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Obraz Boga i relacja do Boga formują się w procesie kszta³towania religij-
ności dorastającego. Okres dorastania – czas burzy i naporu – jest przejściem 
od rozwoju religijności odbywającego się stopniowo i równomiernie do pro-
cesu, który ma charakter skokowy i gwa³towny1. Rozwój i dojrzewanie religij-
ności odbywają się na drodze restrukturyzacji, to jest odrzucenia dawnych 
struktur myślenia, wartościowania, postępowania oraz ukszta³towania ich 
nowej organizacji2. Sam proces różnicowania się postaw religijnych zaczyna 
się już w dzieciñstwie. Jednostka uczy się wszelkich form zachowania, także 
religijnego, dlatego można stwierdzić, że cz³owiek w początkach swego życia 
nie jest ani religijny, ani antyreligijny, lecz areligijny3. 

Dokonując uproszczenia, można w okresie dorastania wyróżnić dwie funk-
cje rozwoju religijności: pierwsza – zmierzająca do tego, aby postawę religijną 
uczynić postawą centralną, integrującą ca³ą osobowość; druga – charakteryzu-
jąca się zamętem, postawa religijna spychana jest w niej na margines osobowo-
ści, a centralne miejsce zajmuje postawa oparta na wartościach niereligijnych4. 
W pierwszym wypadku ujawnia się proces dążenia do dojrza³ości religijnej, 
która jest między innymi gotowością do przyjmowania doświadczeñ nieko-
niecznie zgodnych z oczekiwaniami; do dojrza³ości religijnej, która jest także 
pog³ębieniem i przewartościowaniem doświadczeñ już zdobytych, oraz do 

1 Por. S. Kuczkowski, Psychologia religii, Kraków 1991, s. 77.
2 Por. Z. Chlewiñski, Dojrzałość: osobowość, sumienie, religijność, Poznañ 1991, s. 118.
3 Por. R. Pomianowski, Psychologiczne problemy kształtowania się religijności i jej dewiacje, „Seminare” 1975, 

s. 157.
4 Por. R. Murawski, Rozwój religijny, w: ten¿e, Teoretyczne założenia katechezy młodzieżowej, s. 88; J. Mariañski, 

Religijność młodzieży naszego czasu i środowiska, „Seminare” 1986, s. 26-27.
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gotowości do odczytania z nich znaków obecności i dzia³ania Boga5. Drugi 
wypadek może prowadzić do religijności selektywnej, mogącej dotyczyć róż-
nych aspektów ¿ycia religijnego6.

Zagadnieniem szczególnym w analizie rozwoju religijności jest kszta³to-
wanie się obrazu i relacji do Boga. Psychologia religii usi³uje odpowiedzieć 
na pytanie, w jaki sposób Bóg rodziców staje się stopniowo Bogiem dziecka 
– Bogiem, którego się ono obawia albo którego kocha, do którego się modli; 
którego odrzuca jako fikcję albo którego z nadzieją oczekuje. Pyta także, czy 
zachodzą związki między obrazami rodziców a obrazem Boga i jakie w nich 
pośredniczą procesy7.

1. PiErwszE wyoBrażENia o Bogu

Wraz z kszta³towaniem się religijności już w pierwszych latach życia po-
wstają pierwsze wyobrażenia Boga. Wyobrażenia te są uzależnione od szeregu 
czynników i procesów. Wydaje się konieczne zasygnalizowanie niektórych, 
gdyż charakter ich występowania ma bezpośredni wp³yw na obraz i relację 
do Boga w wieku dorastania. 

