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„Despite others’ attempts to identify 
a certain number with Satan,

it will be known that Nine is His number”.

A. S. LaVey

 Anton Szandor LaVey, The Unknown Known 
[w:] tegoż, The Satanic Rituals, Avon Books, New York 1972, s. 219.





Słowo wstępne

Mam dwie pasje: satanizm i pisanie. Cóż, jedno i drugie w nad-
miarze męczy, tak jak wszystko, co przeżywa się intensywnie, spa-
lając serce i umysł. Mimo to, po odpoczynku, zawsze wracam do 
mych miłości. Płacąc cenę. I ten proces trwa latami. Jego uwieńcze-
niem jest  niniejsza  publikacja.  Dwie  pasje  połączyły  się  tutaj  ni-
czym namiętne kochanki. Pisanie o satanizmie; słowa i ogień; dia-
boliczna kultura.

Dotychczas publikowałem na łamach portalu Satan.pl, naj-
większego w Polsce, a według niektórych opinii  — największego 
w Europie portalu satanistycznego (czy też, jak inni wolą mawiać, 
„o tematyce satanistycznej”). Dotychczas zawisło tam sześć moich 
tekstów, z czego tutaj prezentuję dwa (dokładniej  — jeden i pół). 
Zatem Rozprawa zawiera w głównej mierze prace nowe (cztery spo-
śród sześciu), niedostępne nigdzie indziej — ani w Sieci, ani na pa-
pierze. Napisane zostały na przestrzeni trzech lat mojej sataniczno-
pisarskiej kariery: od lipca 2005 do marca 2008.

Mój wkład w tworzenie kultury polskiego satanizmu intelek-
tualnego rozpoczął się wraz z rokiem 2006. Na miejsce mej działal-
ności wybrałem portal Satan.pl, dokładniej — jego oblicze meryto-
ryczne. Przywitałem się obszerną pracą  Definicja Satanisty  w stycz-
niu 2006, którą napisałem chwilę wcześniej, podczas dziewięciu zi
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mowych wieczorów. Agnôstôi Theôi i Bluźnierstwo ukazały się w lu-
tym. Tym samym pierwszy krok został postawiony. Drugi wyko-
nałem cztery miesiące później, gdy w satanowej Czytelni ukazały 
się trzy najważniejsze dla Mnie (na tamtą chwilę) prace: Paradoksy 
wolności, Cogito ergo Satio oraz Say: „10”, czyli Moje poszukiwanie Sen-
sownej  Etyki. Ich  publikację  administrator  portalu  obwieścił  po-
przez  newsa  na  stronie  głównej  Satan.pl  w symbolicznym dniu 
06.06.2006, chociaż technicznie zostały one umieszczone na serwe-
rze dwa dni wcześniej. Trzeci krok trwał z przerwami siedem mie-
sięcy, od maja do grudnia 2006 roku. Pisałem wtedy moje najdłuż-
sze jak dotąd dzieło, tekst pod tytułem Moja definicja satanisty (23 stro-
ny w porównaniu do 7 lub 8 stron pozostałych prac), które traktowa-
łem jako moje Opus Magnum. Miało ono za zadanie raz na zawsze 
rozwiązać problem definicji satanisty intelektualnego (czy też raczej 
satanisty po prostu), podając jego opis najbardziej obiektywny, jaki 
da się stworzyć. Zaś  Dwa modele satanisty są swoistym „załączni-
kiem”  do  poprzedniego  i  wyjaśniają  kwestię  paradoksu  dwóch 
sprzecznych postaw wobec świata w obrębie tego samego nurtu. 
Zarówno Moja definicja, jak i  Dwa modele nie zostały już opubliko-
wane na Satan.pl, gdyż zatrzymałem je na „lepsze czasy”, zaś dwa 
ostatnie teksty zamieszczone w niniejszej książce powstały w po-
czątkach dwóch następnych lat: w styczniu 2007 i w marcu 2008.

Publikując  niniejszą  Rozprawę, mam  nadzieję  rozpocząć 
polską tradycję wydawania na papierze dobrych tekstów o sataniz-
mie. Wyjdźmy z cienia Internetu.

*      *      *

Na następnej stronie zamieściłem chronologiczny spis mo-
ich tekstów (w kolejności:  numer porządkowy, tytuł tekstu, data 
napisania, miejsce publikacji, data publikacji).
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1. Definicja Satanisty, 3-12.01.2006
Satan.pl (Forum > Szkice), 22.01.2006

2. Agnôstôi Theôi, X-XI 2005
Satan.pl (Czytelnia > Eseje), 12.02.2006
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Satan.pl (Czytelnia > Eseje), 12.02.2006

