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Od najdawniejszych czasów człowiekowi towarzyszyła religia, 

rozumiana jako dziedzina rzeczy świętych. Świętość, tak jak i inne 
elementy życia ludzkiego, podlega ewolucji. Wczesne formy animiz-
mu, totemizmu, kultu ciał niebieskich, kultu duchów i przodków, 
przechodzą w rozwinięte doktryny egzystencjalno-eschatologiczne. 
Taka transformacja wierzeń dokonała się – między innymi – na 
Półwyspie Arabskim. Arabowie, przeszli od pierwotnych kultów 
przyrody, do rozbudowanego systemu religijnego, będącego obecnie 
jedną z trzech największych religii świata. Na szczególną uwagę 
zasługuję fakt, że niektóre elementy wierzeń, charakterystyczne dla 
wcześniejszych faz rozwoju, nie zostały usunięte – są obecne we 
współczesnej świadomości religijnej. Tak też stało się z wiarą 
w dżinny, które z niewidzialnego, duchowego świata przedmuzuł-
mańskich Arabów, zostały włączone do islamu.  

Przed pojawieniem się islamu, na Półwyspie Arabskim pano-
wały różne kulty politeistyczne. Obszarem, który odegrał wiodącą 
rolę w pojawieniu się tej religii był region Al-Hidżazu. To tu właśnie 
znajdował się najważniejszy ośrodek kultu przedislamskich bóstw – 
Mekka. Co więcej: termin dżahilijja, odnoszący się do czasów 
przedmuzułmańskich1, zazwyczaj kojarzony jest z kulturą właśnie 

                                                 
1
 Dżahilijja - epoka historyczna w dziejach Arabów przed islamem, terminem tym 

określa się zwłaszcza okres między 500 a 622 rokiem. Nazwa ta pochodzi od 
czasownika dżahila, co oznacza po arabsku nie wiedzieć, być nieświadomym, być 
głupim, ciemnym, a dotyczy ona nieznajomości wiary w jednego, jedynego Boga, 
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tego regionu. Kulty, które występowały w Al-Hidżazie przed 
wystąpieniem Mahometa stanowią ważny element epoki staro-
arabskiej, wiele z nich, w tym także niektóre wierzenia czy praktyki 
przeniknęły do islamu. Uznanie Al-Kaby za święte miejsce jest jednym 
z dowodów, wspomnianego, przejmowanie przez islam elementów 
wierzeń przedmuzułmańskich2. Należy pamiętać, że islam jest swego 
rodzaju mozaiką różnych tradycji bliskowschodnich, odnajdziemy 
w nim elementy judaizmu, chrześcijaństwa czy zoroastryzmu3. 
Jednak, mimo silnych wpływów zewnętrznych, islam przede 
wszystkim bardzo wiele zawdzięcza swojej tradycyjnej kulturze. 
Niektóre ze zwyczajów, czy wierzeń były na tyle żywotne, że nie 
mogły nie stać się elementem tworzącej się doktryny.  

Takim komponentem kultury przedmuzułmańskiej, który 
przedostał się do islamu był rozbudowany system wierzeń w świat 
duchów i związana z nim demonologia. Bóstwa, które czcili Arabowie 
pod postacią kamieni, drzew czy zwierząt były bóstwami widzialnymi 
i namacalnymi. Niemniej jednak, Beduini wierzyli także w istnienie 
innego, niewidzialnego świata dobrych i złych duchów. W demono-
logii staroarabskiej najważniejsze miejsce zajmowały dżinny, 
z którymi związany był również, wspomniany wcześniej, totemizm. 
Uważano bowiem, że dżinny mogą przyjmować formy zwierząt4, i tym 
samym – są pomostem łączącym świat ludzi zrzeczywistością 
nadprzyrodzoną.  

W wierzeniach przedmuzułmańskich dżiny były mieszkańcami 
pustyni, reprezentującymi wrogie człowiekowi siły przyrody5. Nie 
dawało się ich jednoznacznie określić, miały ambiwalentny charakter, 
występowały zarówno w roli dobrych jak, i złych duchów. Dla 
dawnych Arabów były demonami o niezwykłej mocy, która 
przewyższała wszelkie ludzkie możliwości6. Łączyły świat materialny 

                                                                                                                   
którą przyniósł dopiero islam. Termin ten może być zastępowany określeniem 
przdmuzułmański lub staroarabski.  
2
 J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie tom I, Warszawa 1997, s. 18. 

3
 Ibidem, s. 19. 

4
 K. Kościelniak, Złe duchy w Biblii i Koranie, Kraków 1999, s. 267.  

5
 D.B. Macdonald, Djinn, [w:] The Encyclopaedia of Islam, WebCD edition, Leiden 

2003. 
6
 R. Piwiński, Mitologia Arabów, s. 53.  
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ze światem tajemniczych sił i mocy7. Dżinny z jednej strony dręczyły 
koczowników, ale z drugiej przynosiły im także pewne korzyści. Za ich 
pomocą  można było odwrócić zły los8, przyjazne człowiekowi 
pomagały w trudnych sytuacjach. W celu uzyskania ich przychylności, 
należało złożyć ofiarę, często krwawą, z czarnego bądź czerwonego 
ptaka9. Beduini wierzyli, że dżinny mogą przybierać dowolną postać, 
z jednocześnie – pod wieloma względami – są podobni do ludzi: 
reprezentują plemiona i rody10, są  istotami rozumnymi, odczuwają 
emocje. To co stanowi podstawową różnicę, to materia z jakiej są 
stworzone – ogień i mgła.  

