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Streszczenie

Praca ta  jest  próbą określenia w którą stronę podążają zmiany w religijności Polaków. 

Autorka próbuje odpowiedzieć na to pytanie najpierw sięgając do prac socjologicznych 

opisujących  procesy  sekularyzacyjne  i  desekularyzacyjne,  po  to  by  ustalić  aktualne 

stanowisko socjologów w tej kwestii. A następnie przeprowadzając badania jakościowe na 

próbie wybranych Polaków, dokładnie analizuje ich religijność i duchowość oraz elementy 

wpływające i składające się na światopogląd religijny respondentów. Po przeanalizowaniu 

odpowiedzi  badanych,  zestawiono  je  ze  sobą  po  to  by  stworzyć  typologię  postaw 

religijnych. Typologia ta z kolei została skonfrontowana z wnioskami z części teoretycznej 

pracy,  by zweryfikować  aktualność  tez  sekularyzacji  i  desekularyzacji  dla  przebadanej 

przez autorkę grupy osób. 
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WSTĘP 

Niniejsza praca powstała z dwóch osobistych powodów. Pierwszym z nich były 

towarzyszące mi od dziecka pytania o istnienie Boga i świata nadprzyrodzonego. Drugim 

powodem  jest  znacząca  zmiana  moich  przekonań  religijnych,  które  ewoluowały  od 

eklektycznej  religijności  New  Age,  przez  buddyzm,  ortodoksyjny  katolicyzm, 

doprowadzając ostatecznie do dużego rozczarowania oraz odejścia od wiary katolickiej, 

przy jednoczesnej nieustającej nadziei, bądź niepewnym lecz nieusuwalnym przekonaniu o 

istnieniu  rzeczywistości  innej  niż  materialna.  Pierwszy powód –  czyli  pozostające  bez 

jednoznacznej odpowiedzi pytania o istnienie Boga, doprowadziły do tego, że pragnęłam 

poznać  opinie  ludzi,  którzy byliby tak  jak  ja,  wiecznie  dociekający i  poszukujący,  ale 

również i tych „wiedzących” i silnie przekonanych, o tym, że Bóg jest lub że Go nie ma. 

Zależało mi na tym by zbadać ich światopogląd i w miarę możliwości wniknąć w ich tok 

myślowy czy wręcz  dokonać  dekonstrukcji  ich  poglądów,  by dowiedzieć  się  na  czym 

oparta jest  ich wiara,  czy czasem wręcz pewność.  Drugi  powód – czyli  zmiany moich 

osobistych przekonań religijnych zależne od środowiska w jakim przebywam, pozwoliły 

wysunąć  mi  dwa  wnioski:  (a)  moja  religijność  bardziej  niż  mi  się  wydawało  jest 

konstruktem kulturowym, zależnym od środowiska, w jakim przebywam (b) niezależnie od 

nasilenia  własnej  wiary  oraz  jej  postaci,  towarzyszy  mi  niezbywalne,  nie  dające  się 

wykorzenić,  przeczucie,  że  istnieją  byty  niematerialne,  oddziałujące  na  życie  ludzkie. 

Ponieważ wnioski te znajdują swoje odzwierciedlenie w szerszych koncepcjach badaczy 

kultury takich jak Stefan Czarnowski (a)1 oraz Mircea Eliade (b)2, dało mi to podstawy do 

lepszego zrozumienia stanowiska tych,  którzy uważają idę  homo religiosus za zasadną. 

Natomiast jeśli chodzi o specyficzny polski kontekst, odbijające się szerokim echem głosy 

w  debatach  społecznych,  domagające  się  rozdzielenia  władzy  świeckiej  i  polityki  od 

Kościoła3,  świadczące  o  postępującej  sekularyzacji  społeczeństwa  oraz  zasługujący  na 

uwagę,  rozwijający  się  Nowy  Ateizm,  przeczą  uniwersalności  idei  homo  religiosus. 

Sprawy nie rozjaśniają również badania ilościowe dotyczące religii i religijności Polaków 

w zmieniającym się społeczeństwie, gdyż wyłania się z nich dosyć zaskakujący i niespójny 

1 Zob. S. Czarnowski, Kultura, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2005. 
2 Zob. M. Eliade, Sacrum i profanum: o istocie religijności, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999.
3 Potoczna nazwa „Kościół” odnosi się w sposób jednoznaczny do Kościoła katolickiego obrządku 

rzymskiego i zgodnie z tym uproszeniem będzie stosowana w niniejszej pracy. 
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obraz Polaka-katolika, który jest omówiony dokładnie w jednym z rozdziałów pracy. 

Z racji na wykształcenie kulturoznawcze oraz na żywe zainteresowanie sprawami 

religii  pozostawałam  czuła  na  akcentowane  przez  media  sygnały  społeczne  dotyczące 

spraw religijnych. A te, często pozostające w sprzeczności, tworzyły dość zamglony obraz 

– gdyż z jednej strony były to silne głosy antykościelne towarzyszące głośnym skandalom 

na  tle  obyczajowym  (m.in.  sprawa  abp.  Paetza)  czy  kontrowersyjnym  doniesieniom 

dotyczącym lustracji  w Kościele,  np.  współpracy abp.  Wielgusa z  SB.  Niektóre media 

wręcz stwierdziły, że Kościół i jego dostojnicy jako gangsterzy moralności stracili resztki 

wiarygodności próbując narzucić swoje zdanie prawodawcom czy to w sprawie ustawy 

antyaborcyjnej, czy mówiąc „nie” dla in vitro, czy chociażby przez fakt, że Kościół został 

wyjęty spod nowego prawa o obrocie ziemią rolną. I chociaż wydawać by się mogło, że 

stanowisko Kościoła w powyższych sprawach nie powinno wpływać na wiarę, okazało się, 

że jest inaczej. W konsekwencji przybierającej na sile i znaczeniu obecności Kościoła w 

polityce, usłyszeliśmy o coraz liczniejszych aktach apostazji. Trudno rozstrzygnąć czy jest 

to moda na to zjawisko, czy jest ono skutkiem przemyślanej decyzji katolików nad ich rolą 

i obecnością w Kościele. Mariusz Agnosiewicz, redaktor naczelny portalu Racjonalista.pl 

uważa,  że  fakt,  iż  ludzie  zrywają  więzy  z  kościołem  „w  dużej  mierze  jest  skutkiem 

nadmiernej obecności tej instytucji w sferze publicznej i prób przełożenia nauki Kościoła 

na system prawny państwa.4” Jeden z apostatów potwierdza tę opinię, pisząc na stronie 

Apostazja.pl,:  „Żyjemy w państwie,  gdzie  Kościół  katolicki  kształtuje  każdą  dziedzinę 

życia, a poprzez to ma wpływ na każdego obywatela: katolika, członka każdego innego 

związku wyznaniowego,  ateistę  itd.  Jednocześnie Kościół  ten jest  finansowany między 

innymi  z  budżetu  państwa  w  imieniu  wszystkich  zarejestrowanych  (ochrzczonych) 

katolików, których według statystyki Kościoła jest  95 proc. W rzeczywistości duża ich 

część nie wyznaje wiary.5” 

Z powyższych stwierdzeń można wywnioskować, że czarne chmury gromadzące 

się  nad   Kościołem  w  Polsce,  jak  twierdzą  apostaci,  pozostają  w  silnej  korelacji  ze 

spadkiem  religijności  Polaków.  Przypuszczenia  o  postępujących  zmianach  w  ich 

religijności  potwierdza  również  coraz  silniej  akcentowany,  wkraczający  w  nasze 

społeczeństwo,  ateizm.  Ateizm  zaczęto  manifestować  –  w  2007  sporządzono,  liczącą 

4 Cytat ten pojawił się w artykule Apostazja: Moda na niewiarę, "Nowa Trybuna Opolska", 7 marca 2008, 
w: http://www.nto.pl/magazyn/reportaz/art/4082541,apostazja-moda-na-niewiare,id,t.html, dostęp: maj 
2016.

5 Marduko, Akty apostazji, w: http://www.apostazja.pl/akty.html, dostęp: maj 2016.
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ponad 21 000 „Internetową Listę Ateistów i Agnostyków im. Kazimierza Łyszczyńskiego”, 

na  której  figurują  nazwiska  bardziej  lub  mniej  znanych  osób  deklarujących  się  jako 

niewierzące. O ateizmie zaczęto pisać, na przykład w głośnej książce Piotra Szumlewicza 

pt.  Niezbędnik  ateisty6,  w  której  autor  prowadzi  osobiste  rozmowy o  tym  zjawisku  z 

kluczowymi postaciami polskiego życia publicznego – politykami, pisarzami, naukowcami 

czy działaczami społecznymi. Ateizm zaczęto demonstrować również na ulicach, podczas 

cyklicznych  Marszów  Ateistów  i  Agnostyków.  Wreszcie  też  na  rynkach  księgarskich 

można znaleźć przekłady książek autorstwa tzw. „Czterech Jeźdźców Nowego Ateizmu” - 

Richarda  Dawkinsa,  Sama Harrisa,  Daniela  C.  Dennetta  oraz  Christophera  Hitchensa.7 

Autorzy ci szerzą w wielu krajach swoją ideologię i jak darwinista Dawkins mają na celu 

przedstawić ludziom religijnym na tyle silne argumenty, by uczynić z nich ateistów8. To, że 

ich  głosy  są  słyszalne  także  w  Polsce,  potwierdza  chociażby wyżej  wspomniana  lista 

ateistów, która powstała w odpowiedzi na ogólnoświatową kampanię społeczną „The OUT 

Campaign”  zainicjowaną  właśnie  przez  Dawkinsa,  stawiającą  sobie  za  cel  stworzenie 

nowego, pozytywnego wizerunku ateizmu9.

Mimo pojawienia  się  tych  znaczących  manifestacji  w sferze  publicznej,  jak  się 

okazuje można je definiować dwojako. Agnieszka Rybak dziennikarka „Rzeczypospolitej” 

w artykule ze stycznia 2011 pisze w tonie prześmiewczym, że twórcy omawianej listy, 

przeliczyli się, oczekując na wielki coming out ateistów oraz „wiosnę ateizmu”, bowiem 

„zdecydowana większość nie skorzystała z okazji do publicznego manifestowania swojej 

niewiary  połączonego  z  walką  z  Kościołem  i  katolicką  obrzędowością.10”,  artykuł 

spuentowano  wpisem  internauty  o  nicku  Diabeł:  „Sami  sobie  zrobiliście  tę  listę  do 

piekła11”, jako dowód na to, że nie wszyscy traktują omawianą inicjatywę na serio oraz 

słowami  Bogusława  Wolniewicza  (w  artykule  przedstawionym  jako  ateista),  który 

sprzeciwia  się  tworzeniu  takich  list,  gdyż  „Stwarza  się  sztucznie  atmosferę,  jakoby 

6 Zob. P. Szumlewicz, Niezbędnik ateisty. Rozmowy Piotra Szumlewicza, Wydawnictwo Czarna Owca, 
Warszawa 2010.  

7 Zob. Richard Dawkins, Bóg urojony, przeł. Piotr J. Szwajcer, Wydawnictwo CiS, Warszawa 2007. A także Daniel Dennett, Odczarowanie. Religia jako zjawisko naturalne, przeł. i wstęp Barbara Stanosz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2008.  Christopher Hitchens , bóg nie jest wielki. jak  
religia wszystko zatruwa, przeł. Cezary Murawski, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice 2008. 

8 Zob. Richard Dawkins, Bóg urojony, przeł. Piotr J. Szwajcer, Wydawnictwo CiS, Warszawa 2007, s. 17.
9 E. Binswanger-Stefańska, Mało informatywny artykuł w Rzeczpospolitej, 5 stycznia 2011, w: 

http://therationalist.eu.org/kk.php/s,805 , dostęp: maj 2016.
10 A. Rybak,  Lista ateistów nie przyciągnęła wielu niewierzących, 4 stycznia 2011, w: 

http://www.rp.pl/artykul/589046-Lista-ateistow-nie-przyciagnela-wielu-niewierzacych-.html#ap-1, 
dostęp: maj 2016.

11 Tamże.
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prześladowane  były  u  nas  różne  mniejszości.  Niczego  takiego  nie  ma.  Jeśli  ktoś  jest 

atakowany, to ludzie wierzący i Kościół katolicki. Bogusław Wolniewicz przypuszcza, że 

lista może być zabiegiem propagandowym. – My, Polacy, wiemy, że prześladowania nie 

mają  miejsca,  ale  skąd  mają  o  tym  wiedzieć  ludzie  we  Francji  czy  Stanach 

Zjednoczonych?  Dlatego  te  niewielkie  grupki  liczą  na  poparcie  lewackiej 

międzynarodówki, która jest potężną siłą – twierdzi profesor.12”  Dzień później na portalu 

Racjonalista.pl została opublikowana odpowiedź na artykuł pani Rybak, autorstwa Elżbiety 

Binswanger-Stefańskiej,  która  tak  podsumowuje  swoją  polemikę:  „Tym  razem  nie 

chodziło o Polaków i polski Kościół katolicki a — wbrew polonocentrycznej perspektywie 

Wolniewicza  —  o przyłączenie  do  globalnej  internetowej  społeczności  uważającej,  że 

wszelkie religie i wierzenia mogą być zagrożeniem i chcącej się od nich zdystansować. 

Autorka  Rzeczypospolitej  podpierająca  się  wątpliwej  jakości  autorytetem  w osobie 

Wolniewicza  w swoim  tendencyjnym  artykule  od  tytułu  począwszy  wykazuje  się 

ignorancją i trafia jak kulą w płot ze swoją <<listą do piekła>>.13”

Po co we wstępie piszę o apostazji,  „nadobecności” Kościoła w dialogu między 

narodem a rządem oraz po co cytuję dziennikarki o sprzecznych poglądach dotyczących 

„Internetowej Listy Ateistów i Agnostyków”? Po to, by zwrócić uwagę na dominujący w 

przestrzeni  dyskurs  dotyczący  religijności.  By  podkreślić,  że  dla  przeciętnego  Polaka 

debata  publiczna  w  sprawie  religii  jawi  się  jako  spór  między  Kościołem  a  ludźmi 

niewierzącymi.  I nawet tak błaha kwestia jak liczba osób wpisanych na Listę Ateistów 

pokazuje, jak bardzo odmiennie te same fakty mogą być interpretowane przez przeciwne 

sobie  strony oraz  że  nawet  komentarz  tej  kwestii  zakrawa o politykę.  Głośne spory o 

miejsce Kościoła w państwie polskim dzielą społeczeństwo. Można być albo katolikiem, 

jakże często nazywanego pogardliwie „katolem”, zgadzać się ze Słowem głoszonym przez 

Kościół  i  nie mieć nic przeciwko uzurpowanej  przez niego „władzy nad władzą”.  Lub 

można być wrzuconym do drugiego worka – przeciwników Kościoła, ateistów, którzy chcą 

zniszczyć „prawdziwe polskie wartości”, m.in. domagając się prawa kobiet do aborcji. W 

przytoczonych powyżej  wypowiedziach apostatów razi związek niezgody na ingerencję 

Kościoła w dziedziny życia świeckiego z ich odejściem od Kościoła. Bardzo znaczące jest 

to,  że  odejście  od  Kościoła  staje  się  niejako  manifestacją  polityczną,  co  wynika  ze 

12 Tamże.
13 E. Binswanger-Stefańska, Mało informatywny artykuł w Rzeczpospolitej, 5 stycznia 2011, w: 

http://therationalist.eu.org/kk.php/s,805 , dostęp: maj 2016.
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specyfiki  polskiej  religijności  (wspominał  o  tym Ch.  Taylor  w książce „Oblicza religii 

dzisiaj”, wskazując na barokowy model religijności w Polsce). Gdzie w tym sporze jest 

miejsce na prawdziwą religijność? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że go nie ma. Co 

dziwne religijność mierzona jest przynależnością do Kościoła. Tak jakby człowiek, który w 

statystykach widnieje jako katolik był automatycznie religijny. Nikt tak naprawdę nie pyta 

o prawdziwą religijność, tę wrażliwą, osobistą, wręcz intymną sferę naszych przekonań. 

