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7Słowo wstępne

SŁOWO WSTĘPNE

Jednym z fundamentalnych problemów kultury jest ustana-
wianie sensu, którego domaga się otaczający nas świat. Wiele 
wykorzystywanych w tym kontekście strategii ma wprawdzie 
charakter irracjonalny, jednak trudno bez tego specyfi cznego 
czynnika wyobrazić sobie rozmaite, także naukowe, koncepcje 
rzeczywistości. Jeśli więc od wyobraźni zaczyna się rozumie-
nie świata, stanowić ona też musi ważny problem badawczy dla 
różnych dyscyplin humanistycznych. Nie sposób w tym miej-
scu przedstawić, choćby w największym skrócie, różnorodnych 
koncepcji wyobraźni w kulturze Zachodu. W naszej publikacji 
znalazły się natomiast studia poświęcone ezoterycznemu kon-
tekstowi imaginacji, ponieważ właśnie w tym przypadku głę-
boka wiara w skuteczność ludzkiej wyobraźni i jej stwórczą 
rolę staje się szczególnie wyrazista. Zauważmy przy tym, że 
zgodnie z defi nicją Antoine’a Faivre’a wyobraźnia jako jeden 
z wyróżników ezoteryzmu łączy się nierozdzielnie z medytacją, 
a więc ze specyfi cznymi narzędziami dyscyplinowania przede 
wszystkim umysłu, który może przekształcać rzeczywistość.

Warto w tym kontekście podkreślić dwie drogi wyobraź-
ni kulturowej, obecne także w nurtach ezoterycznych. Pierw-
sza z nich odnosi się do przeszłości i jest rodzajem porządku-
jącej refl eksji, która na różne sposoby tłumaczy sens dziejów. 
Jest ona bardzo bliska sztuce kształtowania pamięci, uznanej za 
zbiór uniwersalnej wiedzy. Druga wiąże się z programowaniem 
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przyszłości, z twórczym kreowaniem lepszego świata, ideal-
nego społeczeństwa, z ideą powszechnej ewolucji. Obydwa 
aspekty są obecne w studiach zawartych w ósmym wolumi-
nie Światła i ciemności, których autorami są uczeni z różnych 
ośrodków akademickich w Polsce i zagranicą, reprezentujący 
różne dyscypliny i różne metody badawcze: Stefano Daniele, 
Kamila Follprecht, Karolina Maria Hess, Andrzej Kasperek, 
Wojciech Kosior, Anna Mikołejko, Rafał T. Prinke, Przemy-
sław Sieradzan, Agata Świerzowska, Izabela Trzcińska, Kata-
rzyna Wodarska-Ogidel. 

Tom otwiera artykuł Woutera J. Hanegraaffa, wybitnego 
holenderskiego uczonego, który analizuje szeroki nurt europej-
skich narracji kulturowych w kontekście imaginacji, wskazując, 
że wątki ezoteryczne są ich istotnym aspektem. Studium to za-
wiera inspirujący przykład metody, będącej wypadkową histo-
rii idei oraz postulatów dekonstrukcji. Jest ono też wymownym 
świadectwem tego, jak trudnym, a jednocześnie kluczowym za-
gadnieniem badawczym w naukach o kulturze pozostaje feno-
men wyobraźni. Na marginesie warto wspomnieć, że to pierw-
szy artykuł tego Autora publikowany w języku polskim. 

Istotnym elementem naszej publikacji są studia nad feno-
menem polskiej wyobraźni ezoterycznej, która stanowi ciągle 
nierozpoznany temat. Zostały one wyodrębnione z całego zbio-
ru prezentowanych prac dla podkreślenia ich specyfi ki i jako 
zapowiedź kolejnych studiów w tej dziedzinie. 

Pytanie o wyobraźnię jest pytaniem o poczucie kulturowej 
tożsamości. Chociaż więc prezentowane w tomie badania doty-
czą przeszłości, to mamy nadzieję, że będą one aktualnym gło-
sem w dyskusji dotyczącej współczesności i jej żywiołowych 
przemian.

Izabela Trzcińska, Agata Świerzowska, Monika Rzeczycka
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WOJCIECH KOSIOR
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji, Uniwersytet Jagielloński

„KAŻDY MA ICH TYSIĄC PO LEWEJ 
I MIRIADY PO PRAWEJ” (BERACHOT 6A). 

