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Religia

  Słownikowe określenia dotyczące  
religii wydobywają z niej odmienne, 
choć zbliżone do siebie aspekty. Wi-
dzą w religii [1] szczególną, opartą na 
wierze dziedzinę poznawczą; [2] zja-
wisko społeczne stanowiące element 
kultury; [3] zasadniczy wymiar egzys-
tencjalny życia osobowego1. W sensie 
fenomenologicznym religia to „obco-
wanie z tym, co święte”2. Widziana 
jako zjawisko społeczne, religia obe-
jmuje takie elementy, jak (a) doktryna 
– twierdzenia o Bogu będące treścią 
wierzeń; (b) kult – zespół zachowań
pozwalających uświęcać człowieka 
poprzez nawiązanie kontaktu z Bo-
giem; (c) instytucja – organizacja i u-
trwalanie form kultu, przekazywania 
doktryny i związanej z nią moralności.
  Niejednoznaczna jest też etymologia 
terminu „religia”. Nazwa ta bywa wy-
prowadzana od łacińskiego religiō, wy-
rażenia obejmującego takie znaczenia,
jak: obawa, sumienność, pobożność 
(bogobojność), zabobon (przesąd), 
kult, świętość (nietykalność), święte 
zobowiązanie (przysięga). Przedmio-
tem częstszych odwołań jest religō,
słowo mówiące o związaniu, przy-
wiązaniu, ale też o byciu pobożnym, 
bogobojnym. Re-ligare to ponowne 
związanie. Michał Paweł Markowski 
istoty religii szuka w relacji3. Skoro 
lātiō oznacza `przyniesienie ,̀ `udziele-
nie czegoś`, zatem re-lātiō to ̀ odnie-
sienie ,̀ `odesłanie  ̀(np. wniosku). Re-
lacja jest odpowiedzią. Religijność, 
zdaniem autora, jest podwójnym uwi-
kłaniem, podwójną relacją. Najpierw 
wywołaniem człowieka poza niego, 
a następnie próbą ocalenia, pilnowa-
nia siebie. To napięcie między wygna-
niem w inność i ucieczką od inności. 
Religijny supeł zawiązuje się w każdej 
chwili z ludźmi; dla osób wierzących 
– z Bogiem. 
  Łacińska etymologia widoczna jest 
w większości europejskich języków. 
Religion (angielski), religion (fran-
cuski), Religion (niemiecki), religione 
(włoski), religión (hiszpański), религия 
(rosyjski). Inne określenia, to m.in. 
náboženství (czeski), ευσέβεια, λατρεία 
(pobożność, oddawanie czci – grecki), 
.(bojaźń Boża – hebrajski) םיהולא דחפ
  Religia jest zawsze jakąś relacją, 
można nazywać ją więzią. To relacja 
miedzy człowiekiem i Bogiem – więź 
konkretna i dynamiczna, zazwyczaj 
świadoma, wywierająca wpływ na ży-
cie człowieka. Religia „wiąże”, „łą-
czy” to, co rozdzielone w sensie byto-
wym, różne. Emanuel Lévinas widzi 
w religii więź, „która powstaje mię-
dzy kimś-takim-samym” (le Meme), 
a Innym (l̀ Autre)”4. Można porównać 
tę więź do greckiego erosa (ἔρωζ) łą-
czącego to, co rozdzielone, schizoidal-
ne (σχιστός). Paul Tillich źródło wiary
religijnej człowieka widział w poczu-
ciu przynależności do całości przekra-
czającej jego skończoność. Novalis 
– w „tęsknocie za domem”. Anselm 
Grün pisał o „tęsknocie serca” i „Bos-
kiej kotwicy” zarzuconej w głąb du-
szy5; skutkiem byłoby „religijne po-
ruszenie duszy” (franc. le sentiment 

