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Mózg i wiara. 
Tekst, który nie ja 
powinienem napisaç
Zbigniew Miko∏ejko
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„˚adne inne podejÊcie
psychologii religii nie obiecuje
tak rewolucyjnej przysz∏oÊci, jak
biologiczne”.

David M. Wulff

1. 
Przyznaç musz´, przyznaç od razu, ˝e napi´cie
mi´dzy naukà wspó∏czesnà (w sensie przywo-
∏ywanym przez angielskie poj´cie science)
a religià ma∏o mnie wzrusza. I nie wywo∏uje ani
czu∏ego dygotu nerwów, ani „bojaêni i dr˝e-
nia”. A tym bardziej nie popycha do ideolo-
gicznych zapasów, w których opowiedzieç si´
musia∏bym po tej albo po innej stronie – o ile
oczywiÊcie takie strony istniejà, nie zaÊ tylko
„markujà” swà fundamentalnà przeciwstaw-
noÊç. O ile oczywiÊcie jakikolwiek manichej-
ski dualizm jest jeszcze w naszych czasach na-
prawd´ do pomyÊlenia. O ile oczywiÊcie nie
poruszà mnie w tekstach powo∏ujàcych si´
w∏aÊnie na science „nowych ateistów” albo
ich przeciwników – tak˝e powo∏ujàcych si´
na science – jakieÊ bezczelnie podsuwane
nam aporie i oksymorony. I nie wywo∏a we
mnie absmaku nowe wino serwowane przez
„obie strony” w starych buk∏akach – na przy-
k∏ad spieranie si´ o istnienie albo Boga w ka-
tegoriach ontologicznych, w kategoriach
„bytu” i „niebytu”. 

Tym bardziej ˝e po obwieszczeniu – najpierw
przez Nietzschego, a nast´pnie przez Heideg-
gera – kresu metafizyki, jak równie˝ w rezulta-
cie sekularyzacji Zachodu, rzàdzi naszym my-
Êleniem co najwy˝ej, jak jà nazywa Gianni
Vattimo, metafisica debole, metafizyka „s∏a-
ba”, czy te˝ „wàt∏a”1. Co oznacza te˝, w konse-
kwencji, ˝e osnowowym wàtkiem naszego

czasu, jego barwà czy tonem, nie jest – przy-
najmniej dla mnie – kontradykcja wiary i nie-
wiary, lecz paradoksalne ich sprz´˝enie. Takie,
które sprawia, ˝e u gruntu obecnego doÊwiad-
czenia religijnego le˝y i wspomniana tu seku-
laryzacja, i wspomniany tutaj kres metafizyki.
Mówi´ tu stanowczo o doÊwiadczeniu religij-
nym, poniewa˝ – wbrew  oÊwieceniowym i po-
zytywistycznym ideom – religia nie sta∏a si´
bynajmniej zbiorem doznaƒ „rezydualnych”,
zbiorem „prze˝ytków”, skazanych na stopnio-
wy zanik w miar´ rozwoju „˝ycia nowoczesne-
go”, czyli techno-scjentystycznej racjonaliza-
cji oraz demokracji politycznej2. I doznaje,
w przedziwnych cz´sto i niepokojàcych ekspre-
sjach, takich jak chocia˝by „religie zemsty Bo-
ga”3, swoistego Revivalu. A „nasza, przesycona
dzia∏aniami uwodzàcymi i rozczarowujàcymi,
katodowa cywilizacja – stwierdza niewierzàca
przecie˝ psychoanalityczka Julia Kristeva –
okazuje si´ sprzyjaç wierze. I dlatego faworyzu-
je powrót lub odrodzenie si´ religii”4.
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1 Zob. m.in. Vattimo G., Espérer croire, 
przek∏. Rolland J., Paris 1998, passim.