KILKA WSTĘPNYCH UWAG O RABINICZNEJ 
WYOBRAŹNI I DEMONACH TALMUDU 

BABILOŃSKIEGO

Prezentowany tutaj tekst stanowi element większego pro-
jektu, którego celem jest analiza funkcji pełnionych przez de-
mony we wczesnej literaturze rabinicznej (dalej: WLR), przede 
wszystkim w Talmudzie babilońskim (dalej: TB) i kolekcji Mi-
drasz rabba. Niniejsze studium natomiast ma na celu (1) sfor-
mułowanie założeń metodologicznych pozwalających na bada-
nie literackich demonów jako ekspresji rabinicznej wyobraźni, 
(2) robocze zdefi niowanie pojęcia „demon”, (3) prezentację re-
zultatów wstępnych badań przeprowadzonych na bazie same-
go TB1 oraz (4) określenie potencjalnych kierunków rozwoju 
tego projektu2.

1 Posłużono się elektronicznym wydaniem The Soncino Babylonian Talmud, 
I. Epstein et al (red.), Soncino Press, London [1947], on-line: https://archive.
org/details/TheBabylonianTalmudcompleteSoncinoEnglishTranslation, [do-
stęp: 11.02.2017].
2 Niniejszy tekst powstał na wczesnym etapie prac jesienią 2016 r. natomiast 
projekt tutaj zaprezentowany przyjął nazwę Elyonim veTachtonim (EvT) i zo-
stał już uruchomiony (11.02.2017 r.) w formie internetowej i ogólnodostępnej 
elektronicznej bazy aniołów, demonów i duchów we WLR: www.elyonimve-
tachtonim.blogspot.com. Studium należy więc potraktować jako bardzo waż-
ny element historii rozwoju EvT natomiast bardziej aktualnego sprawozdania 
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Metodologia

Przedsięwzięcie opiera się na czterech paradygmatach. Po 
pierwsze, jest to lingwistyka kognitywna uprawiana w duchu 
George’a Lakoffa i Marka Johnsona3. Kluczową rolę odgrywa-
ją tutaj podstawowe kategorie dziedziny źródłowej i docelowej, 
umożliwiające analizę sposobów, jak rabini konceptualizowa-
li i wyobrażali sobie demony. Bodaj najistotniejszym osiągnię-
ciem paradygmatu jest dostrzeżenie zasadniczej roli antropo-
morfi zacji zjawisk oraz cechujących ją prawidłowości, przede 
wszystkim przekonania, że „uczłowieczone” fenomeny dadzą 
się łatwiej przewidywać i kontrolować4. Po drugie, to właśnie 
na antropomorfi zacji opiera się kognitywna teoria religii (da-
lej: KTR)5, która pozwala wyjść z impasu teologicznych i fi -
lozofi cznych spekulacji poprzez sprowadzenie religii do wia-
ry w istoty nadprzyrodzone, mające wpływ na losy świata. 
KTR wywodzi tę wiarę z naturalnej ludzkiej tendencji do an-
tropomorfi zacji otoczenia, to jest dostrzegania poszczególnych 
wydarzeń jako spowodowanych przez jakichś niewidzialnych 