Praca  ta  powstała  po to,  by odsunąć te  powierzchowne spory i  dywagacje  na bok,  by 

zobaczyć co kryje się naprawdę pod słowami „katolik”, „agnostyk”, czy „ateista”. I czy tak 

w ogóle te trzy nazwy-kategorie są na tyle pojemne by pomieścić gamę przeżyć, emocji, 

osobistych doświadczeń oraz pytań egzystencjalnych, które skrywa każdy człowiek. Celem 

pracy jest danie wybranym osobom głosu, by mogły w pełni wyrazić swój stosunek do 

religii,  samookreślić się i powiedzieć czym dla nich jest duchowość, jak ją rozumieją i 

odczuwają. Praca ta powstała na przekór statystkom, czy płytkim definicjom nakreślonym 

podczas  społeczno-politycznych  sporów,  próbującym  nadać  ludziom  łatwe  i  szybkie, 

poddające  się  klasyfikacji,  etykiety.  Przeprowadzone  wywiady  mają  pozwolić  na 

usłyszenie  tego  co  ma  do  powiedzenia  człowiek  o  swoich  potrzebach  duchowych, 

własnym głosem. Chodziło mi o stworzenie przestrzeni w której każda z osób mogła w 

komfortowej atmosferze opowiedzieć o swoim wewnętrznym przeżywaniu Boga lub wręcz 

o  przeciwnych  uczuciach,  dzieląc  się  swoimi  własnymi  definicjami,  pragnieniami  i 

obawami.  Zamiast  udzielania  odpowiedzi:  „tak”,  „nie”,  „często”,  „rzadko”  na  gotowe, 

skrojone przez badacza pytania, jak to ma miejsce w sondażach przeprowadzanych przez 

Centrum Badań Opinii Społecznej (CBOS). Wiary nie da się zważyć ani zmierzyć,  ale 

można o niej rozmawiać. I ta praca jest przestrzenią dialogu z wierzącymi, niewierzącymi i 

poszukującymi,  po  pierwsze  po  to,  by  dowiedzieć  się  jak  najwięcej  o  ich  osobistym 

przeżywaniu  świata,  a  po  drugie  po  to,  by  zweryfikować  aktualność  koncepcji  homo 

religiosus,  a  także tej  głoszącej  postępującą sekularyzację i  prognozującej  nadchodzące 

zwycięstwo ateistów. 

Praca niniejsza jest próbą określenia w którą stronę podążają zmiany w religijności 

wybranych Polaków – młodych (24-48 lat) i wykształconych mieszkańców największych 

polskich miast. Próbuję odpowiedzieć najpierw na pytanie o kierunek zmian w religijności 

ogółu Polaków, sięgając do prac socjologicznych opisujących procesy sekularyzacyjne i 

desekularyzacyjne  oraz  zapoznając  się  z  badaniami  CBOS,  po  to  by  ustalić  aktualne 
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stanowisko  socjologów  w  tej  kwestii.  Następnie,  w  części  praktycznej  pracy, 

przeprowadzając badania jakościowe na próbie wybranych Polaków, dokładnie analizuję 

ich  religijność  i  duchowość  oraz  elementy  wpływające  i  składające  się  na  ich 

światopogląd. Po przeanalizowaniu odpowiedzi badanych, zestawiam je ze sobą po to, by 

stworzyć typologię postaw religijnych moich respondentów. Typologia ta ma za zadanie 

sprawdzić, które z tez z części teoretycznej mają odzwierciedlenie w przepytanej przeze 

mnie grupie i czy wyłaniający się z badań CBOS konstrukt Polaka-katolika jest dla tej  

grupy aktualny.  
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ROZDZIAŁ 1: RELIGIJNOŚĆ POLAKÓW WEDŁUG 

BADAŃ ILOŚCIOWYCH

Z uwagi na to, że praca ta poświęcona jest badaniom jakościowym nad religijnością 

Polaków, sięgam po narzędzia skrojone do tego celu, jakimi między innymi są wywiady 

badawcze, czyli wnikliwa rozmowa z badanymi (opis wywiadów zamieszczony został w 

części praktycznej pracy). I chociaż jest to również metoda niedoskonała jak wszystkie 

inne i  nie pozwalająca na wydobycie pełnego i prawdziwego znaczenia religii w życiu 

danej jednostki, powinna dać ona bardziej szczegółowy i osobisty obraz jej duchowości niż 

ten, na który pozwalają badania ilościowe, które traktują o grupach, a nie o jednostkach. 

Jednak by zająć się analizą wyników badań jakościowych, zdecydowanie warto przytoczyć 

wpierw stan badań ilościowych. Umożliwi to spojrzenie na omawiane zagadnienie oczami 

badaczy zorientowanych na wydobywanie zależności statystycznych. 

Badania przeprowadzane są przez ankieterów, którzy przychodzą do wybranej w 

odpowiedni, rzetelny statystycznie sposób osoby z opracowaną ankietą. Jak twierdzi sam 

CBOS  „Kafeteria  odpowiedzi  na  pytania  zamknięte  powinna  być  wyczerpująca,  by 

respondenci mogli z niej wybrać własne opinie”14. CBOS w opisie metod realizacji badań 

wspomina  o  tym,  że  również  stosowane są  pytania  otwarte,  ale  jedynie  wówczas  gdy 

„trudno  z  góry  przewidzieć  możliwe  odpowiedzi  respondentów”15.  W  takiej  sytuacji 

odpowiedzi są „kategoryzowane przez badacza”16.

By  badania  spełniały  naukowe  standardy  należy  do  nich  wybrać  próbę 

reprezentatywną, czyli taką, „z której wyniki można uogólnić na całą populację, z której 

zostały wybrane.17” By zrozumieć na czym polega różnica między próbą reprezentatywną, 

a  niereprezentatywną  warto  posłużyć  się  przykładem  podanym  przez  powstały  na 

Uniwersytecie  Warszawskim  zespół  prowadzący  projekt  Na  Straży  Sondaży18.  Ten 

uniwersytecki  projekt  został  stworzony w 2012 „głównie z  powodu niezadowolenia ze 

sposobu, w jaki dyskutuje się w mediach na temat wyników badań.19” Zespół projektu w 

14 CBOS, Metody realizacji badań: Kwestionariusz, w: 
http://www.cbos.pl/PL/badania/metody_realizacji.php, dostęp czerwiec 2016. 

15 Tamże. 
16 Tamże. 
17 Na Straży Sondaży, Jaka powinna być próba?, w: http://nastrazysondazy.uw.edu.pl/jaka-powinna-byc-

proba/, dostęp: czerwiec 2016.
18 Zob. Na Straży Sondaży, w: http://nastrazysondazy.uw.edu.pl/
19 Na Straży Sondaży, O projekcie, w: http://nastrazysondazy.uw.edu.pl/jaka-powinna-byc-proba/, dostęp: 
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którego skład wchodzą pracownicy i studenci Instytutu Socjologii UW zwraca uwagę na 

„źle przeprowadzane sondaże oraz ich błędne interpretacje, by chronić opinię publiczną 

przed nierzetelnymi informacjami”20. Pojawienie się takiego projektu sygnalizuje istniejący 

problem  dotyczący  metodologii  badawczej  i  przeprowadzania  badań  ilościowych,  ale 

zarazem spełnia rolę edukacyjną, gdyż podaje w sposób przystępny socjologiczne definicje 

i kryteria, które powinny być spełniane przez badania ilościowe. I właśnie z ich artykułu 

chcę zaczerpnąć wspomniany na początku akapitu przykład, pozwalający na wychwycenie 

różnicy między dwoma podstawowymi rodzajami prób. 

Chodzi tu o sondaż przedwyborczy, przeprowadzony w 1936 roku przez popularny 

magazyn informacyjny „Literary Digest”,  z którego wynikało,  że prezydentem zostanie 

republikanin  Alf  Landon  (57%),  a  nie  demokrata  Franklin  Roosevelt  (43%), 

przywidywania te znacząco różniły się od rzeczywistych wyników wyborów, które zostały 

wygrane  przez  Roosevelta  z  najwyższą  w historii  przewagą  61%.  Co  ciekawe w tym 

samym czasie co „Literary Digest” sondaż przeprowadził również George Gallup, którego 

wyniki  pokrywały  się  z  rzeczywistością.  Znaczące  jest  to,  że  magazyn  informacyjny 

przebadał 2 miliony osób, a Gallup posłużył się o wiele mniejszą próbą reprezentatywną. I 

chociaż  bardziej  logiczne  wydaje  się  myślenie,  że  przeprowadzenie  badania  na  dwóch 

milionach  osób  będzie  w  większym  stopniu  miarodajne,  w  rzeczywistości  było  to 

założenie  błędne.  Stało  się  to  dlatego,  że  badania  dla  czasopisma  nie  wyłoniły  próby 

reprezentatywnej  – ankietowani  zostali  wytypowani  ze spisu abonentów telefonicznych 

oraz właścicieli samochodów, czyli osób zamożnych, z pominięciem uboższych obywateli, 

z których głównie składał się elektorat Roosevelta. Co więcej jedynie 22% ankiet zostało 

wypełnionych i zwróconych (tzw. response rate), z czego większość została odesłana przez 

republikanów.21 

Jeśli chodzi o badania CBOS z całą pewnością nie trzeba się martwić o wskaźnik 

response  rate,  gdyż  osoby  badane  są  przepytywane  we  własnych  domach,  przez 

ankieterów, którzy wpisują odpowiedzi od razu do swoich laptopów. A jeśli wytypowane 

przez system osoby, nie zgadzają się na badania, typowane są inne, tak by nadal zachować 

reprezentatywność grupy.22 Natomiast inny aspekt wpływający na ową reprezentatywność 

czerwiec 2016.
20 Tamże. 
21 Zob. Na Straży Sondaży, Jaka powinna być próba?, w: http://nastrazysondazy.uw.edu.pl/jaka-powinna-

byc-proba/, dostęp: czerwiec 2016.
22 Zob. CBOS, Metody realizacji badań: Realizacja Badań, w: 

http://www.cbos.pl/PL/badania/metody_realizacji.php, dostęp czerwiec 2016. 
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może  budzić  zastrzeżenia.  Badania  statutowe  CBOS  obejmują  „populację  dorosłych 

mieszkańców  Polski  zameldowanych  na  obszarze  kraju.23”  Przekłada  się  to  na 

wnioskowanie  o 31,5  mln  dorosłych Polaków na  podstawie  próby liczącej  ok  0,003% 

populacji. Co pociąga za sobą dwa problemy. 

Pierwszym z nich jest  to,  że  wynik  jest  obarczony błędem, którego badacze są 

świadomi i którego maksymalna skala jest podawana do wiadomości. CBOS wyjaśnia, że 

prawie każdy wynik jest na to skazany i posługując się próbami, musimy pamiętać o ich 

ograniczeniach, gdyż próby „nie powiedzą nam wszystkiego o populacji, a oszacowania na 

ich podstawie zawsze obarczone są błędami.24” Należy również mieć świadomość tego, że 

próba reprezentatywna nie pozwala nam na ustalenie dokładnej wartości występującej w 

populacji. Daje za to możliwość określenia pewnego przedziału wartości. 

Drugą  kwestię  stanowi  badanie  jedynie  populacji  dorosłych  Polaków,  z 

pominięciem młodzieży. CBOS w swoich badaniach, m.in. tych dotyczących religijności, 

poprzez społeczeństwo polskie rozumie jedynie populację dorosłych Polaków. Tymczasem 

światopogląd ludzi  młodszych w interesującej  nas  sprawie jest  bardzo ważny z dwóch 

względów. Po pierwsze są to względy liczebne, pomija się tu setki tysięcy osób, w wieku 

15-17, które mają już ukształtowaną religijność. Badanie GUS rozwoju demograficznego 

Polski  ze  stycznia  2015  roku  podaje,  że  osoby  w  wieku  przedprodukcyjnym  (0-17) 

stanowią od ok 30% (w 1990) do 17% (w roku 2014) społeczeństwa25, niestety badania nie 

wyszczególniają jaki procent z tych wartości stanowi młodzież, a ile dzieci. Po drugie, 

warto  podkreślić,  że  wiek  przedprodukcyjny,  szczególnie  nastoletni,  jest  czasem 

intensywnych  poszukiwań  religijnych,  formowania  światopoglądu,  fascynacji  różnymi 

formami  duchowości.  Jacek  Wichorowski,  autor  pracy  pt.  „Wpływ  osobistych 

doświadczeń religijnych na religijność młodzieży w wieku 17-20 lat” twierdzi, że młodość 

jednostki  jest  zarówno  najważniejszym  okresem  w  formowaniu  się  jej  dojrzałego 

światopoglądu,  jak  i  ostatnimi  latami  życia,  w  których  młodzież  poddawana  jest 

bezpośredniemu  oddziaływaniu  duszpasterskiemu  i  katechizacji.26  Wichorowski 

23 CBOS, Metody realizacji badań: Dobór próby w badaniach, w: 
http://www.cbos.pl/PL/badania/metody_realizacji.php, dostęp: czerwiec 2016. 

24 CBOS, Metody realizacji badań: Próba, w: http://www.cbos.pl/PL/badania/metody_realizacji.php, 
dostęp: czerwiec 2016

25 GUS, Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku, notatka informacyjna, 27 
stycznia 2015, w: 
http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/12/5/1/podstawowe_informacje_
o_rozwoju_demograficznym_polski_do_2014.pdf, dostęp: czerwiec 2016, s. 16.

26 J. Wichrowski,  Wpływ osobistych doświadczeń religijnych na religijność młodzieży w wieku 17-20 lat, w: 
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podkreśla, że religijność młodzieży zasługuje na szczególną uwagę, gdyż z jednej strony 

grupę  tę  cechuje  olbrzymi  entuzjazm  religijny,  który  Jan  Paweł  II  nazwał  „wiosną 

Kościoła”,  a  który  ujawnia  się  chociażby  podczas,  gromadzących  kilka  milionów 

pielgrzymów, Światowych Dni Młodzieży. Z drugiej strony, jak podkreśla autor, młodzież 

jest nastawiona bardzo buntowniczo i krytycznie do otaczającej ją rzeczywistości, którą 

nierzadko  kontestuje  lub  wręcz  odrzuca,  co  skutkuje  w  tym,  że  „największa  ilość 

przypadków utraty wiary obserwowana jest właśnie w tym okresie życia ludzkiego.27”

Należy również dodać, że ze statystyk CBOS wynika, że w grupie wiekowej 18-24 

od roku 2005 „ponad dwukrotnie wzrosła liczba tych, którzy określają się jako niewierzący 

(z  6%  do  15%)  i  ubyło  wierzących  (spadek  z  86%  do  77%).28 Zwykło  się  również 

przyjmować,  że  grupa  osób  najmłodszych  (w  badaniu  CBOS  18-24)  jest  uważana  za 

najbardziej  narażoną  na  przyspieszoną  sekularyzację,  obok  grupy  osób  najlepiej 

wykształconych i mieszkańców największych miast. Ten fakt potwierdza analiza korelacji 

deklarowanej wiary i uczestnictwa w praktykach religijnych, z której wynika, że „w miarę 

systematycznie  maleje  odsetek  osób  wierzących  i  regularnie  praktykujących  (spadek  z 

51%  w  roku  2005  do  43%  w  2014)”29.  Dlatego  właśnie,  osoby  nastoletnie  powinny 

również  być  zaliczone  do  próby,  jeśli  chcemy  uzyskać  bardziej  miarodajny  obraz 

religijności  w  polskim  społeczeństwie,  bowiem  postępujące  zmiany  w  religijności 

Polaków, jak pokazują to badania,  pozostają w ścisłym związku z wiekiem badanych i 

potwierdzają postępujące odejście młodych ludzi od Kościoła. Jeśli zaś podane statystyki 

traktować  można  jako  zwiastun  przemian  religijności  w  naszej  populacji,  należałoby 

zbadać ich przyczyny oraz przebieg. Do tego konieczne jest wzięcie pod lupę osób, które 

są  w  trakcie  poszukiwań  duchowych  i  świadomego  wypracowywania  swojego 

światopoglądu  także  religijnego,  a  za  takie  osoby  uznać  można  już  gimnazjalistów  i 

licealistów. 

Podsumowując, badania ilościowe CBOS, które są przedmiotem analizy tej części 

pracy (ze względu na celową chęć skupienia się tylko na jednej instytucji, której wyniki są 

najczęściej cytowane w mediach, a nie ze względu na stawianie przeze mnie badań CBOS 

wyżej  niż  np.  badań  prowadzonych  na  uniwersytetach),  chociaż  są  odniesieniem  dla 

http://doswiadczeniareligijne.cba.pl/wplyw.htm, dostęp: czerwiec 2016, wstęp. 
27 Tamże.
28 CBOS, Zmiany w zakresie podstawowych wskaźników religijności Polaków po śmierci Jana Pawła II, luty 2015, 

komunikat NR 26/2015 opracowany przez R. Boguszewskiego, w: 
http://cbos.pl/SPISKOMPOL/2015/K_026_15.PDF, dostęp: czerwiec 2016, s.7.