Zazwyczaj niewidoczne, mogą przybierać widzialną postać lub 
występować jako smuga dymu11. Najczęściej jednak, przybierały 
postać ptaków, czasami wielbłądów, psów, kotów czy węży. 
Wierzono, że za siedziby szczególnie upatrują sobie kamienie i źródła. 
Niemal wszędzie na Półwyspie można było znaleźć święte kamienie, 
którym, z tego powodu, oddawano cześć. Zamieszkiwały także źródła 
wody a nawet progi domostw, wierzono, że można je spotkać 
w niektórych drzewach12. Dżinny obarczano winą za większość niesz-
częśliwych, a zwłaszcza niezwykłych wydarzeń. Miały być odpowie-
dzialne za epidemie, choroby; impotencje u mężczyzn, bezpłodność 
u kobiet, szaleństwo z miłości. Zaginięcie dziecka było różnoznaczne 
z porwaniem go przez dżinna. Lubiły płatać ludziom figle, jednym 
z przykładów może być przybieranie postaci byka i przeszkadzanie 
pojącym się krowom.  

Arabowie w czasach przedmuzułmańskich wyróżniali kilka ty-
pów dżinnów, które głównie występowały w podaniach ludowych. 
Uważa się, że mogły to być imiona własne demonów. Najbardziej 
popularnym był dżinn rodzaju żeńskiego – ghul (liczba mnoga ghilan). 
Ghul miała być wampirzycą, złym duchem, który zamieszkiwał 

                                                 
7
 Ibidem.  

8
 E. Machut-Mendecka, Archetypy islamu, Warszawa 2006, s.191.  

9
 S. Kitab, Rozwój koncepcji Boga w kulturze arabskiej przed islamem, Toruń 2002,  

s. 100. 
10

 M. Dziekan, Dzieje kultury arabskiej, Warszawa 2008, s. 101.   
11

 E. Machu-Mendecka, Archetypy…dz. cyt.,  s. 192. 
12

 M. Galdefroy- Demombynes, Narodziny islamu, Warszawa 1988, s. 25. 
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pustynie, stepy a także inne odludne miejsca jak ruiny czy opuszczone 
domostwa. Mogła przybierać dowolną postać, najczęściej zamieniał 
się w dzikie zwierzę lub przeraźliwą wiedźmę. Ghilan zwodziły 
podróżnych, aby następnie ich pożreć. Niektóre ghilan żywiły się 
również trupami, dlatego miejscem ich pobytu miały być cmentarze. 
Ghul – jako wampirzyca – była dobrze znana w poezji staroarabskiej. 
Jeden z poetów dżahilijji pisał o niej tak:  

 

I wiedźma przede mną to znika, to znów się pojawia 
podobna do światła pochodni z niebieskimi oczami, czarną 
twarzą i pazurami podobnymi do ostrza sierpów.13  
 

Wiara w ghilan była głęboko zakorzeniona w ludowych 
wierzeniach przedislamskich. Powstały różne historie na temat 
pochodzenia ghula. Według jednego opowiadania „ghul miała zostać 
poczęta przez szatana z kobietą stworzona z ognia, a następnie 
wyległa się z jaja.”14 Inna wersja pochodzenia ghilan mówi jakoby 
miały one być „najpierw aniołami ale po ich zbuntowaniu się przeciw 
Bogu zostały porażone gwiazdami. Jedna część ghilan spłonęła, druga 
spadła do wody zmieniając się w krokodyle. Wreszcie trzecia ich część 
spadła na ziemię”15 i to właśnie one są tymi groźnymi ghilan, które 
mają niebieskie oczy, nogi podobne do kopyt osła i przybierają postać 
płomiennych pochodni. Innym przykładem dżinna miała być si’lat 
(liczba mnoga sa’ali) – kolejna wampirzyca, która pożerała swe ofiary 
i wypijała ich krew. Przybierała postać kobiety lub dziwacznego 
potwora o wielbłądzich kształtach z ludzkimi rękoma i twarzą, ciało jej 
pokrywała sierść i podobnie jak ghul posiadała straszne szpony. 
Wierzono, że zobaczyć si’lat może każdy, kto zjadł siedem daktyli, 
a pestki z nich wyrzucił od rzeki. Podobnie jak ghul także si’lat 
przebywała na pustyniach, gdzie porywała podróżnych i poprzez dziki 
taniec doprowadzała ich do wyczerpania aby następnie wyssać z nich 
krew. Znane są w literaturze arabskiej liczne opowieści dotyczące 

                                                 
13

 K. Kościelniak, Złe duchy… dz. cyt., s. 270. 
14

 Ibidem, s. 269. 
15

 Ibidem. 
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si’lat. W historiach tych miała ona poślubiać wybranych przez siebie 
mężczyzn i wraz z nimi żyć pośród ludzi16.  