religieux; niem. Gemutsbewegung). 
Maria Ossowska mówi o „głodzie ab-
solutu”6, Kazimierz Dąbrowski o „po-
trzebie ideału”, Stanisław Ignacy Wit-
kiewicz o „poczuciu metafizycznym” 
związanym z doświadczeniem Tajem-
nicy Istnienia. W każdym wypadku 
idzie o świadomość ontycznej ułom-
ności i doświadczenie „tła”, które u-
łomność tę uwyraźnia. Erich Fromm 
uznaje religię za trwały element kul-
tury. „Nie było takiej kultury w prze-
szłości i nie może być takiej kultury 
w przyszłości, która by nie miała reli-
gii”7. 
  Istotę zjawiska religijnego, czyli me-
chanizm aktualizowania się „więzi”, 
o jakiej była wcześniej mowa, próbu-
ją wyjaśnić teorie wychodzące z od-
miennych przesłanek badawczych. 
Jan Galarowicz wyodrębnia pięć grup 
tych teorii: psychologiczne, socjolo-
giczne, fenomenologiczne, filozoficz-
ne i teologiczne8. Oto niektóre z kon-
cepcji, mieszczących się w powyż-
szych grupach. Wśród ujęć psycho-
logicznych wyróżnia się teoria Zyg-
munta Freuda, znajdująca w religii 
formę nerwicy. Twórca psychoanali-
zy źródeł tego schorzenia upatruje 
w poczuciu winy wywołanym przez 
autorytet ojca. Naturalne dążenie do 
przyjemności zostaje stłumione przez 
Superego i zasadę obowiązku. Nerwi-
ca jest lękiem przed przyjemnością 
ugruntowanym przez kulturę („źród-
ło cierpień”). Religia stanowi próbę 
uwolnienia się od lęku i winy poprzez 
ekspiację: czcząc Boga czcimy ojca 
i normy kultury, jakie uosabia. Erich 
Fromm opisuje religię jako formę prze-
zwyciężania samotności, czy raczej
osamotnienia (loneliness, isolation). 
Narodziny łączą się z utratą „domu”, 
jakim jest Natura. Bezdomność ludz-
ka, potrzeba związania i miłości są 
źródłem religii. Bezdomny, czyli homo 
religiosus, potrzebuje punktu orienta-
cji i przedmiotu czci. Karol Marks ana-
lizuje religię w kategoriach socjolo-
gicznych – jest ona, podobnie jak mo-
ralność, ideologia czy państwo, wytwo-
rem społecznym. Religia stanowi spo-
sób ucieczki od nędzy świata realne-
go, jest „odwróconą na opak świado-
mością” tego świata, „odwróconym 
na opak światem”. Religia jest „wes-
tchnieniem uciśnionego stworzenia, 
sercem nieczułego świata, jak jest du-
szą bezdusznych stosunków. Religia
jest opium ludu”9. Nie jest to myśl od-
krywcza. Wcześniej Heinrich Heine
pisał o niebie wynalezionym dla ludzi,
którym ziemia nie ma już nic do za-
oferowania, o religii, która do kielicha 
goryczy wlewa „kilka słodkich, usy-
piających kropel duchowego opium”. 
Jeszcze wcześniej religię porównywał 
do opium Novalis: działa „pobudzają-
co, odurzająco, uśmierzając ból przez 
osłabienie”. Emil Durkheim pojmował
religię funkcjonalnie, widział w niej 
fundament więzi społecznej, świado-
mości społecznej, kultury (warstwa 
symboliczna religii). Zanik religii pro-
wadzi do atomizacji i społecznej ano-
mii. W ujęciu Rudolfa Otto religia sta-
nowi wyraz szczególnej postaci do-
świadczenia egzystencjalnego, jaką 

jest doświadczenie świętości, boskoś-
ci10 – numinosum (od: nūmen – ski-
nienie, polecenie, wola; rozkaz boski). 
Świętość przyciąga i zniewala (fasci-
nosum, od: fascinō – rzucić urok, za-
czarować), a zarazem, jako odmien-
ność bytowa, wywołuje lęk, odpycha 
(tremendum, od: tremendus – straszny,
przerażający)11. Jest „tajemnicą wznio-
słą”: misterium (μυστήριον – tajemnica) 
augustum (augustē – wzniośle, wspa-
niale). Mircea Eliade, metodologicznie 
bliski Rudolfowi Otto badacz faktów 
religijnych różnych kultur (Traktat o 
historii religii), dostrzega powtarzającą 
się wszędzie zasadę wiary. Mówi ona, 
że człowiek religijny żyje w dwóch 
sferach: sacrum (sacer – poświęcony 
bóstwu) i profanum (profānus – nie 
poświęcony, świecki, zwykły). Żyje też 
w związku z tym w dwóch czasach: 
świętym i świeckim. Mówią o tym 
mity – najwcześniejsze i najgłębsze 
z wszystkich opowieści. Profanum to 
„sfera powszechnego użytku, sfera 
czynów, które nie wymagają przedsię-
brania żadnych środków ostrożności 
[…]. Natomiast świat sacrum, wprost 
przeciwnie, to świat tego, co groźne 
lub zabronione: jednostka nie może się 
do niego zbliżyć, nie uruchamiając sił, 
nad którymi nie panuje i wobec któ-
rych stoi bezbronna w swej słabości”12. 
Doświadczenie sacrum, pisze Eliade, 
to doświadczenie „czegoś całkiem in-
nego – rzeczywistości nie należącej do 
naszego świata – w przedmiotach, któ-
re stanowią integralną część naszego 
świata naturalnego, świeckiego”13. 
Nicola Chiaromonte sądzi, że sacrum 
jest niedostępne rozumowi (ratiō); 
może natomiast otworzyć się przed 
umysłem (νοῦς), „boskim okiem du-
szy”, jak określał go Platon. Odczuć
sacrum to tyle, co odczuć przynależ-
ność „do jakiejś całości, której nie zna-
my. Zatrzymać się na granicy oznacza 
uznać sacrum – to, co boskie – pochy-
lić głowę, pokłonić się. Zatrzymać się 
poniżej tej granicy jest mądrością śred-
niej miary. Tam mieści się to, co nazy-
wamy rozumem […]”14.    