z ram teoretycznych projektu dostarcza powstały później (lecz opublikowany 
wcześniej) tekst: W. Kosior, Elyonim veTachtonim. Some Methodological Con-
siderations on the Electronic Database of Angels, Demons and Ghosts in Early 
Rabbinic Literature, „The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series” 
2017, Vol. 5, No 1, s. 89–112. Na bieżąco aktualizowane informacje można na-
tomiast znaleźć na stronie projektu.
3 G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, tłum. T.P. Krzeszowski, 
PIW, Warszawa 1988.
4 W tym miejscu warto przytoczyć bardziej specyfi czną ekspresję tej tezy, sfor-
mułowaną niedawno na gruncie studiów żydowskich, mówiącą, iż to nie tylko 
antropomorfi zacja demonów, ale również włączenie ich w dyskurs halachicz-
ny stanowiło formę ich oswojenia. W obliczu boskiego prawa obowiązującego 
wszystkie istoty nawet te nadprzyrodzone i z zasady wrogie człowiekowi sta-
ją się mniej zagrażające. Zob. S.A. Ronis, “Do Not Go Out Alone at Night”: 
Law and Demonic Discourse in the Babylonian Talmud, Yale University, New 
Haven 2015.
5 Jakkolwiek termin sugeruje istnienie jakiejś jednej teorii, to w prakty-
ce należałoby raczej mówić o całej grupie KTR. Z uwagi na uzus języko-
wy w niniejszej pracy zdecydowano się jednak stosować taki właśnie zapis. 
Podsumowania najważniejszych idei KTR dostarczają: J. Jong, C. Kavanagh, 
A. Visala, Born Idolaters: The Limits of the Philosophical Implications of the 
Cognitive Science of Religion, “Neue Zeitschrift für Systematische Theologie 
und Religionsphilosophie” 2015, Bd. 57/2, s. 244–266.
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agentów, zarówno bóstwa, jak i demony czy duchy zmarłych. 
Demony WLR należy jednak postrzegać nie tylko jako pełnią-
ce funkcję tłumaczenia rzeczywistości6, ale również jako od-
grywające inne role, między innymi w zakresie teodycei. Fakt 
ten jak i tekstowa natura analizowanego materiału wyznacza-
ją dwa następne paradygmaty. Po trzecie więc, są to formalne 
i strukturalno-semiotyczne teorie mitu. Najważniejszą katego-
rią pojęciową jest tu analiza formalna Władimira Proppa, dzięki 
której można wskazać schematy narracyjne i funkcyjne stojące 
za mającymi z pozoru zupełnie innych bohaterów opowieścia-
mi7. Nie mniej istotne jest podejście Claude’a Levi-Straussa, 
które wychodzi poza opis właściwości formalnych i poszuku-
je związków ze światem kulturowym, w którym te opowieści 
powstały8. Wreszcie czwartym paradygmatem jest statystyka 
lingwistyczna, reprezentująca tutaj podejście kwantytatywne 
w naukach humanistycznych. Materiał zgromadzony na pod-
stawie tak dużego korpusu, jakim jest TB, umożliwi bowiem 
wskazanie pewnych prawidłowości liczbowych9.

Demon

Nawet pobieżny przegląd literatury przedmiotu pozwala 
rozpoznać co najmniej trzy tendencje w konceptualizacji po-
jęcia „demon”. Po pierwsze, najczęściej jest to użycie pozba-
wione eksplikacji znaczenia terminu, oparte na potocznym 
i mglistym jego rozumieniu. Po drugie, jeśli już podejmuje się 
próby zdefi niowania, robi się to na ogół za pomocą innych nie-
jasnych pojęć, jak „duch” czy „diabeł”. Formalnie jednak takie 
rozwiązanie stanowi błąd logiczno-dydaktyczny ignotum per 
6 Analogicznie do koncepcji „boga dziur”, zob. R. Dawkins, The God Delusion, 
Bantam Press, London 2006, s. 125–134.
7 W. Propp, Morfologia bajki magicznej, tłum. P. Rojek, Nomos, Kraków 2011.
8 C. Levi-Strauss, Antropologia strukturalna, t. 1, tłum. K. Pomian, 
Wydawnictwo KR, Warszawa 2000; idem, Antropologia strukturalna, t. 2, 
tłum. M. Falski, Wydawnictwo KR, Warszawa 2001.
9 Klasycznym przykładem zastosowania tej metody w religioznawstwie jest dzi-
siaj: R. Morgenthaler, Statistik des neutestamentlichen Wortschatzes, Gotthelf-
Verlag, Zürich 1958. Na gruncie polskim podobny status ma: Z. Poniatowski, 
Logos prologu Ewangelii Janowej, PWN, Warszawa 1970.
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ignotum lub nawet per ignotius10. Po trzecie wreszcie, szcze-
gólnym przypadkiem powyższej tendencji jest defi niowanie de-
mona przez zestawienie go z Bogiem, który w przeciwieństwie 
do tego pierwszego jest konstruowany jako dobry, wszechmoc-
ny, od nikogo niezależny i powszechnie czczony11. To rozróż-
nienie nie znajduje jednak oparcia w materiale źródłowym, 
ponieważ Bóg w WLR okazuje się nierzadko daleko bardziej 
złośliwy i szkodliwy niż demony oraz daje się przepędzić lub 
uspokoić odpowiednim rytuałem apotropaicznym12. Same de-
mony z kolei wykazują się pewnymi mocami stwórczymi (na 
przykład Asmodeusz w Gittin 68b), nierzadko są co najmniej 
pomocne człowiekowi (na przykład demon Józef w Eruwin 
43a lub demon rabbiego Papy w Hullin 105b–106a) oraz bywa-
ją czczone, jakkolwiek ich kult nie jest rozwinięty do tego stop-
nia co boski i z reguły jest uprawiany przez gojów (na przykład 
Sanhedrin 65a). Część z wyżej wskazanych problemów bierze 
się najprawdopodobniej z faktu zastosowania terminu o grec-
kiej proweniencji do opisu zjawisk będących tworem semickiej 
umysłowości. Jeśli bowiem przyjrzeć się historii znaczeniowej 
terminu „demon” na gruncie literatury hellenistycznej, to okaże 
się, że od samego początku był on wieloznaczny i obejmował 
swoim zakresem zarówno bóstwo, jakąś abstrakcyjną siłę, jak 
i duszę zmarłego przodka lub ducha zamieszkującego określo-
10 Zabieg taki można więc potraktować jako wskazanie synonimów, ale wtedy 
nie jest to już defi nicja. Terminologia logiki w niniejszym artykule stosowana 
jest zgodnie z jej prezentacją w: T. Pawłowski, Tworzenie pojęć i defi niowanie 
w naukach humanistycznych, PWN, Warszawa 1978, zwłaszcza s. 9–76.
11 Takie tendencje można zaobserwować między innymi w dwóch bodaj naj-
popularniejszych encyklopediach studiów żydowskich: G. Scholem, Demons, 
Demonology [w:] Encyclopedia Judaica, eds. F. Skolnik, E. Berenbaum, 
Thomson Gale, Detroit 2006, Vol. 5, s. 572–578; Demonology [w:] Jewish 
Encyclopedia, eds. I. Singer et al., Funk & Wagnalls Co, New York 1902, 
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/5085-demonology [dostęp: 
24.11.2016]. Wskazane prace mają oczywiście charakter ogólny, jednak pro-
blem dotyczy tych bardziej specjalistycznych, na przykład G.J. Riley, Demon 
[w:] Dictionary of Deities and Demons in the Bible, Brill, Leiden 1999, 
s. 235–240.
12 Więcej o kapryśności Boga w WLR: W. Kosior, “It Will Not Let the 
Destroying [One] Enter”. The Mezuzah as an Apotropaic Device according 
to Biblical and Rabbinic Sources, “The Polish Journal of the Arts and Culture” 
2014, No. 9, s. 127–144.