2 Ibidem, s. 18.
3 Chodzi o zjawiska, zwane przez Gilles’a Kepela

„religiami zemsty Boga” (zob. Kepel G., Zemsta Boga.
Religijna rekonkwista Êwiata, przek∏. Adamczak A.,
Warszawa 2010), które zaczynajà zape∏niaç
przestrzeƒ po mniej lub bardziej przegranych
mesjanizmach Êwieckich doby nowoczesnej
(komunizmie, faszyzmie, nacjonalizmie, liberalizmie
nawet). Wszystkie one bowiem nie spe∏ni∏y obietnic 
i pozostawi∏y na uboczu swej drogi, pozbawiajàc je
nadziei, wielkie gromady ludzkie, wielkie rzesze
odtràconych, zg∏odnia∏ych, biednych. Tych
„odra˝ajàcych, brudnych i z∏ych”, którzy – inaczej ni˝ 
w g∏oÊnym filmie Ettore Scoli z 1976 roku – nie
poprzestajà ju˝ coraz cz´Êciej na wegetacji na
peryferiach liberalnego Êwiata, z dala od dostatków 
i Êwiate∏ wielkich miast, lecz gniewni i Êwiadomi,
sk∏onni do takich albo innych karnawa∏ów przemocy,
wyposa˝eni w religijne frazesy i proste symbole, 
w strz´py sur Koranu i totemiczne krzy˝e, domagajà
si´ swego.

4 Kristeva J., Ta niewiarygodna potrzeba wiary, 
przek∏. Turczyn A., Kraków 2010, s. 52.
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Koniec nowoczesnoÊci ∏àczy si´ tedy, wbrew
pragnieniom „nowych ateistów”, z zachwianiem
si´ albo nawet rozk∏adem tych teorii filozoficz-
nych, które uwa˝a∏y, ˝e zlikwidowa∏y religi´ –
z kresem pozytywistycznego scjentyzmu oraz
historyzmu heglowskiego, a póêniej marksi-
stowskiego. I wypada raczej przyznaç za Vatti-
mem – choç z mniejszym ni˝ on entuzjazmem
i mniejszà nadziejà – ˝e racjonalistyczny ate-
izm wyczerpa∏ dzisiaj ju˝ swoje moce, ˝e w ob-
r´bie nowoczesnoÊci nadkruszy∏y si´ dwie for-
my, cz´sto z sobà zmieszane: wiary, ˝e wy-
∏àcznych prawd dostarczà eksperymentalne
nauki przyrodnicze, oraz wiary, ˝e rozwój dzie-
jów b´dzie zmierza∏ w takim kierunku, który
spowoduje ca∏kowità emancypacj´ cz∏owieka
od religijnych autorytetów. Post´p zatem oka-
za∏ si´ czymÊ z∏udnym, postulowane przez
nauki eksperymentalne odczarowanie Êwiata
sprowokowa∏o odczarowanie samej idei od-
czarowania, demitologizacja zaÊ skoƒczy∏a
si´ na zwróceniu przeciwko sobie samej, na
rozpoznaniu siebie jako mitycznego idea∏u li-
kwidacji mitu5.

Dodam to jeszcze, ̋ e do podobnych oÊwiadczeƒ
sk∏ania mnie – mnie agnostyka, mnie niedo-
wiarka – t´py, nie znoszàcy sprzeciwu reduk-

cjonizm przedstawicieli nowego scjentystycz-
nego ateizmu, takich jak Stephen Hawking,
który z nonszalancjà potrafi orzec, i˝ „dziÊ fi-
lozofia jest martwa, nie nadà˝a za rozwojem
nauki”6. Mimo ˝e wed∏ug owego twierdzenia
powinienem siebie zaliczyç do grona „˝ywych
trupów”, do zb´dnych, zab∏àkanych w Êwiecie
(doskonale ju˝ objaÊnionym przez Hawkinga
i kolegów) zombi, oÊmiel´ si´ zabraç g∏os,
upierajàc si´, ˝e kategoryczny ten sàd wydaje
mi si´ zgo∏a nienaukowy. Âlepa wiara, ˝e jaka-
kolwiek dziedzina ludzkiego poznania jest dzi-
siaj w stanie zapewniç sobie wy∏àcznoÊç na
prawd´ i dostarczyç nam jedynego obrazu
Êwiata, nale˝y w moim odczuciu albo do sfery
urojeƒ, albo do inkwizycyjnych po˝àdaƒ. A ra-
czej do jednego i do drugiego. Tak jak teoria
Kopernika – wbrew wyobra˝eniom polskiej
dziatwy szkolnej oraz jej szlachetnych pedago-
gów – nie druzgoce do koƒca teorii Ptoleme-
usza i nadal, w pewnym oczywiÊcie zakresie,
pozostaje ona jednym z równoprawnych mode-
li wszechÊwiata, tak fizyka Hawkinga, ewolu-
cjonizm Dawkinsa czy te˝ kartografia stanów
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5 Vattimo G., op. cit., s. 18–20.
6 Hawking S., Mlodinow L., Wielki Projekt, przek∏.