W staroarabskich wierzeniach znane są także dżinny rodzaju 
męskiego. Najpotężniejszym z nich był ifrit (liczna mnoga afarit). Ifrita 
uważano za najbardziej przebiegłego i złośliwego ze wszystkich 
dżinnów. Według ludowych opowiadań miał być błądzącą duszą 
zamordowanego lub niepogrzebanego człowieka, która błąkała się po 
cmentarzach i dopominała się o zemstę na swoich zabójcach. Badacze 
twierdzą, że wiedzę na temat roli ifrita w arabskim folklorze, możemy 
czerpać z „Księgi tysiąca i jednej nocy”. Między innymi, dowiadujemy 
się z niej, że ifrit może przybierać różne postacie. Zmienia się w ptaka, 
węża lub kobietę, osiągać duże rozmiary, a także kurczyć się 
i przenikać do naczyń, jako że składa się z dymu17. O szczególnie 
negatywnym postrzeganiu ifrita może świadczyć fakt, że w Egipcie 
stosuje się podwójną terminologię względem dżinnów: na dobre 
duchy mówi się (ogólnie) dżinn, a na ze –  afarit18. 

W kulturze staroarabskiej wierzono, że dżinny są integralną 
i nieodłączną częścią rzeczywistości. Dżinny były nie tylko częścią 
wierzeń staroarabskich, ale także faktem społeczno-kulturowym. Były 
nieodłącznym elementem pustynnego krajobrazu, były najwłaś-
ciwszym i najłatwiejszym wytłumaczeniem wszelkich przejawów zła, 
niepowodzeń i katastrof. Ich obecność pomagała w zrozumieniu 
i zaakceptowaniu zjawisk, które dla dawnych Arabów związane były 
z działaniem sił nadprzyrodzonych. Wraz z upływem czasu i nadejś-
ciem różnych obcych wpływów, wiara w dżinny ewoluowała. Od 
prymitywnych form totemizmu, przez bardziej określone bóstwa, jak 
Al-Lat czy Al-Uzza, dżinny stały się realnie istniejącymi demonami, 
z którymi możliwy jest kontakt, a nawet współpraca. Równocześnie 
jednak, wraz z rozwojem osobowych, bliższych człowiekowi bóstw, 
rola dżinnów został zredukowana, nigdy jednak nie zapomniano 
o nich całkowicie. 

Dżinny były na tyle istotnym elementem kultury dżahilijji, że ich 
istnienie zostało potwierdzone przez doktrynę islamu. Gaudefroy-

                                                 
16

 Ibidem.  
17

 Ibidem, s. 242. 
18

 Ibidem, s. 243. 
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Demombynes twierdzi, że ewolucja zmieniła dżinny w jednego 
i jedynego Boga:  

 

[W]idzimy na dwóch końcach łańcucha, w dole dżinny, w górze kilka bóstw 
obdarzonych osobowością wyraźną i mocą, a w środku bóstwa 
niesprecyzowane […] dżinny, którym się nie udało jeszcze zostać naprawdę 
bogami. […] Zmiana dżinna w wielkiego boga dokonała się niedostrzegalnie, 
zależnie od okoliczności. W ten sposób przygotowało się przejście od 
bałwochwalstwa do monoteizmu dzięki powszechności czci dla dżinnów oraz 
starych form obrzędowych.

19
  

 

Wraz z nadejściem nowej religii – islamu – staroarabskie 
wierzenia i kulty miały zostać zapomniane. Stopniowo zanikały ślady 
dawnych, politeistycznych praktyk. Ścinano święte drzewa, niszczono 
kamienie wyobrażające pogańskie bóstwa. Dawne religie miał odejść 
w niepamięć; trzy boginie, którym dotychczas oddawano część: Al-
Lat, Al-Uzza i Manat, pozbawiono jakichkolwiek funkcji, zredukowano 
do samego imienia, podporządkowując władzy jedynego Boga. 
Potwierdzeniem niech będą wersety z pięćdziesiątej trzeciej sury 
Koranu:  

 

Czy widzieliście AI-Lat i Al-Uzza, i Manat - tę trzecią? Czyż wy możecie mieć 
mężczyzn, a On jedynie kobiety? byłoby to podziałem niegodziwym. Są to 
tylko imiona, którymi wy je nazywacie- wy i wasi ojcowie. Bóg nie zesłał im 
żadnej władzy. Tacy idą tylko za przypuszczeniem i za tym, czego pragną ich 
dusze, podczas gdy przyszła już do nich droga prosta od ich Pana

20
.  

 

Jednak pomimo dążeń do zerwania z przeszłością, ewolucja 
religijna nie wyrugowała całkowicie wcześniejszych wierzeń. Na 
kształt nowej religii, miały wpływ nie tylko przedmuzułmańskie 
tradycje, ale także inne, bliskowschodnie kulty – bardzo silne były 
oddziaływania kulturowe, przenikały się różne religijne idee. Trudno 
jednoznacznie określić skąd, z jakiego języka, pochodzi słowo 'dżinn'. 

                                                 
19

 M. Gaudefroy-Demombynes, dz. cyt., s. 25. 
20

 Koran, LIII, 19-23. (wszystkie cytaty z Koranu pochodzą z tłumaczenia Józefa 
Bielawskiego, Warszawa 1986) 
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Znane są cztery hipotezy, mówiące o jego etymologii: łacińska, 
perska, arabska i etiopska21. Według koncepcji łacińskiej, uważa się, iż 
można wyprowadzić słowo dżinn z języka łacińskiego – genius. 
U antycznych autorów spotykane są informacje o różnych duchach 
podobnych do arabskich dżinnów. Rzymskie genius loci, czyli duch 
opiekuńczy określonego miejsca, podobnie jak dżinn, zamieszkiwał 
konkretne miejsce, posiadał moce z nim związane. Jedyną przeszkodą 
w łacińskiej teorii jest fakt, iż bliższe kontakty Arabów z terenami 
północno-afrykańskimi, należącymi do Imperium Romanum, nastąpiły 
dopiero po napisaniu Koranu.  