155„Każdy ma ich tysiąc po lewej i miriady po prawej”…

ne miejsce i zdolnego do opętania człowieka13. Z tej perspek-
tywy różnica między Bogiem a demonem ma zatem charakter 
raczej ilościowy, a nie jakościowy, wiąże się z przyjęciem per-
spektywy emic lub etic, a także stanowi rezultat rozwoju zarów-
no żydowskiej, jak i chrześcijańskiej teologii supremacji jedne-
go Boga nad wszelkimi innymi istotami nadprzyrodzonymi.

W tej sytuacji konieczne jest zatem ujęcie rzeczonego ter-
minu w karby defi nicji regulującej dostosowanej do potrzeb ni-
niejszego projektu. Przez „demona” rozumie się więc literacką 
istotę antropomorfi czną, niebędącą jednakowoż zwierzęciem, 
człowiekiem, aniołem ani bogiem, zaś antropomorfi czność ty-
czy się przede wszystkim właściwości umysłowych tejże istoty. 
Jest ona częściowo niedostrzegalna w przeciwieństwie do jaw-
ności efektów jej działań. Demon wchodzi w relacje z ludźmi 
i jako taki może na nich oddziaływać jak i samemu być obiek-
tem oddziaływań. Co ważne, ta defi nicja nie ma charakteru 
równościowego, lecz probabilistyczny – tak bowiem naszkico-
wany „demon” stanowi prototyp kategorii i jako forma idealna 
nie ma swojego dokładnego literackiego reprezentanta w ba-
danych źródłach. Jest to o tyle ważne, że owego terminu zwy-
kło się używać – zarówno w opracowaniach, jak i przekładach 
WLR – w co najmniej dwóch znaczeniach: po pierwsze, jako 
ekwiwalentu hebr. słów šēd14 oraz mazīq, a po drugie, jako na-
zwy całej klasy istot, w obrębie której można wskazać zarów-
no podklasy, na przykład duchy (hebr. rūḥōt), jak i konkretne 
postacie, na przykład Asmodeusza czy Lilit. Z perspektywy lo-
13 Szczegółowego przeglądu literatury źródłowej dokonuje L.R. Overstreet, The 
term “demon” in Greek literature [w:] Evangelical Theological Society papers, 
ETS-0708, 1999, https://www.academia.edu/8368040/The_Term_Demon_in_
Greek_Literature [dostęp: 24.11.2016]. Więcej o problemie defi niowania de-
mona pisze A. Klostergaard Petersen, The Notion of Demon. Open Questions to 
a Diffuse Concept [w:] Die Dämonen Demons. Die Dämonologie der israeli-
tisch-juedischen und fruehchristlichen Literatur im Kontext ihrer Umwelt/ The 
Demonology of Israelite-Jewish and Early Christian Literature in Context of 
their Environment, eds. A. Lange, H. Lichtenberger, K.F. Diethard Roemheld, 
Mohr Siebeck, Tübingen 2003, s. 25–27.
14 Z uwagi na częściowo lingwistyczny charakter niniejszego studium posłu-
żono się systemem naukowej transliteracji języka hebrajskiego bazującym na: 
Encyclopedia Judaica, eds. F. Skolnik, E. Berenbaum, Thomson Gale, Detroit 
2006, t. 1, s. 197.
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gicznej taka konwencja stanowi ekwiwokację, o ile nie podkre-
śli się jasno, że stosuje się metonimię „nazwa klasy za nazwę 
egzemplarza”. Nawet wtedy jednak podstawową wadą tego 
rozwiązania pozostaje niejednoznaczność. Z tego też wzglę-
du termin „demon” w niniejszym projekcie zostaje zarezerwo-
wany wyłącznie do określenia nazwy kategorii, natomiast po-
szczególne terminy szczegółowe, przede wszystkim šēd oraz 
mazīq, będą transliterowane lub tłumaczone w inny sposób.

