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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Anny Baranowskiej ,,Pojęcie demona i 

jego wpływ na interpretacje fenomenu opętania. Perspektywa filozoficzna w 

świetle wybranych autorów11 (Poznań 2015) 

1. Charakterystyka, cel i założenia badawcze przyjęte w pracy 

Zamierzenie mgr Anny Baranowskiej (ujawnione zresztą od razu w tytule dysertacji) jest 

wyjątkowo ambitne, angażujące w plan swej narracji zarówno porządek teologiczny, jak i 

filozoficzny. Nawiązuje ono do metafizyki, filozofii religii antropologii, historii teologii i 

filozofii. To rozprawa z gruntu tych, które, chcąc nie chcąc, muszą prowokować do dyskusji i 

ujawniania odmiennych punktów widzenia. Trudno przecież sobie wyobrazić, aby kwestie 

odnoszące się do opętania demonicznego nie wzbudzały kontrowersji. Dotyczą wszak czegoś, 

co najgłębiej dotyka egzystencjalnych doświadczeń ludzi, ich psychiki, emocji amabilnych i 

ściśle religijnych. Wystarczy zapoznać się z zawartością któregokolwiek z numerów 

miesięcznika „Egzorcysta. Pisma ludzi wolnych", by nie mieć, co do tego najmniejszych nawet 

wątpliwości. 

Idea figur demonicznych jest obecna we wszystkich cywilizacjach. Od świtu ludzkiej 

kultury stykamy się bowiem z sytuacjami, w których pewne jednostki zapewniały, że ich 

osobowość została opętana przez bezcielesne i demoniczne istoty. Owe czyste duchy, w 

tradycji chrześcijańskiej (choć nie tylko) zostały stworzone przez Boga i nazwane aniołami (gr. 

'Ayyc:ł.ot, łac. Angeli). Zaludniają one nadprzyrodzoną i ziemską przestrzeń, dysponując inną 

niż boska, ale i odmienną od ludzkiej, naturą. Z drugiej jednakowoż strony mamy do 

czynienia w religii chrześcijańskiej z akceptacją istnienia osobowo pojętego zła, Diabła 

(Szatana), który walczy z Bogiem o panowanie nad człowiekiem. 

Ale naszą epokę dotknął przedziwny paradoks. W wyniku znaczącego zamilknięcia 

wyobraźni religijnej, wiara w istnienie i opiekę aniołów zdaje się zasadniczo blednąć, jednak 

odniesienia do tzw. diaboliczności w życiu wzmagają się. Spotykamy się z bardzo 
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różnorodnymi przedstawieniami tworów duchowych, niemających boskiego charakteru, 

których obecność wskazuje na określony, wspólny rodzajowi ludzkiemu, sposób kontaktu z 

rzeczywistością, owładniętą tym, co złe . Stąd też najróżniejsze formy ezoteryki, 

niecodziennych „nowych duchowości" (w tym satanizmu) zdobywają znaczną popularność, a 

popularność, niestety, bywa współcześnie akceptowanym przez wielu kryterium działania i 

myślenia . Nic przeto dziwnego, że i fenomen' opętania demonicznego urósł do rangi realnego 

problemu, chociaż - trzeba przyznać - dzięki psychoanalizie i nowoczesnej terapii wielu ludzi 

wyzbyło się przesądów o realnym istnieniu złych duchów. Co najwyżej mogą nimi targać 

trwałe namiętności, jakieś ekstatyczne uniesienia, trwoga w obliczu ciężkiej choroby 

śmierci. Żaden duch, sądzi się na ogół, nie ma z tym nic wspólnego! 

Tymczasem z perspektywy doświadczeń katolicyzmu koniecznym narzędziem walki ze 

Złem pozostają egzorcyzmy, które nie ustanawiają jakiegoś magicznego działania, jak miało 

to miejsce chociażby w Babilonii, ale są pewną formą modlitwy błagalnej. Nowy Testament 

zaświadcza o tym opowiadając historię wielu ewangelicznych opętań, na przykład w 

synagodze w Kafarnaum, czy opętania Marii z Magdali. Ostatecznie jednak przedstawia 

Chrystusa jako zwycięzcę szatana, a wizja Apokalipsy sugeruje wprost całkowitą klęskę złego 

ducha przy końcu czasów (Ap 20, 2-3). Ważne jest jednak teoretyczne opracowanie 

omawianego zagadnienia, gdyż trzeba najpierw wiedzieć, aby móc przezwyciężać. 

Dlatego mgr Anna Baranowska postanowiła uzasadnić tezę, że w zależności od tego, jak 

pojmujemy samo pojęcie demona, kształtuje się nasze rozumienie opętania demonicznego. 

Chodzi jej głównie o perspektywę filozoficzną, choć dobrze rozumie, że obecnie fenomen 

opętania demonicznego bywa rozpatrywany przez wiele innych nauk, zwłaszcza tych, które 

zyskały status nauk empirycznych. Co jednak bliżej oznacza przywołana wyżej formuła 

„perspektywa filozoficzna"? 