Inną, oryginalną etymologią jest podążanie śladem starożytnych 
persów. Zgodnie z nim – występują pewne podobieństwa między 
złymi duchami dżainayo i dżainayi z Awesty a dżinnami. Pod 
względem historycznym i kulturowym teorii tej nie można niczego 
zarzucić  –  kontakty przedmuzułmańskich mieszkańców Arabii 
z Persami czy Indusami są faktem który trudno poddawać w wąt-
pliwość, jednak – pomimo podobieństwa brzmieniowo-konteks-
towego między słowami dżinn i dżainayo czy dżainayi – w tekście 
Awesty i arabskich podaniach występuje zbyt mało paraleli, aby 
można było bez wątpliwości uznać powyższa hipotezę22.  

Kolejna teoria poddaję w wątpliwość obce pochodzeniu słowa 
dżinn i wskazuje na jeg arabski źródłosłów. Arabscy uczeni 
wyprowadzają słowo dżinn od czasownika idżtanna oznaczającego 
„być zakrytym”, „ukrytym”. Ta „niedostrzegalność” odnosić się ma do 
formy, ciała dżinnów (adżsam – ciała), które (według wierzeń) było 
dla ludzi zakryte, niewidoczne. Istnieje również podobieństwo do 
dżanna czyli „okrywać, zakrywać [ciemnością]”, co z kolei nadawa-
łoby dżinnom znaczenia bardziej abstrakcyjnego –  dżinn miałby 
oznaczać „istote niewyraźną”, byłyby „ukrytym, tajemnym du-
chem”23.  

Ostatnia teoria wskazuje na możliwość pochodzenia słowa 
dżinn z etiopskiego języka ge’ez. Etiopskie ganen oznacza demona 
i odpowiada znaczeniu arabskiego wyrazu dżinn (do dziś w ge’ez 

                                                 
21

 K. Kościelniak, Złe duchy… dz. cyt., s. 214. 
22

 Zob. K. Kościelniak, Złe duchy… op. cit.,  s. 216. 
23

 Zob. Ibidem, s.217. 
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używane jest słowo dżann, które miało z niego ewoluować), zgodnie 
z przedstawianą hipotezą, mogło przedostać się do języka 
południowoarabskiego, a następnie rozprzestrzenić na cały Półwysep 
Arabskim, wchodząc do języka beduinów z centralnej i północnej 
części Półwyspu. Hipoteza etiopska jest uznawana za  najbardziej 
prawdopodobną i przekonywującą24, tym bardziej, że także inne 
terminy koraniczne można – według naukowców – wywieść  
etiopskiego języka ge’ez.  

Wszystko to może sugerować, że na demonologię islamu wpływ 
miało także chrześcijaństwo etiopskie. W Koranie dostrzegalne są 
liczenia zapożyczenia z wierzeń judeochrześcijańskich, na demono-
logie koraniczną ważny wpływ mogła wywrzeć literatura apokry-
ficzna, czyli taka, która nie weszła do kanonu Biblii25. Uczeni wskazują 
zwłaszcza na  dwa apokryfy: Życie Adama i Ewy oraz Jaskinie 
Skarbów. K. Kościelniak dodaje jeszcze jeden tekst, który według 
niego, mógł również wpłynąć na kształt koranicznej demonologii, jest 
to Ewangelia Bartłomieja26. Islamskie wierzenia dotyczące duchów 
mogą być zatem, wypadkową tradycji staroarabskich i biblijnych, nie 
jest to niczym dziwnym, jako że świat duchowy, przestrzeń między 
człowiekiem i bogiem, była powszechnym tematem wszystkich 
starożytnych religii czy kultów.  

Fakt, że dżinny znalazły swe miejsce w islamie, świadcz o sile 
przedmuzułmańskiej tradycji i wiary w świat duchowy. Na temat 
dżinnów, najwięcej mówią muzułmańskie tradycje ludowe, jednak 
w oficjalnej doktrynie również znalazło się dla nich miejsce. Ich 
obecność poświadczają dwa najważniejsze źródła: Koran i Sunna 
Proroka27, co za tym idzie – ich istnienie na gruncie islamy jest 
niepodważalne i powszechnie uznawane. Charakter dżinnów 
w islamie uległ zmianie i różni się od staroarabskich wierzeń. 
Mahomet połączy biblijnego szatana z przedmuzułmańskimi wierze-