Dziecko nie jest w stanie rozwinąć transcendentnego pojęcia Boga8. Brak 
mu podstawowego aparatu, jakim jest myślenie abstrakcyjne – oderwane od 
konkretnych przedmiotów, spostrzeżeñ, wyobrażeñ; formalne – dotyczące 
nie tyle treści, ile formy zdañ; hipotetyczno-dedukcyjne – oparte na hipote-
zach poddanych refleksji i sprawdzeniu9. Do trzeciego, czwartego roku ¿ycia 
dziecko myśli obrazami i symbolami, a jego logika jest logiką obrazkową10. 
Dziecko stosuje na określenie Boga pojęcia niedoskona³e, które można by 
nazwać formą wstępną Jego wizerunku. Wizerunek ten jest twórczym osiąg-
nięciem dziecka, gdyż jego tworzenie, oprócz wp³ywu czynników spo³ecz-
no-kulturowych, opiera się na sile imaginacyjnej dziecka, to znaczy na jego 
zdolności tworzenia wewnętrznych obrazów. Te wyobrażenia dziecka należy 
przyjąć, przy jednoczesnym uświadamianiu mu, że żadne – ani jego w³asne, 
ani cudze – wyobrażenia Boga nie stanowią prawdy ostatecznej. Stąd koniecz-
ne jest ciąg³e dope³nianie struktury wizerunku Boga11.

5 Por. Z. Chlewiñski, Dojrzałość…, s. 118.
6 Por. R. Murawski, Rozwój religijny, s. 90; T. Wo³oszyn, Selektywne postawy młodzieży wobec tradycji religijnej,  

w: R. Murawski, Teoretyczne założenia katechezy młodzieżowej, s. 103. Selektywny stosunek m³odzieży do re-
ligijności ujawnia się w kwestionowaniu lub odrzucaniu prawd wiary (aspekt dogmatyczny); dystan-
sowaniu się od norm moralnych g³oszonych przez Kośció³ (aspekt moralny); zaniedbywaniu praktyk 
religijnych i sakramentów (aspekt liturgiczno-kultyczny); s³abnięciu więzi ze wspólnotą kościelną 
(aspekt instytucjonalny).

7 Por. S. Kuczkowski, Psychologia religii, s. 45.
8 Por. K. Frielingsdorf, Demoniczne obrazy Boga, Kraków 1997, s. 26.
9 Por. K. Jakóbik, Rozwój intelektualny w okresie dorastania, w: R. Murawski, Teoretyczne założenia katechezy mło-

dzieżowej, s. 29.
10 Por. K. Frielingsdorf, Demoniczne obrazy Boga, s. 26.
11 Por. tam¿e
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2. „PiErwszy Bóg” – rodzicE

W okresie poprzedzającym dorastanie pierwszym Bogiem dla dziecka są 
rodzice. Dziecko doświadcza swej w³asnej przygodności i zależności od ro-
dziców i u nich odnajduje poczucie bezpieczeñstwa i pewności. Rodzice są 
nosicielami atrybutów Bożej wszechwiedzy – pierwszą i najważniejszą, roz-
strzygającą o dobru i z³u moralnym, karzącą lub nagradzającą instytucją12.

Podstawą wyobrażeñ Boga jest poczucie wszechogarniania i zależności. 
Można je odnaleźć w stosunku dziecka do matki. Dziecko od początku swe-
go istnienia czuje się od niej bezpośrednio zależne i zdane na nią. Jeżeli reli-
gijność jest poczuciem zależności od tego, co wszechogarniające, i przejęciem 
się tym, co nieuniknione, to matkę można określić mianem pierwszego sym-
bolu Boga13. Ojciec w tej konfiguracji jest elementem prze³amującym związek 
dziecka z matką. Staje się tym, który zakazuje i nie zgadza się na istniejący 
związek. Wyidealizowany wizerunek ojca rodzi wiarę we wszechmocnego 
i wszechwiedzącego Boga Ojca14. Dziecko z ³atwością przenosi cechy swego 
ojca na Boga, przypisując Bogu cechy wszechobecności, dobroci, sprawied-
liwości15. Badania psychologów potwierdzają zależność zachodzącą między 
doświadczeniem osoby rodzica a obrazem Boga. Dzieci wychowane z domi-
nantą opiekuñczości mia³y obraz Boga życzliwego, podczas gdy wychowane 
w atmosferze kar widzia³y Boga jako nieżyczliwego. Jest to w jakimś stopniu 
potwierdzenie Freudowskiej tezy o reprojekcji postaci rodzica16.

