eracki debiut tra
by Lit
fił od razu na pierwsze miejsce
,
a
z
listy best
r
rine how
timesa”.
k
r
o
y
w
e
N
„
s
w
e
ó
l
r
l
e
rzadko SIĘ zda eścią kathe
e „zaginiona księga z sa
lem”, która wkr
ekładzie.
wi
ótce ukaże się w polskim prz
A tak stało się z po

CAFÉKULTURA

Katherine

e
w
Ho

LITERATURA

G

W głośnym filmie
„Czarownice
z Salem” (1996)
Nicholasa Hytnera
w roli Johna
Proctora wystąpił
Daniel Day-Lewis

łośne polowanie na czarownice,
w wyniku którego stracono
trzynaście kobiet i siedmiu
mężczyzn, a ponad sto osób
poddano torturom, stało się
jednym z najbardziej popularnych
motywów literackich. W latach 60. Arthur Miller
napisał o tych wydarzeniach głośną sztukę, czyniąc
z procesu symbol nietolerancji i metodę usuwania
przeciwników politycznych. Pisarka Katherine Howe
nie ma takich ambicji. Czarownice są punktem
wyjścia romantycznej historii dziejącej się
na przemian współcześnie i w XVII wieku,
a opowiadającej o tym, jak przeszłość wpływa
na nasze losy. Zwłaszcza gdy młoda pani naukowiec
Connie Goodwin ożywi ją za pomocą magii.
„Zaginiona księga z Salem”, debiut Katherine Howe,
doktorantki na uniwersytecie w Bostonie,
trafiła na pierwsze miejsce listy
bestsellerów „New York Timesa”.
Autorka świetnie wie, o czym
pisze. Nie dość, że prowadziła
seminarium o praktykach
czarnoksięskich w Nowej Anglii,
to w bezpośredniej linii pochodzi
od dwóch kobiet oskarżonych
w tamtym procesie: Elizabeth
Proctor i Elizabeth Howe.
Jako pierwsza postawiła tezę, że jej
prababki rzeczywiście zajmowały się magią. Jednak to,
co świetnie sprawdziło się jako fikcja, ma niewiele wspólnego
z rzeczywistością. A jaka ona była?
W miasteczku Salem tuż przed 1 stycznia 1692 roku
dwie nastolatki – Betty (córka miejscowego wikarego
Samuela Parrisa) i Abigail Williams – zaczęły opędzać się
od niewidzialnych potworów i skarżyły się na złe
samopoczucie. Podobne objawy wystąpiły także u sześciu
innych dziewcząt z wioski, przeważnie służących. Przez kilka
tygodni poddawane były kuracji zielarzy, aż jeden z nich
zasugerował, że choroba ma „nienaturalne” przyczyny.
Czarna służąca wikarego Parrisa, Tituba, postanowiła
wypróbować pogańską metodę stosowaną w średniowiecznej
Anglii. Chlebem nasączonym uryną nakarmiła psa.
Jego dziwne zachowanie miało być dowodem
działania sił nieczystych. Nie wiadomo dokładnie,
jak zareagował, ale jeszcze tego samego dnia Samuel
Parris złożył oficjalne doniesienie przed lokalnym sądem,
oskarżając o czary dwie najbiedniejsze i samotne
mieszkanki Salem – Sarę Osborne i Sarę Good.
Wraz z Titubą wtrącono je do więzienia. Ich proces zaczął
się 1 marca, ale żadna nie przyznała się do winy. Układów
z diabłem wypierała się też następna oskarżona, Bridget
Bishop, którą powieszono w ciągu tygodnia. Ruszyła lawina
donosów…
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SALEM
Wydarzenia z Salem nie przypominały procesów czarownic
w Europie. Wyroki śmierci wydawano na osoby zaprzeczające
zarzutom, a ułaskawiano te, które się przyznały. Kolejną
osobliwością był teatralny charakter rozpraw. Sąd urzędował
w największej sali miejscowego kościoła, sędziom
przewodniczył sam gubernator kolonii brytyjskiej William
Stoughton. Oskarżycielki zachowywały się histerycznie. Pod
spojrzeniem „czarownic” wiły się w konwulsjach po podłodze.
Jedna widziała Sarę Good z głową wieprza, inna – żółte ptaki
nad głową Sary Osborne. Wierzono im bezgranicznie, każda
wskazana przez nie osoba była natychmiast aresztowana.
W panice ludzie tracili głowę. Jako wspólników szatana
wskazywali swoich wrogów, dłużników i zamożniejszych
sąsiadów. W ciągu jednego dnia na dębie powieszono pięć
osób, między innymi konstabla Johna Willarda, który
kategorycznie odmówił dalszych aresztowań, i powszechnie
lubianego pastora George’a Burroughsa. Burroughs cieszył się
ogromną sympatią i jego żarliwa modlitwa w obliczu śmierci
poruszyła tłum. „Czy człowiek opętany przez szatana recytuje
psalmy?”, zakrzyknął ktoś. Ludzie chcieli pomóc
duchownemu, ale w ostatniej chwili powstrzymał ich
fanatyczny kaznodzieja Cotton Mather, autor dzieła,
w którym demaskował kilka rodzajów czarownic. Zawisła
też głucha jak pień staruszka Rebeka Nurse skazana
za „uporczywą odmowę zeznań”. Jednak po egzekucji

