
Kas yra satanizmas 

Satanizmas pastaruoju metu traukia demesj ir kelia susirupi-
nimq daugelyje sriciij. Spaudoje - taip pat ir placiajam skai-
tytojy ratui skirtoje krikscioniskoje, kuri turi gerij ketinimy, 
bet yra pavirsutiniska, - satanizmas daznai painiojamas su 
jvairiais reiskiniais, nuo kuriij jj reiketij skirti. 

1) Pirnniausia, satanizmas yra ne tas pats, kas veinio ap-
sedimas, nors zurnalisty straipsniuose tai daznai painiojama. 
Zinoma, egzorcistai laikosi nuomones, kad dalyvavimas sa-
tanistiniij grupiij veikloje kai kuriems asmenims gali baigtis 
apsedimu. Taciau siedu reiskiniai skiriasi is esmes. Satanistas 
iesko setono maldomis, ritualais ir gyvenimo budu, atspin-
dinciu nuolankumg sic pasaulio kunigaiksciui. Apsestasis 
buna setono „surastas", nesvarbu, ar jo saukesi ir jj garbino 
(egzorcistai paprastai mini priklausomybes nuo veinio ar jo 
apsedimo atvejus, kai aukomis tampa zmones, niekada neuz-
siimineJQ okultizmu, ir netgi dori krikscionys). 

2) Satanizmo nereikia tapatinti su liaudies magija (folk 
magic). Liaudies magija, zinoma, yra issukis tikejimui, jos 
praktikos esme - prietarai. Vis delto daugeliu atvejij, - nors 
isimciii irgi netruksta, - kreipdamasis j magus, zmogus tiki 
issauksiqs „gerqsias", „baltqsias", „palankiqsias" dvasias ar 
jegas (nors teologas, suprantama, siuo atveju lengvai jzvelgs 
saviapgaul^). Siaip artaip, sociologiniu poziuriu, liaudies ma
gija! stinga organizuotumo, ritualinio sistemiskumo, is ko at-
pazjstamas tikrasis satanizmas. 
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3) Satanizmas nera tas pats, kas okultizmas ir apeigine 
magija. Daugiy daugiausia jis gali buti stambesnio kamieno 
atsaka. XVIII a. pabaigoje ir XIX a. suklestejus okultizmui, 
Vakaruose atsirado desimtys sroviij ir simtai maginiq judeji-
mij^ Tik nedidele jij dalis domisi velniu ar setonu ir teigia jo 
besisaukiantys ir jj garbinantys. Kiti savo praktikose papras
tai daugiausia demesio skiria teurgijai (dvasiy uzkeikimui) 
arba alchemijai. Jie skelbiasi savo praktikomis norj pasiekti 
aukstesnj zmogaus sqmones lygj arba uzmegzti rysj su pa-
lankiomis ar angeliskomis esybemis. Siose grupese, - kurias 
butij galima vadinti naujaisiais maginiais judejimais, - alche-
mija gali buti laboratorine (tai yra kai tarn tikru tikslu ruo-
siami jvairus milteliai, tepalai, lasai) arba vidine. Vadinamoji 
vidine alchemija praktikuojama pirmiausia pasitelkiant zmo
gaus kunq: atliekami kvepavimo pratimai, taciau labai daznai 
pereinama prie tam tikros seksualines magijos, kurios tiks-
las - priversti seksualin^ energijq (paprastai ji nukreipiama „i 
isor^", nes yra skirta dauginimuisi) vel teketi „\, kad si 
pakeistij sqmon^ arba kad buty pasiektas ypatingas magijos 
rezultatas - tariamai sukurtas „antrasis kunas", galjs atsispir-
ti mirciai (tai lyg siela, kuri vis delto butij dirbtine ir priklau-
syt4 tik pasv^stiesiems). Sios magines seksualines technikos 
seniai naudojamos kiny taoistq tradicijos ir tantrizmo, o ir 
Vakaruose jos nuoiat budavo praktikuojamos maginiy orga-
nizacijij paciuose uzdariausiuose ar slapciausiuose lygmeny-
se, pradedant pirmaisiais krikscioniskosios eros amziais^ Kad 
ir kaip smerktinos morales poziuriu, - ir pasizymincios isties 