Otóż, autorka słusznie przypuszcza, że w filozofii fundamentalne znaczenie mają tzw. 

pryncypia metafizyczne, czyli koncepcja bytu i optyka antropologiczna. One zasadniczo 

kształtują dalsze widzenie i rozumienie wszelkiego rodzaju problemów filozoficznych. Stąd, 

poniekąd paradoksalnie, wypada stwierdzić, że spór o istotę opętania demonicznego jest 

sporem zasadniczo wtórnym, nabudowanym na pierwotnej kontrowersji dotyczącej natury 

świata i człowieka oraz jego pełnego wyjaśnienia w świetle naczelnych zasad lub jednej 

zasady - praw bytu. Od tego więc, jak rozwiążemy podstawowe kwestie ontologiczne i 

antropologiczne, jaką opcję filozoficzną uznamy za najbardziej prawomocną, dodałbym : 

bliższą rzeczywistości, zależy miejsce, jakie zajmiemy w sporze o naturę opętania 

demonicznego. 

Z tej też racji wspomniana kontrowersja nigdy zasadniczo się nie zakończy i zakończyć riie 

może. Trudno bowiem o jednolitość i zgodę w zasadniczych kwestiach nurtujących ludzkość 

od zawsze; warto natomiast (i to czyni Anna Baranowska) starać się o jak najbardziej 

precyzyjne językowe wyrażanie zdobytych doświadczeń przekazywanie ich w 

intersubiektywny sposób. Poprawność metodologiczna (w ramach określonych doktryn) na 

ogół powinna prowadzić do sformułowania prawidłowych, logicznych wniosków. A na tym 

zasadniczo zależy autorom tekstów rdzennie naukowych. Zdaniem badaczki jednakowoż, gdy 

chodzi o problem opętania demonicznego nie wypracowano jeszcze wspólnego języka 
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umożliwiającego wieloaspektowe, interdyscyplinarne badania, co prowadzi do wielu 

nieuprawnionych spekulacji i treściowych dowolności. Jak zatem w powyższej sytuacji należy 

postąpić? 

Nade wszystko, już w punkcie wyjsc1a analiz, trzeba przyjąć otwartość naukową i 

metodologiczną (Wstęp, s. 3). Ma się tu zapewne na myśli otwartość raczej w ramach filozofii 

jako takiej, dysponującej wielką różnorodnością pojęć, stanowisk i postaw intelektualnych. 

Dlatego mgr Baranowska świadomie ogranicza zakres podjętych przez siebie badań do 

analizy wybranego materiału źródłowego z zakresu filozofii (teologii również, o ile np. św. 

Tomasza z Akwinu uznamy za teologa posługującego się zdobyczami filozofii) i wyciągnięcie z 

owych skomentowań nasuwających się wniosków. Nieustannie podkreśla, że nie chodzi jej o 

całościowe wyczerpanie problematyki poddawanej opisowi; chce natomiast dokonać 

systematyzacji treści z zakresu demonologii w kontekście filozoficznych (Wstęp, s. 4), 

wyodrębnić modele interpretacyjne w kwestii demonologicznej oraz uzasadnić tezę o 

istnieniu zależności pomiędzy pojęciem demona a rozumieniem samego fenomenu opętania 

demonicznego. 

Aby tak zamierzony cel osiągnąć kieruje się w stronę europejskiej tradycji filozoficznej, 

wybierając z niej - nie w sposób przypadkowy, ale przemyślany - autorów, którzy poświęcili 

znaczną uwagę zagadnieniom demonologicznym, proponując ich oryginalne opracowanie, 

mogące stanowić materiał do szerszych uogólnień i modelowych syntez. Materiał do badań 

jest rzeczywiście nadzwyczaj bogaty, gdyż, co oczywiste, całość ludzkiej cywilizacji 

charakteryzuje zainteresowanie demoniczną stroną życia. Niemniej jednak mgr Baranowska, 

jak wspomniałem, przyjęła perspektywę europocentryczną. Jest ona wystarczająca, by móc 

zrealizować postawione zadania badawcze. 

Bohaterami dysertacji zostali więc: Apulejusz z Madaury, Orygenes, św. Augustyn, św. 

Anzelm, Witelon, św. Tomasz z Akwinu, Z. Freud oraz C. G. Jung. Mgr Baranowska w 

początkowej części rozprawy podaje powody tego wyboru, przekonując, że twórczość 

Apulejusza zbiera, jak w soczewce, dokonania myśli greckiej, dzieła Orygenesa stanowią 

wczesnochrześcijańską apologię, polemiczną wobec roszczeń kultury pogańskiej, św. 

Augustyn wznosi się na wyższy poziom argumentacji racjonalnych, bazując na materiale 

biblijnym, św. Anzelm i św. Tomasz z Akwinu uosabiają scholastyczny styl, w ramach którego 

rozważa się problematykę złego ducha. Dopełnieniem tej części rozważań jest postać 

uczonego pochodzącego ze Śląska, który nazywał się Witelo (Witelon). Współcześnie zalicza 

się go do najwybitniejszych myślicieli okresu przeduniwersyteckiego w Polsce. Był 

arystotelikiem o awerroistycznym zabarwieniu, zajmował się matematyką i optyką, ale też 

kwestiami demonologii i to w nader specyficzny, wypada rzec, nowoczesny sposób. 