Rezultaty

Mimo wskazanych ograniczeń literatury przedmiotu, ko-
nieczne było potraktowanie jej jako punktu wyjścia niniejsze-
go projektu. Tak więc na podstawie istniejących opracowań i po 
uwzględnieniu wyżej zaprezentowanych ustaleń sporządzono 
wstępną, obejmującą ok. 70 rekordów konkordancję wszystkich 
miejsc w TB, które mówią o demonach. Poszczególne rekordy 
bardzo różniły się między sobą pod względem formy i tre-
ści: niektóre były rozbudowane (na przykład Pesachim 111b–
–113a), inne zaś bardzo krótkie (na przykład Eruwin 26a). Nie-
rzadko też badacze uwzględniali fragmenty, w których żaden 
literacki demon faktycznie się nie pojawiał (na przykład Bera-
chot 54b) i tych rekordów nie dołączono do listy. Następnym 
krokiem było uzupełnienie powyższej konkordancji o wszyst-
kie nieuwzględnione wcześniej przypadki. W tym celu posłu-
żono się wyszukiwarką w elektronicznej wersji TB w angiel-
skim przekładzie. Lista wyszukiwanych słów oznaczających 
istoty przynależne do kategorii demonów została zbudowana 
na podstawie literatury przedmiotu i zawierała następujące ter-
miny wraz z ich obocznościami (w porządku alfabetycznym): 
„angel of death”, „demon”, „devil”, „ghost”, „prince”, „satan”, 
„spirit”. Poszukiwania objęły też imiona konkretnych postaci: 
„Ashmedai”, „Azazel”, „Belial”, „Igrath”, „Lilith”, „Samael”15. 
15 Wybór raczej tłumaczenia niż oryginału podyktowany był przede wszyst-
kim względami praktycznymi. Języki hebrajski i aramejski są aglutynacyjne, 
co oznacza, że podczas poszukiwania trzeba by było dopuścić możliwość, iż 
dane słowo będzie zawierać jakiś prefi ks (na przykład przysłówek lub rodzaj-
nik określony) bądź sufi ks (na przykład dzierżawczy lub oznaczający liczbę 
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Po uwzględnieniu tych wyników lista ustępów rozrosła się do 
ok. 180 bardzo zróżnicowanych objętościowo rekordów. Ko-
lejny etap polegał na formalnym ujednoliceniu zgromadzonego 
materiału i przekształceniu go w podstawowe jednostki tekstu. 
Przez „jednostkę” rozumie się tutaj możliwie największy obję-
tościowo fragment tekstu, który pozostaje gatunkowo i tema-
tycznie homogeniczny. Ta konceptualizacja ma na celu uniknię-
cie nadmiernego rozdrobnienia materiału. Na potrzeby badania 
zdefi niowano następujące gatunki tekstu:

– pragmatyczny – dotyczy praktycznych aspektów relacji 
z demonami i da się sprowadzić do prostego zestawu za-
leceń, zakazów i przestróg, na przykład spanie w pustym 
domu grozi atakiem Lilit (Szabbat 151b), podobnie jak 
wędrowanie nocą samemu i bez źródła światła (Bera-
chot 43b);

– opisowy – przedstawia jakąś właściwość określonego 
demona, na przykład anioł śmierci potrafi  wykonać kil-
ka zadań równocześnie (Berachot 4b), a yêṣęr hārâ16 ce-
chuje bardzo dynamiczny rozwój i wzrost siły (Berachot 
61a);

– kosmiczny – prezentuje rolę demonów w porządku 
świata, na przykład ich miejsce na drabinie bytów mię-
dzy zwierzętami, ludźmi i aniołami (Chagiga 16a) czy 
też ich funkcję wyznaczoną podczas antropogenezy (Be-
rachot 60b);

– narracyjny – przedstawia jakąś opowieść z gatunku ra-
binicznych anegdot (na przykład Pelimo borykający się 

mnogą). Za przykład niech posłuży tutaj słowo šēd, którego wyszukiwanie mu-
siałoby przyjąć formę „*שד*”, gdzie gwiazdka oznacza dowolny ciąg znaków. 
Tak sformułowane polecenie zwraca ponad dwa tysiące rekordów, co wiąże 
się z tym, że termin może oznaczać „pierś” (hebr. šād), może być fragmentem 
imienia „Szaddaj” (hebr. Šādday) czy też elementem rdzeni šādād („niszczyć”) 
bądź śādâ („nawadniać”). Zaledwie 3% spośród tych przypadków ma znacze-
nie demoniczne.
16 Frazę na ogół tłumaczy się jako „złą inklinację”, a więc pewną właściwość 
psychologiczną. Sposób prezentacji yêṣęr hārâ w TB opiera się jednak na meta-
forach antropomorfi cznych, co pozwoliło umieścić to pojęcie w kategorii „de-
mon”. Zob. I. Rosen-Zvi, Demonic Desires. Yetzer Hara and the Problem of 
Evil in Late Antiquity, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2011, 
zwłaszcza s. 65–101.
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z psikusami Szatana w Kidduszin 81a–b lub król Salo-
mon współpracujący z Asmodeuszem w Gittin 68a–b) 
tudzież reiteracji biblijnych (na przykład portret psycho-
logiczny Szatana nękającego Hioba w Bawa Batra 15b–
–16a lub dyskusja między Szatanem a Abrahamem w in-
terpretacji Rdz 22 według Sanhedrin 89b);

– przysłowiowy – zawiera powiedzenia, mądrości ludowe 
oraz eufemizmy, na przykład „nie otwieraj ust dla Szata-
na” (Berachot 60a), „szatan tańczy mu między rogami” 
(Pesachim 112b) bądź „córka Beliala” (Berachot 31b);

– kultyczny – dotyczy kwestii rytualnych, na przykład ne-
kromancji w Chagiga 3b czy postaci Azazela w kontek-
ście Jom Kippur w Joma 37a.

Poszczególne jednostki mogą się ze sobą łączyć, tworząc 
kompozytowe ustępy. Przez „ustęp” rozumie się blok ciągłego 
i tematycznie spójnego tekstu zbudowany z kilku jednostek17. 
Za przykład niech posłuży fragment Pesachim 112b–113a, któ-
ry zawiera dwie jednostki: pragmatyczne zalecenie, by nie wy-
chodzić z domu nocą środową lub piątkową z uwagi na Igrat 
bat Machalat, oraz narrację o pokonaniu i podporządkowaniu 
tej demonicy przez rabbiego Chaninę ben Dosa. W ten sposób 
skonstruowano listę obejmującą ok. 230 jednostek, które w dal-
szej kolejności zaczęto opisywać według kolejnych kryteriów: 
nazw występujących w danej jednostce demonów oraz tema-
tu danej jednostki, na przykład apotropaizm, współpraca ludzi 
i demonów, medycyna itp.18

Z uwagi na ograniczone miejsce jak i fakt, że jest to wciąż 
wczesna faza badań, nie można zaprezentować tutaj wyników 
w formie bardziej szczegółowej i rozbudowanej. Już teraz jed-
nak można wskazać dostrzeżone prawidłowości. Po pierw-
sze, dystrybucja postaci demonicznych w obrębie TB jest nie-
regularna. Najbardziej „demonologicznymi” traktatami okazały 

