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Summary: A set of experiences manifested and being aware of in the situation of conscious and

positive relation to Transcendency, God, Absolut, Divinity, Sacrum determines specific religious

feelings. As far as quality of these feelings in concerned we can subdivide them into two groups:

non-specific, and specifIc (jo, turst. love, curiosity, sadness, fear and protest). Religious feelings

reveal human relation to God, people, things and the world.

Wstep

Zjawisko uczuc religijnych mozna okreslic jako rzeczywistosc bardzo zlozona

i wieloaspektowa. Ich analiza, uwzgledniajaca przezycia i doznania emocjonalne

podmiotu zwiazane z pozytywnym odniesieniem do Transcendencji, zajmuje sie

m.in. psychologia religii. Opisujac przezycia, doznania i doswiadczenia podmiotu

w relacji do rzeczywistosci religijnej, nie podejmuje ona rozwazan na temat przed-

miotowej strony uczuc religijnych, która jest niedostepna bezposredniemu poznaniu.

Dla ukazania zakresu psychologicznej interpretacji uczuc religijnych wskaza-

nym bedzie przypomnienie okreslenia religijnosci, która rozumiemy jako osobiste

i pozytywne ustosunkowanie sie czlowieka do Boga (por. Chlewinski, 1991; Glaz,

1997). Tak pojeta religijnosc wyraza sie m.in. w przezywanych stanach emocjo-

nalnych i stanowi klucz do zrozumienia uczuc religijnych. Najogólniej mozna je

rozumiec jako zespól przezyc uswiadamianych i manifestowanych przez czlowieka

w relacji swiadomego i pozytywnego odniesienia do Boga, Absolutu, Sacrum. Ele-

mentem róznicujacym uczucia religijne od pozostalych, obok odniesienia do Trans-

cendencji, stanowi ich osadzenie w religijnosci, która wyraza sie poprzez: (1) swia-

domosc religijna, (2) uczucia religijne, (3) decyzje religijne, (4) wiez ze wspólnota
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osób wierzacych, (5) praktyki religijne, (6) moralnosc, (7) doswiadczenia religijne,

(8) formy wyznania wiary (Walesa, 1998). Wymienione komponenty (parametry)

sa ze soba powiazane przez odniesienie do nadprzyrodzonosci, a uczucia religijne

wiaza sie i przejawiaja sie najbardziej w dziedzinie doswiadczenia religijnego, ale

równiez jako aspekty ekspresywne w dziedzinie praktyk religijnych, wiezi z ucze-

stnikami danej wspólnoty religijnej, w dziedzinie decyzji religijnych, moralno�ci

religijnej, a nawet w dziedzinie swiadomosci religijnej, co stanowi blizszy kontekst

wystepowania i funkcjonowania uczuc religijnych.

Kazdy z wyodrebnionych parametrów religijnosci ujmuje trzy aspekty psychiki

czy aktywnosci czlowieka, a wiec: poznanie, ustosunkowanie i dzialanie. Uczucia

religijne przez poznanie ulegaja w znacznej mierze modyfikacji. Obok poznania,

wrazliwosc religijna wydaje sie stanowic warunek sine qua non zaistnienia uczuc

religijnych (Watts, Williams, 1996). Uczucia religijne przejawiaja sie równiez w

ustosunkowaniu do Boga oraz w dzialaniu zmierzajacym do nawiazania relacji z

Nim.

Problematyka uczuc religijnych wydaje sie w psychologii bardzo trudna i za-

wila, co wynika m.in. z faktu, ze literatura dotyczaca uczuc religijnych jest nie-

jednolita i niewielka (Tichener b.r. w.; Borowski, 1920; Fanciulli, 1931; Pastuszka,

1957; W oroniecki, 1986; Dupre, 1991; Tatala, 1996; 1997 ; Walesa, 1998).

Artykul stanowi psychologiczna analize uczuc religijnych, która obejmuje:

(I) okreslenie i strukture, (2) klasyfikacje oraz (3) funkcje, jakie one pelnia dla

zycia czlowieka.

1. Okreslenie i struktura uczuc religijnych

Wydaje sie, ze w uczuciach religijnych mozna mówic w sensie szerokim

i waskim. Temu drugiemu rozumieniu bedzie poswiecony niniejszy szkic, stanowiac

jedynie próbe zarysowania mapy poznawczej problematyki uczuc religijnych.