Natomiast w ramach czasów współczesnych mgr Baranowska zwraca uwagę na dorobek 

psychoanalizy i psychologii głębi, gdzie demonologia zyskała wymiar powiązany z „pracą 

podświadomości", z życiem popędowym, neurozą itd., już poza kategoriami konfesyjnymi. 

Rozpatrywani przez nią twórcy odnosili się we właściwy dla siebie sposób do rzeczywistości 

demonicznej, do problematyki zła osobowego. 

Lecz, zdaniem mgr Baranowskiej, to zagadnienie najwłaściwiej jest rozważać w ramach 

kompetencji filozofii religii, choć należy pamiętać, że obecnie zmieniły się preferencje 
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metodologiczne i że tyle jest wzorców filozofii religii, ile koncepcji samej filozofii. Niemniej 

jednak to właśnie narzędzia wypracowane przez filozofię religii umożliwiają, w sposób 

pozbawiony ocen światopoglądowych i konstrukcji teologicznych, w miarę neutralne 

spojrzenie na zło i fenomen opętania demonicznego. 

Mówiąc jednakowoż uczciwie: aporia zła (więc i opętania demonicznego) musi pozostać 
nierozwikłana. Najbardziej rzeczowe rozstrzygnięcie odnajdujemy w tradycji realistycznej 

metafizyki, lecz ta, niestety, nie zyskuje obecnie szerokiego uznania. Lansuje się zaś takie 

propozycje, które niosą wyjaśnienia zła poza sferą ontoteologii - albo w porządku etyki czy 

polityki, albo na poziomie samego języka i metafory, albo teorii demonologicznych. W 

horyzoncie badawczym współczesnych autorów poszukujących wyjaśnienia zła, jako punkt 

odniesienia pozostają nadal tradycje: neoplatońska, augustiańska, tomistyczna, związana z 

teodyceą Leibniza, kantowska, szellingiańska, heglowska i fenomenologiczno

egzystencjalistyczna. Lecz rozmyślanie nad naturą zła przestało większość filozofów 

zajmować; zwrócili się raczej w stronę samego człowieka i zastanawiają się: dzięki jakiej swej 

strukturze potrafi on czynić zło i jak się to zło przejawia? Co stanowi ontyczne źródło 

moralnego zła? 

Zło przez Piotra Abelarda i Kanta wiązane z wolnością, mające swój punkt wyjścia w 

intencji kierującej się złymi maksymami, nadal pobudza do sporów. Większość uczonych 

przyznaje, że zła nie da się usunąć z ludzkiej kondycji i rezygnuje z wysiłku typowo 

metafizycznego. Nie znamy źródła zła, ponieważ nie znamy źródła ludzkiej wolności -
przyznają otwarcie. Należy jednak ufać i robić wszystko, co możliwe, by przywracać 

metafizyce wiodącą rolę w aktywności filozoficznej, szerzej: kulturowej. Trwanie w moralnej 

przestrzeni wyznacza przecież cele, ku którym kierują się ludzkie wysiłki. Mają one zawsze 

agatologiczne (gr. przymiotnik agathós - dobry) lub amabilne (łac. amare - kochać) 

zabarwienie~ czyli pojawiają się ze względu na istniejące dobro, nigdy zaś nie poszukują zła. 

Zło samo w sobie nie ma żadnej realności, choć, zdaniem niektórych badaczy, np. ks. Józefa 

Tischnera, może zyskiwać pozytywny charakter zjawy, która straszy lub kusi, i z nią człowiek 

powinien „walczyć". 

Niemniej, nawet samobójca poszukuje szczęścia-dobra, którym będzie (ma być) na 

przykład pozbycie się cierpienia. Pierwszy zatem jest nakaz: czyń dobro, zło natomiast może 

być, co najwyżej, przedmiotem ludzkiej fascynacji, zwłaszcza artystycznej, choć nie tylko. 

Może się wyrażać i przejawiać pod postacią obojętności moralnej, projektów czynienia zła, 

zła pasywnego oraz zła aktywnego, któremu - w perspektywie teodycealnej - odbiera się 

znamiona zła. Nie jesteśmy istotami szatańskimi, dlatego wybieramy między „tym oto" lub 

„tamtym oto" dobrem. Zło rodzi się wtórnie w wielu najróżniejszych sytuacjach 

egzystencjalnych. Zdarza się nawet, że bywa konsekwencją niewiedzy, swoistego poczucia 

sprawiedliwości czy nadziei związanej z możliwością przezwyciężenia określonej sytuacji 

negatywnej. Zło rodzi zło - oto maksyma, której trudno się oprzeć. 