                                                 
24

 Zob. Ibidem, s.219.  
25

 Ibidem, s. 335.  
26

 Ibidem, s. 431.  
27

 Arab. sunna- „droga, ścieżka”, zbiór wiadomości dotyczących życia i 
postępowania Proroka, składają się na nią hadisy, czyli opowieści o życiu 
Mahometa.   
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niami w duchy, jak twierdzi Z. Pawłowicz – odczuwał, że w świecie, 
oprócz Boga, działa inna, opozycyjna siła – demon28. Skala zła tego 
demona była zbyt duża, aby móc ją zamknąć w staroarabskich 
dżinnach. Dlatego też, posłużył się tradycją judaizmu i chrześci-
jaństwa, aby w pełni oddać istotę zła. Dla Proroka rola dżinów jest 
jednak bliższa starotestamentowej roli złych duchów, w której 
wszystko, także zło, podporządkowane jest mocy jednego Bogu. 
W Koranie nawet szatan przedstawiony jest jako istota wroga 
bardziej człowiekowi niż samemu Bogu29. Ze względu na pojawienie 
się w Koranie zapożyczeń i wątków z innych religii monoteistycznych, 
charakter dżinnów musiał ulec pewnej modyfikacji, a wiara w nie 
uległa przekształceniu. Koraniczne dżinny nie są zatem dokładnie tym 
samym, co dżinny okresu dżahilijji, chociaż wykazują do nich 
podobieństwo. Mahomet zaadaptował dżinny do swojej religii, zrobił 
to jednak tak, aby nie odwracały uwagi wyznawców od radykalnego 
monoteizmu. Zapewne z tego powodu, dżinny według Koranu, są 
istotami, które zostały stworzone tak jak wszystko inne, przez 
jedynego Boga. Mowa o tym w setnym wersecie szóstej sury:  

 

A jednak oni przypisali Bogu dżinny jako współtowarzyszy; a przecież On je 
stworzył […]

30
. 

 

Aby nie przypominać o dawnych wierzeniach i związanym 
z nimi wielobóstwie, nawet neutralne dżinny, zniesiono do rangi 
demonów31. Oznaczało to, że dżinny będące duchami dającymi 
natchnienie poetom, czarownikom czy wizjonerom, a więc nie mające 
związku ze złem, stały się wrogimi demonami siejącymi szkodę, odtąd 
dawni wieszczowie, którzy w dżahilijji posiadali wielkie znaczenie, 
zostali przez muzułmanów uznania za ludzi podejrzanych, którzy maja 
coś wspólnego ze złem, szatanem. Ponieważ monoteistyczne systemy 
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takie jak judaizm czy chrześcijaństwo były znane na Półwyspie 
Arabskim, a sami wyznawcy islamu uznali się za kontynuatorów tych 
religii, dlatego zrozumiały jest fakt, że Mahomet do swojej ideologii 
wprowadził także demonologię zaczerpniętą właśnie z wierzeń 
judeochrześcijańskich. 

W Koranie miejsce biblijnych demonów zajęły właśnie dżinny, 
przedstawiane wyłącznie w negatywnym świetlne i kojarzone 
z szatanem. Koraniczne dżinny można określić jako byty znajdujące 
się pomiędzy aniołami a ludźmi32. Tym samym posiadają wymiar 
materialno-duchowy. Według islamskiej doktryny, dżinny są bytami 
stworzonymi na chwałę bożą, bezpośrednio przed człowiekiem, 
z płomienia, pary lub dymu. Niektórzy dawni uczeni stwierdzali 
(z nieznanych nam powdów), że dżinny istniały na tysiące lat przed 
ludzkością33. Koran  informuje, że dżinny zostały stworzone z ognia 
w odróżnieniu od człowieka stworzonego z gliny i aniołów stworzo-
nych ze światła. O takiej „ognistej” naturze dżinnów mówią dwa 
wersety koraniczne. Pierwszy z nich, to 27 werset piętnastej sury, 
który brzmi następująco: „A dżinny stworzyliśmy wcześniej z ognia 
palącego”34. Drugi opis znajduje się w 15 wersecie pięćdziesiątej 
piątej sury: „On stworzył dżinny z czystego ognia”35. Twierdzenie 
zakładające, że dżinny są istotami duchowymi, podobnymi do ludzi  
i aniołów, potwierdza sformułowanie, zgodnie, z którym, że dżinny 
mogą zostać zbawione, a posłanie Mahometa ma trafić i do ludzi, i do 
dżinnów. Dodatkowo, podobnie jak i ludzie, tak i niektóre dżinny, 
będą wzięte do raju, a inne zostaną strącone do ognia piekielnego36. 
Dżinny są niedostrzegalne dla ludzkich zmysłów, ale mogą pojawiać 
się pod różnymi postaciami i wówczas stają się widzialne dla 
człowieka. Znany jest pewien hadis, w którym Prorok wyjaśnia, kto 
jest w stanie dostrzec demony, są to psy i osły:  
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A jeśli usłyszysz szczekanie psów i ryczenie osłów w nocy, szukaj ucieczki u 
Boga przed szatanem, one widzą to, czego Ty nie dostrzegasz

37
. 

 

Ciekawym wydaje się fakt, że w Koranie w miejscach gdzie 
pojawiają się dżinny, zaraz obok wymieniani są ludzie. Wersety 
opisują to w następujący sposób:  

 

I stworzyłem dżinny i ludzi tylko po to, żeby mnie czcili
38

; O zgromadzenie 
dżinnów i ludzi!