W przypadku podejscia pierwszego zwraca sie uwage na to, ze uczucia religijne

sa wlasciwe kazdemu czlowiekowi, zakladajac, iz kazdy czlowiek jest w szerokim

sensie religijny, czyli posiada jakies odniesienie do wartosci transcendentnych i w

zwiazku z tym potencjalnie moze przezywac uczucia religijne (por. Chlewinski,

1991). Zdaniem J. Pastuszki (1957) uczucia religijne sa wlasciwe kazdemu czlo-

wiekowi, choc niekiedy mozna ich nie zauwazyc ze wzgledu na niewielkie ich
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natezenie albo przez to, ze zwracaja sie ku falszywemu przedmiotowi lub staja sie

wylacznie refleksami przezyc poznawczych. Borowski (1920), Dupre (1991) zwra-

caja uwage na przedmiot odniesienia uczuc religijnych, którym jest Bóg.

Mozna przyjac okreslenie uczuc religijnych jako czasowo-sekwencyjnych, dy-

namicznych i kompleksowych kompozycji wielu wspóldzialajacych komponentów

ludzkiego zachowania.

Uczucia religijne posiadaja:

l) jakosci pozytywne lub negatywne (tzn. jakosci o charakterze przyjemnosci lub

przykrosci) i okreslona intensywnosc, która poprzedza oszacowanie wartosciu-

jace (cognitive evaluation);

2) powstaja w swiadomej i pozytywnej relacji czlowieka do Boga (relacja ta jest

swoistym siedliskiem uczuc religijnych);

3) pobudzaja przezywajacy je podmiot do zachowan o charakterze religijnym (cho-

dzi tu o zachowania uwewnetrznione lub uzewnetrznione).

Zjawisko zwane uczuciem religijnym charakteryzuje:

l) przyjemnosciowy charakter tych przezyc, od wartosci skrajnie dodatniej az do

ujemnej, w sensie tylko ku (ukazujace okreslona wartosc a nie od w obrebie

szeroko pojetej relacji z Bogiem);

2) intensywnosc lub nasilenie oraz tresc, czesto poprzedzone przez oszacowanie

przezywanej relacji religijnej;

3) zakotwiczenie we wspomnianej relacji czlowieka do Boga wzbudza gotowosc

do zachowan religijnych.

Oszacowanie wartosciujace jako szczególnie istotny skladnik uczuc religijnych

obejmuje takie procesy poznawcze, jak: osad, intencje i cele jako komponenty

wywolujace i strukturyzujace uczucia w okreslone wzorce czy uklady. Gdy np.

glebokie oszacowanie swojej zyciowej sytuacji religijnej wypada pozytywnie, wów-

czas towarzyszace jej uczucie charakteryzowane jest przez szczescie, milosc, radosc,

pokój czy uniesienie.

Zrelacjonowane do uczuc religijnych oszacowanie róznych zdarzen uwzglednia

równiez ich zsynchronizowanie. Ze zdarzeniami zsynchronizowanymi, a wiec wy-

stepujacymi w swoim wlasciwym czasie, lacza sie przezycia pozytywne, np. saty-

sfakcji czy pokoju. Ze zdarzeniami zas wystepujacymi wyraznie poza swoim czasem

lacza sie uczucia negatywne, np. niepokoju czy zalu. Równiez stopien realnosci

danych zdarzen modyfikuje charakter i przebieg zwiazanych z nimi uczuc religij-
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nych. Tak wiec dane uczucie, np. smutku, przezywane w konkretnej sytuacji, na-

kierowanej na dazenie do rzeczywistego celu jest zupelnie inne od uczucia smutku,

przezywanego w sytuacji kreowanej, np. w filmie, dramacie, opowiesci literackiej.

Mozna by tu mówic o systemie telicznym (czyli o konkretnej sytuacji nakierowanej

na cel rzeczywisty) i paratelicznym (czyli o sytuacji fikcji np. literackiej) danych

uczuc religijnych.

Uczucia religijne jako swoiste potencjalnosci czlowieka i podstawa jego go-

towosci do okreslonych dzialan oraz przebiegów rozwojowych, wymagaja równiez

zwrócenia szczególnej uwagi na ich nasilenie czy intensywnosc.

Intensywnosc wzbudzonego przez okreslone zdarzenia uczucia religijnego ko-

reluje pozytywnie z glebokoscia przeswiadczenia co do tego, ze sa to zdarzenia

rzeczywiste. Ich nasilenie warunkuje, czy dane uczucie pojawia sie jako doznanie,

stan lub inne przezycie o charakterze uczuciowym. Uczucia te sa tym bardziej

intensywne, im bardziej okazuja sie intencjonalnie wytrwale czy nawet uporczywe,

im dluzej trwaja i staja sie wyrazniej ustrukturyzowane. Chodzi tu o ten rodzaj

nasilenia, który jest relewantny religijnie, a wiec osobowo istotny w ksztaltowaniu