Wgłębiając się w niedającą się całościowo ogarnąć rzeczywistość zła i opętania 

demonicznego nie zyskujemy końcowego wyjaśnienia. Nasz rozum musi uznać tutaj (i nie 

tylko tutaj) swoje granice. Ale nigdy nie powinniśmy opuszczać przestrzeni otwartych 

interpretacji, o czym rozważnie przekonuje mgr Anna Baranowska. 
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2. Zasadnicze treści rozprawy 

Rozprawę swą rozpoczyna od komentarzy pojęciowych z zakresu demonologii 

(rozumienie terminu 11szatan", „diabeł", 11demon". Wykazuje, że głównym źródłem wiedzy o 

naturze zła są teksty biblijne. One wskazują na osobowy charakter pozaziemskich sił 

duchowych, ujawniając nadto rozwój folklorystyki demonologicznej, aż do wyraźnego 

rozróżnienia pomiędzy światem diabelskim i anielskim, co dokonało się już po niewoli 

babilońskiej. Rzeczownik 11szatan" (hebr . .foton, przeciwnik) lub 11 diabeł" (gr. diabolos) jest 

bytem niewidzialnym, realnym, osobowym oznaczającym złego anioła jako przeciwnika 

Chrystusa i wroga ludzi. Jego wpływ przejawia się zarówno w działalności demonów, jak i 

innych duchów nieczystych, chociaż pojęcie demona-złego wydaje się bardziej semantycznie 

zróżnicowane, trudne do jednoznacznego ujęcia . Mgr Baranowska śledzi rozwój różnych 

imion demonicznych, obecnych zwłaszcza na kartach Biblii, dochodząc do wniosku, że istoty 

demoniczne mają wyraźnie sprecyzowane cechy osobowe, przede wszystkim rozumne 

ukierunkowanie na działanie sprzeczne z zamysłem Boga i czynienie zła. 

O wiele więcej trudności sprawia natomiast samo opętanie demoniczne, lokujące się 

pomiędzy klasyfikacją religijną a psychopatologiczną . Badania nad nim sytuują się bowiem 'na 

granicy różnych dyscyplin naukowych i najczęściej wiążą opętanie z doświadczeniem 

pozareligijnym, mającym zwykle charakter chorobowy, ujawniający symptomy zaburzenia 

dysocjacyjnego. Nie należy jednak, postuluje mgr Baranowska, wykluczać istnienia swego 

rodzaju aktywności demonicznej, na obecność której właściwą reakcją jest modlitwa 

egzorcysty, pozbawiona jakichkolwiek więzi z pogańskimi kultami. Przytacza ona 

funkcjonujące dzisiaj poglądy na ten temat, opisując przede wszystkim rozumienie złego 

ducha/demona, jakie funkcjonuje w psychiatrii. 

Zwraca też uwagę na wątki dotyczące opętań demonicznych, jakie miały miejsce w 

historii. Przede wszystkim analizuje wydarzenia, które w XVll wieku rozegrały się w klasztorze 

urszulanek w Loudun, złączonych w narracyjną dramaturgię osobami panny de Belciel czyli 

siostry Joanny - przełożonej wspólnoty zakonnej, księdza Grandier, Ojca Surin i - o czym 

warto pamiętać - kardynała Richelieu. I odnosząc się do odpowiedniej literatury przedmiotu 

dowodzi, że opętanie Matki Joanny od Aniołów można zinterpretować w przynajmniej trojaki 

sposób: jako wynik nerwicy o podłożu seksualnym, histerii bądź stanu duchowego 

zawładnięcia przez diabła, będącego bytem osobowym. Dlaczego są możliwe tak różnorakie 

odczytania? W jej ujęciu zdaje się to być wynikiem odmiennego rozumienia pojęcia złego 

ducha, które to rozumienie warunkuje rozpoznanie samego fenomenu opętania 

demonicznego (s. 41). A skoro tak warto zapytać, jak wskazane zależności układają się w 

porządku wyznaczonym przez filozofię, a precyzyjnie mówiąc, przez antropologię 

filozoficzną, metafizykę oraz psychoanalizę. Temu zagadnieniu poświęca mgr Anna 

Baranowska najważniejsze zręby swej dysertacji. 

Rozpoczyna {Rozdział li: Antropo/ogiczno-kulturowe ujęcie koncepcji 

demonologicznej) od twórczości Apulejusza z Madaury i Witelona. Ten pierwszy, w 

platońskiej perspektywie, zaproponował osobistą koncepcję demonologiczną, które 

poszczególne elementy skrupulatnie wydobywa mgr Baranowska. Wskazuje, że rozumienie 

tego, kim są demony wpięte zostało przez rzymskiego retora w całość jego rozumienia 
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kosmosu i człowieka. W neoplatońsiej strukturze świata demony odgrywają rąlę 

pośredników pomiędzy sferą boską i ludzką. Niektóre z nich dysponują pośrednią naturą 

(bosko-ludzką), inne nie zaznały wcielenia. Są rozumne, przyjazne ludziom (choć mogą także 

szkodzić człowiekowi), troszczą się o nich, zamieszkując niebiański obszar eteru; ich stan 

przezroczystości uniemożliwia ich widzenie, choć można odczuwać ich obecność w głosie czy 

świetle sumienia, jako demonów-duchów opiekuńczych. One oddziałują na dusze człowieka, 

wywołując w nim przeżycie tzw. szału demonicznego, będącego rodzajem psychozy, która u 

Platona przybrała czterorodzajowy wymiar: szał wieszczbiarski, czyli apolliński, szał 

dionizyjski, szał poetycki i szał Erosa. Doświadczanie powyższych stanów jest, sądził 

Apulejusz, wyrazem boskiego błogosławieństwa i przyjmowania przez nich kultu religijnego. 