W∏odarczyk J., Warszawa 2011, s. 9.
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ekstatycznych i medytacyjnych Rolanda Fishe-
ra nie niweczà, nawet jeÊli tego niezwykle pra-
gnà ich autorzy, innych podejÊç epistemicz-
nych. Innych poznaƒ. Innych obrazów. Tym
bowiem, co naprawd´ mamy do zrobienia, jest
zgoda na wieloobrazowoÊç. Na feeri´ zawsze
nieostatecznych i zawsze niepewnych wizji.

I jeszcze coÊ wa˝nego, z g∏´bokimi przeprosi-
nami, ˝e te „prolegomena” do tekstu rozbudo-
wuj´ jakby nadmiernie: nauka wspó∏czesna –
jak jà rozumiem za ideà falsyfikacji Karla
Poppera oraz teorià rewolucji naukowych
Thomasa Kuhna (a nie sà to chyba najgorsze
przes∏anki takiego myÊlenia) – nie zajmuje
si´, jak chcieliby Hawking i jego koledzy,
a tak˝e ÊwiadomoÊç potoczna, udowadnia-
niem prawdziwoÊci czy prawid∏owoÊci roz-
maitych regu∏ rzàdzàcych naturà, tak˝e naturà
mózgu. Albowiem, jak podkreÊla wybitny pa-
leoantropolog Ian Tattersall, „poglàd, ˝e nie-
które przekonania sà udowodnione naukowo,
to oksymoron, poj´cie sprzeczne wewn´trznie.
W rzeczywistoÊci nauka nie wyk∏ada argu-
mentów, by cokolwiek udowadniaç. Mówiàc
w skrócie, istotnà cechà ka˝dej koncepcji na-
ukowej nie jest to, ˝e mo˝na jà udowodniç (po-
kazaç, ˝e jest prawdziwa), lecz to, ˝e mo˝na jà
– przynajmniej potencjalnie – obaliç (poka-
zaç, i˝ jest f a ∏ s z y w a ). Nauka jest wcià˝
samokorygujàcym si´ sposobem rozumienia
Êwiata i wszechÊwiata wokó∏ nas”7.

2.
Z tych w∏aÊnie racji nie ja mo˝e powinienem
napisaç ten tekst. Tekst o zderzeniu czy te˝,
mówiàc ∏agodniej, spotkaniu „ewolucyjnej
neuronauki poznawczej”, ewolucyjnej kogni-
wistyki, z religià. 

I gorzej jeszcze: przynale˝´, ˝eby nie by∏o
wàtpliwoÊci, do gorliwych – sekciarskich na-
wet – wyznawców „starej humanistyki”, która
z ró˝nych powodów stara si´ zachowaç ka-
mienny dystans wobec dzia∏aƒ i osiàgni´ç no-
woczesnych nauk Êcis∏ych i przyrodniczych.
I która bardziej niêli post´pom biologii – sam
jestem tego najlepszym przyk∏adem – sk∏onna
jest wierzyç autorom owej chiƒskiej encyklo-
pedii, wymyÊlonej albo jedynie cytowanej
przez Borgesa, wedle której „zwierz´ta dzie-
là si´ na: 1) nale˝àce do Cesarza, b) zabalsa-
mowane, c) tresowane, d) prosi´ta, e) syreny,
f) fantastyczne, g) bezpaƒskie psy, h) w∏àczo-
ne do niniejszej klasyfikacji, i) miotajàce si´
jak szalone, j) niezliczone, k) narysowane
cienkim p´dzelkiem z wielb∏àdziego w∏osia, l)
et cetera, m) które w∏aÊnie rozbi∏y wazon, n)
które z daleka podobne sà do much”8.

