
19Alkohol a religia

symbolem ofiary lub samą ofiarą, był i jest 
znakiem łączności z Bogiem. Przybyły z głę-
bi dziejów tajemniczy napój bywał czczony, 
ubóstwiany, opiewany, uwielbiany, obsypy-
wany pochlebstwami, adorowany i gloryfiko-
wany, ale równocześnie przeklinany, zakazy-
wany, poniewierany, wyśmiewany, oskarżany 
o wszelkie zło i skazywany na wygnanie jako 
źródło obrzydzenia i pogardy (Fouquet i De 
BorDe 1990). 

pobudza mistyczne cechy natury ludzkiej, 
zapewnia ludziom poczucie transcendencji, 
nieśmiertelności. Religia i nauka wyznaczając 
kolejne etapy ludzkiej świadomości określiły 
różne punkty widzenia w odniesieniu do roli 
i działania alkoholu. W przypadku praktyk 
obrzędowo-religijnych służył on do wprowa-
dzenia w stan ekstazy, który miał pomóc w 
uzyskaniu kontaktu ze światem nadprzyro-
dzonym i pełnił funkcję symboliczną, będąc 
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Streszczenie

Alkohol towarzyszy wszystkim społeczeństwom 
od zarania dziejów ludzkości. Wiele religii zakazuje 
spożywania alkoholu lub wskazuje na jego negatyw-
ne skutki. W judaizmie i chrześcijaństwie spożywa-
nie alkoholu nie jest zabronione, lecz wskazany jest 
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Summary

umiar. W Biblii można znaleźć wiele praktycznych 
porad dotyczących alkoholu. Alkohol w Islamie jest 
zakazany. Buddyści zazwyczaj unikają spożywania 
alkoholu.

Alcohol accompanies every one society from 
the beginning of humanity. A good many religions 
forbid consumption of alcohol or see it as sinful or 
negative. In Judaism and Christianity, consumption 
of alcohol isn’t explicitly forbidden, but its moder-
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