29 Tamże, s.9.

18



mediów i dyskursu publicznego na temat religijności,  a ich wnioski są komentowane i 

cytowane w licznych artykułach najbardziej poczytnych i opiniotwórczych polskich gazet 

takich jak Gazeta Wyborcza czy Polityka, nie są wolne od wad. Powyżej zwrócono uwagę 

na dwa główne problemy, czyli na wpisany w badania ilościowe błąd, pozwalający jedynie 

na ustalenie przybliżonej wartości badanego parametru, co jeszcze bardziej odrealnia obraz 

ankietowanej osoby i jej rzeczywisty światopogląd, w przeciwieństwie do szczegółowego 

świadectwa  w  badaniach  jakościowych.  Drugi  podkreślony  problem  to  pominięcie  w 

badaniach głosu nastolatków, grupy, która tak naprawdę jest odpowiedzialna za największe 

zmiany w sondażach dotyczących polskiej religijności, co można stwierdzić na podstawie 

odpowiedzi  najmłodszych  respondentów  (18-24),  czyli  starszych  kolegów  dzisiejszych 

nastolatków, którzy wnioskując po tendencji widocznej w badaniach, mogę być następną 

falą osób niewierzących, lub wierzących w coś innego niż doktryna Kościoła katolickiego. 

Zwrócenie  uwagi  na  problemy,  które  są  wpisane  w  metodologię  CBOS 

służy temu, by pokazać czytelnikowi, który być może nie miał nigdy czasu, czy chęci by 

bliżej  przyjrzeć  się  omawianej  instytucji  i  jej  metodom,  jakimi  wadami  i  zaletami 

charakteryzują się badania ilościowe Centrum prowadzącego sondaże. 

Zalety badań CBOS są na pierwszy rzut oka bardziej  widoczne niż wady,  gdyż 

obecność  takich  instytucji  oraz  dobrych  statystyk  jest  niezbędna  dla  istnienia 

nowoczesnego  społeczeństwa  informacyjnego30.  Rzetelne  dane  charakteryzujące  dane 

społeczeństwo z jednej strony są źródłem wiedzy dla administracji publicznej, a z drugiej 

stanowią  punkt  odniesienia  dla  obywateli,  którzy  uczestniczą  aktywnie  z  życiu 

publicznym. Właściwe jest wykorzystywanie danych zbieranych przez takie instytucje jak 

CBOS  i  GUS,  ponieważ  jawność  metodologii  określonych  instytucji  jest  gwarantem 

przejrzystości badań i daje możliwość ich kontroli. Bardzo ważnym aspektem jest także 

ciągłość  czasowa  badań  GUS  i  CBOS.  Umożliwia  to  śledzenie  pojawiających  się  w 

społeczeństwie  problemów  i  trendów,  co  daje  dobry  wgląd  w  naturę,  strukturę 

społeczności oraz kierunek,  w którym zmierza.  Statystyki  publiczne,  mimo tego, że są 

obarczone  błędami,  zapewniają  wysoką  jakość  badań  wraz  z  ich  objaśnieniem, 
30 Jedna z definicji za społeczeństwo informacyjne  rozumie "[ang. Information society]  -  nowy system 

społeczeństwa  kształtujący  się  w  krajach  o  wysokim  stopniu  rozwoju  technologicznego,  gdzie  
zarządzanie informacją, jej jakość, szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności 
zarówno  w  przemyśle,  jak  i  w  usługach,  a  stopień  rozwoju  wymaga  stosowania  nowych  technik 
gromadzenia,  przetwarzania,  przekazywania i  użytkowania  informacji."   Komitet  Badań Naukowych, 
Ministerstwo Łączności  –  Raport  -  Cele  i  kierunki  rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, 
Warszawa  2000,  dostęp:  https://www.silesia.org.pl/upload/Nowak_Jerzy_Spoleczenstwo_informacyjne-
geneza_i_definicje.pdf
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opracowaniem graficznym i  omówieniem.  Zapewniają  również  oszczędność  czasu  (jak 

wspomniano wyżej etap przeprowadzenia ankiet CBOS w terenie trwa tydzień, chociaż 

należy  pamiętać,  że  ich  analiza  trwa  znacznie  dłużej)  oraz  pieniędzy  (nie  trzeba 

przepytywać całej populacji, wystarczy umiejętnie dobrać niewielką próbę). Istnienie kilku 

instytucji  tworzących  statystyki  dotyczące  tej  samej  społeczności,  pozwala  na 

zgromadzenie  danych  porównawczych,  pozwalających  na  lepszą  analizę  wyników 

dostarczanych przez inne ośrodki.31 

Na koniec, zanim przystąpię do omówienia komunikatu z badań CBOS, wyjaśnię, 

dlaczego  badania  właśnie  tej  instytucji  zostaną  omówione  w  niniejszej  pracy.  By 

dowiedzieć się, jak obecnie przedstawia się sytuacja religijności w Polsce, zależało mi na 

znalezieniu badań przede wszystkim jak najbardziej aktualnych, a co więcej pochodzących 

z rzetelnego źródła. Równie ważnym kryterium była dla mnie obecność wyników badań w 

środkach masowego przekazu (w prasie  i  Internecie),  gdyż uważam, że przytaczane w 

dyskursie publicznym wyniki badań, w dużym stopniu kształtują opinię publiczną.  Przez 

to również wpływają na samoświadomość oraz poczucie tożsamości religijnej i narodowej, 

tych,  którzy  są  odbiorcami  badań,  których  wyniki  są  powszechnie  znane,  cytowane  i 

dyskutowane. Dlatego też zdecydowałam się na sprawdzenie, na jakie badania powołują 

się polskie gazety gdy mowa o religijności Polaków. By to zrobić najpierw sięgnęłam po 

wyniki  Polskich  Badań  Czytelnictwa,  po  to  by  dowiedzieć  się  które  z  dzienników 

ogólnopolskich są najbardziej poczytne. 

Wybrałam projekt badawczy PBCz, ponieważ jest traktowany jako obowiązujący 

na  naszym  rynku  standard  badań  czytelnictwa  prasy32,  akceptowany  zarówno  przez 

wydawców,  jak  i  domy  mediowe,  czy  agencje  reklamowe.33 Z  wniosków  „Diagnozy 

społecznych  zachowań  czytelniczych  o  obrębie  prasy  drukowanej  i  cyfrowej”  (2013) 

wynika,  że  prasa  jest  istotnym  medium  kulturotwórczym  i  wraz  z  telewizją,  „pod 

względem roli, jaką odgrywają dla kondycji społeczeństwa wyraźnie przewyższają internet 

oraz  radio.34”  Ważne  dla  mnie  było  odniesienie  do  prasy ponieważ  zarówno  w wersji 

31 Na Straży Sondaży, GUS i CBOS – badania dla użytku publicznego, w: 
http://nastrazysondazy.uw.edu.pl/gus-i-cbos-badania-dla-uzytku-publicznego/, dostęp: czerwiec 2016.
32 Należy mieć jednak świadomość, że Polskie Badania Czytelnictwa – wbrew nazwie – to badania 

sprzedaży konkretnych, a nie wszystkich, tytułów prasowych ukazujących się w Polsce. Badania te mają 
dwa ważne ograniczenia. Po pierwsze bada się sprzedaż tytułów tych wydawców, którzy płacą PBCz, a to 
nie jest cały rynek prasy. Po drugie, ludzie mogą czytać prasę, nie kupując jej. 

33 Polskie Badania Czytelnictwa, Metodologia, w: http://www.pbc.pl/metodologia.html, dostęp: czerwiec 
2016.

34 J. Poleszczuk, I. Anuszewska, Diagnoza społecznych zachowań czytelniczych w obrębie prasy  
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drukowanej  jak  i  cyfrowej  „pozostaje  liderem  w  zakresie  kształtowania  i  rozwoju 

zainteresowań35”,  a  „w  rankingu  postrzegania  mediów,  pod  względem  siły  ich 

kulturogennego  oddziaływania  na  odbiorców,  prasa  nigdy  nie  spada  poniżej  drugiej 

pozycji.36”  Oznacza  to  również  to,  że  prasa  jest  dla  czytelników  ważnym  źródłem 

rzetelnych  informacji,  które  pozwalają  ok  70%  ankietowanych,  na  „zapoznanie  się  z 

pogłębionymi  opiniami  różnych  środowisk.37”  Powyższe  kryteria  są  o  tyle  ważne,  że 

pozwalają  zakładać,  że  wyniki  badań  np.  dotyczących  religijności  są  zarówno 

opiniotwórcze jak i kulturotwórcze i dzięki dużemu autorytetowi i zaufaniu, którymi cieszy 

się prasa, zostaną przyswojone przez opinię publiczną, a obraz polskiej religijności będzie 

utrwalony i powielany przez kolejne artykuły. 

Wyniki Badania PBCz za okres grudzień 2015 – maj 2016 plasują na pierwszym 

miejscu  „Fakt”,  na  drugim miejscu  jest  zaś  „Gazeta  Wyborcza”,  która  w  poprzednim 

rankingu PBC (2008 rok) wyprzedzała „Fakt”.38

Tytuł N= % Respondentów
Fakt 10218 11,1%
Gazeta Wyborcza 10218 7,40%
Super Express 10218 3,6%
Przegląd Sportowy 10218 3,4%
Dziennik Gazeta 
Prawna 10218 1,9%

Rzeczpospolita 10218 1,8%
Nasze Miasto 10218 0,9%
Sport 10218 0,5%
Puls Biznesu 10218 0,3%
Parkiet  Gazeta 

Giełdy
10218 0,1%

         Tabela 1.Ranking czytelnictwa

Z uwagi na niską wartość intelektualną, którą reprezentuje „Fakt” i swoją nierzetelność, 

otrzymał już dwukrotnie od Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich antynagrodę „Hiena 

roku”39 oraz powszechną opinię tabloidu nastawionego na sensację. 

drukowanej i cyfrowej, raport z badania, w: http://www.pbc.pl/publikacje-i-raporty/articles/diagnoza-
spolecznych-zachowan-czytelniczych---raport-z-badania.html, dostęp: czerwiec 2016, s.5.

35 Tamże, s.5.
36 Tamże, s.3.
37 Tamże, s. 25.
38 Zob. Polskie Badania Czytelnictwa, Wyniki Badania PBC za okres styczeń 2016 – czerwiec 2016, w: 

http://www.pbc.pl/ogolnopolskie.html, dostęp: lipiec 2016. 

39 Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Hiena roku, w: http://sdp.pl/s/hiena-roku, dostęp: lipiec 2016. 
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Być może z powyższych względów, jak i tego, że „Fakt” komunikuje się ze swoimi 

czytelnikami głównie obrazami i chwytliwymi bądź szokującymi nagłówkami, wzmianka 

o religijności Polaków, którą udało mi się odnaleźć w cyfrowym archiwum „Faktu” miała 

postać  galerii  zdjęć,  umieszczonej  pod  nagłówkiem  „Zgadzasz  się  z  tym?!  Według 

Reutersa Polacy to dewoci! FOTO”40 Pod zdjęciem rozmodlonych ludzi w pelerynach z 

godłem Polski na klapach i wizerunkiem Jezusa na plecach, został zamieszczony krótki 11-

zdaniowy komentarz na temat tego co można zobaczyć na innych zdjęciach.  

Ponieważ „Fakt”, podobnie jak „Super Express” jest tabloidem nie reprezentującym 

wysokiego poziomu intelektualnego i dziennikarskiego, wolałam zorientować się, na czyje 

badania  powołują  się  takie  gazety  jak  „Gazeta  Wyborcza”,  „Rzeczpospolita”, 

„Newsweek”, „Polityka” oraz „Wprost”. Przeszukując cyfrowe archiwa podanych gazet, 

natknęłam się  na  różnorodnie  zatytułowane  artykuły dotyczące  religijności  Polaków,  z 

których każdy jako źródło informacji podawał badania CBOS:

• „Polityka” artykuł  Joanny  Radzikowskiej  z  10  marca  2015,  źródło 

CBOS41

• „Gazeta Wyborcza”  artykuł z 23.02.2015, źródło CBOS42

• „Rzeczpospolita” artykuł Agnieszki Kazimierczuk z 23.02.2015, źródło 

CBOS43

• „Newsweek” artykuł z 2.03.2015, źródło CBOS44

• „Wprost” artykuł z 12.08.2009, źródło CBOS45

40 Fakt,  Zgadzasz się z tym?! Według Reutersa Polacy to dewoci! FOTO, w: 
http://www.fakt.pl/wydarzenia/swiat/religijnosc-polakow-zdjecia-agencji-reuters/3vsq0td, 5 marca 2014, 
dostęp: lipiec 2016. 

41 J.Radzikowska, Religijność po polsku. W co wierzą katolicy?, "Polityka",10 marca 2015, artykuł 
dostępny w wersji cyfrowej w: 
http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1611795,1,religijnosc-po-polsku.read, dostęp: 
lipiec 2016. 

42 Polska Agencja Prasowa, Sondaż: Aż co szósty młody Polak uważa się za niewierzącego, "Gazeta 
Wyborcza" 23 lutego 2015, artykuł dostępny w wesji cyfrowej w: 
http://wyborcza.pl/1,76842,17471789,Sondaz__Az_co_szosty_mlody_Polak_uwaza_sie_za_niewierzace
go.html, dostęp: lipiec 2016. 

43 A. Kazimierczuk, CBOS: Polacy coraz mniej religijni, "Rzeczpospolita", 23 lutego 2015, artykuł 
dostępny w wersji cyfrowej w: http://www.rp.pl/artykul/1181373-CBOS—Polacy-coraz-mniej-
religijni.html, dostęp: lipiec 2016. 

44 Polska Agencja Prasowa, Niewiele ponad połowa Polaków wierzy w Boga, "Newsweek", 2 marca 2015, 
artykuł dostępny w wersji cyfrowej w:  http://www.newsweek.pl/polska/wiara-w-boga-ilu-polakow-
wierzy-w-boga,artykuly,358195,1.html, dostęp: lipiec 2016. 

45 Polska Agencja Prasowa, Spada religijność młodych Polaków, "Wprost", 12 sierpnia 2009, artykuł 
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Przygotowując  się  do  pisania  pracy,  przeczytałam  wiele  różnych  artykułów 

dotyczących religijności w Polsce i faktycznie CBOS był głównym źródłem odniesienia 

dla dziennikarzy, w kilku artykułach odnalazłam również wzmianki o badaniach GUS46, a 

tylko  jeden  artykuł  z  bezpłatnego  dziennika  „Metro”  powoływał  się  na  inne  źródło  - 

„Diagnozę Społeczną”47 (prowadzoną od 2000 r. co dwa lata przez zespół pod kierunkiem 

prof. Janusza Czapińskiego w tych samych gospodarstwach domowych, by zobrazować 

rzeczywistą zmianę w postawach tych samych osób.48”) Oznacza to, że ponad wątpliwość 

badania CBOS jak wykazano powyżej, po pierwsze można i należy traktować jako rzetelne 

źródło  informacji  (chociaż  należy  pamiętać  o  ich  dwóch  omówionych  wadach,  ze 

szczególnym podkreśleniem problemu pominięcia młodzieży poniżej osiemnastego roku 

życia,  która  jest  uwzględniania  w  innych  sondażach,  m.in.  w  Polskich  Badaniach 

Czytelnictwa czy Diagnozie Społecznej), a po drugie, znaczy to, że są one obecnie w ten 

sposób już  traktowane  przez  dziennikarzy najbardziej  poczytnych  periodyków i  dzięki 

temu najczęściej cytowane w polskiej prasie. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ ILOŚCIOWYCH CBOS 

CBOS w ostatnich latach wielokrotnie wysyłał ankieterów do polskich domów, by 

pytali o podstawowe wskaźniki religijności Polaków – wiarę i uczestnictwo w praktykach 

religijnych.  Co  najważniejsze,  badania  CBOS  trwają  nieprzerwanie  od  początku  lat 

dziewięćdziesiątych  i  są  powtarzane  co  miesiąc.  Jednak  większe  raporty  dotyczące 

religijności są tworzone nieregularnie, czasem wydawane były nawet cztery w tym samym 

roku (2006), a czasem kilka lat z rzędu w ogóle ten temat się nie pojawiał (lata: 93, 95-98, 

2000,  2002-2005,  2010).49 W poniższej  tabeli  zebrałam wszystkie  komunikaty z  badań 

dostępny w wersji cyfrowej w: https://www.wprost.pl/kraj/168946/Spada-religijnosc-mlodych-
Polakow.html, dostęp: lipiec 2016. 

46 Zob. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, GUS na temat religijności Polaków, w: 
http://www.iskk.pl/news/224-gus-na-temat-religijnoci-polakow.html, dostęp: lipiec 2016. 

47 Polska Agencja Prasowa, Diagnoza Społeczna 2015: więcej Polaków chodzi na mszę św., mniej się modli, 
"Metro", 25 listopada 2015, artykuł dostępny w wersji cyfrowej w: 
http://metrocafe.pl/metrocafe/1,145523,19245134,diagnoza-spoleczna-2015-wiecej-polakow-chodzi-na-
msze-sw.html, dostęp: lipiec 2016.  