Na obraz i stosunek do Boga mają także wp³yw osoby znaczące. Dziecko 
czerpie swą wiedzę z modelu „wierzący – Bóg”, który da się generalnie prze-
nieść na wszystkie osoby doros³e, z którymi dziecko ma kontakt, od których 
przejmuje sposoby zachowania, wartości i sposoby myślenia. Tu wielką rolę 
odgrywają krewni, wychowawcy, nauczyciele, księża17. Spo³eczne oddzia³ywa-
nie wymienionych grup stanowi g³ówny czynnik leżący u pod³oża postaw 
i przekonañ religijnych wp³ywających na dziecięcy obraz i relację dziecka 
do Boga18. 

12 Por. S. Kuczkowski, Psychologia religii, s. 45.
13 Por. K. Frielingsdorf, Demoniczne obrazy Boga, s. 29.
14 Por. tam¿e, s. 31.
15 Por. W. Chaim, E. Janiszewska, Rozwój religijności człowieka, w: W. Przyczyna, Rekolekcje dla młodzieży, Kra-

ków 1998, s. 73.
16 Por. S. Kuczkowski, Psychologia religii, s. 38-39; R. Murawski, Rozwój religijny, s. 77.
17 Por. K. Frielingsdorf, Demoniczne obrazy Boga, s. 32. 
18 Por. S. Kuczkowski, Psychologia religii, s. 38.
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3. trzy sposoby pojmoWania boga

Religijność dziecięcą charakteryzują: antropomorfizm, animizm i ma-
gizm. 

Antopomorfizm jest sk³onnością do wyobrażania sobie Boga na sposób 
ludzki. Między ósmym a dziesiątym rokiem życia zanika u dzieci antropo-
morfizm typu fizycznego (materialnego) polegający na przypisywaniu Bogu 
cech fizycznych spotykanych ludzi, a pojawia się antropomorfizm typu mo-
ralnego, wyrażający się przenoszeniem na Boga cech moralnych. Ten ostat-
ni stanowi punkt wyjścia do powstania i rozwinięcia się transcendentnego 
obrazu Boga. 

Antropomorfizm typu uczuciowego polega na przenoszeniu na Boga rela-
cji uczuciowych przeżywanych i doświadczanych przez dziecko w kontaktach 
z rodzicami lub osobami emocjonalnie mu bliskimi. Może on mieć charak-
ter pozytywny, gdy dziecko tworzy sobie obraz Boga dobrego i troskliwego, 
lub negatywny, gdy wykszta³ca sobie obraz Boga surowego i karzącego. Antro-
pomorfizm uczuciowy jest g³ębiej zakorzeniony w psychice dziecka, a z jego 
pozosta³ościami można nierzadko spotkać się w okresie dorastania, a nawet 
w wieku dojrza³ym. 

Animizm jest sk³onnością występującą u dzieci, objawiającą się spon-
tanicznie, która wyraża się w ożywianiu przedmiotów martwych i przypi-
sywaniu im określonych zamiarów. W odniesieniu do religii przyjmuje on 
specyficzną postać interpretowania otaczającej rzeczywistości przez dostrze-
ganie w pewnych faktach i zjawiskach interwencji Boga i przypisywaniu Mu 
dobrych lub z³ych intencji. Stąd można wyróżnić: animizm karzący – gdy 
dziecko przypisuje Bogu z³e intencje, i animizm ochronny – gdy dziecko 
przypisuje Bogu dobre intencje. 

Animizm występuje powszechnie u dzieci w wieku dwunastu – czterna-
stu lat. Zanika wraz z osiągnięciem dojrza³ości psychicznej. W zmodyfiko-
wanej formie występuje często u doros³ych. 

Magizm wyraża się u dzieci tendencją do korzystania, dla w³asnych po-
trzeb, z pomocy si³ wyższych i nadprzyrodzonych za pomocą gestów, s³ów 
i rytów. Myślenie magiczne ma miejsce w pojmowaniu skuteczności modlitw 
i sakramentów świętych. Oko³o jedenastego – dwunastego roku życia obser-
wuje się zanikanie myślenia magicznego, chociaż pewne jego ślady występu-
ją jeszcze oko³o czternastego roku życia. 