zachowan, a nie o nasilenie okreslonej reakcji, jak np. silne doznanie glosnosci

danego dzwieku czy wielka ekspresyjnosc placzu. Nasilenie uczuc religijnych wy-

raza sie glównie modyfikowaniem planów zyciowych czlowieka, realizacja jego

zyciowo donioslych decyzji, wzbudzaniem jego nowych zainteresowan itp. Naj-
wazniejsza role spelniaja tu nie czynniki bodzcowe czy energetyzujace, ale scisle
zwiazane z wartoscia czy zyciowa idea wiodaca. Do istotnych nalezy tu równiez

system behawioralnego powstrzymywania niepozadanych dzialan i mysli. W ten

sposób uczucia religijne przyczyniaja sie do uformowania zasobów ludzkiego na-
pedu zyciowego w kierunku Sacrum (por. Woroniecki, 1986; Manstead, 1991; Frij-
da, 1992; Watss, 1993; Walesa, 1998).

Przedmiotem dalszych rozwazan bedzie próba klasyfikacji uczuc religijnych.

2. Klasyfikacja uczuc religijnych

Klasyfikacja uczuc religijnych, ze wzgledu na bogactwo przejawów, nastrecza
znaczne trudnosci. W przypadku uczuc religijnych wystepuje z jednej strony od-

niesienie do zewnetrznej, w stosunku do czlowieka rzeczywistosci nadprzyrodzonej,

z drugiej ma miejsce istotne jej powiazanie z wlasciwosciami poszczególnego czlo-
wieka. Dzieki temu kazdorazowe odniesienie do nadprzyrodzonosci bedzie rózne
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i jednoczesnie charakterystyczne dla danej jednostki. Stad szuka sie odpowiedniego

kryterium podzialu uczuc. co daloby mozliwosc sporzadzenia listy podstawowych

stanów uczuciowych, a przez to umozliwiloby dotarcie do cennych dla poznania

czlowieka informacji o jego zyciu uczuciowym i religijnym.

Pomimo. ze na terenie psychologii wyodrebniono uczucia podstawowe, do

których mozna by sprowadzic cale bogactwo zycia uczuciowego czlowieka, to

jednak zadanie to czesciowo sie tylko udalo. Ich lista wciaz jest przedmiotem dys-

kusji badaczy (Ekman. 1984; Plutchik, 1984; Shaver i in., 1987; Goleman, 1997).

Ponadto swiat ludzkich uczuc jest bardzo bogaty i zróznicowany, wykazuje wielka

liczbe indywidualnych odcieni i zabarwien. Istnieja rózne mozliwosci mieszania

sie uczuc. takze ich wzajemne nakladanie sie na siebie, przenikanie jednego poprzez

drugie. wspieranie sie czy nawet antagonizm. Taki stan spowodowal, ze w literaturze

psychologicznej spotykamy wiele klasyfikacji uczuc.

Na tle istniejacych podzialów uczuc, inspiracje moze stanowic koncepcja prze-

zyc typufasdnans i tremens jako dwóch podstawowych skladników aktu religijnego

dokonana przez Rudolfa Otto (1993).

Mozna przyjac, ze kazde zachowanie religijne przenikaja uczucia przyjemne

typu fascynacji, radosci i szczescia, a jednoczesnie uczucia nieprzyjemne o cechach

zgrozy, udreki i zalu oraz uczucia pod wzgledem przyjemnosci ambiwalentne o

charakterze naboznego szacunku z komponentami blogostanu i trwogi. Specyfika

uczuc religijnych jest to, ze radosc czy szczescie wystepuja z domieszka trwoznego

drzenia, a religijna zgroza. udreka czy zal wylaniaja sie w jakiejs mierze czy aspekcie

z zafascynowania Bogiem i sprawami nadprzyrodzonymi.

Wskazanie i uporzadkowanie uczuc religijnych byloby trudne bez pewnego

modelu uczuc, w którym wyodrebnione kategorie uczuc religijnych znajduja swoje

uzasadnienie.

Uczucia religijne opracowywano w oparciu o inspiracje K.W. Fischer,

P.R. Shaver i P. Camochan (1990), wyrózniajac trzy poziomy tych uczuc: podsta-

wowy, nadrzedny i podporzadkowany. Dzieki takiemu ujmowaniu istnieje mozli-

wosc analizowania uczuc religijnych na róznych poziomach, co przyczynia sie do

lepszego zrozumienia ich specyfiki.
Glówna formalna cecha poziomu podstawowego bylaby ich oddzielnosc i uni-

kainosc. Wsród nich mozna wymienic takie uczucia religijne, jak: radosc, zaufanie,

milosc, ciekawosc, smutek, strach i bunt.