48 DIAGNOZA SPOŁECZNA, raporty: Czapiński J., Panek T. (red.) ([2015]). Diagnoza społeczna 
[2015]. www.diagnoza.com [lipiec 2016];

49 Zob. CBOS, Komunikaty z Badań CBOS, w: http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty.php, dostęp: lipiec 
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CBOS  od  roku  1990,  które  dotyczyły  zagadnienia  religii  w  Polsce.  Chociaż  sama 

instytucja  powstała  w  roku  1992,  regularne,  comiesięczne  badania  przeglądowe 

realizowane  są  od  początku  lat  90,  a  ich  wyniki  są  udostępnione  dla  wszystkich 

zainteresowanych. 

 

1990 Opinie  na  temat  problemu  nauczania  religii  katolickiej  w  szkołach 
publicznych 

1990 Opinie nt. nauczania religii w szkołach publicznych 
1991 Opinia publiczna o nauce religii w szkołach 
1992 Starsza młodzież szkolna a religia 
1992 Religia a szkoła 
1993 -
1994 Obecność i instytucjonalizacja wartości religijnych w życiu społecznym 
1994 Religijność Polaków: 1984 - 1994 
1995 -
1996 -
1997 -
1998 -
1999 Religijność Polaków w III RP 
2000 -
2001 Religijność Polaków na przełomie wieków 
2002 -
2003 -
2004 -
2005 -
2006 Polacy wobec różnych religii i zasad moralnych katolicyzmu 
2006 Znaczenie religii w życiu Polaków 
2006 Więzi Polaków z Janem Pawłem II, Kościołem i religią 
2006

Religijne aspekty Świąt Wielkanocnych i opinie o zbawieniu 
2007 Opinie o nauczaniu religii 
2007 Przejawy dystansu społecznego wobec innych narodów i religii 
2008 Religia w systemie edukacji 
2009 Dwie dekady przemian religijności w Polsce 

2016. 
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2009 Wiara  i  religijność Polaków dwadzieścia  lat  po  rozpoczęciu  przemian 
ustrojowych 

2010 -
2011 O  religijnym  i  społecznym  zaangażowaniu  Polaków  w  lokalnych 

parafiach 
2011 Młody, bogaty, wykształcony, religijny - mit polskiego wolontariusza 
2012 Społeczne postawy wobec wyznawców różnych religii 
2012 Zmiany w zakresie wiary i religijności Polaków po śmierci Jana Pawła II 
2013 Religia i Kościół w przestrzeni publicznej 
2014 Korzystanie z religijnych stron i portali internetowych 
2014 Religijność a zasady moralne 
2014 Religijność polskiej wsi 
2015 Korzystanie z religijnych stron i portali internetowych 
2015 Zmiany w zakresie podstawowych wskaźników religijności Polaków 

po śmierci Jana Pawła II 
2016 Korzystanie z religijnych stron i portali internetowych 

Tabela  dostarcza  bardzo  ciekawych  informacji,  gdyż  już  sam  dobór  tematów 

wskazuje na zmieniające się cele stawiane przed badaczami, a co za tym idzie na bieżące 

problemy społeczne. Ale z racji na inny zakres tematyczny, niniejsza praca musi pominąć 

ich analizę. Powyższa tabela została sporządzona po to, by zobrazować jak często CBOS 

wydawał raporty dotyczące religii i jakich dokładnie obszarów one dotyczyły. I choć dla 

potrzeb pracy można byłoby przytoczyć wyniki co najmniej paru wymienionych raportów, 

to  ze  względu  na  ograniczoną  ilość  miejsca,  przedstawione  zostaną  jedynie  wyniki  z 

jednego raportu.  Będą to  oczywiście  najbardziej  aktualne badania,  te  same, do których 

odniesienia znaleźć można w artykułach prasowych z 2015 roku, czyli dokładniej mówiąc, 

komunikat  z  badań  CBOS  z  lutego  2015,  pt.  „Zmiany  w  zakresie  podstawowych 

wskaźników religijności Polaków po śmierci Jana Pawła II”50.

Rzeczony raport pomimo tego, że jest aktualny i w tytule odnosi się do wskaźników 

religijności po śmierci Karola Wojtyły (kwiecień 2005), opisuje religijność Polaków na 

przestrzeni 17 lat (od 1997 do 2014), dlatego stanowi wartościowy materiał do analizy. 

Tekst zaczyna się od stwierdzenia, że religijność została uznana przez Polaków za jedną z 

50 Zob. CBOS, Zmiany w zakresie podstawowych wskaźników religijności Polaków po śmierci Jana Pawła II, luty 
2015, komunikat NR 26/2015 opracowany przez R. Boguszewskiego, w: 
http://cbos.pl/SPISKOMPOL/2015/K_026_15.PDF, dostęp: czerwiec 2016.
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nielicznych dziedzin życia społeczno-politycznego, która od końca lat  osiemdziesiątych 

zmieniła się na niekorzyść. Aż 67% respondentów dostrzega spadek religijności, 10% jej 

wzrost,  a  11% nie widzi  różnic.  Co ciekawe niegdyś  zinstytucjonalizowana religijność 

zaczęła zmierzać w kierunku odmiany indywidualnej i wybiórczej – uczestnictwo we mszy 

świętej  przestaje  być  konieczne,  tak  samo  jak  przyjmowanie  całości  kanonu  wiary 

katolickiej. Nie jest tak, że religia przestała być ważną częścią życia Polaków, ale za to 

przestała  mieć  znaczący  wpływ  na  życie  codzienne.  Raport  próbuje  odpowiedzieć  na 

pytanie o obraz polskiej wiary i religijności po dziesięciu latach od śmieci Jana Pawła II, z 

uwzględnieniem zmian wskaźników religijności nie tylko ogółu Polaków, ale również osób 

narażonym  na  postępującą  sekularyzację  –  najmłodszych  i  najlepiej  wykształconych 

mieszkańców największych miast.51 

 RELIGIJNOŚ OGÓŁU POLAKÓW

Co ciekawe, pomimo głośnych przypadków apostazji i ogólnej aury antykościelnej 

panującej  w dyskursie  publicznym,  niezmiennie  aż  ponad 90% Polaków uważa  się  za 

wierzących,  przy  czym  co  jedenasta  osoba  określa  się  jako  głęboko  wierząca.  Za 

niewierzące uznaje się od 3% do 8%, co nie wydaje się wysoką wartością,  ale  należy 

zwrócić uwagę na bardzo szybkie tempo tej zmiany, bowiem liczba osób niewierzących 

podwoiła się dwukrotnie z 4% do 8% od 2005 roku, towarzyszył temu również spadek 

liczby osób głęboko wierzących (z 12% do 8%).52 

51 Tamże. 
52 Tamże. 
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Tabela  2.  (Na  pods tawie dan ych  z  la t  1997–2014.  W przypadku  ka tegor i i  „niewierzący”  połączono odpowiedzi 

„raczej niewierzący” i „zdecydowanie niewierzący)”53

Zmieniło się również zaangażowanie Polaków w praktyki religijne, które w latach 1997- 

2005 było dosyć stabilne, a po roku 2005 osłabło. Osób regularnie praktykujących jest już 

tylko  50%,  z  9%  do  13%  wzrosła  liczba  tych,  którzy  w  ogóle  nie  biorą  udziału  w 

praktykach  religijnych,  a  z  33%  na  37%  tych,  którzy  praktykują  nieregularnie.  Gdy 

połączymy obydwa wymienione parametry,  czyli  deklarację wiary i   praktyki  religijne, 

okaże  się,  że  osób  wierzących  i  praktykujących  regularnie  ubyło  z  58%  do  50%,  a 

nieznacznie  wzrosła  liczba  osób wierzących i  praktykujących nieregularnie  (z  32% do 

35%) oraz niewierzących i niepraktykujących z 3% do 6%.54

Co ciekawe deklarowanie wiary z równoczesnym zaniechaniem praktyk religijnych 

idzie w parze ze spadkiem odsetka osób wierzących i stosujących się do wskazań kościoła 

(z 66% do 39%) i wzrostem liczby osób wierzących na swój własny sposób (z 32% do 

52%).  Polacy  odstępują  też  stopniowo od  częstego  odmawiania  modlitw –  codziennie 

modli się ok 43%, 27% raz lub kilka razy w tygodniu, 8% mniej więcej raz w miesiącu, 

12% kilka razy w roku, 3% raz w roku lub rzadziej, a 7%, czyli co czternasty Polak nie 

modli się w ogóle.55 

53 Tabela stworzona przez autorkę na wzór tabeli zawartej w omawianym raporcie CBOS, s. 3.
54 Tamże. 
55 Tamże. 
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 RELIGIJNOŚĆ W WYBRANYCH GRUPACH SPOŁECZNYCH

Jak  zauważono  wcześniej,  uważa  się,  że  religijność  Polaków  jest  zmienna  i  można 

obserwować coraz częściej zerwanie lub duże rozluźnienie więzów z Kościołem. Mowa tu 

o postępującej sekularyzacji, czyli o „konkretnym wyzwaniu rzuconym chrześcijaństwu, a 

szczególnie  Kościołom  jako  instytucjonalnym  formom  wyrazu  chrześcijaństwa”56. 

Sekularyzacja  rozumiana jako „zjawisko rozluźnienia  więzi  z  religią  i  odchodzenie  od 

zinstytucjonalizowanych form pobożności towarzyszyła od dawna wszystkim religiom i 

wyznaniom” twierdzi socjolog religii ks. prof. dr. hab. Janusz Mariański z KUL w artykule 

pt. Sekularyzacja jako fakt społeczny. I chociaż nie do końca oczywisty jest fakt iż polskie 

społeczeństwo jest skazane na kryzys religijności (kwestia ta zostanie bliżej omówiona w 

następnym rozdziale), to ci, którzy zauważają piętno odciśnięte na naszym społeczeństwie 

przez to zjawisko, najczęściej w tym kontekście wyróżniają trzy wspomniane już grupy – 

najmłodszych,  najlepiej  wykształconych  i  mieszkających  w  największych  miastach.57 

Dlatego też, podane grupy społeczne są wyróżnione w raporcie CBOS.58

• Religijność osób mających od 18 do 24 lat

Jeśli chodzi o tę grupę wiekową, od 2005 roku liczba osób głęboko wierzących niewiele 

się zmieniła, ale warto odnotować, że w tym czasie ponad dwukrotnie wzrósł odsetek osób 

określających się jako niewierzące (z 6% do 15%), zmalała także liczba osób wierzących 

(spadek  z  86%  do  77%).  44%  z  wymienionej  kategorii  wiekowej  uczestniczy  raz  w 

tygodniu  lub  częściej  w  mszach,  nabożeństwach  lub  spotkaniach  religijnych,  dla 

porównania w 2005 było to 51%. Nieregularnie praktykuje około 40%. Duży wzrost, o 8 

punktów, odnotowano wśród osób w ogóle niepraktykujących, które stanowią ok jednej 

piątej  (18%) swojej  grupy wiekowej.  Gdy analizujemy zależność  między deklaracjami 

wiary,  a  praktyką  religijną,  to  widać,  że  mamy  do  czynienia  z  systematycznie 

pomniejszającą się grupą osób wierzących i regularnie praktykujących (51% w 2005 i 43% 

w 2014). Natomiast coraz więcej jest osób niewierzących, ale praktykujących (2% w 2005 

56 J. Mariański, Sekularyzacja jako fakt społeczny, "Studia Płockie", 2001, nr 29, s. 185.
57 J. Mariański, Sekularyzacja..., cyt. wyd., s.192. 
58 Zob. CBOS, Zmiany w zakresie podstawowych wskaźników religijności Polaków po śmierci Jana Pawła II, luty 

2015, komunikat NR 26/2015 opracowany przez R. Boguszewskiego, w: 
http://cbos.pl/SPISKOMPOL/2015/K_026_15.PDF, dostęp: czerwiec 2016.
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i 5% w 2014) oraz niewierzących i niepraktykujących, których liczba wzrosła odpowiednio 

aż z 4% do 11%.59

• Religijność mieszkańców największy miast

Jeśli chodzi o mieszkańców największych aglomeracji,  czyli miast liczących ponad 500 

tys. ludności, najbardziej stałą grupą są wierzący (spadek z 80% do 75%), ubyło głęboko 

wierzących z 12% do 8% i ponad dwukrotnie zwiększyła się liczba niewierzących (z 8% 

do 17%). Zauważyć można również zmiany dotyczące praktyk religijnych, znamienne jest 

to,  że  odsetek  osób  praktykujących  okazjonalnie  jest  większy  niż  tych  robiących  to 

regularnie. Powoli, acz systematycznie wzrasta liczba osób w ogóle niepraktykujących, w 

2014  przyznała  się  do  tego  niemal  jedna  czwarta  ludności  największych  aglomeracji 

(23%),  podczas  gdy  w  2005  było  to  jedynie  17%.  Zrównał  się  prawie  odsetek  osób 

wierzących i praktykujących okazjonalnie z odsetkiem osób wierzących i praktykujących 

co najmniej raz w tygodniu.  Ponad dwukrotnie od 2005 roku wzrosła liczba niewierzących 

i  niepraktykujących  mieszkańców  najbardziej  rozwiniętych  miast  (z  6%  do  13%). 

Natomiast możemy obserwować spadek wierzących i praktykujących przynajmniej raz w 

tygodniu (z 43% do 37%).60 

• Religijność osób z wyższym wykształceniem

Wyższe  wykształcenie  jest  ostatnim z  trzech parametrów pozostających  w korelacji  ze 

spadkiem wiary.  Polska  stoi  na  czele  krajów z  najszybszym wzrostem liczby osób  w 

wyższym wykształceniem, z danych Eurostatu opublikowanych w 2014 roku wynika, że 

liczba Polaków w wieku 30-34 lata posiadających dyplom ukończenia studiów wzrosła 

prawie trzykrotnie – z 14,4% (2002) do 40,5% (2013), a w całej Unii Europejskiej wzrost 

ten wynosił jedynie 13%.61 Jest to niewątpliwie duży przyrost nie tylko na tle Unii, ale 

również  w  porównaniu  do  początków  lat  dziewięćdziesiątych  w  Polsce.  Z  uwagi  na 

migrację  szczególnie  młodych  ludzi  do  największych ośrodków miejskich,  głównie  do 

dwóch  ośrodków  najbardziej  atrakcyjnych  pod  względem  rynku  pracy  –  Warszawy  i 

59 Tamże, s. 7-9.
60 Tamże, s. 9-11.
61 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska na czele krajów z najszybszym wzrostem liczby osób  

z wyższym wykształceniem, 17 kwietnia 2017, w: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-
ministerstwo/polska-na-czele-krajow-z-najszybszym-wzrostem-liczby-osob-z-wyzszym-
wyksztalceniem.html, dostęp w: lipiec 2016. 

29



Krakowa, depopulacji mniejszych ośrodków miejskich oraz migracje wewnętrzne62, grupa 

osób  najlepiej  wykształconych  stała  się  bardzo  zróżnicowana  socjodemograficznie,  co 

zrodziło  w  obrębie  grupy  nietypowe  zmiany  wskaźników  religijności  głównie  tych 

dotyczących deklaracji  wiary.  Do 2005 stabilnie  utrzymywał  się  odsetek osób głęboko 

wierzących  oraz  zwiększył  się  odsetek  tych  osób,  ale  z  wyższym  wykształceniem. 

Nieznacznemu spadkowi uległa w tym czasie grupa raczej i całkowicie niewierzących. Po 

2005,  roku  śmierci  papieża  Polaka,  zauważyć  można  odwracanie  się  tych  tendencji. 

Zmniejszyła się liczba osób określających się jako wierzące (z 13% do 8%) i dwukrotnie 

wzrosła liczba osób niewierzących (z 7% do 13%). Widać również, że śmierć Jana Pawła 

II, nazywanego przez socjologów „gwarantem żywotności polskiego katolicyzmu”63, czy 

jak zauważa prof. Świątkiewicz „uosobieniem zarówno wartości religijnych, moralnych, 

jak i narodowych ideałów”64 była również końcem pewnego rodzaju epoki, czy czasu, w 

którym  ludzie  mogli  czerpać  wzorce  nie  tylko  religijne  z  życia  ich  rodaka.  Wraz  ze 

śmiercią Jana Pawła II, rozpoczął się powolny, ale systematyczny spadek liczby osób z 

wyższym wykształceniem, którzy praktykują raz w tygodniu lub częściej ( z 54% na 45%) 

oraz wzrost liczby osób praktykujących nieregularnie (z 36% do 40%) oraz tych, którzy 

przestali w ogóle praktykować (z 10% do 15%). Potwierdza to również fakt iż do 2005 

roku  wrastała  liczba  osób  wierzących  i  regularnie  praktykujących,  natomiast  po 

zakończeniu  ważnej  cezury  w  życiu  Polaków  –  pontyfikatu  papieża,  ten  odsetek 

zmniejszył się z 54% do 45% i jednocześnie dwukrotnie wzrosła liczba niewierzących i 

niepraktykujących (z 5% do 10%).65 

Komunikat z badań CBOS kończy się, krótkim podsumowaniem z którego wynika, 

że jak wykazano powyżej, śmierć Jana Pawła II wywarła piętno na religijności Polaków i 

przyczyniła  się  do pojawienia tendencji  zwyżkowej wśród liczby osób niewierzących i 

niepraktykujących. W konkluzjach znalazła się także uwaga na temat tego, że ów trend 

utrzymywał się do 2012 roku, kiedy to wyhamował, a w niektórych grupach społecznych 

wręcz  ustąpił  miejsca  wzrostowi  wiary.  Rafał  Boguszewski,  który  opracował  badanie 
62 P. Szukalski, Depopulacja dużych miast w Polsce, „Demografia i Gerontologia społeczna – Biuletyn 

Informacyjny”, 2014, nr 7, s.2.
63 E. Zimnica-Kuzioła, Stosunek Polaków po 2005 r. do osoby i nauczana Jana Pawła II na podstawie  

komunikatów CBOS, "Łódzkie Studia Teologiczne", 2013, nr 22, s. 235.
64 E. Świętochowska, Jan Paweł II wielki, ale..., 1 kwietnia 2010, "Newsweek", wersja cyfrowa artykuła 

dostępna w: http://www.newsweek.pl/polska/jan-pawel-ii-wielki—ale---,55982,1,1.html, dostęp: lipiec 
2016. 