Te trzy sposoby ujmowania Boga powinny zniknąć w późniejszym okre-
sie. Warunkiem zaniku jest os³abienie egocentryzmu dziecięcego i przecho-
dzenie w rozwoju intelektualnym od myślenia konkretnego do formalnego 
i abstrakcyjnego, a przede wszystkim pog³ębiona katechizacja dziecka19. Ostat-

19 Por. R. Murawski, Rozwój religijny, s. 74-75. 
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ni element, czyli religijna edukacja – a raczej jej brak lub zaniedbania w tym 
względzie mogą być czynnikiem wp³ywającym na to, że nie tylko w okresie 
dorastania, ale i w doros³ości cz³owiek może utrwalać te trzy niedojrza³e spo-
soby pojmowania Boga. 

4. gdziE jEst „mój Bóg”?

Postrzeganie rzeczywistości, w tym także sfery religijnej i związanego 
z nią obrazu Boga, ulega zasadniczej zmianie wraz z wkroczeniem cz³owie-
ka w okres dorastania. Ta zmiana jest uwarunkowana procesami rozwojo-
wymi, a szczególnie rozwojem umys³owym i intelektualnym, poznawczym, 
a w jego ramach rozwojem myślenia. 

Między jedenastym – dwunastym a czternastym – piętnastym rokiem 
życia dokonuje się stopniowe przechodzenie od myślenia konkretnego do 
formalnego. Kszta³tujące się myślenie dedukcyjne uruchamia zdolność do 
formu³owania i systematycznego weryfikowania abstrakcyjnych hipotez oraz 
rozumienia i pos³ugiwania się pojęciami abstrakcyjnymi i ogólnymi, na przy-
k³ad: wolność, sprawiedliwość, prawda itp.20. Należy zauważyć, że rozwój 
sprawności umys³owych – poznawanie, rozumienie, uczenie się, myślenie – 
warunkuje większość zmian psychicznych pojawiających się wraz z dorasta-
niem. Rzutuje on bowiem na procesy emocjonalne, motywacyjne, decyduje 
o przyswojeniu pojęć moralnych, o poziomie świadomości i samoświado-
mości. Przenika więc ca³ą osobowość21. 

Na skutek tych procesów dorastający zaczyna poddawać krytycznej rewi-
zji to wszystko, co zosta³o mu przekazane i wpojone z zakresu religii. Zaczyna 
żądać dowodów na wyg³aszane twierdzenia i oczekiwać wyjaśnieñ. Zaczyna 
stawiać pytania co do zgodności otrzymanego obrazu świata ze stanem fak-
tycznym22. Rewizja ta dotyka także obrazu Boga i relacji do Niego.

Dorastający dystansuje się do wyobrażeñ dziecięcych, a następnie kon-
frontuje i przeciwstawia poglądy23. Przesadny krytycyzm podaje w wątpliwość 
wszystko, co w jakiś sposób jest niejasne. Dorastający usi³uje wszystko ogar-
nąć rozumem oraz uzasadnić dowodem empirycznym, chcia³by Boga w³ożyć 
w probówkę, zważyć i zmierzyć. Obraz Boga, a tym bardziej odniesienie do 
Niego, wydają się niemożliwe, gdyż nie ma niczego, co można by zmierzyć, 
zważyć, dotknąć, co da³oby podstawę do powstania takiego obrazu24. 

20 Por. A. Brich, T. Malim, Psychologia rozwojowa w zarysie, Warszawa 1995, s. 126.
21 Por. I. Obuchowska, s. 135-136. 
22 Por. R. Murawski, Rozwój religijny, s. 76; P. A. Sperling, Psychologia, Poznañ 1995, s. 218.
23 Por. W. Prężyna, Kształtowanie się życia religijnego w świetle psychologii rozwojowej, „Znak” 12 (1971), s. 1574; Z. 