Fot. EK Pictures, East News, materiały prasowe
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szanowanego Johna Proctora
głowy, zaburzenia wzroku i słuchu, rozszerzone źrenice, rozmaite
i znanej z dobroci Anny
omamy. Podobne objawy wystąpiły w Salem także u zwierząt.
Pudeator, wdowy po kowalu,
Psycholog zwróciła uwagę na to, że nikt z obserwatorów procesu
miarka się przebrała.
nigdy nie zarzucił dziewczynkom oszustwa. Nawet ich przeciwnicy
Oboje mogli uratować życie,
podejrzewali chorobę psychiczną, ale nie wątpili w prawdziwość
przyznając się do winy, ale
symptomów.
tego nie uczynili. Mieszkańcy
Co mogło być przyczyną zatrucia? Zdaniem Caporael winny był
nie wierzyli już oskarżającym
sporysz, odmiana grzyba atakującego zboże, zwłaszcza żyto.
ich dziewczynkom. Pięciu
Ponieważ zawiera ergotoksynę i ergometrynę, ma właściwości
synów Rebeki Nurse napisało
halucynogenne i jest używany do produkcji LSD. Źródłem
dramatyczną skargę do władz. zatrutego żyta było prawdopodobnie gospodarstwo Tomasza
Skarbnik Harvardu Thomas
Putnama. W pamiętniku skarżył się, że część jego upraw znajduje
Brattle w liście
się na podmokłych łąkach. Caporael sprawdziła, że w 1691 roku
protestacyjnym otwarcie
po upalnej wiośnie nastąpiło burzowe lato, czyli wymarzone
nazwał oskarżycielki
warunki do rozwoju grzyba. Część zbioru zarażona sporyszem była
wariatkami, zaś sędziom
przechowywana w spichlerzu, a mąka z fatalnego żyta trafiła
zarzucił ciemnotę. Ci jednak
na stół przed Bożym Narodzeniem. Nienaturalne zachowanie
wcale się nie przejęli. Czym
dziewcząt skończyło się tak nagle, jak się zaczęło, co przeczy tezie
prędzej wysłali dziewczęta
o zaburzeniach umysłowych. Jedna z nich, Anna Putnam,
do sąsiednich miejscowości
umartwiając się, do końca życia walczyła z poczuciem winy.
Ipswich i Andover, by tam
W 1706 roku wygłosiła w kościele oświadczenie: „Biorę na siebie
tropiły wyznawców czarnej magii. Okoliczne areszty znów się
grzech krwi przelanej niewinnie na tej ziemi, choć oskarżyłam
przepełniły. Wtedy z oskarżeń nagle zaczęły wycofywać się
wbrew mej woli, bo ktoś lub coś działało przez moją osobę.
niektóre nastolatki. Jedenastoletnia Sara Churchill przyznała,
Przysięgam przed Bogiem i wami, że nie uczyniłam tego celowo
że od jakiegoś czasu zmyśla, a udawane konwulsje bardzo ją
ani przez jakąkolwiek złość i zemstę. Nie miałam nic do tych ludzi,
męczą. Dwudziestoletnia Mary Warren, służąca Proctora, także
lecz szatan mnie omamił”.
odwołała zarzuty. Coraz głośniej mówiono, że procesy są farsą.
Odkrycia Caporael poparli historycy. Zwrócili uwagę na to,
Ale dopiero w listopadzie władze stanu nakazały zaprzestać
że przypadki opętania są zaskakująco zbieżne z miejscami
procesów i uniewinniły 150 więźniów,
