
Nowa religia: piłka nożna 

Obserwując i analizując to wszystko, co miało miejsce przed, w czasie 

i po Euro 2020 pozwalam sobie na nieco krytyczny felieton pod adresem 

sportu, który coraz mniej jest sportem a coraz bardziej intratnym bizne-

sem pomnażającym pieniądze tych, którzy je mają. Mnie jednak bardziej 

interesuje daleko idące podobieństwo pomiędzy piłka nożna w religią. 
W panteonie nowoczesnego pogaństwa pośród wielu bóstw najrozmait-

szego kalibru, formatu i autoramentu poczesne i znaczące miejsce zajmuje 

bożek należący do wielkiej rodziny bożków sportowych, któremu na imię 

„piłka nożna” . Jest to jeden z wielu bożków należących do dość licznej 

grupy bożków sformatowanych na kształt piłki. Pośród wszystkich bożków 

wykonanych na kształt i podobieństwo piłki - „piłka nożna” jest najbar-

dziej znana, popularna, najbardziej czczona i uwielbiana przez niezliczone 

rzesze swoich wyznawców i czcicieli na całym świecie. 
Zanim piłka nożna należąca do jednej z najstarszych zabaw, jakie wy-

myślili i uprawiali ludzie, została wyniesiona na ołtarze i ustanowiona bó-

stwem, była jedną z rozlicznych a przy tym najprostszych i najzwyklej-

szych rozrywek, uprawiana przede wszystkim przez dzieci. Ale nie tylko. 

Także przez dorosłych. Jednym i drugim przynosiła wiele radości i satys-

fakcji. Była sposobem na nieszkodliwe rozładowanie agresji a także sposo-

bem na pokojowe i nie szkodzący nikomu sposób zaspokajania odwiecz-

nego instynktu walki, jaki drzemie w człowieku. 
Z czasem, kiedy zasady i reguły gry w piłkę nożna zostały skodyfiko-

wano, prosta rozrywka zaczęła się przeradzać w poważną dyscyplinę spor-

tową. Powoli też, ale bardzo systematycznie i skutecznie zaczęła przybierać 

znamion religii. I trudno tej tezie nie przyznać racji. Nawet mało obeznani 

z piłką nożną laicy bez większego trudu zauważą, że piłka nożna rzeczywi-

ście staje się swoistą namiastką, substytutem religii, która ma nieprzeli-

czone rzesze wyznawców i wiernych na całym świecie. 
Obecnie ta dyscyplina sportowa przerodziła się w rodzaj kultu religij-

nego ku czci bożka w kształcie piłki, wykonanych ze spreparowanych 

wg ściśle określonych technologii ze skór specjalnie w tym celu hodowa-

nych cieląt. 
Cześć oddawana bożkowi - piłce nie polega na żadnych aktach właści-

wych prawdziwej religii /np.: modlitwa i ofiara/ ale na ustawicznym kopa-

niu skórogłowego bożka. Nie wolno go, podczas trwania nabożeństwa zwa-

nego meczem dotknąć ręką. Dotknięcie ręką równoznaczne jest 



z świętokradztwem i bywa surowo karane zwłaszcza wtedy, kiedy bożek 

zostaje dotknięty ręką w pobliżu ołtarza – bramki przeciwnika. 
Nabożeństwa ku czci bożka zwanego meczami odbywają się w świąty-

niach zwanych boiskiem /odpowiednik zwykłego kościoła/ lub stadionem – 

odpowiednikiem katedry. 
Współczesne stadiony, nie bez powodu i racji określane jako świątynie 

sportu, są ogromnymi i wspaniałymi dziełami sztuki budowlanej i inży-

nierskiej, które można porównać tylko z gotyckimi katedrami. 
Nabożeństwo ku czci piłki zwane meczem trwa zazwyczaj półtorej go-

dziny albo i dłużej z 15-minutową przerwą pośrodku. Nabożeństwo cele-

bruje 22 „kapłanów” zwanych piłkarzami pod kierunkiem „arcykapłana”- 

sędziego i dwóch jego pomocników, którzy czuwają nad poprawnym prze-

biegiem meczu. Piłkarze celebrujący meczowe nabożeństwo składają się 

z dwu przeciwnych drużyn, z których każda broni swego ołtarza przed 

tym, aby nie został w nim ulokowany bożek – piłka starając się jednocze-

śnie o to, aby kopany po całym boisku bożek został umieszczony w bramce 

przeciwnika. 
Istotą nabożeństwa zwanego meczem jest zatem umieszczanie bożka 

piłki w świetle jednego z dwu ołtarzy zwanych bramkami a umieszczonych 

po przeciwnych stronach boiska. Nabożeństwo jest udane wtedy, gdy ko-

pany bożek często trafia do jednej lub drugiej bramki a „kapłani-piłkarze” 

którzy uczynią to więcej razy od przeciwników, ogłaszani są zwycięzcami 

traktowani i honorowani na równi z największymi bohaterami narodo-

wymi. Piłkarze – kapłani nabożeństwa, którzy potrafią najlepiej kopać 

bożka i umieszczać go w bramce przeciwnika, są bardzo wysoko cenieni. 

Otrzymują wysokie nagrody: są opłacani i wynagradzani bajońskimi su-

mami. 
Charakterystyczną cecha tej nowej religii jest też to, że czciciele i wyznawcy 

skórogłowego bożka bardzo chętnie uczestniczą w tych nabożeństwach ku czci 

swego bóstwa i są w stanie ponieść tak wiele wyrzeczeń i różnorakich ofiar 

aby w nich uczestniczyć, że mogliby w tej mierze stać się wzorem i przykładem 

dla bardzo wielu katolików, którzy maja swój kościół w zasięgu oczu i wycią-

gniętej ręki i nie musza ponosić niemal żadnych nadzwyczajnych kosztów cza-

sowych 

i finansowych aby uczestniczyć we mszy świętej. Wielu potrafi z byle głupstwa 

uczynić przeszkodę usprawiedliwiającą udział w Eucharystii, a gdy postanowią 

uczestniczyć w meczu piłki nożnej, są w stanie uczynić wszystko, co w ich mocy, 

aby w tym dziwnym nabożeństwie wziąć udział. I żadna przeszkoda i żadna 

trudność nie są w stanie ich od tego odstraszyć. 
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