W³odarski, A. Matczak, Wprowadzenie do psychologii, Warszawa 1987, s. 316.
24 Por. C. Bosak, Środowisko społeczne a młodzież przeżywająca kryzys wiary, „Kat.” 1 (1970), s. 5.
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Krytyczna rewizja dotychczasowych poglądów powoduje kryzysowy stan 
religijności. Jest on zjawiskiem powszechnym i nieuniknionym, ściśle zwią-
zanym z procesem rekonstrukcji osobowości zachodzącym w tym okresie25. 
Wzajemny stosunek cz³owieka i Boga jest rzeczywistością żywą i dynamicz-
ną. Podlega prawom rozwoju, wzrostu i zamierania. Dlatego można mówić 
o kryzysie obrazu Boga, za³amaniu się relacji do Boga, kryzysie wiary26. Odej-
ście od Boga w tym okresie, zerwanie relacji z Nim jest nie tyle odrzuceniem 
Boga, ile zerwanie z określonym, fa³szywym obrazem Boga, który dorastający 
ukszta³towa³ w dzieciñstwie, a na który obecnie zgodzić się nie może.

Obraz Boga-„stracha”, mającego u³atwić zadania wychowawcze rodziców, 
czy bogatego wujka, który jest „mi³y”, póki spe³nia liczne prośby, nie odpo-
wiada osiągniętemu poziomowi rozwoju27. U podstaw tych trudności leży 
problem, na ile dorastający jest wierny do tej pory uznawanym wartościom, 
podlegającym procesowi reinterpretacji, akceptacji, pog³ębienia i uwewnętrz-
nienia, a na ile odrzuca je, szukając nowych28. Zale¿y to od zaistnienia i prze-
biegu procesu interioryzacji i absolutyzacji. 

Proces interioryzacji religijnej polega w zasadzie na przejściu od religijno-
ści heteronomicznej do autonomicznej. Oznacza to, że dorastający docho-
dzi w tym czasie do g³ębszego zrozumienia, uświadomienia i dobrowolnego 
akceptowania wartości, norm, zasad i pojęć religijnych29. W wyniku procesu 
interioryzacji w odniesieniu do obrazu i relacji do Boga następuje przejście 
od zewnętrznego, antropomorficznego pojmowania Boga do pojęcia uwe-
wnętrznionego, uduchowionego30. Przy czym punktem wyjścia interioryzacji 
jest poziom życia religijnego, jaki jednostka osiągnę³a przed jego rozpoczę-
ciem. Przebieg tego procesu zależy od tego, co i w jakiej formie przekaza³o 
dorastającemu otoczenie w okresie poprzedzającym ten proces31.

Równolegle z akceptacją różnych wartości – w tym wartości, którą jest Bóg 
– zachodzi proces absolutyzacji. Polega on na wyborze spośród zinterioryzo-
wanych wartości niektórych z nich i wysunięciu ich na czo³o pozosta³ych. 
Wśród wewnętrznie zaakceptowanych wartości dokonuje się pewna selekcja, 
podporządkowanie i u³ożenie ich wed³ug określonej hierarchii. Wyselekcjo-
nowane wartości znajdują się w centrum osobowości, nadając zachowaniu 
odpowiednie ukierunkowanie i motywację. Dają one dorastającemu zwartą 
i ca³ościową wizję świata oraz jego samego, zarówno w perspektywie teraźniej-
szości, jak i przysz³ości32. Tymi nadrzędnymi, organizującymi i scalającymi 
osobowość wartościami mogą być wartości religijne. Jeżeli tak się stanie, to 

25 Por. E. Wilemski, Z badań nad kryzysem religijnym młodzieży współczesnej, „CTh.” 31 (1960), s. 71.
26 Por. C. Bosak, Środowisko społeczne a młodzież…, s. 3.
27 Por. M. Bruna-Ga³kowska, Psychologia domowa, Olsztyn 1990, s. 100. 
28 Por. T. Mi³ek, O tych, którzy odchodzą, „Kat.” 3 (1985), s. 105.
29 Por. R. Murawski, Rozwój religijny, s. 76.
30 Por. R. Pomianowski, Psychologiczne problemy kształtowania się religijności…, s. 159.
31 Por. R. Murawski, Rozwój religijny, s. 76.
32 Por. tam¿e, s. 78.
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m³ody cz³owiek ca³ą swą egzystencję skieruje na Boga. Bóg jako wartość staje 
się podstawowym punktem odniesienia dla wszystkich nowych treści i do-
świadczeñ, g³ównym kryterium interpretacji życia33.