17 Takie rozumienie zbliża nieco „ustęp” do aram. sūgyâ.
18 Opis tematyczny jednostek pozostaje niekompletny głównie z przyczyn tech-
nicznych. Dane zgromadzono w arkuszu kalkulacyjnym, w którym przeprowa-
dzenie tzw. tagowania jest dosyć skomplikowanym procesem. Ten aspekt ba-
dania będzie mógł zostać zrealizowany dopiero po znalezieniu odpowiednie-
go narzędzia.
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się Berachot, Pesachim oraz Sanhedrin – w każdym z nich jest 
ok. 25 jednostek, czyli łącznie zawierają one jedną trzecią wszyst-
kich jednostek demonologicznych całego TB. Dla porówna-
nia, traktat Chagiga, uznawany za jeden ze szczególnie bogatych 
w treści mistyczne19, zawiera w istocie tylko kilka jednostek de-
monologicznych. Po drugie, ciekawe zjawisko można zaobserwo-
wać w kwestii gatunków. Zdecydowanie dominują jednostki, któ-
re można sklasyfi kować jako pragmatyczne, liczą bowiem ponad 
60 rekordów i stanowią prawie 30% wszystkich treści. Tymcza-
sem gatunki narracyjny rabiniczny, opisowy oraz przysłowiowy 
zawierają po ok. 35 jednostek, podczas gdy narracyjny biblijny 
i kultyczny mają po ok. 20 jednostek. W pewnym sensie domina-
cja jednostek pragmatycznych nie jest więc zaskakująca, ponie-
waż pokazuje, że praktyczna orientacja TB jako całości znajduje 
odzwierciedlenie również w jego demonologicznych częściach. 

Po trzecie wreszcie, dostrzeżono kilka zależności między 
konkretnymi demonami a gatunkami i tematyką jednostek, 
w których się one pojawiają. Za przykład niech posłużą trzy 
postacie: anioł śmierci, Szatan i yêṣęr. Ten pierwszy występu-
je ok. 30 razy w całym TB, z czego ponad 30% to zastosowa-
nie przysłowiowe, przede wszystkim jako wyrażenie eufemi-
styczne na naturalną śmierć (na przykład Chullin 35b). Równie 
częste są też narracyjne użycia tej postaci (na przykład Cha-
giga 4b–5a), podczas gdy w jednostkach z pozostałych gatun-
ków anioł śmierci pojawia się bardzo rzadko. Szatan z kolei 
pojawia się ok. 35 razy, a jego dystrybucja jest bardzo podob-
na, jak w przypadku anioła śmierci. Występuje on przeważ-
nie w przysłowiach (na przykład Pesachim 112b) i narracjach 
– jednak zdecydowanie częściej niż anioł śmierci pojawia się 
w reiteracjach biblijnych (na przykład Szabbat 89a). Ani je-
den, ani drugi nie mają większego znaczenia pragmatyczne-
go: rabini nie mówią więc na przykład, jak pozbyć się Szatana 
z domu ani też gdzie konkretnie można spotkać anioła śmier-
ci. Z ich obecności w przysłowiach i anegdotach można nato-
miast wysnuć wniosek, że owe dwa demony stanowiły ważne 

19 Zob. na przykład G. Zlatkes, Przedmowa tłumacza [w:] Talmud babiloński. 
Traktat Chagiga, tłum. i kom. G. Zlatkes, WAM, Kraków 2009, s. 55.
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narzędzie rabinicznej konstrukcji ich biblijnej mitologii. Zupeł-
nie inaczej wygląda sytuacja z yêṣęr, który występuje ok. 40 ra-
zy w TB. W przeciwieństwie do poprzednio wskazanych de-
monów, yêṣęr pojawia się ponad 25 razy w gatunku opisowym 
(na przykład Chagiga 11b), co razem z kilkukrotnym wystąpie-
niem w gatunku przysłowiowym (na przykład Berachot 60b) 
daje ponad 65% wszystkich przypadków. Innymi słowy, yêṣęr 
stanowi teoretyczny konstrukt, którym rabini posługiwali się do 
tłumaczenia ambiwalentnego i nieprzewidywalnego ludzkiego 
zachowania (na przykład Sukka 52a–b).

