem Autor, pod koniec monografii s¹ oso-
bist¹ refleksj¹ nad satanizmem. Paprzycki stwierdza wprost, ¿e nie uda³o mu siê
odnaleŸæ przekonywuj¹cych dowodów na funkcjonowanie w Polsce autentycz-
nych grup satanistycznych i odcina siê od opinii wielu innych badaczy uwa-
¿aj¹cych satanizm za ruch prê¿nie siê rozwijaj¹cy w nowoczesnym œwiecie.
Podkreœla równie¿, ¿e b³êdem jest ³¹czenie muzyki metalowej i jej symboliki z sa-
tanizmem. W ostatnich paragrafach Autor publikacji próbuje siê rozprawiæ z za-
rzutem, który mo¿e pojawiæ siê po jej lekturze mówi¹cym, ¿e wystêpuje on w roli
obroñcy satanizmu. Zaznacza wyraŸnie, ¿e jego celem jest stanie na stra¿y zasady
polegaj¹cej na tolerowaniu pogl¹dów innych, które nie przynosz¹ nikomu szkody,
niezale¿nie kogo ona dotyczy. Ma œwiadomoœæ tego, ¿e jego postawa biernego i teo-
retycznego obserwatora mo¿e nie byæ akceptowana przez rodziny ofiar satanistów.

To, czego obawia siê Paprzycki pisz¹c ksi¹¿kê, a zw³aszcza niezrozumienia
intencji, jakie nim kierowa³y, staje siê równoczeœnie w rzeczywistoœci najwiêksz¹
zalet¹ monografii. Dystans i obiektywizm, jaki uda³o mu siê wytworzyæ w stosun-
ku do tematu sprawia, ¿e bez zbêdnych emocji jest on w stanie przedstawiæ sata-
nizm jako zjawisko. U¿ywany przez Autora jêzyk jest przejrzysty, a tok myœlowy
cechuje zrozumia³oœæ i konsekwencja. W rezultacie tego czytelnik otrzymuje pu-
blikacjê ³atw¹ w odbiorze pomimo tego, ¿e dotyczy ona w znacz¹cej czêœci bar-
dzo  powa¿nej  dziedziny,  jak¹  jest  prawo  karne.

Na uwagê zas³uguje du¿e poczucie humoru, którym Autor wielokrotnie wyka-
zuje siê w tekœcie. Umiejêtnoœæ wplecenia anegdotek do treœci zwi¹zanej z tak
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trudnym tematem jest wyj¹tkow¹ sztuk¹, z któr¹ poradzi³ on sobie bez problemu.
Pewne stwierdzenia oraz odniesienia pozostaj¹ jeszcze d³ugo w pamiêci po zakoñ-
czeniu lektury, jak choæby odniesienie do jedenastego z Satanistycznych Praw

Ziemi: „Przemierzaj¹c otwart¹ przestrzeñ nie naprzykrzaj siê nikomu” z komenta-
rzem i¿ „nie by³oby Ÿle, gdyby taka diabelska postawa by³a w œwiecie bardziej po-
pularna”, czy przypomnienie, ¿e w Adwokacie Diab³a pod koniec filmu Szatan
staje  siê  wp³ywowym  dziennikarzem.

Monografia wzbogacona zosta³a licznymi cytatami, pochodz¹cymi z bardzo
ró¿nych Ÿróde³: od tekstów biblijnych po s³owa piosenek satanistycznych grup
muzycznych. Wiele z tych fragmentów umieszczono w kontekœcie prezentowa-
nych zagadnieñ by u³atwiæ czytelnikowi ocenê g³oszonych tez, np. poprzez przyto-
czenie tekstów muzyki heavy metalowej w nawi¹zaniu do rzekomego jej wp³ywu
na pope³nianie samobójstw na tle satanistycznym. W pracy odnajdujemy tak¿e
kilka ilustracji pochodz¹cych z p³yt zespo³ów pos¹dzanych o satanizm oraz szkice
i zdjêcia symboliki charakterystycznych dla tego nurtu, jak trzy „6”, czy odwróco-
ne  krzy¿e.

Zaproponowany temat, a tak¿e sposób jego ujêcia jest nowatorski na polskim
rynku wydawniczym, na którym brakuje profesjonalnych i naukowych pozycji
z zakresu satanizmu. Rafa³owi Paprzyckiemu udaje siê zburzyæ sporo mitów, ja-
kie naros³y w ostatnich latach wokó³ tego zjawiska, choæ istnieje obawa, ¿e do
wielu zagorza³ych przeciwników wszelkiego rodzaju mniejszoœci religijnych
i  sekt  takie  racjonalne  argumenty  po  prostu  nie  dotr¹.

Szymon Schroeder

Poznañ

Sylviane Agacinski, Polityka p³ci, w przek³adzie Macieja
Falskiego, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000, ss. 228.

Wspó³czesny feminizm nie jest ruchem jednolitym. Obok hase³ budowy no-
wego ³adu spo³ecznego, funkcjonuj¹ postulaty poprawy jakoœci ¿ycia kobiet, wol-
noœci i równoœci czy prawa do aborcji. Niezale¿nie od stopnia radykalizacji
pogl¹dów, fundamentalnym celem feminizmu jest równouprawnienie kobiet
i  mê¿czyzn,  a  drog¹  do  jego  osi¹gniêcia  –  emancypacja  kobiet.

Skromny wybór dostêpnych na polskim rynku wydawniczym publikacji do-
tycz¹cych feminizmu wzbogaca ksi¹¿ka Sylviane Agacinski pt. Polityka p³ci.
Pretekstem do jej napisania – zgodnie ze s³owami autorki – by³a tocz¹ca siê we
Francji dyskusja na temat parytetu i zwi¹zanego z nim problemu politycznej ak-
tywnoœci  kobiet  w  warunkach  demokracji.
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