
Czym jest wydawnictwo The Serpent

Wydawnictwo The Serpent jest pierwszym – i jak dotąd jedynym – polskim wydawnictwem 
satanistycznym.  Powstało  w  2007  roku,  aby  wydawać  publikacje  z  zakresu  satanizmu,
a  także  satanologii (kontrchrześcijańskiej),  kultu  Wielkiej  Bogini oraz  szeroko  pojętego 
wolnomyślicielstwa, zarówno ateistycznego, jak i spirytualnego. Książki i teksty ukazują się 
głównie w formie drukowanej, lecz niektóre publikujemy w postaci elektronicznej, jako pliki 
PDF zamieszczone na witrynie wydawnictwa.

Celem  istnienia  The  Serpent  jest  stworzenie  w  Polsce kultury  satanistycznej poprzez 
udostępnienie jej przyszłym i obecnym twórcom rzetelnego zaplecza pojęciowego w postaci 
wydawanych prac. 

Nazwa wydawnictwa odnosi się do Węża z  Księgi Rodzaju, który skusił pierwszych ludzi, 
aby „otworzyli oczy” i „stali się tacy, jak Bóg”. Przez kłamliwych i bojących się Siły i Piękna 
żydowskich oraz chrześcijańskich teologów Wąż ten utożsamiany jest z Szatanem. Jednak 
dla  znających  Prawdę gnostyków był  On wysłannikiem Sofii  (Mądrości),  który  wykonał 
polecone przez Nią zadanie wyswobodzenia ludzi spod jarzma zawistnego, złośliwego i nie-
udolnego w tworzeniu Demiurga – nieudacznika arogancko nazywającego siebie „Bogiem”. 
Ten „poroniony płód Sofii”, jak nazywali go gnostycy, objawił się wojowniczemu plemieniu 
izraelitów jako najwyższy i jedyny – oraz męski – bóg, nakazując czcić siebie na kolanach. 
Podyktował  im  swoją  kłamliwą  księgę  (Torę),  odwracając  wszystkie  naturalne  wartości. 
Tymczasem we wszystkich innych starożytnych kulturach Wąż był symbolem mądrości.

Przeczytaj także:

Cele wydawnictwa The Serpent

Nazwa i symbole wydawnictwa The Serpent

Publikacje – wydane oraz zapowiedzi 

http://www.the-serpent.pl/999/Cele_wyd_The_Serpent.pdf
http://www.the-serpent.pl/999/Publikacje_wyd_The_Serpent.pdf
http://www.the-serpent.pl/999/Nazwa_i_symbole_wyd_The_Serpent.pdf


Dopóki istniały, The Serpent współpracowało

 z największym w Polsce portalem satanistycznym

Satan.pl
(ur. w 2000 r. – zm. w lutym 2018 r.)

obecnie pod adresem 666.home.pl 

oraz z pierwszym (i najdłużej działającym)

polskim nexionem ONA o nazwie

Sinistri Ignis Sanctum (SIS)

(ur. w kwietniu 2010 r. – zm. w sierpniu 2018 r.)
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