39
; tego Dnia nie zostaną zapytani o swoje grzechy ani ludzie, 

ani dżinny
40

; Nie dotknął ich przed nimi ani żaden człowiek, ani dżinn
41

; 

 

Takie zestawienie ludzi z dżinnami mogłoby sugerować pewną 
więź czy też podobieństwo tych istot do człowieka, a przynajmniej 
podkreślać fakt, że wszystkie stworzenia, tak jak ludzie, są podległe 
jedynemu Bogu. Ukazanie dżinnów w Koranie jako bytów 
stworzonych przez Boga i jemu posłusznych zostaje w zgodzie 
z jednym z najważniejszych dogmatów islamu, którym jest tauhid. 
Tauhid jest fundamentalną zasadą mówiącą o jedyności Boga, 
stanowiącą muzułmańskie pojęcie monoteizmu, którego przeciwień-
stwem jest bałwochwalstwo, czyli szirk. Tauhid oznacza istnienie 
Boga oraz jego jedyność, wyłączność stworzenia, kierowania i pełnię 
władzy. Bóg jest zatem stwórcą, przyczyną wszystkiego i tym, który 
wszystkim kieruje, a więc ma pod swoją władzą człowieka, dżinny 
i pozostałe stworzenia. W Koranie dżinny przedstawione są także jako 
istoty zdolne do wykonywania ciężkich prac. Między innymi budują 
pałac dla Salomona i wykonują jego polecenia:  

 

[…] A wśród dżinów były takie, które pracowały dla niego, za pozwoleniem 
Boga. A którykolwiek z nich odchyliłby się od Naszego rozkazu, to dalibyśmy 
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mu zakosztować ognia piekielnego. I robili dla niego, co on chciał: sanktuaria 
i posągi, misy jak sadzawki i kotły solidnie stojące

42
. 

 

Sześcioramienna gwiazda na pierścieniu Salomona oznaczała, 
że ma on władzę nad dżinnami, a demony są mu posłuszne43. Według 
Koranu dżinny wchodziły także w skład wojsk Salomona. W wersecie 
17 dwudziestej siódmej sury czytamy:  

 

I zgromadzone zostały wojska dla Salomona, złożone z dżinnów, ludzi i 
ptaków; i ustawiono je w szeregi

44
. 

 

W koranicznych fragmentach dotyczących Salomona odnaleźć 
możemy także diaboliczną naturę dżinnów. We fragmencie, w którym 
mowa jest o sługach Salomona, a za których uważamy właśnie 
dżinny, pojawia się termin szatan. Sugerowałoby to wymienność obu 
terminów, a dżinny przedstawiło jako istoty zdecydowanie złe:  

 

A spośród szatanów - tych, którzy się zanurzali w morzu dla niego, i oprócz 
tego pełnili jeszcze inne czynności, a My czuwaliśmy nad nimi

45
.  

 

Należy zwrócić uwagę, że w wersecie tym pojawia się liczba 
mnoga – szatani. O ile sam wyraz szatan –  szajtan - jest nazwą 
własną, o tyle użycie liczby mnogiej jest bardziej skomplikowane 
i może mieć różne znaczenie46. Szajtani byli podobni do 
staroarabskich dżinnów, które były złośliwymi duchami namawia-
jącymi do zła, ponadto szajtani uznawani byli za popleczników 
niewierzących47. Z kolei oponenci Proroka, uważali ich za źródło jego 
objawienia48. Tym samym koraniczny obraz szajtanów zbliżony jest 
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do wyobrażeń jakie o dżinnach posiadali dawni Arabowie. Przykładem 
takiego postrzegania szajtanów mogą być następujące fragmenty 
Koranu:  

 

[…] I zaprawdę, szatani nakłaniają swoich popleczników, aby się z wami 
sprzeczali […]

49
, A kiedy spotykają tych, którzy wierzą, mówią: "My 

wierzymy!" A kiedy są sami ze swoimi szatanami, to mówią: "My przecież 
jesteśmy z wami. My sobie tylko żartujemy!" 

50
, Czy ja mam was 

powiadomić, na kogo zstępują szatani? Zstępują oni na każdego kłamcę, 
grzesznika. Oni podają do wiadomości to, co zasłyszeli, lecz większość z nich 
to kłamcy

51
.  

 

