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Fenomen religii

mircea eliade

Mircea Eliade (1907–1986) był jednym z  najwybitniejszych religioznaw-
ców XX wieku. Jak podkreślają znawcy jego poglądów, religioznawstwo było 
dlań równocześnie swoiście rozumianą historią religii, fenomenologią religii, 
hermeneutyką, pedagogiką, filozoficzną antropologią oraz krytyką współcze-
snej kultury. Twierdził on, że refleksja nad ludzką kulturą i historią daje podsta-
wy, aby mówić o jakimś sacrum, choć sam nie wierzył w Boga jednej konkretnej 
religii. Najbardziej znana jego praca to trzytomowa Historia wierzeń i idei re-
ligijnych.

Tekst pochodzi z książki: Sacrum i profanum (1957), która może być uznana 
za ogólne wprowadzenie do historii religii, opisuje bowiem formy przejawia-
nia się świętości i  sytuację człowieka w  świecie przepełnionym wartościami 
religijnymi.

TeksT

Rozumiemy, jaką egzystencjalną wartość dla człowieka religijnego ma to 
odkrycie – to objawienie – przestrzeni świętej; albowiem nic nie może się za-
cząć, nic nie może się wydarzyć bez poprzedzającego aktu orientacji; wszel-
ki akt orientacji zakłada jednak istnienie jakiegoś stałego punktu – to właśnie 
dlatego człowiek religijny ciągle stara się znaleźć „w centrum świata”. Aby móc 
żyć w świecie, trzeba go ustanowić – żaden świat nie powstanie zaś w „chaosie” 
homogeniczności i względności przestrzeni świeckiej. Odkrycie lub wyprojek-
towanie punktu stałego, „centrum”, jest podobne do stworzenia świata, później 
zaś na podstawie sugestywnych przykładów pokażemy, że rytualnemu aktowi 
poszukiwania orientacji i tworzenia przestrzeni świętej przysługuje znaczenie 
stwarzania świata.

Dla człowieka świeckiego natomiast przestrzeń jest homogeniczna i neu-
tralna; nie ma w niej żadnego zerwania pomiędzy jakościowo różnymi częścia-
mi. Przestrzeń geometryczną można dzielić i ograniczać w każdym kierunku, 
ale z  jej struktury nie wynika żadne zróżnicowanie jakościowe, przeto i żad-
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na orientacja. Pomyślmy tylko o definicji przestrzeni podanej przez klasyka 
geometrii. Oczywiście, musimy ostro rozgraniczać dwie sprawy: pojęcie ho-
mogenicznej i neutralnej przestrzeni geometrycznej i doznawanej przestrzeni 

„świeckiej”, która stanowi przeciwieństwo do również doznawanej przestrzeni 
świętej – jedynie owo pojęcie jest przedmiotem naszego zainteresowania. Po-
jęciem przestrzeni homogenicznej i  jego historią, która przecież już od sta-
rożytności stanowi część składową myślenia filozoficznego i naukowego, nie 
musimy się tu zajmować. Nas interesuje to, w  jaki sposób przestrzeń ta jest 
doznawana przez człowieka niereligijnego, który odrzuca sakralność świata 
i  akceptuje tylko „świecką” egzystencję, oczyszczoną z  wszelkich domieszek 
religijnych.

W tym miejscu pragnę jednak zaraz dodać, że doskonale świecka egzysten-
cja nie istnieje. Niezależnie od tego, do jakiego stopnia człowiek zdesakralizo-
wał świat, niezależnie od tego, jak stanowcza była jego decyzja zmierzająca do 
prowadzenia życia świeckiego, i tak nigdy się mu nie uda całkowicie odrzucić 
zachowania religijnego. W miarę posuwania się naszych wywodów będziemy to 
widzieli coraz bardziej wyraźnie, przekonamy się również, że nawet radykalnie 
zdesakralizowana egzystencja wykazuje jeszcze ślady religijnego wartościowa-
nia świata.

