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Wstęp: angelologia i demonologia 
w różnych tradycjach religijnych

Tematem tej książki jest świat duchowy, przestrzeń 
pomiędzy człowiekiem i Bogiem; zebrane w niej teksty 
badają poglądy wyznawców różnych tradycji religijnych 
odnoszące się do zamieszkujących tę dziedzinę istot. Lu-
dzie pojmują bóstwo i bóstwa w sposób niezwykle zróż-
nicowany; mimo to pomiędzy poszczególnymi systemami 
wierzeń i kultur występuje wiele podobieństw.

Grupa studiów nad religią, kulturą i komunikacją, po-
wołana przez Stowarzyszenie Tyndale, stanowi forum, na 
którym spotykają się i wymieniają poglądy chrześcijańscy 
teologowie i religioznawcy zajmujący się badaniem róż-
nych tradycji religijnych. Od roku 1996 grupa ta spotyka 
się na dorocznych konferencjach. Większość rozdziałów 
tej pracy to teksty zaprezentowane na konferencjach w ro-
ku 2004 i 2005.

Szczególnym obszarem zainteresowań obu wspomnia-
nych konferencji był świat duchowy: zastanawiano się na 
nich zwłaszcza nad tym, w jaki sposób w różnych religiach 
– w sposób mniej lub bardziej sprecyzowany – formuło-
wane są pojęcia i wierzenia odnoszące się do aniołów i de-
monów. Udało się nam zgromadzić badaczy zajmujących 
się tradycyjnymi religiami afrykańskimi (Ferdinando), 
charyzmatycznym ruchem chrześcijańskim (Anderson, 
Kay, Scotland, Parsons), hinduizmem (Gabriel, Gnanakan, 
po części Bradby), islamem (Riddell, Bannister, Musk) 
i odmianami postchrześcijańskiej duchowości New Age 
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(Bradby, Partridge). Rozdziały niniejszej pracy to zbiór 
przeredagowanych wystąpień konferencyjnych, uzupeł-
niony o tekst Summers-Minette o judeochrześcijańskich 
korzeniach wierzeń i wyobrażeń o aniołach i demonach 
oraz o zmianach, jakie zaszły w tych wyobrażeniach w sfe-
rze medialnej. Choć teksty zebrane w tej pracy prezentują 
szerokie spektrum wierzeń i poglądów, przyznajemy, że 
brakuje w nich omówienia przekonań właściwych niektó-
rym tradycjom religijnym, takim jak choćby katolicyzm, 
współczesny judaizm, buddyzm i sikhizm. Powodem tego 
stanu rzeczy jest nie tyle brak zainteresowania tymi syste-
mami wierzeń, ile fakt, że w naszej grupie badaczy zabra-
kło właściwych specjalistów. 

Autorzy prezentowanych tu tekstów pisali je zazwy-
czaj z pozycji niezależnych obserwatorów opisywanych 
przez siebie tradycji religijnych. Tym niemniej, nie cofają 
się oni przed zajęciem stanowiska w kwestiach kontrower-
syjnych. I tak na przykład Nigel Scotland jednoznacznie 
wyraża swoje poglądy, przedstawiając typologię ruchów 
charyzmatycznych; ujawnia przy tym swój sceptycyzm 
co do grupy, którą określa mianem „ekspansywnych cha-
ryzmatyków” oraz – ogólnie rzecz biorąc – co do obrzę-
dów uwalniania spod władzy demonów. Inaczej kwestię 
tę przedstawia tekst Martina Parsonsa, którego analizy 
naznaczone są osobistymi doświadczeniami związany-
mi z tego rodzaju obrzędami uwalniającymi. Parsons jest 
badaczem i zarazem pastorem praktykującym nakładanie 
rąk, poprzez które pokonuje i wyrzuca złe duchy. Jego 
tekst zawarty w niniejszym zbiorze przywołuje szereg 
fragmentów Pisma Świętego odnoszących się ogólnie do 
demonów, w szczególności zaś do demonów, z którymi 
sam miał do czynienia. 