49

Wyróznienie podstawowych uczuc religijnych, to tylko najprostsze podstawo-

we przejawy uczuciowosci czlowieka. Z ich róznego polaczenia formuja sie uczucia

bardziej zlozone. Z pragnienia zabarwionego smutkiem rodzi sie tesknota, odwaga

czesto miesza sie z lekiem, a radosc bywa zabarwiona uczuciem smutku.

Na poziomie nadrzednym wyróznia sie kategorie uczuc pozytywnych (przy-

jemnych) i negatywnych (przykrych), niesprowadzalnych jednak do uczuc

typu do i od Sacrum. Religijne uczucia przyjemne uwarunkowane sa zdarzeniami,

które ulatwiaja osiaganie celu, jakim jest jak najscislejsza wiez z Bogiem. Zródlem

uczuc przykrych sa zdarzenia, które zaklócaja proces osiagania tego celu. Na wy-

stapienie uczuc przyjemnych lub przykrych wplywa tez oszacowanie wzglednej

osiagalnosci celu w danej sytuacji zyciowej, jest to okreslenie mozliwosci swoistego

radzenia sobie w tej sytuacji. Gdy np., wedlug danego oszacowania, zdarzenie

przeszkadzajace w osiaganiu celu juz zaistnialo i zostalo mocno usadowione w

zyciowej sytuacji jednostki (a wiec i w jej psychice), ze nie moze byc usuniete

ani odwrócone (co stanowi, obiektywnie biorac, niemozliwosc jedynie wzgledna),

to jednostka ta przezywa uczucie negatywne o charakterze smutku. Gdy zas zda-

rzenie to zostalo ocenione jako niebezpiecznie nadchodzace i zagrazajace, a kontrola

nad nim wydaje sie niepewna lub nawet utracona, to pojawia sie uczucie strachu.

Uczucia pozytywne odzwierciedlaja to, ze budzace je zjawiska czy przedmioty

maja znaczenie korzystne dla przezywajacego je podmiotu. Intensywnosc zas uczuc

wskazywalaby na wielkosc czy specyficzna jakosc tej korzystnosci. Jezeli jest to

korzystnosc wynikajaca z pozytywnej relacji czlowieka do Boga, to uczucie ma

charakter religijny.

Uczucia zas negatywne okreslaja to, ze przedmioty czy zjawiska moga byc

szkodliwe i maja znaczenie negatywne. Moze to byc negatywnosc religijna, jak w

przypadku poczucia winy.

Zbiór podporzadkowanych kategorii uczuc religijnych jest zasadniczo otwarty.

Obejmuje bardziej zlozone i wytworzone spolecznie uczucia odnoszace sie do kon-
kretnych sytuacji religijnych oraz uwarunkowan zyciowych, dookreslonych przez

poziom rozwoju przezywajacych je osób. Kategorie te moga byc wzgledem siebie
hierarchicznie podporzadkowane lub nadrzedne, a wiec wystepujace na róznych

poziomach ogólnosci.

Zaliczenie konkretnego przezycia do okreslonego rodzaju uczuc religijnych

wymaga analizy kontekstu i sytuacji zyciowej danej jednostki.
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Wydaje sie, ze uczucia na temat doznan religijnych wystepuja czesciej wlasnie

na poziomach podporzadkowanych. Poczatkowy np. przebieg procesu oszacowania

okreslonej sytuacji moze wywolac uczucie wrogosci, które miesci sie w obrebie

kategorii podporzadkowanej wzgledem podstawowej kategorii gniewu. Jednostka

percypuje te wylaniajaca sie wrogosc i poddaje sie oszacowaniu w relacji do swego

celu religijnego. To drugie oszacowanie wywoluje uczucie zmartwienia z powodu

szkodliwych konsekwencji zywionej wrogosci. Miesci sie ono w kategorii podpo-

rzadkowanej wzgledem podstawowej kategorii strachu. Uczucie zmartwienia obej-

muje nieprzyjazne tendencje dzialaniowe i wygasza uczucie wrogosci. Wszelkie

bowiem procesy uczucia strachu, a wiec tendencje unikania, uciekania, unierucha-

miania czy zamrozenia podtrzymuja procesy uczucia gniewu. Wszelki wiec strach

przed gniewem albo konflikt pomiedzy strachem i gniewem hamuje gniewne ten-

dencje dzialaniowe, a w konsekwencji wygasza i samo uczucie gniewu. Tak wiec

dane oszacowanie wartosciujace wywoluje okreslone uczucie, a to z kolei wspól-

ksztaltuje specyficzna tendencje dzialani owa, która pociaga za soba szeroki zakres

zachowan zorganizowanych wedlug charakterystycznego dla tego uczucia wzorca.