Drugi zaś myśliciel Witelon porzucił uzasadnienia teologiczne i w perspektywie 

filozofii Averroesa sugerował, że doświadczenia przypisywane w tradycji i religijnym obyczaju 

mocom nadprzyrodzonym, w zasadzie mogą się pojawiać w całkowicie naturalny sposób, na 

przykład w wyniku złudzeń ludzkiego wzroku, obrazów refrekcyjnych albo pomyłek zmysłó,w, 

czyli chorobowych działań człowieczego mózgu. Demon i opętanie demoniczne pozostają 

przeto w gestii biologicznych możliwości człowieka. Mgr Baranowska wspomina nadto o 

demonach-zwierzętach, które w projekcie Witelona odgrywają ważną rolę, a ich pojawienie 

się w rozważaniach śląskiego filozofa zostało umotywowane odpowiednimi poglądami 

Arystotelesa. Tak więc okazuje się, że mamy tutaj do czynienia z nowym ukonstytuowaniem 

pojęcia „demon", który jest wytworem fantazji, ale ma pozytywne cechy stając się 
' koniecznym ogniwem w hierarchii stworzeń bytowych. Sprawia też, że ludzie zyskują zachętę 

do kontynuowania zachowań typowo religijnych . 

Trzeci rozdział pracy (Metafizyczne ujęcie koncepcji demonologicznej) obejmuje 

poglądy Orygenesa, w. Augustyna, św. Anzelma z Aosty, zwanego także Anzelmem z 

Canterbury oraz św. Tomasza z Akwinu. Autorka po kolei omawia poszczególne realizacje 

dotyczące demonologii. U Orygenesa zwraca uwagę szczególnie na fakt, że powodem zła i 

działania demonów nie jest Bóg, lecz one same, gdyż sprzeciwiły się Bogu, chcąc z N,im 

współzawodniczyć. Wybitny tłumacz dzieł Orygenesa Stanisław Kalinkowski nazwał ich 

„ignorantami bożymi", którzy z własnej woli upadły z lepszego stanu bytowego w stan 

gorszy, stając się osobową ekspresją tego, co złe. Działania demonów mają na celu 

zniszczenie istniejących relacji człowieka z Bogiem a w szczególności z Chrystusem, gdyż 

pozostają one Jego przeciwnikami. Obroną przed atakami demonów musi więc być życie 

według ewangelicznego stylu, wyrzeczenie się praktyk magicznych, podejmowanie decyzji 

budujących dobro, a unikających zła . 

W przypadku św. Augustyna mgr Baranowska podkreśla, że choć nie skonstruował on 

zwartego systemu filozoficznego, niemniej jednak dał chrześcijańską wizję rzeczywistości o 

filozoficznej (platońskiej i neoplatońskiej) podbudowie. Dlatego mógł prowadzić swego 

rodzaju apolegetyczną teodyceę. Zauważał, zgodnie z teologiczną tradycją, że diabeł nie 

mógł zostać przez Boga stworzony, lecz stał się sobą w wyniku wolnego (dobrowolnego) 

wyboru, nie chcąc dalej uczestniczyć w Bożym planie zbawienia człowieka i świata. Jego 

dobra natura została skażona brakami i odtąd działa on na wyraźną szkodę człowieka. 

Pozostaje jednak bytem podległym Bogu, który pozwala mu działać, aż do zapowiedzianego 
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kresu czasu. Podobnie jak to było u Orygenesa człowiek żyjąc godziwie, szlachetnie, 

umacniając nadzieję na osiągnięcie życia w Bogu na zawsze, zdaje się górować nad diabłem. 

Ten bowiem nie ma już żadnego dostępu do Boga, i nigdy nie będzie szczęśliwy, w sensie, 

jaki przynosi trwałe przylgnięcie do Boga. 

Rozważa w dalszej części swego opr-acowania rozpoznane przez Augustyna pojęcie 

demona, będącego bóstwem pogańskim. Przypomina, że autor Wyznań konfrontował 

praktyki pogańskie z chrześcijańską obyczajem, potępiał magię, wróżbiarstwo, diaboliczną 

działalność władzy politycznej, ponieważ były przejawami działalności demona. Na koniec tej 

części rozprawy podaje treści apokryficzne dotyczące demonologii, z tej racji, że św. 

Augustyn potraktował trzy pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju jako tekst jednolity, napisany 

przez Mojżesza (obecnie mówimy raczej o istnieniu dwóch tradycji: 11 kapłańskiej" i 

)ahwistycznej"); nie opisał też sposobu, w jakim nastąpił upadek pierwszego anioła. Stąd też 

mgr Borkowska niejako zagląda do podań apokryficznych. Pokazuje, jak odpowiedź na 

powyższe pytanie realizuje Księga Henocha oraz inne apokryfy, by ostatecznie 

skonkludować, że to Bóg będzie miał ostateczne słowo, zwyciężając zło i zapewniając 

ludziom wieczne obcowanie ze sobą. 