3.
Grzech ten, który staram si´ tu wyznaç (mimo
wszystko) z za˝enowaniem, nieco tylko masko-
wanym dosyç tanià ironià, godzien zapewne
politowania grzech humanistycznego tradycjo-
nalizmu albo te˝ tradycjonalistycznego huma-
nizmu – mo˝e si´ wszak˝e przys∏u˝yç, wbrew
swej naturze niejako, do pewnego rozjaÊnienia
sytuacji, czyli, jak zak∏adam z∏oÊliwie, do wy-
prowadzenia jej na manowce. W miejsce,
w którym nikt nikomu nie jest nic d∏u˝ny,
a wszelkie opozycje i kontradykcje tracà na
znaczeniu. S∏owem tam, gdzie zwyci´˝aç po-
winna naga egzystencja, obywajàca si´ zazwy-
czaj – inaczej ni˝ metafizyczne traktaty oraz
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7 Tattersall I., Dzieje cz∏owieka od jego poczàtków 
do IV tysiàclecia p.n.e., przek∏. Suskiewicz E.K.,
Warszawa 2010, s. 9. Wyró˝nienie rozstrzelonym
drukiem pochodzi od autora.

8 Borges J.L., Analityczny j´zyk Johna Wilkinsa,
przek∏. Sobol-Jurczykowski A., [w:] Eseje zebrane, 
t. 2: Dalsze dociekania. Dziewi´ç esejów dantejskich,
Kraków 1998, s. 110–111.

.
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Êwiatopoglàdowe spory – bez pozornie osta-
tecznych rozstrzygni´ç. Bez okopów trójc
Êwi´tych i nieÊwi´tych, skrojonych z ideolo-
gicznych mgie∏. I, a˝eby rozwiaç wszelkie z∏u-
dzenia, zaliczam do budowniczych owych
twierdz tych tak˝e, którzy – jak choçby An-
drew Newberg, twórca tak zwanej neuroteolo-
gii – udajà, ˝e prowadzà nas w jakàÊ przestrzeƒ
trzecià, przestrzeƒ kompromisu, gdzie przy
jednym ogarku mogà si´ ogrzaç Bóg tradycyj-
nych religii oraz wystrojony w scjentystyczne
szatki diabe∏ ateuszy i agnostyków (chocia˝ ci
ostatni niezbyt mocne majà zapewne prawa do
siadaniu w kr´gu tego b∏ogiego p∏omyka). 

Otó˝ – powiada Newberg w swojej g∏oÊnej
ksià˝ce How God Changes Your Brain (Jak
Bóg zmienia twój mózg), napisanej wspólnie
z terapeutà Markiem Robertem Waldmanem9

i wykorzystujàcej g∏ównie techniki skanowa-
nia mózgu oraz EEG – dwa opozycyjne zezna-
nia, a zarazem „dwie najpot´˝niejsze si∏y w ca-
∏ej ludzkiej historii”, czyli religia i nauka
(science), dadzà si´ spokojnie pobrataç. A jed-
no mo˝e wesprzeç drugie w ich po˝ytecznej
pracy. Z rytualnej praktyki bowiem skorzy-
staç mo˝e ka˝dy – i „w materii wiary mo˝esz
byç chrzeÊcijaninem albo ˝ydem, muzu∏mani-
nem albo hinduistà, ateistà lub agnostykiem”.
Medytacja i modlitwa majà dzia∏anie uspoka-
jajàce, które wp∏ywa na rozwój mózgu, na
„wzrost” jego potencji, oraz os∏abia niepokoje
i l´k, t∏umi agresj´ i z∏oÊç. Badania z u˝yciem
tomografu dowodzà tedy, ˝e intensywna me-
dytacja powoduje rozrost substancji szarej,
umacnia sfery mózgu odpowiedzialne za my-
Êlenie czy wspó∏czucie. Co wi´cej, twierdzà
Newberg i Waldman, nie musisz wierzyç na-
wet w medytacj´, w jej skutecznoÊç i sens, by
si´ przekonaç, ˝e ju˝ 10 albo 15 jej minut
dziennie wystarcza w zupe∏noÊci, by osiàgnàç
lepsze samopoczucie i stan relaksu oraz popra-
wiç swe zdolnoÊci poznawcze. Nie sà wa˝ne