Podobnie też rozdział autorstwa Andy’ego Banniste-
ra kwestionuje podstawy wiary islamu w boskie pocho-
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dzenie Koranu, zadając pytania, których nie chcą stawiać 
sobie teologowie muzułmańscy i sugerując, że autorami 
niektórych fragmentów tej świętej księgi mogli być ludo-
wi opowiadacze legend. Tezy te mogą budzić zastrzeżenia 
czytelników wyznających islam; tym niemniej wpisują się 
one niewątpliwie w kontekst zachodniej tradycji badaw-
czej, poddającej krytycznej ocenie wszystkie rodzaje prze-
konań i poglądów. 

Do tekstów tego rodzaju należy również wnikliwa ana-
liza Kursu cudów, której autorką jest Ruth Bradby. Brad-
by w swych rozważaniach zręcznie łączy opis z krytyką. 
Aspekt krytyczny widoczny jest zwłaszcza w podsumo-
wującej części tekstu, w której autorka zadaje wprost py-
tanie o użyteczność tego rodzaju nauk, kwestionując uży-
teczność teologii New Age dla głodujących, uciśnionych 
i znękanych wojną ludzi w różnych częściach świata. 

By ułatwić czytelnikom orientację w gąszczu nie-
znanych terminów, do zbioru tekstów dołączyliśmy dwa 
dodatki. Zawierają one listę duchów w tradycyjnych reli-
giach afrykańskich oraz listę bogów hinduizmu. 

Tomom zawierającym zbiory referatów konferencyj-
nych często brakuje spójności. Niebezpieczeństwo to za-
żegnuje w przypadku tej książki świadomy wybór jednego 
tematu, jakim jest świat duchowy. Cały szereg zagadnień 
poruszonych w opublikowanych w niej tekstach łączy się 
dzięki wybranemu tematowi w jedną całość. Ich przeglądu 
dokonamy w pozostałej części wstępu. 

Bitwa duchowa

Pojęcie bitwy bądź wojny duchowej – w której anioły 
i demony zmagają się z polecenia swych panów o władzę 
nad ziemią i nad rzeszami dusz – pojawia się w kilku tra-
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dycjach religijnych. Kay pisze o pojęciu wojny (lub walki) 
duchowej w tradycji zielonoświątkowców, począwszy od 
pierwszych lat pentakostalizmu aż do dzisiejszych krucjat, 
prowadzonych przez Billy’ego Grahama i jego rodzinę. 
Kay wyjaśnia, w jaki sposób powieści Franka Perettiego 
spopularyzowały wizję zastępów anielskich ścierających 
się w bitwie z siecią władających światem demonów, do-
dając, iż niektórzy pentakostaliści uważają, że większość 
ludzkich zachowań to skutek tych duchowych zmagań. 
W rozdziale napisanym przez Scotlanda znajdujemy 
pojęcie wojny/walki duchowej na poziomie strategicz-
nym (SLSW), oznaczające bitwę toczoną przez niektóre 
chrześcijańskie grupy charyzmatyczne przy pomocy mod-
litw wstawienniczych, obrzędów uwalniania spod władzy 
demonów i egzorcyzmów. W tekście Gnanakana, opisują-
cym tradycję hinduistyczną Indii południowych, pojawia 
się postać manthirawadi, wojownika-uzdrowiciela, który 
osobiście zmaga się z demonami, uwalniając od nich nęka-
ne przez nie osoby. Uzdrawiając, manthirawadi często sam 
doznaje szkody. Musk opisuje bitwy występujące w ludo-
wych wierzeniach islamskich, w których złe dżiny walczą 
z ochraniającymi nas aniołami. Summers-Minette zwraca 
uwagę na fakt, że w popkulturze zachodniej w kategoriach 
bitwy duchowej wyjaśnia się różnorakie dramatyczne 
konfl ikty. Demony i anioły toczą ze sobą walkę w tradycji 
żydowskiej i chrześcijańskiej, choć walkę tę często przed-
stawia się jako wewnętrzne zmagania jej uczestników, nie-
zależnie od wojny toczonej przez nich w świecie zewnętrz-
nym. W artykule Gabriela znajdujemy opis kosmicznej 
bitwy surów z asurami, odzwierciedlającej – w mniejszym 
bądź większym stopniu – walkę dobra ze złem. Choć wiele 
tradycji religijnych łączy pojęcie wojny duchowej z epi-
ckim obrazem bitwy dobra ze złem, to spotykamy w nich 
ogromną różnorodność wyobrażeń zarówno toczących 



15WSTĘP: ANGELOLOGIA I DEMONOLOGIA

ją istot duchowych, jak i skutków, jakie ich zmagania mają 
dla poszczególnych ludzi i dla całej ludzkości.