4. Paradoksy wolności, 11-13.02.2006
Satan.pl (Czytelnia > Eseje), 06.06.2006

5. Cogito ergo Satio, VIII-IX 2005
Satan.pl (Czytelnia > Eseje), 06.06.2006
Rozprawa o szatańskiej metodzie, IX 2008

6. Say: „10”, czyli..., IV-VII 2005
Satan.pl (Czytelnia > Eseje), 06.06.2006
Rozprawa o szatańskiej metodzie, IX 2008

7. Moja definicja satanisty, V-XII 2006
Rozprawa o szatańskiej metodzie, IX 2008

8. Dwa modele satanisty, 22-24 IX 2006
Rozprawa o szatańskiej metodzie, IX 2008

9. Racjonalizm, egzystencja 
i kult Szatana, I 2007 + II 2008
Rozprawa o szatańskiej metodzie, IX 2008

10. Szatan i Jego Królestwo, III 2008
Rozprawa o szatańskiej metodzie, IX 2008
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 6  9  6 

Na koniec wyjaśnienie dla Tych, Którzy Wiedzą, oraz dla „mis-
trzów  starszych  stopniem”  na  ścieżce  diabolicznej  gnozy.  W Roz-
prawie o  szatańskiej  metodzie prezentuję w większości prace,  które 
powstały, emanując z królestwa Logosu. Na sześć wszystkich teks-
tów — pierwsze cztery są przejawem mego usilnego poszukiwania 
i wytwarzania  Logosu. Dzisiaj te wytwory są dla Mnie nieaktu-
alne. Powstały one w okresie IV 2005 – XII 2006, a byłem wtedy 
przed przekroczeniem Otchłani. Zanurzyłem się w Jej sercu pod-
czas objawienia w listopadzie 2006, doznając  metafizycznej wiedzy 
o naturze Rzeczywistości. W owym przekazie binarność  Logos — 
Chaos odgrywa zasadniczą rolę (chociaż nie została wyrażona tymi 
słowy). Zmieniając mój „światopogląd” (oraz dużo więcej, o czym 
już pisać nie będę), objawienie metafizyczne zmieniło również moje 
pisarstwo. W grudniu 2006 na siłę ukończyłem Moją definicję sata-
nisty (tę analityczną układankę, wykwit suchego rozumu i ambicji 
syntetyzującego  wiedzę konstruktora),  aby  nie  zmarnować kilku 
miesięcy starań, a już w styczniu 2007 napisałem Racjonalizm, egzy-
stencję i  kult Szatana,  swoiste prolegomena do pełnego wyrażenia 
idei Gnosis Diaboli, której wtedy jeszcze w pełni nie rozumiałem. 
Moment jej trafnego wyrażenia nadszedł ponad rok później, w mar-
cu 2008. Napisałem o mym bogu.

Niniejszym chcę powiedzieć, że Rozprawa jest zbiorem sześ-
ciu osobnych prac, z których cztery pierwsze prezentują podejście 
racjonalne, analityczne i syntetyzujące, zaś dwie ostatnie wyrażają 
ideę irracjonalizmu, zmienności i nieograniczonej satanicznej twór-
czości (która jest w istocie wydobywaniem wiedzy o Jego diabels-
kich manifestacjach w umyśle).
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I kiedy w tytule mowa jest o jakiejś „szatańskiej metodzie”, 
to, oczywiście, w dosłownym sensie chodzi o ‘Cogito ergo Satio’ — 
ideę na wskroś racjonalną, -LOGOS- która głosi, że skoro nic nie 
jest pewne w swym istnieniu (Kartezjusz), a najbardziej w świecie 
wartości (Sabatiel), to cokolwiek może być fundamentem, na któ-
rym można się oprzeć i budować dalej wedle osobistego upodoba-
nia. A skoro arbitralność jest zasadą wyboru, to wybierz Siebie. I to 
mówi zdrowy, analityczny rozum aksjologicznego poszukiwacza: 
„Ja jestem centrum” (HaaL).

Jednak jest w tej książce wyłożona również i druga „szatańs-
ka metoda”, bardziej demoniczna i złowieszcza, niż można by z po-
czątku przypuszczać.  Owa „metoda” jest  pozbyciem się  rozumu 
-CHAOS- i wejściem w tę Ciemność, która odpycha małych i kusi 
odważnych. W Jej sercu znajduje się Otchłań, zaś za Nią... Prawda. 
Wielkość Jego Majestatu.  Czarny Absolut.  Gnoza.  Niewyrażalne. 
Rozkosz. Piękno w najczystszej formie.

Bóg tańczący śmierć.

Śmierć, która jest Życiem.

8/9 maja 2008
9 dni po Nocy Walpurgii
9 rocznica Zjednoczenia





C z ę ś ć  I

Def in iowanie  sa tanizmu





Dwa teksty w części pierwszej mają za zadanie szczegóło-
wo zdefiniować to intrygujące zjawisko, które zwę „satanizmem in-
telektualnym”. Jednakże opisując satanistę intelektualnego, używam 
jedynie  wyrazu  „satanista”  (bez  dookreśleń),  gdyż  według  mnie 
osoba pozbawiona inteligencji i sprytu satanistą żadnego rodzaju 
być nie może. Dodatkowo wprowadzam takie terminy, jak „sata-
nista prawdziwy” i  „satanista  romantyczny”,  co  jeszcze bardziej 
komplikuje sprawę. Wyjaśnię to teraz krótko i dobitnie.