zarazem sposób i temat medytacji – mo˝esz
kontemplowaç Boga, powtarzaç mantr´ albo
nawet myÊleç o czymkolwiek.

S∏owem – stawiam kropk´ nad „i” – niezale˝-
nie od deklarowanego stosunku do Boga oraz
wiary cz∏owiek jest, zdaniem Newberga
i Waldmana, naturaliter religiosus, religijny
z natury swojej. A w naszych zwojach mózgo-
wych, chcemy tego czy nie, gmera z pewno-
Êcià ten albo inny palec bo˝y, a przynajmniej
wieje metafizyczny, o˝ywczy przeciàg.

Z konstatacji obu amerykaƒskich uczonych
by∏by mo˝e zadowolony Joseph Ratzinger,
niezadowolony natomiast (czy to nie nazbyt ∏a-
godne okreÊlenie?) Richard Dawkins. Nieza-
dowolony tym bardziej, ˝e Newberg i jego
uczony kolega wyst´pujà od poczàtku z nader
mocnà krytykà takich „scjentystów i ateistów”,
jak Richard Dawkins, Sam Harris oraz Christo-
pher Hitchens, i odrzucajà z miejsca ich twier-
dzenie, ˝e „wierzenia religijne sà w wymiarze
osobistym i spo∏ecznym niebezpieczne”.

W istocie jednak – i stàd pewne wàtki w moich
„prolegomenach” – tak jest ledwie w ideolo-
gicznych deklaracjach „stron”, z których jedna,
jak powiada rubasznie David Berlinski, niewie-
rzàcy ̊ yd i filozof nauki, chcia∏aby, z zaci´ciem
„wioskowego niedowiarka”, „sprawiç ∏omot
Istocie Boskiej”10, druga zaÊ próbuje, z równà
pasjà, usadowiç t´ Istot´ w jakichÊ g∏´binach
mózgowia. Obie zaÊ, ostatecznie, patrzà na nià
– jednako odwo∏ujàc si´ do opowieÊci nauki
(science) – w kategoriach bytu i niebytu.
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9 Newberg A., Waldman M.R., How God Changes Your
Brain: Breakthrough Findings from a Leading
Neuroscientist, New York 2009. Przytoczone tutaj
cytaty pochodzà z tego wydania

10 Berlinski D., Szataƒskie urojenie. Ateizm i jego
pretensje naukowe, przek∏. CieÊla-Szymaƒska D.,
Warszawa 2009, s. 16 i in.
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Tymczasem có˝ nas uprawnia do mówienia
o Bogu – wszystko jedno, w negatywnym czy
te˝ pozytywnym podejÊciu – w kategoriach
w∏aÊnie ontologicznych? I dlaczego mamy mó-
wiç o nim – wszystko jedno, w negatywnym
czy te˝ pozytywnym podejÊciu – jako bycie pro-
wokujàcym do istnienia inny byt (Êwiat)? Skàd
wynika ta bezczelna i nieuzasadniona Êmia∏oÊç,
aby – wszystko jedno, w negatywnym czy te˝
pozytywnym podejÊciu – snuç stanowczà re-
fleksj´ o mo˝noÊci przyczynowo-skutkowego
zwiàzku pomi´dzy nimi? Jakie mamy racje
i – niech ju˝ b´dzie! – dowody, aby tak czyniç
(zw∏aszcza ˝e unosi si´ nad konstelacjami na-
szych mniemaƒ wielki cieƒ krytyczny, cieƒ
mia˝d˝àcych zastrze˝eƒ Davida Hume’a)?