Dla uczuc religijnych charakterystyczne sa nie tylko specyficzne polaczenia

i ogniwa, lecz takze emocjonalne rozszczepienia. W kazdym bowiem uczuciu re-

ligijnym przeplataja sie w sposób mniej lub bardziej skomplikowany i w odpo-

wiedniej proporcji ulozone elementy pozytywne i negatywne, czy komponenty fa-

scynacji i bojazliwego drzenia, cechy aktywnego i pasywnego nastawienia podmiotu

oraz rózne, niekiedy nawet tresciowo przeciwstawne, procesy poznawcze i tendencje

dzialaniowe.

Uogólnionym i wyidealizowanym wyrazem tych rozszczepieniowych przeja-

wów uczuc religijnych sa przedstawione kategorie podstawowe, nadrzedne i pod-

porzadkowane.

2.1. Identyfikacja uczuc religijnych

Sledzac slownictwo religijne, a zwlaszcza teksty biblijne, liturgiczne, modlitwy

Kosciola, pisma mistyków oraz rózne prace na temat religii i religijnosci, mozna

zaproponowac najbardziej podstawowe, a zarazem powszechne uczucia religijne

oraz ich nazwy. Wsród nich mozna wymienic takie uczucia, jak: radosc, szczescie,
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milosc, uwielbienie - jako przezycie wielkosci Boga w Jego swietosci, prawdzie,

dobru i pieknie; ufnosc, nadzieja, litosc i milosierdzie, wdziecznosc, duma - prze-

zycie godnosci; gniew, zal, rózne odcienie szacunku, rózne kategorie religijnych

uczuc moralnych - przezycie dobra, duchowych zwyciestw lub zaniedban w tym

wzgledzie, jak np. uczucie satysfakcji w przypadku zgodnosci zachowania aktual-

nego z powinnosciowym lub poczucie winy w przypadku ich niezgodnosci; rózne

rodzaje religijnych uczuc estetycznych i inne.

Slownik uczuc religijnych nie ma wyraznie usystematyzowanej organizacji.

Wyróznianie poszczególnych kategorii uczuc odbywa sie na zasadzie sposobu prze-

zywania lub doswiadczania okreslonych tresci religijnych, wartosciujacego osza-

cowania, okreslenia ich fundamentalnosci w relacji do celu ostatecznego itp. Ujac

zreszta cos tak bardzo konkretnego jak uczucie przez cos tak bardzo usymboli-

zowanego jak jezyk potoczny czy naukowy, wydaje sie czyms prawie nieosiagal-

nym. Dlatego tez w dziedzinie uczuc religijnych odczuwa sie wielka nieporadnosc

jezykowa i brak adekwatnych nazw. W. James (1958) dochodzi do wniosku, iz

trudno ustalic istnienie prostego, oderwanego wzruszenia religijnego, jako jakiegos

zasadniczego, wyrózniajacego sie przezycia spotykanego we wszystkich bez wyjatku

doswiadczeniach religijnych. Stwierdza, ze istnieje obawa religijna, milosc religijna,

radosc religijna, religijny szacunek, jednak milosc religijna, jego zdaniem, jest

tylko naturalna emocja milosci czlowieka skierowana na religijny obiekt, religijna

obawa jest tylko zwykla obawa, podobnie jest z innymi uczuciami, które moga

wystapic w zyciu osób religijnych.

Uczucia religijne nie wystepuja w odosobnieniu, ale wzajemnie sie zespalaja

tworzac grupy, rodziny lub kombinacje uczuc. Uczucie np. religijnego zafascyno-

wania moze oznaczac rózne kompozycje przezyciowe czy wrecz rodzajowo rózne

uczucia. Kryterium odmiennosci moze pochodzic z genezy tego przezycia i moze

byc wywolane przezyciem odniesionego do Boga piekna (aspekt estetyczny) czy

ogromnej wartosci danego zjawiska (aspekt agatoniczny), albo tez zdumiewajacej

prawdy danej rzeczy (aspekt gnostyczny).

Pomimo krzyzowania sie zakresów omawianych uczuc, dla wiekszej jasnosci

dokonuje sie ich rozróznienia, wyodrebniajac poszczególne uczucia religijne.