Satanistą jest osoba, która w swej miłości do postaci Szatana 
(symbolicznej bądź odczuwanej realnie) w życiu codziennym po-
sługuje  się  intelektem,  sprytem  i  przebiegłością,  aby  zaspokajać 
swe żądze, jakkolwiek chore, niemoralne lub szkodliwe dla innych 
by one były. Nie jest satanistą biedny głupiec, psychiczny słabeusz, 
antyegoista lub ignorant satanicznego archetypu buntu. 

Dopiero  później  rozpoczyna się  podział  satanistów.  Teis-
tyczni (tradycyjni) odczuwają Szatana jako boga lub energię, atei-
styczni (racjonalni) postrzegają Go jedynie jako symbol. Racjonalni 
głoszą prymat rozumu, irracjonalni (mistycyzujący) rozumem po-
gardzają, wywyższając wgląd, gnozę lub ducha. Prawdziwi są czys-
tymi egoistami, romantyczni szargają nazwę „satanizm”, spełniając 
się w dziwacznym altruizmie przez głoszenie „dobrej nowiny” w imie-
niu Szatana.  Jednak wszyscy oni  są  satanistami  intelektualnymi, 
gdyż używają intelektu oraz sprytu i nie ośmieszają się przed resz-
tą świata, emanując debilizmem i umysłowym bezguściem.

Dlatego właśnie uważam, iż definiując satanistę intelektual-
nego, zbudowałem obraz satanisty po prostu, bez dookreśleń.
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Oprócz Słowa wstępnego 

oraz pierwszej strony części I 

„Definiowanie satanizmu”

(także wstępnej wobec właściwych tekstów)

postanowiłem udostępnić Internautom

dwa eseje z części II „Sataniczna filozofia”,

które od ponad dwóch lat (od 06.06.2006)

są dostępne za darmo na portalu Satan.pl

Cogito ergo Satio

oraz

Say: „10”

Pozostałe teksty (nr 1, 2, 5 i 6) oraz Dodatki

dostępne tylko w wersji papierowej.

Wydawca

 



C z ę ś ć  I I

Sataniczna  f i lozof ia





Cogito ergo Satio



Pora już najwyższa, abym zajął się zagadnieniem obiecanym 
w  tytule.  Rozprawa  o  szatańskiej  metodzie  jest  oczywistym  nawią-
zaniem do  Rozprawy o metodzie, pierwszej książki Kartezjusza, wy-
danej w 1637 roku. Francuski filozof napisał ją po to, by znaleźć fun-
dament  wszelkiego  sensownego  (w  tym  naukowego)  myślenia. 
Pragnął, by fundament ów był niepodważalny, by żaden „duch złoś-
liwy” czy też  „demon” nie  mógł  go zakwestionować.  Inaczej  nie 
byłby to żaden fundament. Descartes chciał na nim od nowa zbu-
dować gmach naukowej wiedzy, gdyż dotychczas tworzono jedynie 
„budowle  na  piasku”.  Wcześniejsze  teorie  „naukowe”  (a więc  te 
sprzed 1637 roku) pozbawione były twierdzenia w stu procentach 
prawdziwego, na którym można by oprzeć swe wywody na zasa-
dzie dedukcji lub innych działań racjonalnych. Jeśli teoria nie ma 
takiego twierdzenia — myślał Kartezjusz — wtedy nie jest ona nic 
warta. Wystarczy wtedy zakwestionować jej pierwsze twierdzenie, 
a wszystko, co na nim dalej jest oparte, runie jak budowla z kart. Po 
wielu poszukiwaniach Kartezjusz znalazł w końcu swoje upragnio-
ne,  w  stu  procentach  prawdziwe  twierdzenie.  Było  nim  słynne: 
„Myślę, więc jestem” (po łacinie: „Cogito ergo sum”). Wielu ludzi 
sądzi, że maksyma ta oznacza: „Ponieważ myślę i poszukuję praw
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dy, jestem wartościowym człowiekiem”. Oczywiście jest to bzdura, 
Kartezjuszowi chodziło o coś zupełnie innego. Poszukując twier-
dzenia,  które mogłoby stanowić podstawę dla solidnej nauki,  po 
wielu staraniach spostrzegł w końcu, iż to właśnie jego poszukiwa-
nie, jego akt myślowy jest na pewno rzeczywisty. Bo może myli się 
co do tego, co jest prawdziwe, a co nie, co istnieje, a co nie, lecz 
wciąż myśli — i tego nikt podważyć nie może. Skoro więc myśli, to 
musi być coś, co te myśli produkuje. Musi więc istnieć jego świado-
mość, a więc to, co w człowieku najważniejsze. To właśnie znaczy 
zdanie: „Myślę, więc jestem.”