Dorastający poszukuje bardziej osobistego związku z Bogiem, przy czym 
koncepcja Boga jest silnie zabarwiona elementami subiektywnymi i uczucio-
wymi34. M³ody cz³owiek ma wątpliwości, czy Bóg się naprawdę nim opiekuje, 
skoro dopuszcza przykre doświadczenia. Taka postawa świadczy o niedojrza-
³ym jeszcze i nieco magicznym rozumieniu Boga w życiu ludzkim35. Z czasem 
Bóg staje się zasadą kszta³tującą postawę wierzącego wobec rzeczywistości. 
Bóg jest przeżywany jako Ktoś tajemniczy, ale zarazem bliski. Pojawia się sil-
na potrzeba kontaktu i zawierzenia wobec Boga – opatrznościowego Ojca 
i Chrystusa jako Zbawiciela. Przy czym ch³opcom bliższy jest Bóg jako Stwo-
rzyciel, Pierwsza Przyczyna. Dla nich punktem wyjścia przy określeniu Boga 
jest przede wszystkim relacja między Bogiem a światem. Dziewczętom bliż-
szy jest Bóg serca, idealny Powiernik, który wszystko akceptuje i oddaje się 
ca³kowicie36. Idea Boga ulega personifikacji. Dorastający w wieku czternastu 
– szesnastu lat ujmuje Boga jako Ojca i Pana, najwyższą Mi³ość i Przyjacie-
la37. W wieku szesnastu – osiemnastu lat stosunek do Boga cechuje bezpośred-
niość, a Jego wyobrażenia stają się bardziej uduchowione. Obraz Boga staje 
się bardziej mglisty – „Kogoś wśród ob³oków” – co wskazuje na Jego ducho-
we pojęcie38. W tym okresie pojawia się żywe poczucie obecności Boga nawet 
w sytuacjach codziennych39.

zakończENiE

Z powyższej analizy wynika, jak donios³ą rolę w procesie dorastania m³o-
dego cz³owieka odgrywa obraz i relacja do Boga. Wed³ug tego obrazu dorasta-
jący interpretuje rzeczywistość, myśli, mówi, kszta³tuje w³asne postępowanie, 
nadzoruje realizację idea³ów życiowych. 

Ukszta³towany obraz Boga może być również czynnikiem diagnostycz-
nym między innymi w analizie relacji z rodzicami czy osobami znaczącymi, 
dlatego znajomość procesów wp³ywających na ów obraz wydaje się istotna.

33 Por. R. Pomianowski, Psychologiczne problemy kształtowania się religijności…, s. 165.
34 Por. Ł. Bogacz-Rajda, Katecheta potrzebny młodzieży, „Kat.” 4 (1994), s. 203.
35 Por. J. Makselon, Dynamika religijności, w: ten¿e, Psychologia dla teologów, s. 292. 
36 Por. W. Chaim, E. Janiszewska, Rozwój religijności człowieka, s. 74; J. Makselon, Dynamika religijności, s. 292; 

T. Wo³oszyn, Selektywne postawy młodzieży…, s. 109.
37 Por. L. Kaczmarek, Wiara współczesnej młodzieży, „Kat.” 1 (1980), s. 5-6; T. Węc³awski, Religijność młodzieży 

w świetle psychologii, „Kat.” 3 (1995), s. 170; J. Makselon, Dynamika religijności, s. 291; J. S³onimska, Pojęcie Bo-
ga u dzieci i młodzieży, w: B. Bejze, W kierunku prawdy, Warszawa 1976, s. 381-382.

38 Por. S. Kuczkowski, Psychologia religii, s. 73.
39 Por. C. Walesa, Doświadczenie religijne młodzieży, w: T. Ożóg, Nauki społeczne o młodzieży, Lublin 1994, 

s. 126.