Zazwyczaj kontekstualne czynniki aktu religijnego czy kultu maja decydujacy

wplyw na jakosc uczucia religijnego oraz na jego nasilenie, ekspresje czy sposób

zakomunikowania o jego przezywaniu. Przekaz ten moze byc intencjonalny lub



52

nieintencjonalny , dokonany w sposób werbalny lub pozawerbalny. Do wyodreb-

nienia zas czynników pozwalajacych okreslic rodzaj danego uczucia religijnego,

moga byc równiez przydatne inne dziedziny religijnosci, a zwlaszcza ten parametr,

który w danej sytuacji jest najbardziej wyrazisty. Moze to byc okreslona praktyka

religijna, rodzaj przezywanego doswiadczenia, charakter danej decyzji religijnej.

Takze to wszystko, co pozwala dana sytuacje religijna oszacowac w aspekcie np.

jej okreslonej wartosci, stanowi kryterium jakosci lub przynajmniej intensywnosci

danego uczucia religijnego. Wydaje sie jednak, ze glównie czynniki poznawcze

ksztaltuja bogactwo i róznorodnosc przezyc religijnych (por. O'Connor, 1996).

Warto wspomniec o tym, iz z jednej strony uczucia religijne sa za kazdym

razem inne, czyli jedyne i niepowtarzalne, a wiec nadaja znamie nowosci calemu

przezyciu religijnemu. Z drugiej zas warto zauwazyc, ze wsród róznorodnych uczuc

religijnych pojawiaja sie podobne pod wzgledem uczuciowej tresci, poniekad te

same, dzieki czemu przezycia te mozemy kategoryzowac i ujmowac w rózne klasy

uczuc. Pomimo tego podobienstwa pozostaje w nich cos nowego i swiezego, co

mozna porównac do rzeki, której koryto jest niezmienne, natomiast plynaca w nim

woda jest ciagle nowa.

3. Funkcje uczuc religijnych

Kazdej strukturze odpowiada okreslona funkcja. Wspomniana juz prezentacja

struktury religijnosci, implikuje okreslone funkcje uczuc religijnych (Walesa, 1998).

Wsród nich warto zwrócic uwage na: (1) funkcje poznawcze uczuc religijnych

(np. wnikanie uczuc religijnych do swiadomosci religijnej, pelnienie przez uczucie

religijne okreslonej roli swiadomosci), (2) ich wplyw dla zycia jednostki (decyzje

religijne, praktyki jednostkowe, moralnosc, doswiadczenia religijne) oraz (3) spo-

leczenstwa (wiez ze wspólnota osób wierzacych, formy wyznania wiary, praktyki

spoleczne).

3.1. Funkcje poznawcze uczuc religijnych

Uczucia religijne wchodza w interakcje z procesami poznawczymi obejmujac

m.in. sady i przekonania wyrazajace ustosunkowanie do przedmiotu religijnego,

co m.in. wplywa na uksztaltowanie przez jednostke obrazu Boga, swiata i siebie.
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Ufonnowanie obrazu Boga jako Stwórcy, Sedziego lub Ojca, posiada znaczace

konsekwencje dla doznawania róznych rodzajów uczuc religijnych.

Kognitywna funkcja tych uczuc sprowadza sie równiez do tego, ze sa one

odzewem na dostrzezone, doswiadczone przez jednostke wartosci religijne. W ten

sposób uczucia religijne uzyskuja status wartosci - okreslonego dobra dla jednostki

i nabieraja wlasciwosci motywacyjnych, zdolnych uaktywnic zycie religijne czlo-

wieka oraz inicjowac ukierunkowana jego dzialalnosc. Kierunek sily motywacyjnej

jest uzalezniony od znaku wartosci. W przypadku uczuc religijnych mamy do czy-

nienia z wartosciami dodatnimi, które zostaja odczytane przez jednostke jako gra-

tyfikujace jej oczekiwania. Zdarza sie, ze uczucia nie tylko zewnetrznie ingeruja

w procesy poznawcze, zwlaszcza w percepcje i myslenie, ale jakby konstytuuja je

od wnetrza (por. Prezyna, 1988).

Uczucia religijne odgrywaja istotna role w róznych fonnach intelektualnej

aktywnosci, szczególnie w jej odmianach intuicyjnych. I tak np. w mysleniu in-

tuicyjnym ulatwiaja wyciaganie okreslonych wniosków i przyczyniaja sie do roz-

wiazywania problemów, zwlaszcza egzystencjalnych oraz sprzyjaja tendencji skra-

cania przebiegów rozumowania. Wyzwalaja specjalny typ aktywnosci, która ma

na celu realizacje wiezi z Bogiem, stad warto je chronic przed izolacja w

plaszczyznie poznawczej (religia a wiedza), w plaszczyznie potrzeb egzystencjal-

nych oraz doswiadczen jednostki.

Myslenie uczuciowe jest zjawiskiem malo poznanym, a nawet tajemniczym.