Satanisty w ogóle nie interesuje obszar nauki i epistemolo-
gii. Nie dba on o to, czy teorie naukowe są dobrze uzasadnione, czy 
nie. Nie interesuje go, czy żyje w świecie Matrixa, czy śni na jawie, 
czy jest mózgiem zamkniętym w słoiku. Wszystkie te zagadnienia 
są mu obojętne, bo są niepraktyczne. A satanistę interesuje jedynie 
to, co jest użyteczne. Myśli on bowiem w ten sposób: „Odpowiedź 
na pytanie, czy cała nasza rzeczywistość to ułuda, a nasze praw-
dziwe ciała i umysły są zamknięte w matriksowych maszynach, nie 
jest do niczego przydatna. Co mi bowiem po tej wiedzy, skoro i tak, 
jeśli upuszczę szklankę na beton — stłucze się, jeśli okradnę bank 
— pójdę do więzienia, jeśli nie będę jadł — umrę z głodu, jeśli zjem 
za dużo — rozboli mnie żołądek.  Wiedza o prawdziwej  naturze 
rzeczywistości jest czysto teoretyczna, nie ma przełożenia na prak-
tykę”.  Satanistę  interesują  jedynie  dziedziny  praktyczne,  gdyż 
z wiedzy użytecznej może on wywieść wnioski dla swojej korzyści. 
Przedmiotem jego zainteresowania są więc najczęściej: psychologia, 
socjologia, ekonomia, medycyna, prawo, magia. Oprócz wyżej wy-
mienionych  znajduje  się  wśród nich  też  etyka,  którą  od czasów 
Arystotelesa nazywa się „filozofią praktyczną”. Etyka bowiem daje 
podstawę do wszelkiego myślenia o korzyści i  stracie. Etyka jest 
teorią codziennego działania, używamy jej dużo częściej, niż nam
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się  wydaje,  na  przykład  wtedy,  kiedy mówimy sobie  nawzajem 
„dzień dobry” lub ustępujemy miejsca w tramwaju.

No dobrze, wiemy już, o czym pisał Kartezjusz i że satanis-
ty to w ogóle nie interesuje, bo zajmują go zagadnienia praktyczne. 
Jaki więc jest związek między jednym a drugim? Po co sataniście 
Kartezjusz? 

A jednak po coś. Kartezjańska metoda może się sataniście 
przydać bardziej, niż on przypuszcza. Można ją bowiem zastoso-
wać do tematu, który jest niezwykle ważny — do etyki. Nie zosta-
wię Was z tym problemem samych. Pokażę Wam dokładnie, jak to 
można zrobić.

Szatańska metoda

I

O co chodziło Kartezjuszowi? Chciał on uprawomocnić wie-
dzę naukową. O co chodzi sataniście? Chce on uprawomocnić wie-
dzę  etyczną.  Jak  Kartezjusz  chciał  uprawomocnić  (uzasadnić) 
wiedzę naukową? Pragnął znaleźć jedno jedyne zdanie, które stawi 
czoła wszystkim wątpliwościom trzeźwego rozumu i wygra. Des-
cartes szukał zdania w stu procentach prawdziwego. Jak satanista 
chce uzasadnić swoją etykę? Pragnie znaleźć jedną jedyną wartość, 
która oprze się wszystkim wątpliwościom. Pragnie znaleźć wartość 
w stu procentach godną czci. Jak dedukował Kartezjusz? „Wszystko, 
co widzę może być ułudą. Zmysły bowiem są zmienne. W świetle 
widzę, że wiadro jest w piwnicy, po zgaszeniu wydaje się, że znik-
ło (jak wszystko inne w piwnicy). Ten sam przedmiot w różnym 
oświetleniu różny ukazuje  kolor.  Laska w powietrzu wydaje  się 
być idealnie prosta, w wodzie zaś — widzi to każdy — wygląda na 
złamaną.  Ta  sama  rzecz  jednemu  pachnie,  drugiemu  śmierdzi. 
Zmysłom ufać nie mogę. A wiedza? Na przykład o tym, że świat 
jest dziełem Boskim, że po śmierci będzie czyściec, że rozsądzi nas