S∏owem, bior´ za prawd´ oczywistà takà twar-
dà, a zarazem prostà uwag´ Alistera McGratha:
„Nauki przyrodnicze nie prowadzà ani do ate-
izmu, ani do chrzeÊcijaƒstwa. Metoda naukowa
nie mo˝e daç decydujàcej odpowiedzi na pyta-
nie o Boga. Ci, którzy wierzà, ˝e mo˝na dzi´ki
niej potwierdziç lub wykluczyç istnienie Boga,
naruszajà jej uprawnione granice i stwarzajà
niebezpieczeƒstwo nadu˝ycia lub dyskredytacji
wiedzy”11. Co oznacza – podkreÊlam: oznacza
dla mnie – ˝e poznanie naukowe prowadzi ra-
czej do agnostycyzmu ni˝ religii czy ateizmu.

4.
A przy okazji, przelotnie, na uboczu i skrótowo,
jedna jeszcze uwaga: takie studia, które –
wszystko jedno, w negatywnym czy te˝ pozy-
tywnym podejÊciu – próbujà si´ zajàç badania-
mi wzajemnych wp∏ywów mózgu i religii
(wp∏ywem mózgu na prze˝ycia duchowe oraz
wp∏ywem prze˝yç duchowych na mózg), czy
te˝ Êledztwem w sprawie aktywnoÊci mózgu
podczas prze˝yç duchowych, majà dla mnie
niedobry posmak polityczny. Posmak – aby

u˝yç poj´ç Michela Foucaulta oraz Giorgia
Agambena – „biopolityki” czy te˝ „biow∏a-
dzy”, z oczywistym dla nich pragnieniem do-
minacji. Dominacji, która w∏adz´ opowieÊci
nauki (science) tak albo inaczej rozciàgnàç
pragnie nad sferà uczuç, wierzeƒ czy pragnieƒ
w ich najg∏´biej biologicznych (mózgowych)
podstawach.

I nie chodzi tylko o badanie (które przecie˝,
jak to ju˝ wiemy doskonale, nigdy nie jest nie-
winne). Zarówno bowiem „naukowy ateizm”,
jak i „neuroteologia” to dwie twarze, to dwa ja-
nusowe oblicza tej samej nostalgicznej, bo
przecie˝ wzorujàcej si´ na racjonalizmie oraz
empiryzmie XVIII i XIX stulecia uzurpacji,
tak˝e instytucjonalnej, jakà ˝ywi si´ radykal-
nie, dogmatycznie przywiàzana do scjentyzmu
nauka12. Sprawia to zarazem, ˝e nauka, tak˝e
w ateistycznym jej uj´ciu, upodabnia si´
z miejsca, niczym w lustrzanym odbiciu, do
Êwiatopoglàdów religijnych, z którymi wojuje.
„Atak na tradycyjnà myÊl religijnà – mówi za-
tem David Berlinski – oznacza w ka˝dym razie
umacnianie si´ wspó∏czesnej nauki jako jedy-
nego systemu przekonaƒ, w którym racjonalny
cz∏owiek móg∏by pok∏adaç wiar´ albo który
przynajmniej móg∏by darzyç oddaniem. Od
kosmologii po biologi´, jej opowieÊci sta∏y si´
jedynymi mo˝liwymi opowieÊciami. Owe
opowieÊci sà ogromnie kuszàce, tak bardzo, ˝e
przyjrzenie si´ im z boku wymaga bardzo
Êwiadomego wysi∏ku. I podobnie jak ka˝dy
wojujàcy KoÊció∏, ten tak˝e na pierwszym
miejscu stawia znajomy warunek: Nie b´-
dziesz mia∏ innych bogów przede mnà”13.