65 Zob. CBOS, Zmiany w zakresie podstawowych wskaźników religijności Polaków po śmierci Jana Pawła II, luty 
2015, komunikat NR 26/2015 opracowany przez R. Boguszewskiego, w: 
http://cbos.pl/SPISKOMPOL/2015/K_026_15.PDF, dostęp: czerwiec 2016, s. 11-13.
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stwierdza,  że  być  może  mieliśmy  do  czynienia  z  tzw.  efektem  Franciszka.  Jest  to 

obserwowany  przez  socjologów  wpływ objęcia  władzy papieskiej  przez  Jorge Mario 

Bergoglio na wzrost liczby wiernych przystępujących do sakramentów i uczestniczących w 

innych  praktykach  religijnych.  Boguszewski  na  koniec  potwierdził,  że  konieczne  jest 

dalsze  śledzenie  wskaźników  religijności  i  prowadzenie  pogłębionych  badań  w  tym 

zakresie, gdyż nie wiadomo, w którą stronę zmierza religijność Polaków. Nowy papież 

bowiem jest  oceniany  pozytywniej  niż  kardynał  Ratzinger  i  jak  wskazują  na  to  inne 

badania CBOS jest dla naszych rodaków ważnym autorytetem moralnym.66 

UZUPEŁNIENIE BADAŃ CBOS

Chociaż  w  powyższych  badaniach  CBOS  znajdujemy  dokładnie  opracowane 

informacje dotyczące wzrostów i spadków dwóch aspektów religijności – autodeklaracji 

wiary i częstotliwości praktyk religijnych przed rokiem 2005 i po, to mało dowiadujemy 

się o jakości wiary chociażby tych deklarujących się jako wierzący. Trochę więcej o wierze 

i  rodzaju  praktyk  religijnych  w  jakich  uczestniczą  Polacy  mówi  artykuł  Rafała 

Boguszewskiego Religia i religijność Polaków w zmieniającym się społeczeństwie.67 I nie 

mamy tu do czynienia ze zbieżnością nazwisk, Rafał Boguszewski to ten sam doktor nauk 

humanistycznych w zakresie socjologii, który jest analitykiem CBOS. W swoim artykule 

Boguszewski oprócz tego, czego dowiedzieliśmy się z omówionego raportu, wspomina o 

dużym  przywiązaniu  Polaków  do  jednorazowych  obrzędów  religijnych  związanych  z 

narodzinami,  małżeństwem  i  śmiercią,  czyli  kościelnymi  chrzcinami,  ślubami  i 

pogrzebami,  o których istocie przekonanych jest  odpowiednio 87%, 84% i 72%. Autor 

wymienia  również  grupy społeczne  charakteryzujące  się  wzmożonym zaangażowaniem 

religijnym,  są to  głównie kobiety,  osoby zamieszkujące obszary wiejskie,  ludzie  starsi, 

raczej słabo wykształceni i uzyskujący niskie dochody.68

Boguszewski  mówiąc  o  głównej  słabości  polskiej  wiary,  wskazuje  na  brak  jej 

obecności w życiu codziennym, mimo deklaracji respondentów o ich religijności. Polska 

wiara  zdaje  się  jawić  właśnie  jedynie  jako pusta  deklaracja,  która  nie  ma  pokrycia  w 

rzeczywistości. Z jednej strony jesteśmy bardzo przywiązani do wiary naszych przodków, 

66 Tamże, s.14.
67 R. Boguszewski, Religia i religijnoś�ć Polaków w zmieniającym się społeczeństwie, w: K. Zagórski (red.), 
Życie po zmianie: Warunki życia i satysfakcje Polaków, wyd. Scholar, Warszawa 2010, s. 169-193. 
68 Tamże, s. 171.
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identyfikujemy się z nią i akceptujemy, ale są to działania powierzchowne, których nie 

odzwierciedlają czyny.  Nazywamy się ludźmi religijnymi,  ale nasze codzienne życie,  o 

tym  nie  świadczy.  Boguszewski  jako  przykład  podaje   powszechnie  wyrażaną  przez 

Polaków  miłość  do  Jana  Pawła  II  (85%),  która  mimo  wszystko  nie  skłania  ich  do 

przestrzegania na co dzień jego zaleceń.69

Co więcej, nazywanie się osobą wierzącą i praktykującą często nie jest tożsame z 

akceptacją doktryny kościelnej, a już z całą pewnością nie wszystkich jej aspektów. Bardzo 

ciekawe  są  wyniki  badań,  z  których  wynika,  że  90%  Polaków  jest  przekonanych  o 

istnieniu Boga, ale już w istnienie nieba wierzy 74%, życie po śmierci 70%, piekło 56%, a 

w istnienie diabła 54%. Według danych z czerwca 2006, co trzeci Polak twierdzi, że znak 

zodiaku  ma  wpływ  na  charakter  człowieka,  co  czwarty  wierzy  w  moc  talizmanów 

przynoszących szczęście, 58% czyta horoskopy, a co najmniej połowa tej grupy stosuje się 

do zawartych nich wskazań. 11%, czyli co dziewiąty respondent, przyznaje, że korzystał z 

usług wróżki lub wróża.70 

Podobną wybiórczością,  czy dowolnością  cieszy się  podejście  do  etyki.  Istnieje 

społeczne przyzwolenie na działania, które stoją w sprzeczności z moralnością katolicką, 

mowa tu m.in. o rozwodach, eutanazji, życiu w konkubinacie, seksie przedmałżeńskim czy 

stosowaniu antykoncepcji  (przyzwolenie na te kilka ostatnich zachowań wynosi  prawie 

50%).71

Bardzo ważnym wnioskiem, do którego dochodzi Boguszewski, jest to, że Polska 

jako kraj religijnie jednorodny istnieje na poziomie percepcji zewnętrznej – Polacy widzą 

się i chcą być widziani jako katolicy, stąd szeroko deklarowana wiara i obrona wartości 

kościelnych i powstały w ten sposób wizerunek Polaka-katolika. Jednak w rzeczywistości, 

gdy przyjrzeć  się  dokładniej  polskiemu  katolicyzmowi  okazuje  się,  że  jest  on  bardzo 

zróżnicowany i wybiórczy. Fenomenem jest to, że często wyznacznikiem religijności jest 

dla  Polaków  w  większej  mierze  samo  uczestnictwo  w  praktykach  religijnych,  niż 

znajomość dogmatów i norm religijnych, które jak się okazuje schodzą na dalszy plan, a 

ich  interioryzacja  nie  jest  wymagana,  by  móc  uważać  się  za  osobę  religijną.  Taka 

selektywność stanowi potwierdzenie tezy o prywatyzacji religii. Wyłania się z tego bardzo 

ciekawy obraz Polaka, który definiuje samego siebie jako katolika głównie na podstawie 

69 Tamże, s. 184.
70 Tamże, s.185.
71 Tamże, s.186.
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swojej własnej woli i  tego, że uczestniczy,  często bezrefleksyjnie i  bez zrozumienia, w 

obrzędach katolickich. Taka osoba realizuje zazwyczaj swój własny, eklektyczny model 

moralności,  a także wiary – wierzy w dogmaty,  które chce i jak chce.  Potwierdzają to 

badania  z  których  wynika,  że  część  spośród  95%  katolików  odrzuca  moralność 

proponowaną przez Kościoł lub traktuje ją wybiórczo. Jak się okazuje, duża część z nas 

jest katolikami w niedzielę i od święta, ale niekoniecznie w codziennym życiu.72 

WIARA  A RELIGIJNOŚĆ. EMPIRYCZNE WYMIARY RELIGIJNOŚCI

Czytając  badania  CBOS  można  odnieść  wrażenie  jakby  duchowość  była 

oczywistym tematem, dającym się sklasyfikować na kilka wygodnych podgrup, jak np. 

„wierzący”, „głęboko wierzący”, czy „niewierzący”. Tymczasem wiary nie sposób zważyć 

czy  zmierzyć.  „Jest  rzeczywistością  transcendentną,  nie  poddającą  się  badaniom 

empirycznym.73”  By  uzyskać  jakiekolwiek  informacje  na  temat  wiary  człowieka  i  by 

mówić o wierze w kategoriach socjologicznych należy wpierw ustalić jej miejsce w relacji 

z religijnością. Socjologowie traktują ją jako jeden z parametrów religijności. Dzieje się 

tak ponieważ wiara i religijność nie mogą być traktowane jako byty zupełnie odrębne, a 

warsztat socjologa pozwala na bardziej wnikliwe badanie religijności. Socjologowie religii 

próbują wydobyć z religijności takie aspekty, które daje się łatwo opisać. Toteż fenomen 

religijności  często  jest  rozbierany  na  części  składowe.  Owe  wyodrębnione  części  to 

empiryczne wymiary bądź parametry religijności i zostaną wymienione poniżej. Należy 

również badać wiarę na podstawie badań zebranych na przestrzeni wielu lat, ponieważ jest 

ona  zjawiskiem  dynamicznym,  które  współgra  z  politycznymi  i  gospodarczymi 

wydarzeniami w kraju, czy jak pokazano w badaniach CBOS z wydarzeniami w Kościele, 

chociażby takimi jak wybór nowego, czy śmierć dotychczasowego, papieża. Z uwagi na 

dużą selektywność wiary współczesnych Polaków bardzo ważne jest przyjrzenie się nie 

tylko wskaźnikom pokazującym poziom deklarowanej wiary, ale co najważniejsze, należy 

wziąć pod lupę jej jakość. 

Jak  zauważono,  socjologiczne  badania  wiary  muszą  wyjść  od  ustalenia  relacji 

między wiarą i religijnością, bowiem często mylnie utożsamia się te zjawiska lub wynosi 

wiarę ponad religijność,  przypisując pierwszej dużą wagę, a drugą spychając na dalszy 

72 Tamże, s. 192.
73 A. Cichobłazińska, Mapa religijności Polaków, "Tygodnik Katolicki Niedziela", 2006, nr 52/2006, s.22.
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plan,  pozostawiając do badania socjologom. Na przestrzeni  lat  badań nad religijnością, 

wypracowano wnioski, na podstawie których ustalono, że religijność nie jest zjawiskiem 

jednorodnym i  płytkim,  ale  raczej  zbiorem różnych  cech.  Nawiązywano  do  poglądów 

Émile  Durkheima,  że  „religia  jest  systemem  powiązanych  ze  sobą  wierzeń  i  praktyk 

odnoszących  się  do  rzeczy świętych,  to  znaczy rzeczy wyodrębnionych  i  zakazanych, 

wierzeń i praktyk łączących wszystkich wyznawców w jedną wspólnotę moralną zwaną 

kościołem”74.  Z  definicji  Durkheima  wyodrębniono  doktrynę,  kult  i  organizację,  jako 

elementy możliwe do badania przez socjologów. Wydobyto więc i opisano główne części 

składowe religijności, z których kilka przyjęło się uznawać w praktyce badawczej za cechy 

konstytutywne i nieodzowne w kontekście badań religijności. Do omawianych parametrów 

zalicza  się  sześć  elementów:  autodeklarację  religijności,  praktyki  religijne,  wiedzę 

religijną, wiarę, moralność i więź z Kościołem.  Pierwszy parametr, to nic innego jak 

pogląd ankietowanego na własną osobę w kontekście religijności i ocenienie jej poziomu, 

najczęściej na gotowej skali zawierającej takie kategorie jak wierzący, głęboko wierzący, 

niewierzący w połączeniu z przymiotnikami – praktykujący i niepraktykujący. Parametr 

ten jest bardzo subiektywny i uzależniony od stanowiska badanego, a nie od zewnętrznej 

oceny.  Jako  drugi  parametr  zostaną  omówione  praktyki  religijne,  czyli  stosunek  do 

rytuałów religijnych. Chodzi tu o dowiedzenie się od respondenta jak często wykonuje 

jakiekolwiek  czynności  związane  z  kultem  religijnym,  czyli  np.  czy  uczestniczy  w 

praktykach jednorazowych,   jak  często  chodzi  do  kościoła,  przyjmuje  sakramenty,  itp. 

Kolejnym parametrem jest  szeroko pojęta wiedza religijna,  czyli  co respondent wie na 

temat swojej doktryny religijnej, elementów liturgii czy Biblii. Wskaźnik ten jest o tyle 

niepewny, że istnieje grupa osób, która z różnych względów wie sporo o danej religii, ale 

nie jest jej wyznawcą.  Czwarty parametr, czyli wiara, to przyjęcie i akceptacja doktryny 

religijnej. Następnym parametrem jest moralność, na którą patrzy się jak na konsekwencję 

dyktowanej przez Kościół moralności przekładającą się na przekonania wiernych. Innymi 

słowy, czy wyznawcy danej religii, kierują się w życiu codziennym aprobowanymi przez 

nią zasadami moralnymi. Ostatnim parametrem jest więź z Kościołem rozpatrywanym jako 

społeczność, czyli chodzi tu o więzi z diecezją, czy parafią – co respondent wie o swojej 

parafii, o działających w niej duszpasterzach, czy grupach modlitewnych oraz czy jakoś 

angażuje się w życie parafialne. Celem, który przyświecał wyszczególnieniu wskaźników 

74 É. Durkheim, Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny w Australii. PWIN. Warszawa 
1990, s.41-42.
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religijności  było  uwydatnienie  stosunku  zachodzącego  między  wiarą,  a  religijnością  i 

podkreślenie,  że  jednej  nie  da  się  sprowadzić  do  drugiej.  Wynika  stąd  bardzo  ważny 

wniosek, iż wiara jest jedynie jednym z parametrów religijności, ale nie przeszkadza to w 

tym by pozostawała najważniejszym z nich oraz była sytuowana w centrum fenomenu 

religijności.75  

W pracy nie sięgnięto po badania dotyczące wszystkich wymienionych parametrów, np 

pominięto więź z grupą religijną, bowiem głównym tematem na którym skupia się praca 

jest  religia  i  duchowość.  Natomiast  jak  można  zauważyć,  zostały  pokrótce  omówione 

pozostałe  parametry,  czyli  wspomniano  o  badaniach  dotyczących  autoidentyfikacji 

religijnej, uczestnictwa w praktykach religijnych, wiary i moralności.

UZUPEŁNIENIE OBRAZU POLSKIEJ RELIGIJNOŚCI – WIARA A WARTOŚCI, 

WIERZĄCY vs. NIEWIERZĄCY

By dokończyć  komentarz  do  badań  CBOS,  pragnę  uzupełnić  wyłaniający się  z 

niego  obraz  o  dwa  aspekty  –  wiarę  w  kontekście  życiowych  wartości  polskiego 

społeczeństwa  oraz  skonfrontowanie  ze  sobą  niektórych  poglądów  osób  wierzących  i 

niewierzących. 

• Wiara a wartości, którymi kierują się w życiu Polacy 

Zacznę od tego aspektu, bowiem by dopełnić obraz Polaka-katolika trzeba zadać pytanie 

nie  tylko o jego moralność,  czy częstotliwość wizyt  w kościele,  ale  również o system 

wartości, by móc przekonać się co tak naprawdę jest dla niego ważne i czy wśród tych 

najcenniejszych wartości znajduje się wiara. By to zrobić, ponownie sięgnę po badania 

CBOS, tym razem z 2013 roku,  pt.  Wartości  i  normy.76 Przeprowadzając  owe badanie 

zadano  ankietowanym pytanie  o  to,  które  w  wartości  podanych  na  liście  są  dla  nich 

najważniejsze.

