
50 mitów o religiach to przygotowane przez dwójkę cenionych 
religioznawców opracowanie poświęcone powszechnie 
podzielanym – fałszywym lub błędnym – przekonaniom o roli, 
funkcjach i znaczeniu religii w życiu ludzkich społeczności, a także 
o treści i genezie przekonań religijnych żywionych przez różne 
kultury i społeczeństwa. 
Autorzy, profesorowie John Morreall i Tamara Sonn, odwołując się 
do badań i obszernej literatury przedmiotu, kompetentnie – a przy 
tym, co ważne, również z poczuciem humoru – omawiają mity na 
temat największych i najstarszych religii świata (judaizmu, 
chrześcijaństwa, islamu, hinduizmu, buddyzmu, taoizmu…), ale na 
tym nie poprzestają, sięgając również po tradycje mniej znane, jak 
rastafarianizm czy zoroastryzm, a wreszcie i również łączące się ze 
sferą wierzeń agnostycyzm i ateizm. 
Ciekawa, wciągająca i ważna lektura. 
 

O KSIĄŻCE 
Lektura poruszająca i wierzących, i niewierzących („Nurturing Potential”) 
 

Morreall i Sonn pokazują, jak wiele z tego, co wiemy o religii i różnych tradycjach 
religijnych (albo raczej wydaje się nam, że wiemy), to przesądy i fałszywe stereotypy  
(John Voll, Georgetown University) 
 
50 mitów o religiach to cenne, angażujące i prowokujące do myślenia studium. Lektura warta polecenia 
każdemu, kto jest ciekaw, jakie są naprawdę tradycje religijne naszego świata (John L. Esposito, AAR) 
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