271375 g myÊli

+

11 McGrath A., Bóg Dawkinsa. Geny, memy i sens
˝ycia, przek∏. Gilewicz J., Kraków 2008, s. 54–55.

12 Duchowym ojcem „neuroteologii” móg∏by byç na
przyk∏ad Leonhard Euler (1707–1783) ze swoim
matematycznym dowodem na istnienie Boga.

13 Berlinski D., op. cit., s. 21.
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5.
Ci, którzy obejrzeli film dokumentalny Davida
Sievekinga David chce odlecieç (2009), przypo-
mnà sobie zapewne prosty eksperyment, prze-
prowadzony przez jednego z niemieckich psy-
chologów eksperymentalnych. DoÊwiadczenie
to dowodzi, ˝e recytowanie w myÊlach dowol-
nego niemieckiego s∏owa odnosi taki sam sku-
tek (jak wykazuje to EEG) jak odmawianie
mantry (rzekomo osobistej i niepowtarzalnej)
wybranej przez sekt´ Maharishi Mahesh Yogi
dla bohatera, a zarazem re˝ysera tego obrazu.

Mog∏aby to byç kwintesencja moich uwag na
temat neuropsychologii w jej badaniach nad
religià. W istocie bowiem – takie ˝ywi´ przy-
najmniej podejrzenie (podejrzenie tradycjona-
listycznego humanisty, jako si´ rzek∏o, z jego
nieufnoÊcià wobec poczynaƒ science) –
mamy, tutaj do czynienia z mechanikà circulus
vitiosus, mechanikà „b∏´dnego ko∏a”. Udowod-
nione tu zatem zostaje to w∏aÊnie, co mia∏o
zostaç udowodnione: ˝e kontemplacyjne wyci-
szenie, niewa˝ne jakiej ju˝ proweniencji, sakral-
nej czy niesakralnej, wywo∏uje kontemplacyj-
ne wyciszenie, ˝e przyj´cie pewnej fizycznej
postawy, postawy medytacji, niezale˝nie od jej
êród∏a, wywo∏uje odpowiednià reakcj´ fizjolo-
gicznà. I nic wi´cej.

OczywiÊcie pos∏uguj´ si´ tu wulgarnym
uproszczeniem – neuropsychologia religii bo-
wiem, poczàwszy od „za∏o˝ycielskiej” niejako
pracy Stanleya Halla z 1882 roku14, stworzy∏a
ju˝ tak rozleg∏à i znakomità tradycj´, ˝e po-
zwoli∏o jej to na krytyczne samowyzwolenie
si´ z w∏asnych aporii i oksymoronów.

Oznacza to, ˝e Êwiadoma jest ona w pe∏ni nie
tylko wa˝noÊci swych ustaleƒ, ale te˝ podsta-
wowych swych dylematów i zagro˝eƒ, mi´dzy
innymi zagro˝enia przez praktykowanie wiedzy
o oczywistoÊciach: „Neuropsychologowie –

stwierdza David M. Wulff w swojej wielkiej
Psychologii religii (pracy nie tylko panoramicz-
nej i niezastàpionej, ale te˝ cechujàcej si´ szla-
chetnà rzetelnoÊcià) – majà przynajmniej jednà
przewag´ nad innymi podejÊciami przedsta-
wionymi w tej ksià˝ce: ˝aden nie kwestionuje
realnoÊci fundamentalnych procesów, do któ-
rych si´ odwo∏uje. Podczas gdy na przyk∏ad to,
co podÊwiadome, pozostanie zapewne dysku-
syjnym konstruktem hipotetycznym, nikt nie
wàtpi o istnieniu i zasadniczym znaczeniu mó-
zgu. Wi´cej – podejÊcie neuropsychologiczne
zdaje si´ szczególnie w∏aÊciwe, kiedy mamy
do czynienia z praktykami wp∏ywajàcymi na
stany cia∏a. Zatem problemem nie jest to, czy
neurofizjologia odgrywa jakàÊ rol´ w doÊwiad-
czeniach religijnych, gdy˝ prawdopodobnie
ka˝de doÊwiadczenie ma gdzieÊ swojà repre-
zentacj´ w mózgu, lecz czy odwo∏anie si´ do
mózgu i innych procesów w organizmie jest
najlepszym sposobem ich zrozumienia. Wa˝na
jest te˝ kwestia, czy mo˝emy w uzasadniony
sposób dokonywaç dedukcji na temat istoty
doÊwiadczeƒ religijnych na podstawie wiedzy
dotyczàcej ich biologicznych korelatów”15.