Wydaje sie, ze w sferze religijnej odgrywa ono role bardzo wazna i trudna do

przecenienia. Uczuciowe np. zaangazowanie religijne sprzyja: dookresleniu zna-

czacych wydarzen i lepszemu ich zrozumieniu, uksztaltowaniu kryteriów warto-

sciowania oraz fonnulowaniu wrazliwosci dotyczacej ich ujmowania. Niekiedy mó-

wi sie o tzw. poznaniu albo rozumieniu czy nawet mysleniu uczuciowym, poniewaz

w tresci uczuc odbija sie u czlowieka znaczenie tego, co powoduje ich powstanie.

O osobach np. szczególnie na cos wrazliwych mówimy, ze one dostrzegaja to

sercem i ze potrafia subtelnie do konca przemyslec dana sprawe, przejawiajac nad-

zwyczajna wytrwalosc w zajmowaniu sie danym problemem.

Uczucia religijne wykazuja swoista zdolnosc jakby wciagania swiadomosci.

Nie tylko wiec uswiadamiamy sobie nasze uczucia, ale takze przezycie nabiera od

niej szczegolnej wyrazistosci, co nie pozostaje bez znaczenia gdy chodzi o aspekt

poznawczy tych przezyc.
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3.2. Funkcje uczuc religijnych dla duchowej aktywnosci czlowieka

W przezyciu religijnym czlowiek nic nie traci ze swojej tozsamosci czy indy-

widualnosci, ale najpelniej ja odnajduje i ugruntowuje. Uczucia religijne przejawiaja

sie u czlowieka w aktywnosci religijnej, organizuja i ukierunkowuja jego zacho-

wanie. Dzieki uczuciom dzialania zwiazane z zyciem religijnym sa silniej moty-

wowane, a czlowiek który jest ich podmiotem, latwiej moze osiagnac wiez z Bogiem.

W praktykach religijnych rodzi sie osobliwe wzruszenie, nastepuje odniesienie tego

uczucia do przedmiotów kultu, slów modlitwy czy slyszanych dzwieków muzyki

koscielnej.

Cecha charakterystyczna uczuc religijnych jest powiazanie ich z hierarchia

wartosci. Wtedy zas, gdy rózne dazenia pozostaja w konflikcie, moze interweniowac

wola poprzez decyzje rozstrzygajaca, zapewniajac przewage dazeniom, które na-

bieraja odpowiednich znaczen i ulatwiaja wzbudzenie okreslonych uczuc religijnych.

Czlowiek podejmuje wtedy dzialania motywowane religijne, co wyraza sie m.in.

poprzez modlitwe indywidualna oraz inne formy kultu przenikane uczuciami reli-
.. .

glJnyml.

U niektórych jednostek uczucia religijne moga byc tak silne, ze moga dopro-

wadzic do zupelnej i radykalnej zmiany calego porzadku ich zycia, co wynika z

przyjecia wlasnego systemu moralnego i znalezienia dla niego uzasadnienia.

U czlowieka religijnego nawet mysl o Bogu nie jest natury czysto intelektu-

alnej, lecz jest zwiazana z jednoczesnymi procesami emocjonalno-motywacyjnymi

pelniacymi funkcje centralne w ludzkim ja. Uczucia religijne sa na ogól ustosun-

kowaniem sie do zdarzen doswiadczonych, wyobrazonych i przemyslanych. Prze-

zywane w sytuacji religijnej, przenikajac do naj glebszych duchowych poruszen

czlowieka, stanowia centralne wydarzenie w jego zyciu. Uczucia religijne pelnia

funkcje motywacyjna: inicjuja, wzmacniaja i modyfikuja ludzka aktywnosc (por.

Prezyna, 1988).

3.3. Funkcje spoleczne uczuc religijnych

Mówiac o roli uczuc religijnych wskazano dotychczas na ich funkcje poznaw-

cze i majace zwiazek z duchowa aktywnoscia jednostki. Dla pelnego obrazu warto

dodac jeszcze jeden element, istotny przy omawianiu funkcji uczuc religijnych
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Chodzi mianowicie o tzw. spoleczny wymiar tych uczuc. Funkcje uczuc religijnych

nie ograniczaja sie do indywidualnych przezyc czlowieka, choc tam najbardziej sa

widoczne. Uczuciowa wrazliwosc jest niezbedna równiez w zyciu spolecznym, ro-

zumianym jako wspólnota osób. Jednostka w procesie swego rozwoju podlega od-

dzialywaniom spoleczno-kulturowym. Wplyw ten moze sie przejawiac m.in. w po-

staci przejmowania ze srodowiska elementów kultury, ukladu wartosci, które na

drodze interioryzacji uaktywniaja rozwój solidarnosci z ludzmi, ulatwiajac przezy-