Jeżeli chodzi o św. Anzelma z Cantenbury mgr Baranowska najpierw dostrzega 

odkrycia metodologiczne filozofa, skoncentrowane na sławnej formule: Fides quaerens 

intellectum (wiara poszukująca zrozumienia). Sugerował on bowiem, żeby uznając wiarę za 

punkt wyjścia i stale obecną normę uznawania prawd, nie rezygnować z prób jej 

zrozumienia, a więc mieć zaufanie do wielkich możliwości ludzkiego rozumu. Rozważając 

zagadnienie wolnej woli, jej prawości, sprawiedliwości św. Anzelm postulował, odwołując się 

do dystynkcji racjonalnych oraz treści biblijnych, że diabeł sam pozbawił się dobrej więzi z 

Bogiem. Tak więc zarówno jego grzeszny czyn, jak i będące jego konsekwencją zło - nie są 

wynikiem świadomego zamysłu Boga, ani drugą stroną jego Bożej natury. 

Podobnie metafizyczny charakter mają rozstrzygnięcia św. Tomasza z Akwinu, który 

mówiąc o aniołach korzystał z imponującej tradycji filozoficznej, począwszy od Platona, 

poprzez Arystotelesa (tu: byty oddzielone od materii, poruszające sferami nieba) czy choćby 

Filona z Aleksandrii, utożsamiającego greckie demony z aniołami, których istnienie 

sygnalizuje Pismo Święte. Nawiązywał też niepodzielnie do angelologii Dionizego Pseudo

Areopagity, zwłaszcza do ukształtowanej przez Syryjczyka hierarchii anielskiej. A skoro tak, 

musiał też się zająć aniołami upadłymi: diabłami i demonami. 

Mgr Baranowska pokazuje, że w ujęciu św. Tomasza z Akwinu anioły, byty złożone z 

istoty (id quod est) i istnienia (quo est, esse) - mimo że ich doskonała wola wiąże się z 

doskonałością ich intelektu - charakteryzuje zdolność wolnego wyboru, a co za tym idzie 

mogą porzucić porządek Bożego dobra i zwrócić się ku samym sobie, chcąc dorównać Bogu. 

W ten sposób poddają się niejako sile pychy, która pociąga ich ku niszczeniu wszystkiego, co 

przynależy do bytowo-egzystencjalnego wyposażenia człowieka. Aniołowie, choć pierwotnie 

obdarzeni dobrą naturą, dzięki darowi wolnej woli mogli zrezygnować z szczęśliwej więzi ze 

Stwórcą. Święty Tomasz przekonuje jednak, że w wyniku takiej decyzji, złe anioły nie utraciły 
ani swych dotychczasowych zdolności poznawczych ani jakiegoś dostępu do wiedzy 

objawionej. Ale są już pozbawieni łaski Bożej, jako zatwardziali w złości i dlatego na zawsze 
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pozostają w grzechu. Gdzie jednakowoż przebywają? Mgr Baranowska przytacza opinię św. 

Tomasza, że z racji swej niematerialności nie mogą przebywać w określonym miejscu, lecz z 

drugiej strony muszą gdzieś przebywać, ponieważ w przeciwnym wypadku byliby 

wszechobecni, a to jest przymiotem jedynie Boga. 

W gruncie rzeczy znajdują się one tam, gdzie wykonują jakieś działanie, nie wiążąc się 

wcale z miejscem, w którym działają, czyli w piekle. Umieją wszak oddziaływać na poruszanie 

się ciał i ich przemiany, na ludzką wyobraźnię. Mogą sprawiać, że człowiek widzi coś, czego 

nie ma, a nawet wpływać na jego uczucia. Nie potrafią jednak wpływać na ludzką wolę i jej 

zmieniać, ani - tym bardziej - nie są w stanie znać człowieczych myśli, ponieważ może je 

znać tylko Bóg. W każdym razie perswadują, żeby odciągać ludzi od Boga. Do tego sprowadza 

się ich podstawowa aktywność. 

Rozdział IV opracowania mgr Anny Baranowskiej (Psychoanalityczne ujęcie koncepcji 

demonologicznej) dotyczy propozycji powstałych już w kulturze filozoficznej XX wieku. Freud 

i Jung nie omieszkali zająć się tematyką demonologiczną, ale w bardzo specyficzny sposób, 

będący pokłosiem przyjętej przez nich wizji człowieka i świata. Przede wszystkim wyróżniali 

swoją psychologiczną perspektywę jako - z założenia - pozbawioną jakichkolwiek powiązań z 

teologią i metafizyką. Nie interesowała ich subiektywna psychologia osób uznających się za 

ludzi religijnych, ale raczej psychologia treści religijnych, pojawiających się w kulturze, 

starając się przy okazji zniszczyć pewne tradycyjne postawy i wyobrażenia konfesyjne. 