To jednak, co jest tutaj êród∏em i podstawà pew-
noÊci – niewàtpliwe istnienie mózgu – staje si´
êród∏em i podstawà niepewnoÊci. Mózg prze-
cie˝ to miliardy neuronów o „wzgl´dnej niedo-
st´pnoÊci”, co przenosi natychmiast w sfer´ spe-
kulacji. Spekulacji – jak podkreÊla David M.
Wulff – które (jeÊli chodzi naturalnie o czynniki
biologiczne) prowokowane sà zazwyczaj „przez
przejawy pobo˝noÊci patologiczne spo∏ecznie
lub nag∏e przeskoki do stanów ekstremalnych,
takich jak trans lub wyczerpanie fizyczne”16.

28 5

14 Hall G.S., The Moral and Religious Training of
Children, „The Princeton Review” 9/1882, s. 26–48.

15 Wulff D.M., Psychologia religii, przek∏. Jab∏oƒski P.,
Sacha-Piek∏o M., Socha P., Warszawa 1999, s. 109.

16 Ibidem.
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A zarazem – na przyk∏ad – owe „stany ekstre-
malne” t∏umaczyç mo˝na nie tylko organicz-
nie, poprzez odwo∏anie si´ do konstytucji fi-
zycznej albo fizjologii mózgu, ale te˝ chocia˝-
by poprzez trudne prze˝ycia jakiegoÊ homo re-
ligiosus czy te˝ dramatycznà sytuacj´ jego kul-
tury. Która zatem z owych perspektyw daje
wi´cej i lepiej, która z nich jest, by tak rzec,
bardziej prawdziwa? A mo˝e sà równopraw-
ne? A mo˝e, przeciwnie, stanowià one mask´
i iluzj´, pozór wyjaÊnieƒ, nie dajàc w ogóle nic
z rzeczywistego i skrytego na zawsze obrazu –
obrazu, niechaj ju˝ b´dzie, stanu duszy?

S∏aboÊcià przy tym, która towarzyszy z miej-
sca niedoskona∏oÊci poprzedniej, jest problem
wiary potocznej, codziennej, wolnej od ekstre-
malnych uniesieƒ i patologii. Badania psycho-
neurologów w tym wzgl´dzie (nad pracà obu

pó∏kul mózgowych u wyznawców ró˝nych re-
ligii) wykluczajà si´ zatem nawzajem i nie da
si´ tu uzyskaç jakiegoÊ jednego stanowiska.
W miar´ pewne sà tu tylko badania nad medy-
tacjà, a i te – jak pisa∏em – mogà grzeszyç, i za-
zwyczaj zresztà grzeszà, uwik∏aniem si´ w me-
chanizm b∏´dnego ko∏a interpretacji.

Najpowa˝niejszym jednak grzechem neuro-
psychologii religii mo˝e byç ostatecznie re-
dukcjonizm, który sprowadziç próbuje bogac-
two duchowych prze˝yç do pracy mózgu. Bóg,
nawet jeÊli nie istnieje, z pewnoÊcià na to nie
zas∏uguje: zbyt wiele w nim cz∏owieczej na-
dziei i cz∏owieczego cierpienia. Wi´cej pew-
nie, ni˝ to sobie wyobra˝a∏ nieod˝a∏owanej pa-
mi´ci Ludwig Feuerbach, kiedy – z niema∏à
przecie˝ skutecznoÊcià – Êciàga∏ go z niebios
na ziemi´. T´ ziemi´.
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