Zrazu jednak pragniemy pominąć ten aspekt problemu i ograniczyć się do 
porównania obu doświadczeń, jakie mamy tu na uwadze – doświadczenia do-
znawania przestrzeni świętej i doświadczenia doznawania przestrzeni świeckiej. 
Objawienie przestrzeni świętej daje człowiekowi „punkt stały”, tym samym 
zaś możliwość zorientowania się w chaotycznej homogeniczności, możliwość 

„ustanowienia świata” i rzeczywistego życia. Doświadczenie świeckie natomiast 
pozostaje przy homogeniczności i względności przestrzeni. Prawdziwa orien-
tacja nie jest tu możliwa, albowiem „punkt stały” nie został jednoznacznie on-
tologicznie ustanowiony; już to się pokazuje, już to znika, w  zależności od 
bieżących warunków. A więc tak naprawdę nie ma tu już żadnego „świata”, lecz 
tylko fragmenty rozbitego uniwersum, amorficzna masa złożona z nieskończe-
nie wielu mniej lub bardziej neutralnych „miejsc”, do których człowiek, gnany 
obowiązkami życia w społeczeństwie przemysłowym, to zbliża się, to się od 
nich oddala.

Ale i w obrębie tego świeckiego przeżycia przestrzeni wyróżniają się jeszcze 
wartości przypominające niehomogeniczność charakteryzującą religijne prze-
życie przestrzeni. A więc istnieją na przykład obszary jakościowo inne od pozo-
stałych: ojczyzna, pejzaż pierwszej miłości czy pewne miejsca w obcym mieście, 
jakie odwiedzaliśmy w latach młodości. Wszystkie te miejsca zachowują nawet 
dla człowieka całkowicie niereligijnego znaczenie specyficzne, „jedyne w swoim 
rodzaju”; są to „święte zakątki” jego prywatnego Uniwersum. To tak, jak gdyby 
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w tych zakątkach również człowiekowi niereligijnemu objawiała się rzeczywi-
stość innego rodzaju niż codzienna egzystencja.

Mamy tu do czynienia ze swego rodzaju „kryptoreligijnym zachowaniem” 
człowieka świeckiego.

M. Eliade, Sacrum i profanum, tłum. R. Reszke, Warszawa 1999, s. 16–18.

PyTania
1. Czym różnią się od siebie: świat człowieka niereligijnego i świat człowieka 

religijnego?
2. Gdzie człowiek niereligijny szuka „miejsc świętych”?
3. Czy możliwy jest świat bez jakiejkolwiek religii?

Opr. ks. Damian Wąsek

John hick

John Hick jest znanym przedstawicielem pluralistycznej teologii religii. Jego 
poglądy na pluralizm religijny opierają się w dużej mierze na koncepcji, łączącej 
w sobie osiągnięcia fenomenologii religii i anglosaskiej filozofii analitycznej.

TeksT

Studia nad ostatnimi istniejącymi społecznościami pierwot nymi pokazują, 
że ich poglądowi na życie pozagrobowe towa rzyszyła wiara w wielość duchów, 
które dla nich były równie realne jak świat fizyczny i które miały moc nagradza-
nia bądź szkodzenia. Góry, niebo, skały, lasy, strumienie, polany, drzewa i zwie-
rzęta z totemów były zamieszkiwane przez niewidzialne siły, którym należało 
oddawać cześć, zjednywać je ofiarami albo z nimi ostrożnie negocjować. Współ-
czesne ostre rozróżnienia na ludzi i  inne zwierzęta oraz na to, co naturalne 
i nadnaturalne, wtedy jeszcze się nie ukształtowały i wszechświat ożywiony po-
strzegano jako nieposiadającą szwów całość. Podstawową troską religijną była 
stabilność, pragnienie zachowania kruche go życia człowieka bez wstrząsów, aby 
być pewnym, że słońce wzejdzie, że pory roku będą po sobie następować, że 
wtedy, gdy trzeba, spadnie deszcz, że wojownicy będą silni, a kobiety płodne. 
Praktyki wyrażające tę troskę wspierały żywotną jedność plemienia albo ludu. 
Ci bowiem, których dzisiaj nazywamy jednostkami, widzieli w sobie, z różnych 
ważnych powodów, raczej część społecznego organizmu niż odrębne autono-
miczne osoby. Wartość i władza spoczywały w grupie jako całości, a nie w jej 
poszczególnych składnikach.