Dżinny w Koranie oznaczają przede wszystkim duchy, które 
miały zamieszkiwać obszary niższego nieba. Należy przypomnieć, że 
w staroarabskich wierzeniach dżinny przebywały na pustyniach, 
stepach, odludziach. Kojarzyły się przede wszystkim z pustkowiami, 
a także innymi nieprzyjaznymi miejscami jak: cmentarze, groby czy 
ruiny. Przeniesienie lokalizacji dżinnów do sfery nieba jest 
reminiscencją chrześcijańską w Koranie52. Ponadto istniało przeko-
nanie, że dżinny są spokrewnione z Bogiem, sura koraniczna opisuje 
to w następujący sposób: „Oni ustanowili między Nim a dżinami 
jakieś pokrewieństwo”53. Według P. Eichlera w Koranie można 
wyodrębnić trzy różne obrazy dżinnów, które wzajemnie nakładają 
się na siebie54. Pierwszy wizerunek dżinnów jest zgodny 
z przedmuzułmańskimi tradycjami i pokazuje dżinny jako złe duchy, 
które straszą i szkodzą. Najczęściej wówczas dżinny przedstawiane są 
pod postacią węża. Drugi obraz, to wizja dżinnów, jako bytów 
pośrednich, zlokalizowanych w niższych warstwach nieba, które 
podsłuchują boże tajemnice55. Obraz ten jest związany ze 
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staroarabskimi wierzeniami dotyczącymi kahinów56. Aby odsunąć 
ludność od dawnych wierzeń i praktyk wróżbiarskich zaczęto 
przedstawiać kahinów, jako współpracowników demonów. Wykorzys-
tano w tym celu wyobrażenia o „podsłuchujących szatanach”.57 
Według nich dżinny udawały się do nieba, gdzie przysłuchiwały się 
rozmowom aniołów, które rozprawiały o tym co się wydarzy na ziemi: 
nieszczęściach, deszczach, klęskach. Po wysłuchaniu aniołów dżinny 
wracały do swoich kahinów i przekazywały im wszelkie zasłyszane 
informacje. Dzięki dżinnom, wróżbiarze tak trafnie przepowiadali 
nadchodzące wydarzenia. Przepowiednie kahinów były formułowane 
w prozie rymowanej i rytmizowanej nazwanej po arabsku sadż. 
Ponieważ zesłane Mahometowi objawienie zapisane w Koranie, 
również było w formie sadżu dało ono wrogom Proroka pretekst do 
posądzali go o to, że jest jednym z kahinów. Dodatkowo w trakcie 
objawień dochodziło dziwne zachowanie Mahometa, które również 
czyniło go podobnym do wieszczów58. Co więcej pierwsze powstałe 
sury koraniczne zawierają bardzo charakterystyczne dla kahinów 
przysięgi jak na przykład: „Na świt poranka! Na noc, kiedy zapada” 
albo „Na słońce i jego blask! Na księżyc, co po nim nadchodzi! Na 
dzień, kiedy jaśnieje jego światłem, na noc, kiedy zakrywa je 
mrokiem!”59 W obronie Proroka przed tymi zarzutami zesłany został 
między innymi 29 werset pięćdziesiątej drugiej sury „Góra”:  

 

Napominaj więc! Przecież ty nie jesteś, za łaską twego Pana, ani 
wieszczkiem, ani opętanym.

60
  

 

Mahomet uznał kahinów za natchnionych przez demony, za 
tych którzy przemawiali głosem szatana. Pomimo, iż oficjalne 
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doktryna islamu potępia wróżbiarzy i praktyki wieszczenia, to 
w ludowych wierzeniach, do dziś przetrwało przekonanie o możliwym 
kontakcie między ludźmi a pozaziemskimi siłami. Ostatni, trzeci obraz 
dżinnów, to typowo koraniczna wizja. Według niej, dżinny to istoty 
podobne do człowieka, jakby sobowtóry ludzi, które jak i oni, będą 
oceniane na sądzie ostatecznym61.  Według jednego z hadisów, 
Mahomet miał również wyróżnić trzy typy dżinnów62. Pierwszą grupę 
stanowiły dżinny, które unosiły się w powietrzu. Do drugiej należały 
te, które przybierały postać węży i psów. Ostatni typ reprezentowały 
dżinny, które związane były z jakimś miejscem, ale mimo przywią-
zania do niego, podróżowały i udawały się w dalszą drogę. Jednak to 
nie wszystkie podziały dżinnów jakie znamy. Muzułmańska 
demonologia, podobnie jak angelologia, jest dziedziną niejasną 
i trudną w interpretacji, w związku z licznymi zapożyczeniami nie 
tylko z dawnej staroarabskiej tradycji, ale także z wierzeń innych 
religii czy ogólnie –  kultur Starożytnego Bliskiego Wschodu. Co więcej 
tradycje islamu ludowego, które znały wiele różnych typologii 
i posiadały rozbudowana demonologię mieszały się z oficjalną 
doktryną, która również nie miała ściśle ustalonej terminologii 
dotyczącej świata duchów. Z tego względu znane są liczne 
rozróżnienia dotyczące świata demonów. Istnieje zatem jeszcze jedna 
typologia. Abu Umar ibn Abd Al-Barr wymienia za uczonymi arabskimi 
pięć kategorii dżinnów63. I tak, dżinn, który mieszka w domu razem 
z ludźmi nazywa się amir, czyli mieszkaniec. Druga grupę stanowią 
dżinny, które mogą oddziaływać na dzieci, takiego dżinna nazywa się 
wówczas arwaah. Dżinn, który jest zły, podły i złośliwy otrzymał, 
wedle tego podziału, miano szajtan – czyli szatan, diabeł. Gorszy od 
niego jest jeszcze dżinn zwany marid. Ostatnią grupę stanowi 
silniejszy i bardziej wrogi od marid dżinn –  ifrit. W nazewnictwie tym 
widać wyraźnie analogie do staroarabskich demonów, które również 
przybierały niektóre z wymienionych powyżej nazw.  
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W Koranie podobnie, jak w staroarabskich wierzeniach, dżinny 
mają ambiwalentny charakter64. W niektórych miejscach szatana 
identyfikuje się z dżinnami, chociaż najczęściej dżinny występują jako 
jego poplecznicy. O wyjątkowo złym wizerunku dżinnów świadczy, 
przede wszystkim fragment, w którym Iblis65 jest wprost nazwany 
dżinnem. W Koranie możemy znaleźć także pozytywny obraz 
dżinnów. Potwierdzeniem tego niech będzie następujący werset sury 
„Dżinny”:  

 

Zostało mi objawione, że pewna grupa dżinnów przysłuchiwała się, i wtedy 
powiedzieli: „Zaprawdę, słyszeliśmy cudowny Koran, który prowadzi ku 
prawości; więc uwierzyliśmy w niego i nie będziemy dodawać nikogo za 
współtowarzysza naszemu Panu”.