' Jie isvardyti mano knygoje // capello del mago. I nuovi movimenti magici 
dallo spiritismo alsatanismo. Milano: SugarCo, 1990. 
^ IstoririQ panorama ir bibliografijq ir. mano knygoje // ritorno dello 
gnosticlsmo. Carnago (Varese): SugarCo, 1993. 
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setoniskais keslais prilygti Dievui bei valdyti gyvenimq, - vi-
dines arba seksualines alchemijos praktikos nebutinai yra 
satanizmo sudedamoji dalis. Nemazai grupiij - koks para-
doksas! - tvirtina, kad sios praktikos padedancios sukaupti 
teigiamg energijq siekiant nugaleti demonq. Taciau net jeigu 
sios apeigines magijos formos pacios savaime netapatinti-
nos su satanizmu, reikia pripazinti, kad satanistines grupes 
daznai jas kopijuoja ir jomis naudojasi. Tikrai nera sunku is 
jvairiij grupiy perimti sias praktikas, prideti atitinkamus krei-
pinius ar dedikacijas setonui ir nuo apeigines magijos pereiti 
prie tikrojo satanizmo. 

4) Galiausiai satanizmo svarbu nepainioti su siuolaikine 
naujqja pagonybe, kuri daznai Viduramziij ir Naujqjij amziij 
pradzios raganyst^ aiskina kaip slaptq senosios pagonybes tq-
sinj, taciau prisistato ir kaip naujoji raganyste (Wicca). Wicca 
ir naujoji pagonybe - judejimai, savo narius, ypac anglakalbe-
se salyse, skaiciuojantys desimtimis tukstanciij, o siuo metu 
plintantys ir j kitus kalbinius arealus, - skelbia prikeliantys se-
n^^ pagonybe ir senuosius dievus, o satanistq nelaiko savo 
bendruomenes dalimi ir netgi juos smerkia, nes esq setono 
pripazinimas ir garbinimas yra duokle zydy bei krikscioniij re-
liginiam pasauliui ir Biblijai. Naujieji pagonys nesiekia sujauk-
ti zydij ir krikscioniij pasaulio vizijos. Apeidami jq, jie kildina 
save is jsivaizduojamos pirmykstes pagonybes^ Suprantama, 
tas pat pasakytina ir apie tradicinius, arba etninius, judeji-
mus, kurie vel atranda ikikrikscioniskqjq pagonybe, susijusig 

' Siuo klausimu zr. Michaelo Yorko straipsnj „Le neo-paganisme et les 
objections du Wiccan au satanisme", spausdint^ Jean-Baptiste'o IVlartino ir 
Massimo Introvigne sudarytame straipsnii) rinkinyje Le Defi magique. T. 2. 
Satanisme, sorcellerie. Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 1994, 173-182 p. 
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SU konkrecia tauta ar geografine vieta, - jie taip pat neturi 
nieko bendra su satanizmu. 

Zinoma, teologas gali jtarti, kad daugelyje religinio ir nere-
liginio pobudzio perversijij, susijusiij su magija ar smurtu, 
tiesiogiai ar netiesiogiai pasireiskia veinio veikimas. Taciau 
religiniij judejimij tyrinetojas ir sociologas turi taikyti kitas 
kategorijas. Galaktikos, apimancios daug daugiau nei magi-
niai judejimai ir okultizmas, viduje satanizmas - istoriniu ir 
sociologiniu poziuriu - gali buti apibreztas kaip veikejo, Bibli-
joje vadinamo velniu arba setonu, dievinimas ar garbinimas 
grupemis, susiburusiomis j judejimq, kartojant liturgines ar 
kultines praktikas". 

" Placiau si tema nagrinejama mano knygoje /soton/sf7. Storia, riti e miti 
satanismo. Milano: SugarCo, 2010. 
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