upraw żyta. W Anglii były to hrabstwa Essex i Norfolk,
w tym pięcioletnie dzieci, które po rozkuciu
w Niemczech – dolina Renu. W Rosji zatrucie
z łańcuchów nigdy nie wróciły do zdrowia.
sporyszem nazywano chorobą diabelskich drgawek.
Pytanie, co stało się w Salem, zadawano już
Szkocki pisarz Hugh Miller opisał przypadek świetnie
w XVIII wieku. Kolejne hipotezy były znakiem
zakonserwowanych zwłok mężczyzny sprzed 3000 lat.
czasów. W wieku XIX mówiono o oszustwie
Ofiara rytualnego mordu miała w żołądku ślady
i manipulacji. Narodziny socjalizmu przyniosły
sporyszu. W 1951 roku grzybem zatruło się kilkunastu
teorię o walce klas społecznych, a freudyzm
mieszkańców Pont-Saint-Esprit w Prowansji. Mieli
wskazywał na seksualny podtekst opętania.
halucynacje i konwulsje, widzieli atakujące ich
To ostatnie wyjaśnienie spodobało się zwłaszcza
potwory. Pies jednego z chorych kręcił się w kółko
pisarzom. Purytańska osada, erotyczne ambicje nie
i gryzł ściany. Dokładnie tak jak psy w Salem w stanie
do spełnienia… Arthur Miller po przestudiowaniu
Massachusetts.
K A T H E R I N E
dokumentów z epoki doszedł do wniosku,
Do dziś w tamtym regionie
H O W E
że odpowiedzialność ciąży na najstarszej z dziewcząt,
15 stycznia obchodzi się jako dzień
urodził a się w 1977
Mary Warren, beznadziejnie zakochanej w Johnie
pokuty. W 1957 roku większość
w houston. Dziś ra roku
zem
z mężem mieszk a
Proctorze. Próbowała uwieść go, ale wykorzystywanie
amerykańskich gazet podała
w massachusetts.
służących, norma w ówczesnym świecie, nie mieściło się
informację, że potomkowie Anny
studiowała historię
i filozofię na uniwe sztuki
w moralności purytan, a szczególnie człowieka o takich
Pudeator zażądali jej oficjalnej
columbia. doktor rsy tecie
zasadach jak Proctor. Najpierw Mary oskarżyła o czary
rehabilitacji. To pokazuje, jaką rolę
uzysk ał a na uniweat
bostońskim. Na po rsy tecie
jego ciężarną żonę Elizabeth, potem jego samego.
w historii USA odegrały tamte
my
sł
napisania powieści
Po latach domysłów i spekulacji uznano, że tajemnica
wypadki. Dziś wywodzić się
o wydarzeniach z
czarownic wpadłaprocesu
opętań została rozwiązana. Za najbardziej prawdopodobną
od 20 powieszonych, jak Katherine
podczas spaceru z
psami
uważa się dziś hipotezę amerykańskiej psycholog Lindy
Howe, to oprócz pokrewieństwa
w lesie niedaleko sal
Jej debiutanck a po em.
Caporael, terapeutki pracującej z narkomanami. Zauważyła
z przybyszami z okrętu „Mayflower”
„zaginiona księga wieść
z salem”
podobieństwo zachowań oskarżycielek do reakcji osób
najlepszy amerykański rodowód.
za jęł a pierwsze miej
na liście bestsellerósce
MARIA BARCZ
znajdujących się pod wpływem toksyn – drgawki, zawroty
w
„New york timesa”.
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