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JACEK JAN PAWLIK SVD

MIEJSCA ŚWIĘTE  
Z PERSPEKTYWY ANTROPOLOGICZNEJ 

Miejsce święte to przede wszystkim wydzielona zgodnie 
z przyjętym światopoglądem przestrzeń. Mircea Eliade stwierdza, 
że tylko człowiek religijny jest w stanie dostrzec jakościowe zróż-
nicowanie przestrzeni. Wynika to z pewnego doświadczenia re-
ligijnego, które poprzedza refleksję o świecie. Dopiero zerwanie 
homogeniczności przestrzeni umożliwia uporządkowanie świata 
według centralnej osi jako punktu odniesienia. „Aby móc żyć 
w świecie, trzeba go ustanowić – żaden świat nie powstanie zaś 
w »chaosie« homogeniczności i względności przestrzeni świec-
kiej”1.

O obecności miejsc świętych nie tyle będą świadczyć dzieła 
architektoniczne lub dziwy natury, co odprawiany kult religijny. 
Miejsce święte bowiem to takie, w którym składa się ofiary, nie-
zależnie od tego, czy jest to wydzielony obszar pierwotnej natury, 
czy wzniesiona wspaniała świątynia. Różnorodność miejsc świę-
tych jest wielka. Mogą to być miejsca świeckie, w których, przy 
szczególnych okazjach, odbywają się ceremonie religijne. Ogólnie 
rzecz biorąc, miejsce staje się święte, kiedy interpretowane jest 
jako takie i spełnia funkcje religijne. Niektóre z miejsc świętych 
zachwycają odwiedzających wielkością, pięknem lub splendorem, 

1 M. Eliade, Sacrum i profanum, Warszawa 1999, s. 16.
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