Bóg

 Zdaniem Ludwiga Wittgensteina sło-
wo „Bóg” należy do tego zasobu leksy-
kalnego, który w słowniku dziecka po-
jawia się najwcześniej15. Wyrażenie 
to używane jest w taki sposób, w jaki 
wskazuje się każdą osobę (Bóg widzi, 
słyszy, rozumie, karze itp.)16. Istotnie, 
Bóg jest zazwyczaj konkretną posta-
cią będącą przedmiotem wiary i kultu. 
W teizmie (θεόζ – bóg, bóstwo) pojmo-
wany jest jako osoba aktywnie obec-
na w świecie. W deizmie (deus – bóg, 
bożek, bóstwo) zachowuje status oso-
bowy jako przyczyna sprawcza, nie 
uczestnicząca w rzeczywistości stwo-
rzonej („zegarmistrz świata”). Jest Ab-
solutem w ścisłym sensie jako byt wy-
zwolony ze związków, bezwzględny 
(absolutūs), zatem i samotny (sōlus). 
Ateista Richard Dawkins – krytykują-
cy pojęcie Boga wysłuchującego mod-
litw, oceniającego ludzkie czyny, od-
puszczającego grzechy i czyniącego 
cuda17 – akceptuje deistyczny pogląd 

dotyczący Boga (choć będzie pisał to 
słowo z małej litery) będącego źród-
łem praw natury18. Panteizm (Πάντειος
– poświęcony wszystkim bogom) u-
tożsamia Boga ze światem i jego pra-
wami („mądrość natury”) odmawia-
jąc mu istnienia osobowego. Oto Bóg 
Barucha Spinozy – jednego z najwybit-
niejszych panteistów – w poetyckim 
opisie Charlesa Reznikoffa: 

„On jest gwiazdy,
nieprzeliczone jak krople deszczu,
i jest robakiem u naszych stóp,
po którym zostaje tylko plamka 

na kamieniu;
prócz Boga nie ma nic.

Bóg ani kocha ani nienawidzi,
nie odczuwa przyjemności ani bólu;

gdyby Bóg miał nienawidzić 
albo kochać, nie byłby Bogiem;

to nie bohater walczący z naszymi 
wrogami,

nie jest król okazujący nam swój 
gniew albo zadowolenie,

to nawet nie ojciec dający nam 
chleb powszedni, odpuszczający 

nasze winy;
nic nie jest inaczej niż on pragnie,
nic nie było inaczej niż On chciał
jak On chce, tak i będzie”19.

  Dwie religie – buddyzm i konfucja-
nizm – nie odwołują się do Boga w ja-
kiejkolwiek postaci.        
  Religijność europejska odwołuje się 
do Boga wywodzącego się z tradycji 
judeochrześcijańskiej. W Księdze Wy-
jścia (3, 14) określił się jako Jahwe 
(IHWH, הוהי). Powyższy tetragram-
maton nie jest imieniem, nie odnosi się 
do cechy, nie mówi też nic o relacji. 
Raczej chroni tajemnicę Bożego by-
cia „dla siebie”20. Tłumaczy się ją jako 
wyraz zbawczej obecności: „Jestem, 
który jestem” (także: „Jestem Jestem-
-Tu”, „Jestem tym, Kim jestem”), a tak-
że jako znak niewysławialności (w ju-
daizmie słowo to było zakazane; uży-
wano słów Adonai, ינודא [Pan] lub
Elohim, םיהולא [Bóg]). Fryderyk Schil-
ler rozwija to w taki sposób: „Jestem,
który jestem. Jestem wszystkim, co 
jest, co było i co będzie. Żaden śmier-
telnik nie uchylił zasłony kryjącej mo-
je oblicze”21. Ojcowie greccy, zwłasz-
cza ci, którzy pochodzili z Kapadocji, 
mówili o Bogu „widzianym” zawsze
za późno, „z tyłu”, kiedy już prze-
szedł22. W podobnym duchu konstru-
uje swe dowody św. Tomasz, odwołu-
jąc się do tego, co pozostało po Bogu 
niepoznawalnym (utimur tamen eius 
effectu). Niewysławialność, o jakiej 
tu mowa, najdobitniej wyraża nazwa 
Boga transcendentalnego, jaką zawie-
ra Kabała: „nie coś” (AJIN, od: ejn, ןיא