Freud zetknąwszy się z problemem neurozy starał się leczyć osoby chore za pomocą 

psychoterapii. Posługiwał się przeto rozmową (słowem) z pacjentem, żeby w ten sposób 

dotrzeć do jego nieświadomych przeżyć, będących, jak przypuszczał, zasadniczym źródłęm 

niemocy. Zetknąwszy się z przypadkami opętania demonicznego, widomego działania sił 

szatańskich, postanowił wykryć mechanizm ich działania. Zapoznawszy się z rękopisem 

przedstawiającym historię siedemnastowiecznego malarza Christopha Haitzmanna, 

opętanego przez diabła, który ostatecznie wyzwolił się spod diabelskiego wpływu i wstąpił do 

zakonu braci miłosierdzia, doszedł do zasadniczego wniosku, że to właśnie 11 nerwica była 

powodem tego wszystkiego, czego w sposób fizyczny doświadczał Christoph Haitzmann" (s. 

123). Mgr Baranowska szczegółowo poddaje analizie wspomniany rękopis. Wydobywa z 

tekstów Freuda myśl, że demony i bóstwa są tworami ludzkiego umysłu i wiążą się z 

doświadczeniami psychicznymi, z obustronną (pozytywna i równocześnie negatywną, wrogą) 

relacją między ojcem i synem. Z zazdrości wobec siły seksualnej, z współzawodnictwa, z 

11 małpiego" naśladowania Boga, z wyzwania rzuconemu ojcu wywodzą się postaci diabła i 

jego 11 zła natura". Diabeł zatem to 11 uosobienie wypartego, nieświadomego życia instynktów" 

(Tamże). 

Interesująco przedstawia się też koncepcja Carla Gustava Junga, twórcy psychologii 

analitycznej i teorii archetypów, czyli modeli instynktownych reakcji, obecnych w każdej 

psychice, na podstawowe sytuacje życiowe, budujące treści nieświadomości zbiorowej. 

Dlatego religia, inaczej niż u Freuda, należy do podstawowych, archetypicznych właśnie 

potrzeb ludzkich. Mgr Baranowska przywołuje podstawowe kategorie jego teorii (psychologii 

głębi) i w ich horyzoncie rozważa problem doświadczenia religijnego, a w jego ramach 

pojęcie złego ducha oraz opętania demonicznego. Interpretuje tekst Junga Odpowiedź 
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Hiobowi odczytując przesłanie jego o Bogu i diable. Okazuje się, że wszystko, co 

nieświadome należy traktować jako zjawiska typowo religijne, nie wyłączając obłędu czy 

opętania. 

Religia ma więc tylko wymiar psychiczny, a Jezus zostaje zrównany do poziomu 

symbolizującego fakt deifikacji człowieka, diabeł zaś to kondensacja czynników psychicznych, 

ujawniających słabości moralne jednostki ludzkiej. Mgr Baranowska przebija się przez, muszę 

przyznać, karkołomne i - właściwie trudne do zaakceptowania - spekulacje Junga, 

prowadzące do stwierdzeń w rodzaju: „Formuła czwórni włącza Lucyfera jako ciemną stronę 

Boga", by dojść do wniosku, że, w rozpoznaniu Junga, do istoty Boga przynależy antynomia 

dobra i zła, co oznacza, że Bóg jest sam w sobie sprzeczny, będąc dla diabła pomocnikiem i 

zarazem wrogiem (s. 142-143). 

Ostatni rozdział recenzowanego studium (Funkcjonowanie pojęcia <demon> w 

kontekście myśli filozoficznej) ma odcień sumujący i pokazujący, że cele w nim postawione 

zostały osiągnięte. Autorka wnioski zebrane w trakcie analizy materiału historycznego 

ustawia w horyzoncie kreślonym przez filozofię. Jest świadoma, że nie zawsze udało się jej 

uchwycić bezpośrednią zależność między pojęciem demona a stanem opętania 

demonicznego, dlatego mówi o warunkowej jedynie zależności pojęć „demon" oraz 

„fenomen opętania demonicznego" (s. 144). Ponownie więc przedstawia koncepcje demona 

u poszczególnych, wybranych przez siebie autorów, dokonuje zwartych syntez, ujawniając 

podobieństwa i zasadnicze różnice pomiędzy poszczególnymi propozycjami. W konsekwencji 

tych działań wyodrębnia trzy projekty interpretacji fenomenu opętania demonicznego, 

mianowicie, interpretację antropologiczno-kulturową, metafizyczną oraz psychoanalityczną. 

Wyraża ich charakterystykę, wskazuje na konieczne komponenty, dzięki którym można 

nazwać określony stan osoby opętaniem demonicznym. 

Jest jednakowoż ostrożna w ferowaniu stanowczych uogólnień. Nie odważa się na 

nadanie zjawisku opętania demonicznego jednoznacznej interpretacji, zasadniczo z tej racji, 

że odmienne pojmowanie terminu „demon" determinuje różne rozumienie opętania 

demonicznego. Wszystkie przeto możliwości uznaje za równoważne, mając nadzieję, że 

dalszy rozwój badań z zakresu demonologii o charakterze interdyscyplinarnym postawi w 

nieznanym jeszcze świetle problematykę demonów, zła i przeżyć zwanych opętaniem 

demonicznych. 