75 A. Potocki, Problem polskiej wiary. Uwagi socjologa., "Colloquia Theologica Ottoniana", 2014, nr 
1/2014, s. 35–39

76 Zob. CBOS, Wartości i normy, sierpień 2013, komunikat BS/111/2013 opracowany przez R. Boguszewskiego, w: 
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_111_13.PDF, dostęp: lipiec 2016.
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 Tabela 3 Wartości najważniejsze dla Polaków.77  

Najczęściej  wskazywaną  odpowiedzią  było  szczęście  rodzinne  (82%),  zaraz  za  nim 

uplasowało  się  zachowanie  dobrego zdrowia  (74%),  dalej  uczciwe  życie  (26%),  praca 

zawodowa (21%), spokój (19%), szacunek innych ludzi (17%) i w końcu na siódmym 

miejscu znalazła się wiara, wskazana przez co ósmego ankietowanego (12%). Zaskakujący 

jest fakt, że takie wartości jak dobrobyt i bogactwo (5%), czy sukces i sława (1%), które 

wydają się być dość ogólnie promowanymi wartościami znalazły się dopiero na końcu 

zestawienia.  Badanie  pokazuje,  że  hierarchia  wartości  ważnych dla  Polaków pozostaje 

raczej  niezmienna  od  roku  2005.  Ogólnie  rzecz  biorąc  tendencje  głoszonego  systemu 

wartości  pokazują,  że  coraz  mniej  liczy  się  dla  Polaków  wiara  religijna,  patriotyzm, 

bogactwo oraz wykształcenie. Coraz większe znaczenie natomiast mają takie wartości jak 

szacunek innych ludzi i uczciwe życie. Nie bez wpływu na hierarchię wartości pozostaje 

wiek  respondentów, im ludzie  starsi,  tym bardziej  liczą się  dla  nich  spokój,  zdrowie i 

wiara.  Podobnie  widać  wpływ  edukacji  na  podawane  odpowiedzi.  Ci  z  niższym 

wykształceniem  wybierają  takie  wartości  jak  zdrowie,  wiara  religijna  oraz  szacunek 

77 Tabela pochodzi z raportu CBOS, Wartości i normy, sierpień 2013, komunikat BS/111/2013 opracowany przez R. 
Boguszewskiego, w: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_111_13.PDF, dostęp: lipiec 2016, s. 2.
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otoczenia.  Osoby  identyfikujące  się  wyższym  poziomem  religijności  mierzonym  na 

podstawie  częstotliwości  udziału  w  praktykach  religijnych  częściej  wskazują  za 

najważniejszą  wartość  religię  oraz  pomyślność  kraju  ojczystego,  dla  ludzi  mniej 

religijnych i niepraktykujących większe znaczenie miało bogactwo, przyjaźń oraz wolność 

słowa.  Podsumowując,  hierarchia  wartości  Polaków  nie  ulega  dużym  zmianom  na 

przestrzeni lat, wartości hedonistyczne są nadal wybierane przez te bardziej prospołeczne. 

Najcenniejsze dla Polaków pozostają rodzina oraz zdrowie. Najbardziej na znaczeniu traci 

obok  patriotyzmu  wiara  religijna.  Co  przekłada  się  na  galopującą  liberalizację 

społeczeństwa  w  kontekście  seksualności.  W  coraz  większym  stopniu  za  normalne  i 

powszechne uważa się rozwody, używanie środków antykoncepcyjnych, współżycie przed 

ślubem, homoseksualizm oraz życie z partnerem bez konieczności zawarcia małżeństwa.78 

Z kolei z badań przeprowadzonych przez CBOS w 2009 wynika, że wiara w ciągu pięciu 

poprzednich  lat  najbardziej  ze  wszystkich  odpowiedzi  straciła  na wartości.79 Trend ten 

widać również w badaniu, w którym respondenci byli poproszeni o wskazanie tego, co 

kształtuje  ich  światopogląd.  W  2010  roku  83%  odpowiedziało,  że  są  to  ich  własne 

przemyślenia,  potem wskazani  zostali  rodzice  (80%),  Jan  Paweł  II  (73%) oraz  zasady 

religijne (64% w 2005 roku i 55% w 2010).80 W badaniach CBOS z 2009 roku zapytano 

respondentów o to co nadaje sens życiu człowieka, tylko 29% odpowiedziało, że jest to 

wiara religijna.  W takich i  podobnych pytaniach ujawnia się coraz mniejsze znaczenie 

wiary,  ale mimo to cały czas  widnieje ona wśród zbioru najważniejszych dla Polaków 

wartości. Wiara religijna pozostaje wciąż bardzo ważną wartością najczęściej dla kobiet, 

osób starszych, gorzej wykształconych, nie najlepiej sytuowanych oraz zamieszkujących 

wieś.81 Tę tendencję potwierdzają długoletnie badania S.H. Zaręby, z których wynika, że 

coraz większy jest odsetek ludzi młodych przekonanych o tym, że mogą osiągnąć udane i 

zadowalające życie bez wiary religijnej.82 Ale większość tej samej młodzieży uznała, że 

78 Tamże, s. 1-9.
79 CBOS, Wiara i religijność Polaków dwadzieścia lat po rozpoczęciu przemian ustrojowych, komunikat 

BS/34/2009 opracowany przez R. Boguszewskiego, w: 
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_034_09.PDF, dostęp: lipiec 2016. 

80 CBOS, Co jest ważne, co można, a czego nie wolno – normy i wartości w życiu Polaków, komunikat  BS/99/2010 
opracowany przez R. Boguszewskiego, w: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_099_10.PDF, dostęp: lipiec 
2016. 

81 CBOS, Wiara i religijność Polaków dwadzieścia lat po rozpoczęciu przemian ustrojowych, komunikat 
BS/34/2009 opracowany przez R. Boguszewskiego, w: 
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_034_09.PDF, dostęp: lipiec 2016. 

82 Zob. S.H. Zaręba, Dynamika świadomości religijno-moralnej młodzieży w warunkach przemian  
ustrojowych w Polsce (1988–1998), Warszawa 2003; tenże, Religijność młodzieży w środowisku 
zurbanizowanym. Socjologiczne studium teoretyczno-empiryczne, Warszawa–Rzeszów 2012.
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wiara jest ostoją nadziei i optymizmu w sytuacjach granicznych, które mogą prowadzić do 

utraty sensu życia. 

• Charakterystyka osób niewierzących

   Tabela 4. Deklaracja wiary (Na podstawie zagregowanych danych z lat 1997–2013)83.

Drugim aspektem,  który warto  przybliżyć  by uzupełnić  obraz  polskiej  religijności  jest 

sylwetka osoby niewierzącej, tzn. odpowiedzenie na pytanie o to kim według statystyk jest 

taka  osoba  i  w co  wierzy,  a  w co  nie.  Ze  względu  na  omówioną  już  selektywność  i 

zindywidualizowanie wiary, trudno wyznaczyć linię demarkacyjną między strefą wiary i 

niewiary.  Wiadomo już bowiem, że nawet osoby deklarujące się jako wierzące,  bardzo 

często nie podzielają wiary w najważniejsze dogmaty. To, że żyjemy w kraju o tradycjach 

katolickich nie ulega wątpliwości, odsetek osób niewierzących odkąd jest badany, nigdy 

nie przekroczył wartości większej niż osiem procent i przez lata utrzymywał się na bardzo 

niskim poziomie, począwszy od 1,3% w roku 1991 (według Instytutu Statystki Kościoła 

Katolickiego  SAC84),  przez  systematyczny  wzrost,  np.  w  roku  1997  całkowicie 

niewierzących był tylko 1%, a raczej niewierzących 4%.85 Poniższa tabela pochodząca z 

raportu  CBOS86 obrazuje  ten  trend,  odsetki  na  niej  podane  przy  kategorii  osób 

83 Tabela pochodzi z raportu CBOS, Osoby niewierzące w Polsce – kim są oraz jakie uznają normy i  
wartości, komunikat BS/134/2013, październik 2013, opracowany przez R.Boguszewskiego, w: 
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_134_13.PDF, dostęp: lipiec 2016, s. 3.

84 E.  Jarmoch,  Globalne  postawy  wobec  religii,  w:  L.  Adamczuk,  W.  Zdaniewicz  (red.),  Religijność 
Polaków 1991,           Warszawa 1993, s.17.
85 CBOS, Wiara Polaków, komunikat BS/65/65/97, maj 1997, w: 

http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/1997/K_065_97.PDF, dostęp: lipiec 2016.
86 CBOS, Osoby niewierzące w Polsce – kim są oraz jakie uznają normy i wartości, komunikat 

BS/134/2013, październik 2013, opracowany przez R.Boguszewskiego, w: 
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_134_13.PDF, dostęp: lipiec 2016. 
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niewierzących  odpowiadają  sumie  osób  uważających  się  za  całkowicie  i  raczej 

niewierzące. 

W 2013 roku CBOS dokonał charakterystyki niewierzących w odniesieniu do wierzących i 

określił różnice pomiędzy systemami wartości i moralnością obydwu grup.87 Jeśli chodzi o 

charakterystykę socjodemograficzną badanych, z badań wyszło, że statystycznie typowy 

niewierzący mieszkaniec Polski to młody mężczyzna zamieszkujący duży ośrodek miejski, 

charakteryzujący się  dobrym wykształceniem i  dobrą  sytuacją  materialną,  z  której  jest 

zadowolony. Ze względu na to, że często niewierzący są dobrze sytuowani i wykształceni, 

częściej niż ich wierzący rodacy bywają w kinie, czy teatrze, czytają książki, uprawiają 

jakiś  sport  oraz biorą udział  w strajkach i  demonstracjach.  Co ciekawe,  w działalność 

charytatywną obydwie grupy angażują się tak samo. I podobnie nie widać między nimi 

różnicy jeśli mowa o zadowoleniu z własnego życia. Obydwie grupy wypadły na czwórkę 

(3,95)  w  skali,  na  której  5  oznaczało  bycie  bardzo  zadowolonym,  a  1  bardzo 

niezadowolonym  ze  swojego  życia.  Przejdziemy  teraz  do  omówienia  najbardziej 

interesującej  kwestii,  czyli  konstrukcji  „wiary  niewierzących”.  Stwierdzenie  jest  to 

uprawnione,  bowiem ludzie  niewierzący  niekoniecznie  negują  istnienie  transcendencji. 

Wśród osób, które uznały się za niewierzące jedynie 36%  to osoby, które jednoznacznie 

stwierdzają, że nie wierzą w Boga. Prawie jedna trzecia (31%) ma wątpliwości, ale nie 

zaprzecza  istnieniu  Boga,  około  24%  nie  podziela  wiary  w  osobowego  Boga,  ale 

uznaje obecność  jakiejś  siły  wyższej. Kolejny odłam grupy stanowią  osoby,  które za 

pewne w Boga wierzą,  ale z racji na chwile zwątpienia określają się jako niewierzący. 

Warto podkreślić, że wśród osób wierzących 66% jest zupełnie pewnych, że Bóg istnieje, 

pozostała część ma pod tym względem różne wątpliwości.88 Podane odpowiedzi dobrze 

obrazuje poniższa tabela. 

87 Tamże. 
88 Tamże. 
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    Tabela 5. Wiara w Boga.89 

Wiara jako zjawisko dynamiczne nie tylko zmienia się na przestrzeni lat w skali całych 

społeczeństw, ale również w przypadku każdej jednostki ewoluuje i przybiera różne formy. 

Ks. Franciszek Blachnicki twierdzi, że czas niewiary „może być tylko chwilową pokusą i 

doświadczeniem,  po  których  właśnie  odzywa  się  w  sercu  człowieka  wiara”90.  W. 

Piwowarki potwierdza, że u niewierzących może dojść do głosu szczątkowa wiara, która 

dostarcza codziennemu życiu minimalną dawkę religijnej znaczeniowości.91 Niewierzący 

również nie stanowią jednolitej grupy jeśli chodzi o zagadnienia z dziedziny eschatologii. 

55% twierdzi,  że po śmierci z ludźmi się nic nie dzieje,  ponieważ śmierć jest  końcem 

wszystkiego. 33% uważa, że być może po śmierci coś jest, ale nie potrafi wyjaśnić co, a 

6% wierzy w reinkarnację. Zaskoczeniem jest to, że przekonania ludzi wierzących także 

nie są spójne, chociaż większość z nich jest przekonana o kontynuowaniu życia po śmierci 

w jakiejś formie, to nie jest pewna co dokładnie nastąpi po śmierci. O tym, że nasza dusza 

znajdzie się w niebie lub piekle przekonanych jest tylko 30%.92 Wyłania się tu ciekawa 

89 Tabela pochodzi z raportu  CBOS, Osoby niewierzące w Polsce – kim są oraz jakie uznają normy i  
wartości, komunikat BS/134/2013, październik 2013, opracowany przez R.Boguszewskiego, w: 
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_134_13.PDF, dostęp: lipiec 2016, s. 18.

90 ks. F. Blachnicki, Ewangelizacja wezwaniem do wiary,  homilia z Oazy rekolekccyjnej Animatorów 
Ewangelizacji z grudnia 1982. Msza święta wotywna w jakiekolwiek potrzebie, w: 
http://dde.warszawa.pl/index.php/materialy/czytelnia/322-ks-franciszek-blachnicki-ewangelizacja-
wezwaniem-do-wiary?change_width=narrow, dostęp: lipiec 2016. 

91 W. Piwowarski, Socjologia religii, s. 217.
92 CBOS, Osoby niewierzące w Polsce – kim są oraz jakie uznają normy i wartości, komunikat 
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kategoria niewierzących, ale praktykujących, o której  pisze w swoich publikacjach m.in. J. 

Baniak93 Pod względem wyznawanych wartości wierzący i niewierzący są bardzo podobni, 

dla  jednych  i  drugich  najważniejsze  jest  szczęście  rodzinne  i  dobre  zdrowie.  Pod 

względem obyczajowym osoby niewierzące, co jest logiczne, są o wiele bardziej liberalne i 

optują za relatywizmem gdy mowa o ogólnych normach, 61% z nich i 41% wierzących 

uważa, że nie ma jasnych, odgórnych zasad decydujących jasno co jest dobre, a co złe. 

Liberalne poglądy niewierzących były już opisane w pracy, dlatego tylko przypomnę, że 

chodziło o wymiar bioetyczny oraz seksualny i rodzinny (kwestie eutanazji, antykoncepcji, 

itp.)  Na  poziomie  uczciwości  społecznej  i  zawodowej,  czy  potępianiu  nagannych 

zachowań społecznych takich jak m.in. bicie dzieci, przyjmowanie i dawanie łapówek, czy 

nie uczestniczenie w wyborach, nie odnotowano większych różnic.94

ROZDZIAŁ 2: WIDMO SEKULARYZACJI 

BS/134/2013, październik 2013, opracowany przez R.Boguszewskiego, w: 
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_134_13.PDF, dostęp: lipiec 2016, s.19.

93 Zob. J. Baniak, Katolicy niewierzący i praktykujący? – między wiarą i ateizmem, „Homo Dei”, 2007, nr 

1.

94 CBOS, Osoby niewierzące w Polsce – kim są oraz jakie uznają normy i wartości, komunikat 
BS/134/2013, październik 2013, opracowany przez R.Boguszewskiego, w: 
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_134_13.PDF, dostęp: lipiec 2016, s.24.
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Biorąc pod uwagę badania CBOS i wnioski, które się z nich wyłaniają, można mieć 

wrażenie,  że  religijność  Polaków  jest  dwutorowa  bądź  dwupoziomowa.  Możemy 

wyodrębnić  tę  powierzchowną  religijność  Polaka-katolika,  o  której  była  przed  chwilą 

mowa  i  jak  widać  jest  to  religijność  bardzo  pomału  słabnąca,  ponieważ  odsetek 

autodeklaracji osób wierzących jest wciąż bardzo wysoki. Możemy też zajrzeć głębiej i 

zobaczymy ten dziwny konglomerat wiary selektywnej i spersonalizowanej. Na której z 

tych warstw polskiej religijności powinniśmy się opierać, gdy chcemy badać religijność 

całego  społeczeństwa  polskiego?  Czy  patrzeć  na  powierzchnię  –  czyli  na  to,  co 

deklarujemy w sondażach, czy może na wartości, którymi ludzie faktycznie kierują się w 

życiu  codziennym  i  na  stopień  znajomości  kanonu  wiary  katolickiej?  Wydaje  się,  że 

obydwie te warstwy są tak od siebie odległe, że trudno byłoby wypracować spójną wizję i 

odpowiedzieć  na  ich  podstawie  na  pytanie  w  którym  kierunku  zmierza  religijność 

Polaków.  A odpowiedzią  na  to  pytanie  jest  często  snucie  wizji  o  szybko  postępującej 

sekularyzacji społeczeństwa. Z drugiej strony słyszy się również głosy zaprzeczające tej 

tezie.  Jak  jest  naprawdę?  Czy  faktycznie  nasze  społeczeństwo  jest  skazane  na 

sekularyzację, czy wręcz odwrotnie wróży się mu odrodzenie wiary? Na to pytanie próbuje 

odpowiedzieć  m.in.  Janusz  Mariański,  który  w  swojej  książce  Sekularyzacja  i  

desekularyzacja  w  nowoczesnym  świecie95 poddaje  tytułowe  zjawiska  socjologicznej 

analizie  i  szerokiemu  komentarzowi.  To,  że  ponowoczesne  społeczeństwa  podlegają 

szybko postępującym procesom jak globalizacja,  czy rozwój nauki  i  techniki nie ulega 

wątpliwości.  Jednak nie wszyscy widzą w nich jednoznaczną zmianę na lepsze i nie dla 

wszystkich  są  one  synonimem  rozwoju.  Bezrefleksyjne  przyglądanie  się  ogółu  mas 

postępowi  cywilizacyjnemu,  równoważy  wnikliwy  ogląd  naukowców  zajmujących  się 

naukami społecznymi, takich jak socjologowie. Widzą oni, że owe procesy mają bardzo 

szerokie spektrum działania i wpływają niemal na wszystkie dziedziny ludzkiego życia, 

przyczyniając się również do rozpadu pewnych zjawisk, czy wręcz jakby się wydawało, 

stałych  lub  co  najmniej  tradycyjnych  elementów  kultury.  Ten  destrukcyjny  aspekt  w 

ponowoczesnym świecie dotyka również sfery religijności. Co uprawnia nas do mówienia 

o kryzysie  religii  i  nadejściu sekularyzacji,  jako racjonalnego następstwa modernizacji. 