67



sąd Boży? To nie wiedza, tylko mrzonki, pragnienia raczej niż fak-
ty. Tego nigdy wiedzieć nie będziemy. Może chociaż wiedza rzetel-
na? Ta, która opisuje świat fizyczny? Niestety — ona w całości po-
chodzi ze zmysłów (moich bądź innych ludzi), zatem ufać jej nie 
mogę”. Kartezjusz szukał odpowiedzi u Jemu współczesnych, lecz 
żaden z uczonych nie potrafił mu dać naukowej gwarancji na to, że 
cały ten świat widzialny naprawdę istnieje, a to przecież podstawa 
nauki. I tak męczył się Descartes z tą niepewnością, a cały czas to-
warzyszył  mu  „złośliwy  demon”,  którego  filozof  sam  stworzył. 
Kartezjusz myślał: „Jak go przechytrzyć? Nawet jeśli on, duch złoś-
liwy, zasłania mi ciągle prawdę, rzeczy przedstawia innymi niż są 
w istocie, lub — co gorsza — czyni, iż ja wszystkiego tu doświad-
czam, wącham, smakuję, dotykam, widzę i słyszę, a naprawdę jes-
tem tylko samym mózgiem, z którego ktoś robi sobie zabawę i wy-
twarza te wszystkie doznania fałszywe, a ja je biorę za rzeczywis-
tość? Jak dowieść swego własnego istnienia?”. I znalazł w końcu. 
„Myślę! Wątpię! Poszukuję! W tym moja pewność! Wciąż szukam 
odpowiedzi i nie wiem, czy świat i ja realnie istniejemy, lecz nawet 
jeśli się mylę, nawet jeśli wszystko dla mnie inne jest niż rzeczywiś-
cie, to i tak MYLĘ SIĘ! A to oznacza, że MYŚLĘ! Tego już nawet ja 
zakwestionować  nie  mogę,  bo  akt  negacji  byłby  następnym po-
twierdzeniem. Myślę, to pewne, a skoro myślę, więc jestem”.

Jak satanista ma znaleźć wartość w stu procentach godną 
czci? Zobaczmy. Stoję pośród rozmaitości tego świata i  zapytuję: 
Co dobre jest, a co złe? Co czynić należy, a czego czynić nie wolno? 
Co jest dobrem obiektywnym, co złem? Po krótkiej wędrówce po 
ludzkich opiniach — chaos, mętlik i sprzeczności. Raz to, raz tamto 
jest grzechem, ten to mówi, ten tamto. I ksiądz, i zbrodniarz twier-
dzą, że mają rację, a skąd ja mam wiedzieć, który z nich się myli? 
Prywatne moje odczucia jeszcze są inne. Dlaczego tak często chcę 
„grzeszyć”  w myśl  chrześcijańskiej  wiary?  Dlaczego  nie  szanuję 
ojca, który mnie bije, i  czuję, że jest to sprawiedliwe (Szanuj ojca  
swego i matkę swoją). Dlaczego uważam, że Hitler, Stalin i Kaligula
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zasłużyli na śmierć okrutną (Nie zabijaj),  a ja mam prawo zabrać 
innemu małą ilość pieniędzy, gdy ten ma dużo, a ja umieram z gło-
du (Nie kradnij).  Dlaczego uważam, że pies radosny i szlachetny, 
który codziennie daje Mi wiele radości, obdarzając Mnie swą szcze-
rą przyjaźnią, więcej jest wart niż śmierdzący pijak, który od lat bije 
swą żonę i dzieci, zmieniając ich życie w piekło? Dlaczego — bez 
żadnych wątpliwości — wyżej cenię życie mądrego psa niż głupie-
go,  brutalnego człowieka? I  przede wszystkim:  Dlaczego w róż-
nych kulturach na Ziemi różne są zasady moralne, różne obyczaje? 
Dlaczego ten sam fakt (np. posiadanie wielu żon) w jednej społecz-
ności jest dobry, w innej nagannie zły? Dlaczego ta sama wartość 
(np. posiadanie magicznych umiejętności) u jednych jest czczona, 
u innych prześladowana? Przecież  wszyscy tak samo są  ludźmi! 
Jedna  jest  odpowiedź:  Bo wartości  są  zmienne.  A  dlaczego  są 
zmienne? Bo to ludzkie umysły je wytwarzają, nie Przyroda. Bo 
człowiek nie odkrywa zastanych wartości, gdyż nie można odkryć 
czegoś, czego nie ma. Człowiek nadaje wartość rzeczom, które spo-
tyka, ocenia sytuacje, które widzi. Wartości to byty psychiczne, nie 
byty  fizyczne.  Wartości  rodzą  się  w  ludzkich  umysłach,  pośród 
myśli i uczuć, nie w Przyrodzie, pośród zwierząt i roślin. Nie Bóg 
wytwarza wartości, lecz człowiek. 