Plany

Dalsze plany uwzględniają kilka kierunków rozwoju, przede 
wszystkim większą szczegółowość samych analiz. Konkordan-
cję będzie można bowiem poszerzyć o czasowniki, dla których 
nazwy demonów są podmiotami, oraz rzeczowniki i przymiot-
niki pełniące funkcję przydawek, co umożliwi rozpoznanie sto-
sowanych tutaj kompleksów metaforycznych. W ten sposób 
będzie można dokładniej zbadać zależności między gatunka-
mi, tematyką i postaciami. Po drugie, będzie też można posze-
rzyć zakres badań, zarówno o kolejne korpusy literackie WLR, 
przede wszystkim Midrasz rabba20, jak i inne postacie, zwłasz-
cza anioły, serafy i cheruby, które jeśli trzymać się zarysowa-
nej wcześniej roboczej defi nicji, stanowią szczególną kategorię 
demonów podporządkowanych Bogu. W obręb tej drugiej gru-
py włączone zostaną również zantropomorfi zowane fenomeny, 
takie jak choroby lub zaświaty21. Po trzecie, ostatecznego cha-
rakteru nie ma też zaproponowana tutaj defi nicja demona. Być 
20 Gdy zostanie już opracowany trzon WLR, możliwe będzie poszerzenie obsza-
ru badań o innych przedstawicieli tej literatury czy nawet o dzieła pochodzą-
ce z innych okresów. Zaproponowana metodologia umożliwia bowiem jej za-
stosowanie również w odniesieniu do takich kluczowych korpusów, jak BH czy 
Zohar. Narracje demonologiczne będzie można porównać zarówno między sobą, 
jak i z narracjami uwzględniającymi postać Boga na gruncie podejścia formalno-
-strukturalnego, co być może pozwoli na wychwycenie jakichś prawidłowości.
21 Na przykład Gehenna lub Szeol. Ich antropomorfi zacja sugeruje zresztą, że 
kiedyś mogły to być bóstwa, które z czasem uległy reifi kacji i topomorfi za-
cji. W. Kosior, The Underworld or its Ruler? Some Remarks on the Concept of 
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może bardziej adekwatnym rozwiązaniem byłoby oparcie się 
na paradygmacie naturalnego metajęzyka semantycznego Anny 
Wierzbickiej i skonstruowanie defi nicji na podstawie tak zwa-
nego słownika minimum. Podstawową zaletą tego rozwiązania 
byłaby wtedy możliwość wykorzystania takiej defi nicji w per-
spektywie porównawczej. Po czwarte, potrzebne będzie zna-
lezienie etymologicznie adekwatnych słów do przekładu ter-
minów šēd oraz mazīq w taki sposób, by uniknąć wskazanego 
wcześniej błędu ekwiwokacji. Po piąte wreszcie, zarówno te-
matyka, jak i metodologia zaproponowanego projektu sprawia-
ją, że opracowany materiał, który sam może służyć jako punkt 
wyjścia do dalszych badań, można opublikować w formie dy-
namicznej bazy danych w Internecie22. Niskie koszty i prostota 
obsługi oraz duże zapotrzebowanie na tego typu dane sprawia-
ją, że to rozwiązanie jest tym bardziej uzasadnione.

Wojciech Kosior

“Everyone has One Thousand on the Left and Myriads on the Right” 
(Berakhot 6a). Some Initial Remarks on the Rabbinic Imagination 

and the Demons of the Babylonian Talmud

The main purposes of the present study are: (1) to formulate the method-
ological principles of the study of the Talmudic demonology as an expression of 
the patterns typical for the Rabbinic imagination, (2) to supply a working defi ni-
tion of “demon”, (3) to present the provisional results of current investigations 
and (4) to suggest some potential directions for further studies. The project is 
based on the principles of cognitive linguistics, the cognitive theory of religion, 
formal and structural-semiotic approach to the study of myth and linguistic sta-
tistics. The “demon” is hereby understood as a literary anthropomorphic fi gure, 
partially imperceptible, yet capable of interacting with and infl uencing humans. 
All the demonological fragments of the Talmud can be classifi ed according to 
their literary genre. Some of the demons (e.g. the angel of death, satan) ap-
pear mostly in proverbs and euphemistic expressions while the other (e.g. yêṣęr 
hārâ) are the objects of theoretical refl ection.

Sheol in the Hebrew Bible, „Polish Journal of Biblical Research” 2014, Vol. 13, 
No. 1–2, s. 29–41.
22 Na przykład dedykowana baza danych, arkusz kalkulacyjny w Google Docs, 
analogiczna do Wikipedii witryna zbudowana na silniku wiki.com czy wreszcie 
blog umożliwiający publikację i wymianę plików z danymi.