95 J. Mariański, Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.
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Temu  właśnie  zagadnieniu  prof.  Mariański  poświęcił  swoją  książkę,  w  której 

przeciwstawia sobie ambiwalentne pojęcia sekularyzacji i desekularyzacji,  ponieważ jak 

wynika z badań bez jednej, nie można mówić o drugiej, a pominięcie którejś w ocenie 

zmian kulturowych dostarczałoby niepełnego, czy wręcz zafałszowanego obrazu.  Autor 

głównie omawia przemiany religijności na arenie (zachodnio-)eurpejskiej, ale odnosi się 

również do szerszego kontekstu, czyli globalizacji. Oprócz nadania ram geograficznych, 

mowa jest też o ramach czasowych sekularyzacji. I tu dowiadujemy się, że do lat 70-tych 

wieku XX socjologowie byli dosyć zgodni co do tego, że jednym z naturalnych następstw 

unowocześnienia społeczeństwa jest jego sekularyzacja. Religia postrzegana czasem jako 

relikt  przeszłości,  czy  przeszkoda  do  osiągnięcia  pełni  wyzwolenia,  musiała  ulec 

marginalizacji  w  społeczeństwie  stawiającym  sobie  za  cel  dążenie  do  tolerancji, 

równouprawnienia i szeroko pojmowanej wolności. Zakładano iż religia będzie stopniowo 

zajmowała  coraz  mniej  znaczące  miejsce  w  życiu  społecznym,  dystans  między  sferą 

ekonomiczno-polityczną,  a  religijną  będzie  coraz  większy,  państwo  wyzwoli  się  spod 

jarzma  religijności,  a  religia  ugnie  się  pod  ciężarem  racjonalizmu.  Ale  wydarzenia 

ostatnich  czterdziestu  lat  nie  potwierdzają  powyższych  założeń  i  nie  zapowiadają 

nieuchronnego nadejścia sekularyzacji.  Co więcej okazało się, że samo doprecyzowanie 

terminu sekularyzacja przysparza badaczom problemów i istnieje wiele różnych definicji 

tego  złożonego  zjawiska.  Tej  niejednorodności  pojęciowej  poświęcony  jest  pierwszy 

rozdział  książki  Mariańskiego,  w  którym  autor  wskazuje  na  brak  doprecyzowania 

znaczenia  pojęcia  „sekularyzacja”  i  wyjaśnia  m.in.  różnicę  między  tym  pojęciem,  a 

„sekularyzmem”, gdzie pierwsze w ujęciu teologicznym „wiąże się z właściwie rozumianą 

autonomią  człowieka  w  sprawach  doczesnych,  zapewniającą  rzeczom  stworzonym  i 

społecznościom ludzkim ich własne prawa i wartości, które człowiek powinien stopniowo 

poznawać, przyjmować i porządkować (KDK 36).96” Sekularyzm jest zaś pejoratywnym 

terminem oznaczającym „doktrynę przeakcentowującą możliwości poznawcze człowieka, 

prowadzącą do pomijania Boga w działaniach człowieka, a nawet do zaprzeczenia jego 

istnienia (ateizm)”97 Zatem sekularyzm kwestionuje miejsce Boga i religii w przestrzeni 

społecznej,  opiera się  na materialistycznej  koncepcji  istoty ludzkiej,  postuluje ateizacje 

społeczeństwa i proponuje wizję racjonalnego świata, napędzanego naukowo-technicznym 

postępem, w którym nie ma miejsca na żadne formy transcendencji, a już tym bardziej nie 

96 ks. J. Mariański, Sekularyzacja jako fakt społeczny, "Studia Płockie", 2001, nr 29, s. 185.
97 ks. J. Mariański, Sekularyzacja. jako fakt społeczny, , s.185.
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ma go dla Boga. 

Ustalenie  dokładnej  definicji  terminu  „sekularyzacja”  na  tyle  przysparza 

socjologom  trudności,  że  niektórzy  rezygnują  z  jego  użycia,  a  inni  próbują  go 

doprecyzować na własną rękę. Zatem spróbujmy się zmierzyć z ustaleniem definicji tego 

pojęcia  lub  chociaż  przytoczeniem jego  kilku  opisów  stworzonych  przez  autorytety  z 

dziedziny  socjologii.  W  ujęciu  teologicznym,  sekularyzacja  jawi  się  jako 

zdroworozsądkowy podział  między tym co ludzkie  i  boskie,  mniej  więcej  na  zasadzie 

znanych z Ewangelii słów Jezusa: „Oddajcie więc cesarzowi to, co jest cesarskie, a Bogu 

to, co boskie”98. Oznacza to pozostawienie ludziom wolności jeśli chodzi o ich ewolucję w 

tych  dziedzinach,  których  nie  nazwalibyśmy  religijnymi,  zatem  mowa  tu  o  ogólnym 

szeroko  pojętym rozwoju  ludzkości,  technicznym,  naukowym,  ekonomicznym,  itp.  Co 

więcej  oznacza  to  również  zapewnienie  wszystkim  wolności  wyznania  i  prawa  do 

wyrażania swoich poglądów oraz przekonań religijnych. A po trzecie jest to równoznaczne 

z  rozdziałem  Kościoła  od  polityki.  Jest  to  podejście  gwarantujące  szacunek  obydwu 

stronom,  państwu,  w  którego  działania  Kościół  się  nie  wtrąca  i  Kościołowi,  który  w 

wolności  może  prowadzić  swoją  misję  ewangelizacyjną.  Jednak  tak  pozytywna 

interpretacja zjawiska jest typowa raczej dla teologów protestanckich, aniżeli katolickich.99 

Dla tych ostatnich sekularyzacja ma bardziej pejoratywny wydźwięk i oznacza zwycięstwo 

rzeczywistości profanum, ponieważ uważają, że nie należy traktować świata doczesnego 

jako  bytu  niepodległego  Bogu.  Niektórzy  teologowie  chcieliby  widzieć  sekularyzację 

jedynie w odniesieniu do politycznego, zinstytucjonalizowanego świata, a nie  do jednostki 

i jej religijności. Za główną zasadę sekularyzacji można uznać autonomię sfer świeckiej i 

duchowej, które nie powinny się zwalczać, ale harmonijnie ze sobą współżyć, wypełniając 

swoje  braki.  W  znaczeniu  ogólnym,  które  podaje  Mariański,  sekularyzacja  jest 

historycznym procesem społeczno-kulturowym, zachodzącym w czasach nowożytnych, a 

zwłaszcza  współczesnych,  prowadzącym  do  wyzwolenia  się  spod  kontroli  organizacji 

religijnych  takich  dziedzin  życia  jak  polityka,  gospodarka,  nauka,  kultura,  edukacja, 

filozofia  czy wychowanie.  O krytycznej  fazie  sekularyzacji  możemy mówić  gdy spod 

kontroli wymyka się moralność narodu. Gdy mówimy o sekularyzacji w odniesieniu do 

jednostki, chodzi o jej stanowienie o samej sobie i wyrwanie się spod pręgierza religijnego. 

Jako  rezultat  widzimy  coraz  mniejszy  zasięg  oddziaływań  kościelnych  nie  tylko  na 

98 Ewangelia wg św. Mateusza 22,21 w: IV Wydanie Biblii Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum, 2014.  
99  ks. J. Mariański, Sekularyzacja jako fakt społeczny, , s.186.
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instytucje publiczne, ale i na decyzje poszczególnych ludzi.100 

W  naukach  społecznych  sekularyzacja  ma  bardziej  neutralne  znaczenie  i  ze 

zrozumiałych względów jest ono bardziej obiektywne, a mniej nacechowane emocjonalnie 

czy wartościująco. Gdy mowa o sekularyzacji jako o fakcie społecznym, okazuje się, że 

nabrała już tak wielu znaczeń, że niektórzy naukowcy wolą pomijać ten termin, by uniknąć 

nieporozumień. Mariański podaje następujące znaczenia sekularyzacji:

1.  Upadek  lub  zanik  religii,  równoznaczne  z  tym,  że  społeczeństwo  wychodzi  spod 

kontroli  instytucji  kościelnych  oraz  jakiegokolwiek  oddziaływania  religii,  zarówno  na 

poziome zbiorowego życia  społecznego, jak i  na poziomie indywidualnym, w ostatnim 

stadium prowadzi do społeczeństwa zupełnie niereligijnego. 

2.  Przystosowanie  się  do  świata,  chodzi  tu  o  przystosowanie  się  grupy  religijnej, 

stworzonej tylko na religijnych, trochę odrealnionych zasadach, która z czasem traci swą 

odrębność i stapia się ze światem zewnętrznym istniejącym do tej pory równolegle poza 

grupą i rządzącym się innymi niż ona zasadami. 

3.  Desakralizacja  świata,  jest  przejściem  od  interpretacji  obiektywnych  zjawisk 

zachodzących  w  świecie  w  sposób  religijno-magiczny,  do  robienia  tego  na  podstawie 

logiczno-przyczynowego rozumowania. 

4.  Odłączenie społeczeństwa od religii, chodzi tu o rozdzielenie wyłącznie publicznych 

sfer społecznych od religii, ale nie oznacza to zerwania więzów między jednostką a religią. 

Życie religijne jednostki jest jej indywidualną sprawą. 

5.  Przenikanie treści religijnych do rzeczywistości świeckiej, chodzi tu o sytuację, w 

której  religijne  wzorce  myślenia  zostają  wyjęte  ze  swojego  religijnego  kontekstu,  a 

następnie przetransponowane na grunt świecki, gdzie stają się elementem ogólnej kultury. 

Co ważne jest to proces jednokierunkowy, który nie oznacza „sakralizacji profanum tylko 

zeświecczenie tego co religijne.101”

Wymienić  warto  jeszcze  kilka  krótkich  definicji  pojęcia  „sekularyzacja” 

stworzonych przez ważnych socjologów. Pierwszym z nich jest José Casanova, którego 

teoria  sekularyzacji  zakłada,  że  po  pierwsze  sfera  świecka  oddziela  się  od  religijnych 

instytucji i zasad, po drugie religia przesuwa się do przestrzeni prywatnej obywateli, a po 

trzecie  wzorce  religijne zanikają.  Z kolei  Anthony Giddens traktuje  sekularyzację  jako 

utratę wpływu religii na życie społeczne, która ma swój przejaw w obniżeniu się liczby 

100 ks. J. Mariański, Sekularyzacja jako fakt społeczny, ,s.187.
101 ks. J. Mariański, Sekularyzacja jako fakt społeczny, .,s.187-188.
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praktykujących wiernych, zmniejszeniu znaczenia instytucji religijnych i ich wpływu na 

społeczeństwo,  a  także  w  spadku  znaczenia  religijnych  wartości  i  wynikającej  z  nich 

moralności.102 

Podsumowując,  gdy  mówimy  o  sekularyzacji  mamy  głównie  na  myśli  utratę 

znaczenia religii w życiu publicznym, odsunięcie Kościoła od władzy w państwie co jest 

jednoznaczne  z  utratą  jego  kontroli  nad  społeczeństwem,  przejmowanie  elementów 

tradycji  religijnych,  zeświecczenie  ich  i  przeszczepianie  na  grunt  kultury  ogólnej  i 

dechrystianizację  coraz  liczniejszych  społeczności.  Sekularyzacja  jest  procesem 

zachodzącym nie tylko w instytucjach i sferze publicznej, ale także w ludzkich głowach. 

Przejawia się również w coraz mniej licznie uczęszczanych nabożeństwach niedzielnych 

oraz  wzrastającej  liczbie  osób  bezwyznaniowych,  czyli  nieutrzymujących  więzów  z 

jakąkolwiek wspólnotą religijną. 

Należy  jednak  pamiętać,  że  sekularyzacja  nie  musi  robić  z  wierzących 

niewierzących i niszczyć religie. Sekularyzacja przynajmniej w rozumieniu akcentowanym 

przez  teologów  powinna  wprowadzić  harmonię  między  pierwiastkiem  świeckim  i 

religijnym w społeczeństwie,  uporządkować  bezkrwawo ich  relacje  względem siebie  i 

politykom dać uprawiać politykę w spokoju,  a księżom ewangelizować. Proces ten nie 

prowadzi do zabicia w człowieku religijności, ale do przemyślenia jej na nowo. Ponieważ 

stawia  człowieka  przed  wolnością  wyboru,  żadna  wiara  nie  jest  ani  narzucona,  ani 

zakazana, dlatego każdy może w zaciszu własnego domu, czy w głębi serca „rozprawić 

się” ze swoją religijnością i zastanowić się w co wierzy i dlaczego. Prowadzi to raczej do 

transformacji  wiary – synkretyzmu religijnego i  jej  indywidualizacji,  niż do jej  zaniku, 

jakby  sobie  tego  życzyli  „radykalni  zwolennicy  teorii  sekularyzacji”103.  Religijność 

przestaje  być masowa, narzucona lub odziedziczona,  a staje  się wybrana,  przemyślana, 

własna i intymna. 

Kryzys  kościelny  jeśli  następuje,  to  często  objawia  się  w  pogorszeniu  się 

częstotliwości  uczestniczenia  w  regularnych  praktykach  religijnych  takich  jak 

uczestniczenie w mszach czy chodzenie do spowiedzi, ale na ogół nie oznacza zerwania 

więzów  z  Kościołem,  ludzie  nadal  chcą  by  najważniejszym  momentom  w  ich  życiu 

towarzyszyły  tzw.  jednorazowe  praktyki  religijne  takie  jak  chrzty,  śluby  i  pogrzeby 

102  ks. J. Mariański, Sekularyzacja jako fakt społeczny, s.188.
103 A. Sklepkowska, "Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie", Janusz Mariański, Lublin  

2006: [recenzja], Studia Theologica Varsaviensia, 2007, nr  45/1, s. 255.
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kościelne.  Kryzys  ten  objawia  się  również  w  obniżeniu  standardów  moralnych,  które 

zostały im przez Kościół przekazane oraz w wybiórczości dogmatów – ludzie wierzą w to, 

co chcą, lub w to, w co im jest wygodnie z jakichś względów wierzyć,  ale najczęściej 

nadal czują się i nazywają np. „katolikami”.  

Mariański  przywołuje  też  interesującą  tezę  pochodzącej  z  Wielkiej  Brytanii 

socjolog Grace Da-Vie, która wprowadza termin religijności delegowanej, który oznacza 

to, że aktywna mniejszość praktykuje religię tak jakby w imieniu większości. Większość, 

akceptuje i popiera działania mniejszości, która spełnia obowiązki jakby za nią, sprawując 

pieczę nad kontynuacją tradycji religijnej.104

O przemianach religijności w społeczeństwach zachodnioeuropejskich dużo mówi 

rosnące zainteresowanie religiami wschodu, New Age czy magią, co ewidentnie świadczy 

o tym, że potrzeby religijne ludzi nie zanikają, ale po prostu się zmieniają. Dlatego teorie 

sekularyzacji  nie  są  wystarczające  by opisać  w pełni  ponowoczesną  religijność.  By to 

zrobić  należy  sięgnąć  po  tezę  o  indywidualizacji  religii  czy  pluralizmu  religijnego. 