Zatem nie ma żadnych obiektywnych wartości — oto praw-
da pierwsza. Zatem wszystkie wartości są dziełem człowieka — oto 
prawda druga. Ludzie różnią się od siebie zarówno cieleśnie, jak 
i psychicznie.  Zatem wartości  są  tak  różne,  jak  ludzie,  którzy  je 
tworzą — oto prawda trzecia. Zatem nie ma co szukać w świecie 
obiektywnych wartości i obiektywnej, absolutnie prawdziwej etyki. 
Każda spotkana będzie tylko dziełem innego człowieka — oto za-
kończenie.
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Szatańska metoda

II

Na cóż nam ten nihilizm, nawet jeśli jest prawdziwy? (A jest 
prawdziwy).  To  tak,  jakby  nasz  Kartezjusz  nie  znalazł  żadnego 
zdania pewnego, jakby „nie-myślał” i „nie-był”. Nihilizm to abso-
lutna  pustka,  aksjologiczny  niebyt,  brak  choćby  jednej  wartości, 
etyczne zero. A jednak jest to „drabina, po której trzeba wejść, by móc  
ją późnej odrzucić”10.  Oznacza to, że nihilizm jest prawdziwy, lecz 
nie jest zakończeniem. Czy wchodzimy po drabinie tylko po to, by 
się po niej wspinać? Nie — używamy jej po to, by wejść na górę. 
Gdzie zatem jest nasza aksjologiczna „góra”? Gdzie cel, gdzie za-
kończenie?

Zanim odpowiem, przypomnijmy naszą drogę. Celem na-
szym jest znalezienie obiektywnie prawdziwej etyki. Szukamy jej 
w świecie i nie znajdujemy: opinie na temat tego, co jest dobrem 
moralnym, są bardzo różne. Wnioskujemy więc, że to błędne ludz-
kie opinie. Szukamy dalej. Po żmudnej, męczącej pracy nie osiąga-
my sukcesu — wciąż tylko ludzkie opinie, takie lub inne. To daje 
do  myślenia.  I  nasze  myślenie  podsuwa  rozwiązanie:  „A  może 
wartości i opinie to jedno? A może wartości są zawsze subiektyw-
ne, tak jak i  opinie? A może obiektywność wartości to mrzonka, 
pragnienie? A może obiektywnych wartości wcale nie ma?”. Gdy 
pomyślę o wartościach jako subiektywnych bytach psychicznych — 
wszystko pasuje do zjawisk, które spostrzegam. Gdy pomyślę tak 
o wartościach,  to  teoria  ta doskonale tłumaczy faktyczną rzeczy-
wistość. Tak, przekonuję się, wartości wcale nie są obiektywne. 
                                                                                                                                                                     

10  Tekst w cudzysłowie to parafraza słów Wittgensteina ze sławnego Traktatu, 
w którym pisze on tak: „Tezy moje wnoszą jasność przez to, że kto mnie ro-
zumie, rozpozna je w końcu jako niedorzeczne; gdy przez nie — po nich — 
wyjdzie ponad nie. (Musi niejako odrzucić drabinę, uprzednio po niej  się 
wspiąwszy)”. Ludwig Wittgenstein,  Tractatus logico-philosophicus, PWN, War-
szawa 1997, s. 83, teza 6.54.
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Wartości są różne i sprzeczne, bo są to ludzkie opinie, a ludzkie 
opinie są różne i sprzeczne. Rodzeństwem wartości są myśli i uczu-
cia, nie zaś kamienie i drzewa. Nie Bóg wytwarza wartości, lecz 
człowiek.  I  taka jest  teza  nihilizmu: wartości  nie  są  obiektywne, 
świat nie ma wartości. Wartości „ma” umysł człowieka.

I  ten nihilizm, ten prawdziwy i słuszny nihilizm, nie jest 
etyką satanisty. Ten pogląd, niewątpliwie trafny, nie jest zakończe-
niem  jego  filozoficznej  wędrówki.  Jest  tylko  wittgensteinowską 
drabiną, po której należy się wspiąć, by móc ją odrzucić. I, co naj-
ważniejsze, trzeba ją odrzucić.

Przeczytajcie teraz uważnie, bo to jest całe sedno: skoro nie 
ma żadnych wartości,  to  cokolwiek może mieć wartość.  Mówiąc 
dokładnie:  skoro wartości  nie są  obiektywne,  a  zawsze będą su-
biektywne, to należy pogodzić się z tym faktem i wybrać swoją su-
biektywną wartość — taką, która dla nas (dla podmiotu) będzie się 
liczyć. Niech to będzie na przykład piękno lub też zarabianie pie-
niędzy. Wtedy mówimy:  moją wartością, którą cenię, jest piękno. 
Lub też: zarabianie pieniędzy jest czynnością, która  dla mnie ma 
wartość. Albo:  dla mnie rzeczy piękne są wartościowe. Bądź: ten, 
kto zarabia pieniądze, w moich oczach czyni dobro.