Istoty duchowe

Zasadnicze pytanie stawiane przez piszących na ten 
temat autorów dotyczy sporów o pochodzenie zła. Niektó-
re z omówionych tradycji religijnych uznają, że to Bóg 
jest sprawcą zła, potwierdzając w ten sposób przekona-
nie o powszechnym panowaniu Boga Stwórcy. Jest tak 
zwłaszcza w ortodoksyjnych wierzeniach islamskich. In-
ne tradycje religijne dostrzegają źródło zła wewnątrz nas 
samych; Gabriel dowodzi, że wedle tekstów hinduskich 
zło jest produktem ludzkiej jaźni. Jeszcze inni akcentują 
w tej kwestii rolę czynników działających w naszym oto-
czeniu. Kurs cudów, który analizuje Ruth Bradby, w ogóle 
przeczy istnieniu zła. Wyznawcy New Age nie wierzą też 
w broniące ich anioły, uznają bowiem odległość dzielącą 
ich od Boga za sztuczny dystans, starając się tylko wciąż 
go przezwyciężać.

Kolejne zagadnienie pojawiające się na kartach tej 
książki związane jest z ogromnym dystansem, jaki we-
dług wyznawców niektórych religii dzieli najwyższe bó-
stwo od świata żywych stworzeń. W różnych tradycjach 
religijnych przestrzeń dzielącą nas od bóstwa wypełniają 
bądź duchy, bądź anioły i demony. Na dziedzinę tę wska-
zał trafnie Paul Hiebert w swym artykule z 1982 roku, po 
raz pierwszy mówiąc o „defekcie wyłączonego środka”. 
Najdobitniej zmagają się z tą problematyką teksty Parson-
sa, Gnanakana, Bannistera i Muska, odnoszące się odpo-
wiednio do wierzeń chrześcijaństwa, hinduizmu i islamu. 
Natomiast Kay dowodzi, że teologia trynitarna umożliwia 
personalizację chrześcijańskiego doświadczenia Boga 
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dzięki osobie Ducha Świętego i że nadmierne zajmowanie 
się aniołami i demonami może nas odwieść od skupiania 
uwagi na Bogu. 

W kulturze masowej przyjmuje się zazwyczaj, że anio-
ły są przedstawicielami dobra, a demony przedstawiciela-
mi zła. W kilku zawartych w tej książce rozważaniach po-
jawia się teza, że niektóre anioły mogą być złe, a niektóre 
demony dobre. Ferdinando znajduje na jej potwierdzenie 
dowody w tradycyjnych religiach afrykańskich (TRA), 
w których zacierają się granice zarówno pomiędzy świa-
tem fi zycznym i duchowym, jak i pomiędzy istotami du-
chowymi o charakterze pozytywnym i negatywnym. Kay 
i Scotland zwracają naszą uwagę na istniejące w chrześci-
jaństwie pojęcie upadłych aniołów (choć Kay wykazuje, że 
chrześcijańscy zielonoświątkowcy wyraźnie rozgraniczają 
anioły od demonów), Summers-Minette natomiast opisu-
je sprzeczne cechy istot duchowych przedstawianych we 
współczesnej literaturze popularnej, fi lmach i programach 
telewizyjnych. Na motyw demonów, którym zdarzają się 
odruchy życzliwości, i aniołów, które popadły w niełaskę, 
w hinduskiej tradycji opowieści o surach i asurach wskazu-
je Gabriel. Przytacza on poważne argumenty podważające 
stereotypowy obraz istot duchowych, czerpane zwłaszcza 
z podstawowych tekstów religijnych.