66
  

 

Warto wspomnieć, że według komentarza zawartego w Koranie 
tłumaczonym przez ruch ahmadijja, grupa dżinnów to prawdo-
podobnie wspólnota Żydów z  Nasibin, którzy nie będąc Arabami, 
zostali nazwani właśnie „dżinnami”, gdyż słowo to w języku arabskim 
może oznaczać  człowieka obcego67. Dżinny występują głównie 
w wersetach sur mekkańskich68. W okresie medyńskim większą wagę 
zaczyna odgrywać postać szatana, zaś dżinny zostają pominięte. 
Realność dżinnów nie podlega żadnej dyskusji, ponieważ ich istnienie 
jest usankcjonowane Koranem, a zatem egzystencja dżinnów 
poświadczona jest przez najwyższy autorytet. Także drugie co do 
ważności źródło kultury muzułmańskiej – sunna – podejmuje temat 
dżinnów69. Wzmianki o nich można znaleźć w hadisach autorstwa Al-
Buchariego. Warto zaznaczyć, że jego zbiory opowieści należą do tak 
zwanych sahih, czyli hadisów zdrowych, to jest takich w których 
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łańcuch przekazicieli nie ma żadnej niedoskonałości, a treść nie budzi 
wątpliwości. O wierze w dżinny informacje przekazuje nam także Ibn 
Masud, który był jednym z najbliższych towarzyszy Proroka. I tak 
według niego sam Prorok miał powiedzieć: „Przyszedł do mnie 
przedstawiciel dżinnów, poszedłem z nim i recytowałem Koran dla 
nich”70. Ze względu na obecność dżinnów w Koranie i sunnie zostały 
one całkowicie zaakceptowane przez większość teologów 
i prawników muzułmańskich. Warto zwrócić uwagę, że niektórzy 
filozofowie islamscy nie akceptowali istnienia dżinnów. Przykładem 
może być Ibn Sina (Awicenna, zm. 1037 r.), który kategorycznie 
stwierdził, że pod definicją dżinna nie kryje się żaden realny byt71. 
Z kolei Ibn Chaldun (zm. 1406 r.) arabski filozof i historyk, któremu 
przypisuje się stworzenie arabskiej filozofii historii i socjologii, 
wszelkie wersety dotyczące dżinnów zalicza do tak zwanych 
mutaszabih, czyli fragmentów Koranu trudnych do zinterpretowania, 
na temat których wiedzę posiada tylko Allah72. Należy wspomnieć, że 
wiara w dżinny jest głównie obecna w islamie ludowym. W folklorze 
arabskim znane są liczne opowiadania i historie według których, 
mężczyźni poślubiają kobiety-dżinny73. Dżinny są również obecne 
w islamie sufickim. Poświadczone są między innymi relacje pomiędzy 
świętymi sufickimi a dżinnami. Jako święci muzułmańscy mają oni 
kontakt z niewidzialnym światem niemal cały czas i są z nim ściśle 
związani74.  

Nadejście islamu nie zniszczyło całkowicie staroarabskich 
wierzeń, a raczej jak to się stało w przypadku dżinnów, poddało 
wcześniejsze tradycje pewnym modyfikacjom. Wiara w dżinny 
podlegała ewolucji, było to spowodowane koniecznością dostoso-
wania dawnych kultów do nowej, monoteistycznej religii. Przemiany 
jakie zaszły po powstaniu islamu odzwierciedla Koran. Islam, owszem, 
potępił wiele ze staroarabskich poglądów, jednak równocześnie 
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przejął sporo elementów z wcześniejszej, mitycznej wizji świata, która 
do dziś jest obecna w arabskim folklorze. Wyobrażenia i wiara 
w dżinny została zaadaptowana przez islam, a ludowe podania dodały 
im fantazji oraz kolorytu. Co ciekawe, Koran nie przejął najbardziej 
znanych i legendarnych wierzeń o przedmuzułmańskich ghilan, sa’ali 
i afarit75. Ostatecznie dżinny mogły istnieć, o ile wyznawcy islamu 
uznawali bezwzględny monoteizm. Także dzisiaj, we nowoczesnym 
świecie, nie zapomniano o dżinnach. Wielu ludzi nadal żywi 
przekonanie, że dżinny to odkrywane przez naukowców bakterie 
i mikroby76. Dżinny wzbogacają symboliczną kulturę arabską, są 
bohaterami wielu fantastycznych legend i baśni, urozmaicają 
rzeczywistość i czynią świat bardziej bajkowy. Może właśnie dlatego, 
pomimo negatywnego koranicznego obrazu, wiara w dżinny 
przetrwała do dziś.  
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Summary 
 
The paper shows evolution of beliefs in jinns in arabic culture. 
Starting from pre-islamic era the author describes position of jinns in 
mentality of Arabs, ethymology of the term jinn and possible 
inspirations from other cultures. The second part is focused on 
showing evolution of old beliefs in early islamic era, as well as 
reinterpretaions and modifications of their status in new religion. 