2. Końcowa ocena pracy 

Przedstawioną do zrecenzowania rozprawę uważam za porządne opracowanie 

naukowe. Teza w niej postawiona wydaje się poznawczo atrakcyjna, tym bardziej że kwestie 

wiążące się z opętaniem demonicznym pozostają wciąż głęboko zakorzenione w aurze życia 

współczesnego. Autorka włożyła sporo trudu, żeby przedstawić wspomnianą tezę na 

szerokim horyzoncie historycznym, przez co ujawniła widoczną znajomość historii filozofii, 

nie wyłączając tej najnowszej, jak i treści przynależnych teologii. 

Układ całości wydaje się logiczny. Treści poszczególnych rozdziałów zazębiają się na 

siebie i wzajem siebie warunkują. Język, którym posługuje się autorka zasadniczo nie domaga 

się krytycznego sprzeciwu. Jest jasny, stylistycznie poprawny, poza oczywiście pewnymi 
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drobiazgami i niedociągnięciami: np. w formule „tradycja Zachodu" słówko Zachodu piszemy 

wielką literą; na stronie 6 powtarza się ten sam akapit: „Na potrzeby„.; nie używałbym też 

skompromitowanego już w uzusie językowym słowa „ubogacać"; cytując artykuły 

zamieszczone w pismach filozoficznych nie wstawiany „w:", czynimy tak tylko odsyłając do 

książek; zamiast słowa „posiadają" lepiej stosować - „mają". 

Bibliografię dołączoną do rozprawy uważam za wystarczającą, choć jest kilka książek na 

które powinno się zwrócić uwagę, chociażby na pracę J. Flisa Jezus a demony na tle 
antydemonicznych praktyk starożytnego Wschodu (Lublin 1990), Tomasza Stępnia 

monografię dotyczącą Pseudo-Dionizego Areopagity (Warszawa 2005) czy A. Ple~u O 

aniołach (Kraków 2003). 

Naturalnie można dyskutować, czy nie powinno się było dołączyć do wybranego przez 

mgr Annę Baranowską zestawu nazwisk jeszcze kilku innych. Przede wszystkim warto byłoby 

mocniej podkreślić rolę Sokratejskiego demona w kształtowaniu się demonologii jako . 

elementu rozważań ściśle filozoficznych. Filozof ten mimo swego racjonalizmu akceptował 

relację komunikacyjną tworzącą się między ludźmi a bogami, czy to podczas snów, wróżb, 

znaków wyroczni delfickiej, czy - jak w wyróżnionym przypadku samego Sokratesa - w głosie 

tajemniczego daimoniona. Godził porządek wiary z porządkiem rozumu, uważając, że pewne 

przekonania są zasadnie czerpane ze źródeł pozaracjonalnych, które następnie traktowane 

są jako praktyczne „racje". 

' 
Należałoby również omówić szerzej ujęcia Platona i neoplatończyków (działających w 

historycznie bezpośredniej styczności samego Plotyna), z tej racji, że to właśnie ta tradycja 

wpłynęła zasadniczo na dalsze dzieje nauki o złych duchach i dobrych duchach, o czym 

poświadcza dzieło Pseudo-Dionizego Areopagity, chrześcijanina i platonika. Przywołanie tego 

rodzaju treści nie zmieniłoby zapewne wniosków, do jakich dochodzi się w pracy, ale 

wyostrzyłoby sam proces stosowanych uzasadnień. Ciekawe też byłoby porównanie opętania 

demonicznego z ekstazami, bo spotykamy się w historii z ekstazą czarną lub odwróconą 

(opętanie bachantek, czarownic), będącą zjawiskiem dosyć bliskim ekstazie czysto religijnej. 

Oprócz tego uważam, że niepotrzebne mgr Baranowska zdecydowała się na 

poprzedzanie kolejnych rozdziałów krótkimi życiorysami przedstawianych myślicieli. Wszyscy 

oni przecież (nawet Witelon) są znani historykom filozofii. Taki proceder miałby sens tylko w 

przypadku, gdyby wydarzenia z życia poszczególnych twórców wpływały w ważny sposób 'na 

treści ich koncepcji. Tymczasem nawet u Junga, który po zerwaniu współpracy z Freudem 

ponoć przeżył ostry kryzys psychiczny, nie odnajduję takiej zależności. Zamiast więc owych 

krótkich biogramów dałbym raczej szerszy opis fundamentalnych twierdzeń 

antropologicznych i metafizycznych, często ukrytych, a nawet nieuświadamianych przez 

przywołanych uczonych. W ten sposób jeszcze mocniej utrwaliłaby się teza o niezbywalnym 

wpływie rozumienia pojęcia demona na samo rozpoznanie istoty opętania demonicznego. 

Generalnie: uznaję rozprawę mgr Hanny Baranowskiej za wartą uwagi, zasługującą na 

bardzo pozytywną ocenę . Stwierdzam, że spełnia ona wszelkie warunki charakteryzujące 

rozprawę doktorską. Wnioskuję zatem o jej przyjęcie jako podstawy dalszych kroków 

prowadzonego przewodu doktorskiego. 
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