Wiele tekstów analizuje role odgrywane zarówno przez 
anioły, jak i przez demony. Funkcje aniołów są bardzo 
różnorodne; w islamie – według Riddella i Bannistera – 
aniołowie służą Allachowi za posłańców, którzy zarazem 
wysławiają Allacha, prowadzą dusze na sąd ostateczny, 
walczą po stronie prawych itd. Summers-Minette pisze, że 
w tradycjach judeochrześcijańskich i w tradycyjnej kultu-
rze ludowej Zachodu anioły uważane są za posłańców i za 
sprzymierzeńców, którzy nas chronią. Role odgrywane 
przez demony są różne w różnych tradycjach religijnych. 
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Jak dowodzi Ferdinando, w tradycyjnych religiach afry-
kańskich duchy szkodzą nam, powodując choroby i zra-
nienia. Natomiast w Nowym Testamencie złe duchy zaj-
mują się zasadniczo odciąganiem człowieka od Boga, wy-
stawiając nas na pokusę i sprowadzając ból i nieszczęście. 
W innych tradycjach religijnych duchy przybierają niekie-
dy postać przodków. Ferdinando podkreśla, że tak właśnie 
dzieje się w tradycyjnych religiach afrykańskich, Musk 
twierdzi to samo o ludowych wierzeniach islamskich, zaś 
Anderson dowodzi, że zielonoświątkowcy i charyzmatycy 
odrzucają praktyki związane z kultem przodków, uznając, 
że duchy przodków nie mają nad chrześcijanami żadnej 
władzy (choć już sam ten pogląd implikuje wiarę w istnie-
nie duchów przodków). 

Ukazywanie się aniołów w cielesnej postaci ludziom 
to wątek obecny zarówno w chrześcijaństwie, jak i w is-
lamie. W przypadku chrześcijaństwa przykładu dostar-
cza tu 16 rozdział Księgi Rodzaju, w której Anioł Pański 
ukazuje się Hagar. Współczesny nam przypadek ukazania 
się anioła Williamowi Branhamowi opisuje William Kay; 
natomiast wizje aniołów doznawane przez Mahometa są 
jednym z najważniejszych argumentów za objawionym 
charakterem Koranu.

Reakcje na działanie istot duchowych

Jeszcze innym wątkiem przewijającym się przez roz-
działy tej książki jest przekonanie, że ludzkie cierpienie 
należy rozumieć jako zjawisko duchowe. Ferdinando, An-
derson, Gnanakan i Musk wskazują na nie, analizując róż-
ne tradycje religijne stanowiące przedmiot ich badań; Gna-
nakan czyni przy tym ważną uwagę, że „chorobę uznaje 
się za postać zła, która ma przyczyny duchowe”. Niewąt-
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pliwie zarówno choroby, jak i cierpienie uznać można za 
zewnętrze przejawy duchowych bitew i zmagań; kwestia 
ta stanowi istotny temat rozważań Parsonsa i Muska. 

Zgodnie z zawartymi w tym tomie rozważaniami na 
cierpienie ludzkie wywołane przyczynami duchowymi 
możemy jednak reagować. Na pytanie, w jaki sposób jest 
to możliwe, odpowiada przekonanie o istnieniu ludzi ob-
darzonych szczególnym darem, który pozwala im łączyć 
się ze światem duchów. Ferdinando pisze w tym kontek-
ście o szamanach-wróżbitach w tradycyjnych religiach 
afrykańskich; Gnanakan szczegółowo opisuje fenomen 
manthirawadi, obecny w ludowych wierzeniach hindui-
zmu; Musk opowiada o utalentowanych mędrcach islam-
skich, którzy twierdzą, że potrafi ą przeciwstawić się dzia-
łaniom złych duchów. W chrześcijańskich ruchach chary-
zmatycznych rozwinęła się praktyka obrzędów uwalniania 
od wpływu złych duchów, stanowiących coś w rodzaju 
egzorcyzmów; praktyki te, w oparciu o własne doświad-
czenia, opisuje Parsons.

Następny motyw, wspólny kilku tradycjom religijnym, 
sprowadza się do faktu, że kobiety często uznawane są za 
osoby obdarzone szczególnymi mocami duchowymi, któ-
rych można użyć do celów dobrych lub złych. Dlatego też 
postaci posiadające szczególne uzdolnienia, o których mo-
wa w poprzednich rozdziałach, to często właśnie kobiety, 
o czym świadczą duchowości tradycyjnych religii afrykań-
skich, islamu i New Age. W kontekście tym należy również 
wspomnieć o postaciach wiedźm w ludowych wierzeniach 
chrześcijańskich. Jak zauważa Summers-Minette, niektó-
re z najpotężniejszych postaci biorących udział w bitwach 
duchowych, występujących w kulturze masowej Zachodu, 
to kobiety (grane często przez piękne aktorki). 