wanie uczuc religijnych w kontekscie spolecznym. Koncentracja zycia psychicznego

przenosi sie z wlasnego ja bardziej na otoczenie, na aktywnosc zewnetrzna, zawo-

dowa, co wplywa na zainteresowania jednostki, gdzie problemy egzystencjalne staja

sie centralnymi w zyciu czlowieka. Przezywana wiez z Bogiem inspiruje do twór-

czych dzialan spolecznych, rozwoju i doskonalenia sie, co znajduje wyraz w two-

rzeniu wartosci ogólnospolecznych. Czlowiek moze równiez swoje relacje do Boga

rozwinac przy pomocy innych osób. Uczy sie bycia - ku - Bogu, jak tez uczy sie

bycia - ku - drugiemu czlowiekowi. Spoleczenstwo wypracowuje okreslone metody

i wzory zachowan religijnych, organizuje wspólna modlitwe, ofiare, formy kultu,

opanowuje zasady moralnosci implikowanej przez aktywnosc religijna.
Uczucia religijne stanowia powazna sile w zyciu poszczególnych spolecznosci.

Posiadaja niezwykla moc nadajac zyciu oraz aktywnosci ludzkiej odpowiednie ukie-

runkowanie. Niekiedy powodowaly, ze pod ich wplywem ludzie decydowali sie

na dobrowolnie znoszone cierpienia, czyniac ofiare nawet z wlasnego zycia. Prze-

zyciami tymi zyly nie tylko jednostki, ale i cale pokolenia, które przepojone silnym

uczuciem religijnym przeobrazaly losy swiata, nadajac w ten sposób niekiedy calym

epokom inny wymiar (por. Fanciulli, 1931).

Uwagi koncowe

Przedstawione analizy nie wyczerpuja bogactwa tej rzeczywistosci, jaka sta-

nowia uczucia religijne. Dostarczaja jedynie pewnych informacji o tym, czym one

sa, jakie sa ich rodzaje oraz jakie funkcje pelnia w zyciu religijnym i w osobistej
aktywnosci czlowieka. Uczucia religijne stanowiac bogata i bardzo zróznicowana
dziedzine wewnetrznych przezyc, zabarwiaja zycie psychiczne czlowieka, towa-

rzysza jego myslom, wspólwyznaczaja sfery zainteresowan, ujawniaja odniesienie
wobec ludzi, rzeczy i swiata.
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Ujecie psychologicznej problematyki uczuc religijnych sprawia. ze problem

jest podwójnie trudny. Jezeli zalozymy. ze uczucia sa swiadomymi, lecz wylacznie

wewnetrznymi przezyciami, to musimy zaakceptowac ich wzgledna nieopisywal-

nosc. O uczuciach religijnych dowiadujemy sie m.in. z odczuc czlowieka. który je

przezywa i o nich informuje. Pelniejsze przekazanie informacji o uczuciach reli-

gijnych wymaga odpowiedniego poziomu myslenia i rozumienia, wlaczajac umie-

jetnosc myslenia metaforycznego, rozumienia symboli oraz odpowiedni poziom

umiejetnosci werbalnych. Czlowiek religijny posluguje sie czesto jezykiem symboli.

analogii i metafory. Slowo i obraz sa srodkami wyrazu bardzo mocno ze soba

powiazanymi i wzajemnie sie wyjasniaja (por. Kloczkowski. 1995; O'Conor, 1996).

Dzialanie uczuc religijnych niekiedy porównujemy ze zjawiskami otaczajacego

nas swiata. np. dany smutek przygniata, duma rozpiera. radosc podnosi. szczescie

bywa ulotne. wina ciazy jak glaz. Niektórych uczuc nie potrafimy w ogóle nazwac.

mowiac np. nie umiem wypowiedziec tego, co czuje. Uczuciowe bowiem przezy-

wanie moze odbywac sie bez jezyka, zwlaszcza przezywanie nadzwyczaj inten-

sywne, co widac na przykladzie uczucia religijnego szczescia, gdzie jednostka wy-

krzykuje lub podskakuje z radosci. Stad pelniejsze uzyskanie informacji o uczuciach

religijnych jest mozliwe m.in. poprzez badanie przezyc religijnych podmiotu. co

pociaga za soba umiejetnosc mówienia o dotychczasowych przezyciach i religijnych

doswiadczeniach.

Brakuje nam prac omawiajacych problematyke uczuc religijnych, co jest mo-

tywem sklaniajacym do zajecia sie tym zagadnieniem.
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