– „nie ma”, „nie istnieje”). Bóg jest ab-
solutną nicością. Jak pisał Paul Tillich: 
„Bóg nie istnieje. Jest byciem-samym-
-w-sobie poza esencją i egzystencją. 
Dlatego dowodzenie, ze Bóg istnieje, 
to przeczenie mu”23. Søren Kierkega-
ard również wyklucza istnienie Boga: 
„Bóg nie egzystuje. On jest wieczny”24.  
Św. Tomasz25 pisał, że Bóg jest Sa-
mym Istnieniem: jest czystym aktem 
istnienia, czyli pełnią rzeczywistości. 
W tym sensie wiara objawiająca Boga 
„zakrytego” (argumentum non appe-
rentium), nieobecnego dla rozumu, jest 
wiarą „ciemną”: „objawia osobę boską
za pomocą świadectwa ludzkiego. To 
już jest bariera nie do przekrocze-
nia!”26. Kabała – podobnie jak wielu
późniejszych myślicieli chrześcijań-
skich – przestrzega przed antropomor-
fizacją Boga. Franz Rosenzweig część 
swej Gwiazdy Zbawienia poświęconą 
metafizyce zaczyna zdaniem: „O Bogu 
nic nie wiemy. Lecz ta niewiedza jest 
niewiedzą o Bogu. Jako taka jest po-
czątkiem naszej wiedzy o nim”27. 
W innym zaś miejscu: „Samo Imię 
milknie na naszych wargach i nawet 
pod okiem, które czyta w milczeniu 
[…]”28. Gnostycy, uznawali Boga za 
istność „hermetyczną” – zamkniętą, 
niedostępną językowi, niewysławianą 
(ἄρρητος) – i postulowali milczenie 
(σιγή) jako jedyna drogę jej uchwy-ce-
nia. W zbiorze tekstów Corpus Her-
meticum (Ποιμάνδρης) czytamy: „Kiedy
już nie potrafisz nic więcej o nim po-
wiedzieć, dopiero wtedy go ujrzysz; 
ponieważ poznanie Boga jest boskim 
milczeniem i ustaniem wszystkich wra-
żeń zmysłowych”29. W Księdze Wy-
jścia Bóg nie pozostawia Mojżeszowi
złudzeń: „Nie będziesz mógł oglądać 
mojego oblicza, gdyż żaden człowiek 
nie może oglądać mojego oblicza 
i pozostać przy życiu” (33, 20). Wie o 
tym Hiob mówiąc: „Wielki jest Bóg: 
nie ogarniemy [Go]” (Hi 36, 26). Jean-
-Luc Marion30 pisze o potrzebie teo-
logii negatywnej, zdolnej oczyścić po-
jęcie Boga z pretensji ludzkiego rozu-
mu. Człowiek dopuszcza się bałwo-
chwalstwa absolutyzując kategorie 
swego umysłu i języka; tworzy obra-
zy na własną miarę myśląc, że widzi 
samego Boga. Podobne bałwochwal-
stwo, zdaniem Mariona, widoczne jest 
w kościelnych dogmatach. Martin Hei-
degger za bluźnierstwo uważa dowo-
dzenie istnienia Boga: Bóg to Deus 
Absconditus. „Bóg! Nie wiemy, co 
mówimy, gdy wypowiadamy to sło-
wo”31. Oswajanie Tajemnicy ma za-
pewne związek z postępującym zastę-
powaniem hebrajszczyzny („Jerozoli-
my”) przez grekę („Ateny”)32. Bóg 
Abrahama, Izaaka i Jakuba stał się 
zracjonalizowaną ideą filozoficzną. 

„Religia, transcendencja, Bóg – 
wszystko jedno, jak to nazwać – jest niewiadomą. 

Ale bez tej niewiadomej żadne równanie się nie sprawdza”.
Sławomir Mrożek

ANDRZEJ C. LESZCZYŃSKI

„Najgłębsze, spokojne morskie dno”. O religii, Bogu, wierze i kościele (1)