W niektórych tradycjach szamani leczą ludzi z chorób, 
ściągając demony na siebie i zadając sobie w ten sposób 
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ból. Gnanakan i Musk podają przykłady tego zjawiska 
w hinduizmie i w islamie. Także i tu dostrzec można pew-
ne podobieństwa do wierzeń chrześcijańskich, zwłaszcza 
do wiary, że Chrystus cierpiał na krzyżu, by uwolnić ludzi 
od cierpień.

Jak wykazują analizy naszych autorów, reakcje ludzi 
na działanie istot duchowych bywają różne. Przykłady 
poskramiania duchów, egzorcyzmów i zaspakajania ich 
potrzeb znajdziemy w tekstach Ferdinando, Gnanakana 
(który pisze o południowoindyjskich uzdrowicielach, sta-
rających się uleczyć całego człowieka) i Muska. Szcze-
gólnym rodzajem reakcji jest stosowanie talizmanów. Pi-
szą o nich zarówno Gnanakan, jak i Musk; według tego 
ostatniego amulety są bardzo popularne w niepiśmiennych 
odmianach religii, co wskazuje na niezmienne, obecne we 
wszystkich religiach przekonanie, że człowiek może po-
siąść moc przy pomocy słów i rzeczy. Scotland i Parsons 
opisują reakcje na działania demonów swoiste dla chary-
zmatycznych grup chrześcijańskich, w tym atak duchowy 
przypuszczany przy pomocy modlitw i egzorcyzmów.

Pozostałe kwestie

W kilku rozdziałach przytoczono zaczerpnięte ze świę-
tych tekstów różnych tradycji religijnych dowody potwier-
dzające wiarę w świat duchów. Kay wykazuje, że angelo-
logia ruchu zielonoświątkowego wywodzi się z biblijnych 
opowiadań o czynach aniołów; Gabriel, opierając się na 
Wedach, rysuje własny obraz surów i asurów; Bannister, 
szukając poświadczenia swych tez, sięga do Koranu i ha-
disów. Parsons łączy obraz demonów, z którymi zetknął 
się osobiście, z opisującymi je tekstami biblijnymi.
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Inną wspólną cechą zawartych w niniejszym tomie roz-
ważań jest akcent, jaki kładą one nie tyle na oparte na teks-
tach teorie i spekulacje, co na praktyczne konsekwencje 
wiary w istoty duchowe, anioły i demony. Inaczej mówiąc, 
wierzenia występujące w poszczególnych religiach stano-
wią odpowiedź na doświadczenia ludzi i na wyrażające się 
w nich potrzeby. Jak pisze Musk, o praktykach religijnych 
przesądza pragmatyzm. 

Rozdziałom tej książki wspólne jest wreszcie odrzu-
cenie monolitycznego obrazu poszczególnych systemów 
wierzeń. We wszystkich zebranych w niej analizach znaj-
dziemy potwierdzenie różnorodności doświadczeń i prze-
konań występujących w obrębie każdej religii; szczegól-
nie dotyczy to tekstów Ferdinando, Gabriela, Bannistera, 
Bradby i Partridge’a. Jeśli chodzi o pojawiające się na 
Zachodzie postchrześcijańskie innowacje religijne, należy 
zauważyć kontrast pomiędzy grupami New Age opisywa-
nymi przez Bradby, postrzegającymi wszystko w pozy-
tywnym świetle i odrzucającymi istnienie demonów, a sa-
tanizmem opisywanym przez Partridge’a, który je wielbi 
i sławi. Należy przy tym unikać ujednolicającego obrazu 
ruchu New Age; stanowi on mieszankę niejednorodnych 
grup i poglądów. 

Różnorodność świata duchów

Byty duchowe fascynują. Mogą być złe i złośliwe lub 
dobre, mogą mieć sprzeczne cechy lub nie istnieć. Zwia-
stują nam, towarzyszą, leczą, ranią, nakłaniają, opętują, 
walczą, kuszą i sądzą. Mogą nas przybliżać do Boga lub 
od niego odciągać. W książce tej czytelnik znajdzie obra-
zy aniołów i demonów zawarte w różnych tradycjach reli-
gijnych, naszkicowane przez trzynastu autorów. Dostrzeże 
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wielką różnorodność myśli, pewne uderzające podobień-
stwa wątków oraz fascynujący obraz światów bardzo od-
ległych od naszego doświadczenia. Życzymy ciekawej 
lektury!

Peter G. Riddell
Beverly Smith Riddell