Zatem relatywizm generuje nihilizm, a ten na powrót gene-
ruje relatywizm (przynajmniej  jest to poprawne logicznie). I  stąd 
już tylko jeden krok do zakończenia. By mieć swoją najwyższą war-
tość,  musimy  ją  sobie  wybrać  (lub  nawet  stworzyć).  Człowiek 
zwykły, człowiek prymitywny i głupi, nie będzie się długo zastana-
wiał nad tym wyborem — wybierze to, co wybrali inni, lub spyta 
mamę, by mieć święty spokój. Dla człowieka głupiego wybór war-
tości nie ma żadnej wartości. Jak jednak zachowa się człowiek myś-
lący? Jak zachowa się  też satanista? (Jest  wielu ludzi myślących, 
którzy nie są satanistami).  Człowiek myślący przed dokonaniem 
wyboru zapyta najpierw: „Co najsensowniej byłoby wybrać?”. Nie
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spyta: „Który wybór byłby słuszny?”, gdyż wie, że każdy wybór 
jest słuszny — to jest teza relatywizmu. Nie spyta: „Czy taka a taka 
wartość jest prawdziwą wartością?”, gdyż wie, że nie ma prawdzi-
wych wartości — to jest teza nihilizmu. Spyta o jedyne, co mu po-
zostało — o sensowność, o życiową użyteczność. Będzie szukał ja-
kiś czas (dłużej lub krócej), lecz w końcu odgadnie: „Najsensowniej 
bę  dzie, jeśli wybiorę Siebie jako najwyższą wartość! Wszak Siebie   
ko  cham najbardziej!”  . I powtarzam z uporem maniaka — wybór ta-
ki nie jest ani słuszny, ani prawdziwy, gdyż każdy wybór etyczny 
jest słuszny, a żaden nie jest prawdziwy. Taki wybór jest sensowny, 
gdyż jest użyteczny, jest zaś użyteczny, bo najlepiej sprawdza się 
w życiu. I tym właśnie satanista różni się od innych myślących i in-
teligentnych ludzi — że wybrał siebie jako najwyższą wartość, mo-
ralność. Amen.

Dotarliśmy już do szczęśliwego zakończenia, wiemy, gdzie 
się znajdziemy (a raczej: gdzie się znaleźć możemy), jeśli zastosuje-
my Kartezjańską metodę poznawczą do kwestii etyki, czyli syste-
mu wartości. Skąd więc ten dziwny tytuł: „Cogito ergo Satio”? Co 
znaczą dwa pierwsze słowa  — już wiecie. A trzecie? Odpowiem 
pytaniem: Skoro wybrałeś Siebie jako najwyższą wartość, to czy jest 
dla Ciebie silniejsze przykazanie niż: „Zaspokajaj  swe potrzeby”, 
niż:  „Sprawiaj sobie radość”, niż: „Czcij  swą przyjemność”? Nie.
I to właśnie oznacza tytuł: 

Cogito ergo Satio — Myślę, więc się Zaspokajam

Sabatiel
sierpień – wrzesień 2005
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Say: „10”



Poniższe tezy etyczne są wyrażeniem mojej prywatnej etyki 
(którą wyznawałem od ok. 1996 do 2006 roku) i  w żadnym wy-
padku nie należy ich traktować jako ogólną, obowiązującą czy też 
(nie daj boże) oficjalną etykę polskiego satanizmu intelektualnego.
I mam nadzieję, że niniejsza informacja nie zostanie przez Czytelni-
ka zignorowana.

*      *      *

Prócz  tego  pragnę  dodać,  iż  tezy  te  są  już  nieaktualne. 
Wspomniałem o tym w drugiej części  Słowa wstępnego, na stronie 
12. Właśnie prace Say: „10” oraz Cogito ergo Satio są tymi, które już 
mnie nie reprezentują. Publikuję je jednak dlatego, że są to po pros-
tu wartościowe teksty. Myślę też, że przypadną do gustu intelektu-
alistom, racjonalistom, sceptykom i wszystkim tym, którzy wierzą 
w rozum i hołdują rozumowi. Sam niegdyś taki byłem, na pewno 
jeszcze w 2005, gdy pisałem te dwie prace. Jednakże po ujrzeniu 
Otchłani (XI 2006) nic już było dla mnie tak proste i logiczne jak 
wcześniej. Logika umarła. Ustąpiła miejsca Mądrości. Obym zdołał 
Ją kiedyś wyrazić.
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1

Nie wchodź nikomu w drogę. Rób wszystko, co w Twojej 
mocy, by nikomu nie przeszkadzać. Jeśli ktoś wejdzie w drogę To-
bie, grzecznie poinformuj go, że jego zachowanie zakłóca Twój spo-
kój. Jeśli Cię zignoruje, zrób wszystko, by już nigdy nie miał ochoty 
Ci przeszkadzać.

2

Kiedy jednak wróg jest silniejszy — nie atakuj go. Odejdź 
jako pokonany przed walką, gdyż lepiej jest odejść jako przegrany 
ze wszystkimi zębami i niezranionym ciałem, niż odejść jako prze-
grany bez niektórych zębów i z rozdartym ubraniem.

3

By jak najrzadziej  dochodziło  do takiej  sytuacji  (w której 
musisz ustąpić i odejść), wciąż gromadź Moc. Traktuj siebie jak ba-
terię, która wciąż łaknie prądu. Mocy nigdy nie jest dosyć, gdyż jest 
ona czymś pozytywnym. Pamiętaj o odpoczynku.

4

Moc przejawia się w różnych, często bardzo różnych aspek-
tach. Najbardziej znane to: krzepa fizyczna, zręczność i szybkość 
ciała, pieniądze, seksualny powab, spryt i mądrość. Wybierz jeden 
z tych aspektów i pracuj nad nim. Doprowadź go do perfekcji. Nie 
rozmieniaj się na drobne. Ten, kto chce trzymać dwie sroki za ogon, 
w efekcie nie ma nic.
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5

„Nie rozmieniaj się na drobne” nie oznacza jednak „zanie-
chaj”. Jeśli — dla przykładu — wybierzesz spryt jako swój walor, 
dbaj też o swoje ciało, jego siłę, giętkość, powab, kontroluj swój port-
fel  i  zaglądaj  czasem  do  mądrych  książek,  lecz  nie  traktuj  tych 
czynności  ambicjonalnie.  „Nie  rozmieniaj  się  na  drobne” oznacza 
„nie bądź zbyt ambitny”. Człowiek może być naprawdę dobry tylko 
w jednej dziedzinie — „być potężnym” znaczy „być królem w swojej 
dziedzinie”.  Jednak  prawdą  jest,  że  by  osiągnąć  swój  wybrany 
sukces, nie można zaniechać żadnego z pozostałych aspektów Mocy. 

6

Szósta zasada będzie zasadą diabelską:

Kochaj Siebie samego jak nikogo innego.

Niech nikt nie będzie Twym panem, Twym królem, Twym 
bogiem. TY SAM bądź Swym Bogiem, Panem i Władcą. Bądź jedy-
nym decydentem, gdy chodzi o Twoje postępowanie.

7

Siódma zasada będzie zasadą anielską:

Kochaj Swych Bliskich jak Siebie samego.

Ważne,  byś  zrozumiał,  co  oznacza  zwrot  „bliski  Ci  czło-
wiek”. Nie jest to ktoś, kto należy po prostu do Twojej rodziny, nie 
jest to Twój każdy przyjaciel. „Bliski Ci człowiek” oznacza osobę, 
którą obdarzyłeś MIŁOŚCIĄ — najsilniejszym ze wszystkich ludz-
kich uczuć. Wielu ludzi nie kocha nikogo przez całe życie. Niektó
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rzy mają jedną lub dwie takie osoby w ciągu swego żywota, lecz 
najczęściej  jest  to  kilka  osób,  z  najbliższej  rodziny  (na  przykład 
partner, kilkoro dzieci, matka, ojciec oraz rodzeństwo). Zdarza się 
też czasami, iż żaden członek rodziny nie jest obdarzany miłością, 
a kocha się kogoś innego lub nikogo w ogóle.  Najczęściej  jednak 
człowiek kocha od 2 do 6 osób z najbliższej rodziny i jest to najzu-
pełniej zrozumiałe. Lecz czym jest owo najsilniejsze z uczuć? Gdy 
kochasz daną osobę, wtedy staje się ona CZĘŚCIĄ CIEBIE — oto 
definicja MIŁOŚCI. Widać więc, że bardzo trudno jest znaleźć ko-
goś, kogo można by pokochać. (Osoba taka musi być do Ciebie po-
dobna lub przeciwnie  — dopełniająca  braki.  Oczywistym wyjąt-
kiem są Twoje dzieci). Kiedy już jednak kogoś takiego znajdziesz, 
to jasne się staje, że dbanie o dobro Ukochanej Osoby jest sprawą 
egoizmu. Dlatego zasada siódma też w istocie jest zasadą diabels-
ką. (Nie mógłbym napisać zasady anielskiej).

8

Niech egoizm i miłość własna będą Twą najwyższą wartoś-
cią. Niech Mądrość będzie światłem, które oświeca Twą najwyższą 
wartość. A Światło Mądrości mówi: „Potężny jest  Ten, kto Kocha 
więcej  Osób niż  tylko  Siebie.  Potężny jest  Ten,  kto  Poszerza za-
kres  swojego  Ja  poprzez  Kochanie  swoich  Bliskich.  Im  większą  
liczbę ludzi Kocha, tym bardziej jest Potężny. Im bardziej jest się  
Potężnym, tym bardziej jest się Szczęśliwym, gdyż 

POTĘGA PRZYNOSI SZCZĘŚCIE,

A MIŁOŚĆ PRZYNOSI POTĘGĘ”.
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9

Niech dziewiąta zasada będzie Nicością, gdyż Nicość gene-
ruje wszelki Byt. Dziewięć jest liczbą Szatana.

*   *   *   *   *   *   *   *   *

― Say: „10”.
― 10.
― And now: „Say 10”.
― Say 10.

Sabatiel
lipiec 2005
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