Mariański  przywołuje  tu  koncepcję  J.  Casanovy,  który  postulował  paradygmat 

reprywatyzacji religii, zgodnie z którym religia i Kościół nie zanikną, a wręcz odwrotnie 

będą  pełnić  coraz  ważniejszą  rolą  w  społeczeństwie  obywatelskim,  w  kontrze  do 

autorytarnych tendencji władzy państwowej oraz upadającej moralności. Widać w tej tezie 

dużą  szansę  dla  Kościoła  bowiem  nie  konkurowałby  z  władzą  świecką  na  arenie 

politycznej, ale działałby wśród społeczeństwa obywatelskiego.105

 Mariański udowadnia, że przemiany religijności stały się niezaprzeczalnym faktem 

kulturowym, jednak nie ma żadnych podstaw by twierdzić, że zmierzają one jednoznacznie 

do  sekularyzacji.  Teza  sekularyzacji  jak  się  okazuje  jest  czymś o czym można mówić 

głównie  w odniesieniu  do  Europy Zachodniej.  Autor  zwraca  uwagę na  to,  że  zupełna 

sekularyzacja o tyle jest niemożliwa w wypadku współczesnego człowieka, o ile będzie on 

wciąż szukał sensu własnego życia, przeżywał kryzys tożsamości i dążył do zaspokojenia 

swojej potrzeby wspólnotowości. Jak się okazuje procesy sekularyzacji nie dotyczą całej 

Europy w tym samym stopniu, gdyż w niektórych krajach są bardzo zaawansowane (np. 

we wschodnich Niemczech lub Czechach), a w niektórych jeszcze nie nadeszły (Irlandia, 

Malta). W skali ogólnoświatowej, sekularyzację europejską należy traktować jako swojego 

104 ks. J. Mariański, Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie, Lublin 2006, s. 37.
105 A. Sklepkowska, "Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie", Janusz Mariański, Lublin  

2006: [recenzja], Studia Theologica Varsaviensia, 2007, nr  45/1, s.256.
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rodzaju ewenement, ale jak już powiedziano, nie należy dopatrywać się w niej kryzysu 

religijności, bowiem zła sytuacja instytucji kościelnych nie jest jednoznaczna z zanikiem 

potrzeb  religijnych  w  społeczeństwie.106 Potwierdzeniem  tej  tezy  są  zresztą  procesy 

desekularyzacyjne  i  resakralizacyjne.  J.  Casanova  zwraca  uwagę  na  to,  że  „Głównym 

błędem teorii sekularyzacji, powielanym zarówno przez jej wyznawców, jak i krytyków, 

błędem, który uczynił  ją  niemal  bezużyteczną dla  nauk społecznych,  jest  utożsamienie 

historycznych  procesów  sekularyzacyjnych  z  ich  domniemanymi,  przewidywanymi 

skutkami  dla  losów  religii”107.  Sekularyzacja  zatem  nie  jest  spełnieniem  czarnego 

scenariusza dla religii i nie może wróżyć jej upadku, jest jednym ze stadiów religijności, 

który niekoniecznie prowadzi do jej  obumierania, ale raczej do transformacji,  która jak 

widać może w wyniku tej ewolucji jeszcze bardziej przybrać na sile i rozwinąć się tyle że 

nie w formie monolitu chrześcijańskiego, a raczej gamy nowych form religijności. 

Człowiek XXI wieku miał zapomnieć o religii i wytłumaczyć sobie otaczający go 

świat najnowszymi odkryciami naukowymi, miał przejść na stronę świecką, zostawiając za 

sobą puste  kościoły–  relikt  przeszłości.  Tymczasem jest  on nadal  religijny i  być  może 

nawet  intensywniej  niż  jego przodkowie  eksploruje  duchową sferę,  by znaleźć  w  niej 

swoją,  bliską  sercu  formę  obcowania  ze  światem transcendencji.  Gdy okazało  się,  że 

koncepcja sekularyzacji się nie sprawdza i nie ma pokrycia w rzeczywistości, gdyż wcale 

nie prowadzi do upadku religii, zaczęto szukać nowych koncepcji, którymi można byłoby 

tłumaczyć zmieniającą się rzeczywistość religijną. Zaczęto więc mówić o desekularyzacji. 

Pod koniec lat 90-tych XX wieku Peter L. Berger wprowadza to pojęcie mówiąc o formach 

odradzającej  się  na całym świecie  religii,  ale i  po to by wytłumaczyć zmianę swojego 

stanowiska. Warto zaznaczyć, że Berger był przez wiele lat gorliwym zwolennikiem teorii 

sekularyzacji.  Zakładał,  że  modernizacja  zmierza  do  pluralizmu,  a  ten  prowadzi  do 

sekularyzacji. „W ostatnich dwóch dekadach P. L. Berger odszedł od teorii sekularyzacji, 

przestała ona być dla niego ważna.108” Według niego desekularyzacja jest przeciwieństwem 

sekularyzacji  i  religia  nie  ugina  się  pod  pręgierzem  globalnej  modernizacji.  Zatem 

desekularyzacja  byłaby  niejako  świadectwem  nieśmiertelności  religii,  której  śmierć 

wróżono  niezliczoną  ilość  razy  na  przestrzeni  wieków.  Berger  zaznacza,  że  Europa 

106 Tamże.
107 J. Casanova, Religie publiczne w nowoczesnym świecie, T.Kunz (tłum.), Kraków 2005, s. 47.

108 J. Mariański, Sekularyzacja – desekularyzacja – nowa duchowość, „Przegląd religioznawczy”, 2012, nr 
2 (244), s. 5.
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Zachodnia jest jednym z wyjątków od tezy sekularyzacji, ale i tak religia tu przetrwała, 

dlatego  raczej  niż  o  sekularyzacji  winno  mówić  się  o  „zmianie  instytucjonalnego 

umiejscowienia religii”109.

Myśl  Bergera  jest  kontynuowana  przez  Christophera  Marsha,  dla  którego 

desekularyzacja  jest  procesem stojącym w  kontrze  do  sekularyzacji,  prowadzącym  do 

umocnienia się pozycji religii właśnie dzięki wcześniejszym procesom sekularyzacyjnym. 

Berger nie stworzył dokładnej definicji desekularyzacji, ale gdy odwrócimy jego definicję 

sekularyzacji  otrzymamy takie  określenie  procesów sekularyzacyjnych:  ,,proces,  dzięki 

któremu sektory społeczeństwa  i  kultury  są  poddawane  dominacji  instytucji  i  symboli 

religijnych”110.  Marsh zauważa,  że  często  mamy do czynienia  z  oddolną,  spontaniczną 

desekularyzacją w krajach postkomunistycznych, które urwały się z łańcucha ciemięzcy 

narzucającego sekularyzację. 

Berger zwraca także uwagę na to, że procesy zeświecczenia zostają zastąpione w 

dzisiejszym świecie często przez fundamentalizm religijny, czasem też przez jego skrajną 

formę – fanatyzm. Jest to niewątpliwie świadectwo wzrostu znaczenia religii w świecie 

współczesnym. Obserwujemy coraz większy wpływ islamu i chrześcijaństwa w Afryce, 

przyrost  ruchów  zielonoświątkowców,  zwłaszcza  w  Ameryce,  czy  innych  ruchów 

chrześcijańskich, np. Mormonów.111 Szczególnymi zaś względami cieszy się w ostatnich 

czasach  islam  jako  religia  uzurpująca  sobie  wyłączność  na  słuszność  we  wszystkich 

dziedzinach egzystencji swoich wiernych. Warto zauważyć, że „charakterystyczną cechą 

islamu  jest  jego  wszechobejmujący  charakter,  a  przez  to  ścisłe  powiązanie  kwestii 

religijnych  i  świeckich.  Islam  reguluje  życie  indywidualne  i  społeczne  muzułmanów 

tworzących wspólnotę w pełni podległą jednemu Bogu. Ponieważ człowiek jest  winien 

Bogu absolutne posłuszeństwo, państwo i władzę uważa się za pochodzące od Boga”112. 

Wyraźnie widać tu więc niemalże niemożliwość wystąpienia procesów sekularyzacyjnych, 

zachwiałoby to podwalinami całych państw islamskich, ponieważ nie ma tam rozdziału 

religii od prawodawstwa, czy polityki. W odróżnieniu np. od religii katolickiej, islam nie 

wskazuje jedynie kierunku w którym człowiek powinien podążać, nie sugeruje słusznej 

moralności, on je nadaje. Określa co jest legalne i nielegalne, na mocy prawa, jest więc 

109 Tamże, s. 14. 
110 Tamże, s.14.
111 Tamże, s. 14. 
112 Hasło: Islam, [w:] Religie świata. Encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, 

s. 385-386.
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systemem religijnym, ale i polityczno-prawnym oraz społecznym.  W Indiach zaś widać 

rozwój neohinduizmu, w Chinach – buddyzmu oraz konfucjonizmu, w Izraelu i Ameryce 

ortodoksyjnego judaizmu, a  w Rosji  Kościoła prawosławnego.113 W krajach katolickich 

wciąż duże znaczenie dla ludności ma papież, organizuje się liczne pielgrzymki do miejsc 

kultu, a Światowe Dni Młodzieży przyciągają miliony młodych osób z całego świata, np. 

lipcowe ŚDM zgromadziły w Krakowie ponad 2,5 miliona osób.114 

Berger  i  Anton C.  Zijderveld widzą Europę Zachodnią i  Środkową jako jedyny 

region świata w którym sekularyzacja jest zjawiskiem prawdopodobnym. Po pierwsze ma 

to związek z faktycznym, zaobserwowanym spadkiem liczby wiernych uczestniczących w 

praktykach religijnych, który idzie w parze z rozkwitem innych form duchowości jak New 

Age czy ruchy charyzmatyczne. A po drugie jest wynikiem działania elit intelektualnych 

„reprodukujących globalny sekularyzm”115

Pomimo  tych  dwóch  wyjątków,  nie  można  utrzymywać,  że  nowoczesność  jest 

równoznaczna z nadejściem sekularyzacji. Nowoczesność raczej niesie ze sobą bogactwo 

ofert i wolność wyboru takiej, która każdemu najbardziej pasuje. Różnorodności religijnej 

nie można utożsamiać z upadkiem religijności, ale można ją traktować jako potwierdzenie 

tego, że teoria sekularyzacyjna nie sprawdziła się, ponieważ zakładała ona, że człowiek w 

sytuacji, w której będzie miał wolną wolę i będzie mógł sam stanowić o swojej religijności 

wybierze odejście od religii. Tymczasem często wybory „wolnych” ludzi mimo wszystko 

zmierzają  w  stronę  religijną.  Podsumowując,  modernizacja  nie  musi  prowadzić  do 

sekularyzacji, ale za to objawia się w pluralizmie religijnym. W niektórych krajach szeroko 

pojęty pluralizm kulturowy doprowadził do rozkwitu religijności niż do jej erozji. To co 

często dla kilku pokoleń wcześniej było oczywistością lub z góry narzuconą normą – np. 

określonym światopoglądem lub typem moralności, teraz często można zaakceptować albo 

odrzucić, wedle własnego uznania. 

Sytuacja  w  Europie  już  na  tyle  zaczęła  ewoluować  od  sekularyzacji  w  stronę 

pluralistycznej  oazy  religijnej,  że  niektórzy  socjologowie  mówią  wręcz  o  „powrocie 

113 J. Mariański, Sekularyzacja – desekularyzacja – nowa duchowość, „Przegląd religioznawczy”, 2012, nr 2 
(244), s. 14.

114 Komitet Organizacyjny ŚDM, 2-5 mln pielgrzymów na Mszy św w Campusie Misericordiae w Brzegach,  
komunikat z 31 lipca 2016, w: http://campusmisericordiae.pl/25-mln-mszy-sw-campusie-misericordiae-
brzegach/komitet-organizacyjny-2-5-mln-pielgrzymow-na-mszy-sw-w-campusie-misericordiae-w-
brzegach/, dostęp: lipiec 2016. 

115 J. Mariański, Sekularyzacja – desekularyzacja – nowa duchowość, „Przegląd religioznawczy”, 2012, nr 2 
(244), s. 15.
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bogów”116 na łono nowoczesnych społeczeństw.  Dlatego też mówiąc o desekularyzacji, 

często  wspomina  się  o  deprywatyzacji  czyli  ponownym  wkroczeniu  religijnej 

rzeczywistości  na  arenę  życia  publicznego.  Ponieważ  religijność  zaczyna  być  coraz 

ważniejsza  dla  ludzi  w  ich  prywatnym  życiu,  duża  część  społeczeństwa  nie  ma  nic 

przeciwko przejawom religii w sektorze publicznym. I tym sposobem religia zajmując się 

sprawami jednostek powoli zatacza coraz szersze kręgi w życiu społecznym, np. stojąc na 

straży spraw dotyczących moralności czy bioetyki.  Jürgen Habermas widzi miejsce dla 

religii  w  postsekularnym  społeczeństwie  i  jej  potencjał  do  bycia  uprawnionym 

uczestnikiem debaty publicznej,  który może w imię  dobra  wspólnego zabierać  głos  w 

sprawach  państwowych  dotyczących  etyki.  Dostrzega  również  prawidłowość  z  której 

wynika,  że  społeczeństwo  sekularyzując  się,  równocześnie  się  polaryzuje.  Może 

pozostawać nadal spójne, ale dwubiegunowe – z jednym biegunem bardzo świeckim, a 

drugim coraz bardziej ortodoksyjnie religijnym. Coraz mniejsza część obywateli pozostaje 

obojętna na te sprawy i jasno opowiada się po którejś ze stron. Ciekawą tezą jest również 

ta zakładająca,  że sekularyzacja,  która nie niszczy, działa na zasadach transpozycji  czy 

przekładu  treści  religijnych  na  język  świecki.  Chodzi  tu  o  zapożyczenie  obiektywnie 

wartościowych treści i przeszczepienie ich na grunt świecki, pozbywając się pamięci o ich 

proweniencji.117  

Religia,  która  na  nowo  pojawia  się  w  przestrzeni  publicznej  przemawia  coraz 

bardziej  zdecydowanym  głosem,  stając  się  na  powrót  przedmiotem  politycznych 

zainteresowań. „Z pewnością nie stanowią one [religia i Kościoły – przyp. D.S] już dzisiaj 

jakiegoś  niebezpieczeństwa  dla  demokracji  europejskiej”118,  ale  są  niewygodne  dla 

propagatorów  czy  zwolenników  sekularyzacji.  Są  wciąż  drażniącym,  nieproszonym 

głosem w sporach publicznych dla lewicowych polityków oraz dla dużej części świeckiego 

elektoratu.  Należy  przede  wszystkim  zdać  sobie  sprawę  z  tego,  że  nie  żyjemy  w 

rzeczywistości postreligijnej, ale w czasach ewoluującej religijności, w których pluralizm 

religijny zaczyna  być  na  porządku dziennym i  coraz  bogatsza  gama form duchowości 

pojawia się w obrębie tych samych, nieposzerzających się obszarów geograficznych, co 

wymaga poszanowania i znalezienia miejsca dla każdej z nich. 

Jednak nie  należy również  widzieć  w procesach desekularyzacyjnych  wielkiego 

116 Tamże, s. 16.
117 Tamże, s. 18.
118 Tamże, s. 18.
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masowego powrotu do religii i  zanikania świeckości w państwie. Społeczeństwo się po 

prostu różnicuje, jak zauważono powyżej – polaryzuje. Jedne sfery się sekularyzują, gdy 

inne w tym samym czasie się desekularyzują.  Jedni przestają chodzić do kościoła, inni 

zaczynają  szukać  dla  siebie  nowej,  głębszej  formy  duchowości.  Z  pewnością 

racjonalistyczna  wizja  rzeczywistości  nie  zaspokaja  ani  głodu  sensu  życia  tak  silnie 

odczuwanego  przez  młode  pokolenia,  które  żyją  w dobrobycie,  ani  chociażby potrzeb 

poszukiwania zasad nadających ludzkiemu życie słuszny kierunek. 

 Jeśli chodzi o desekularyzację i resakralizację, Mariański ogląda je dzieląc na trzy 

kategorie  –  fragmentaryzację  religii,  indywidualizację  religii  oraz  religijność 

pozakościelną.119 Fragmentaryzację tłumaczy jako przekazywanie człowiekowi w procesie 

socjalizacji  np.  przez  najbliższą  rodzinę  tylko  nielicznych  norm  aprobowanych  przez 

Kościół. Wiąże się to z powstaniem wybiórczej religijności, czy też bardziej liberalnych 

zasad  moralnych  oraz  posiadaniem niepełnej  wiedzy  o  dogmatach  wiary,  co  skutkuje 

stworzeniem niepełnego lub wypaczonego obrazu Boga. To zaś prowadzi do opuszczania 

praktyk religijnych, stopniowego oddalania się od Kościoła, a wreszcie do wytworzenia 

swojej własnej pozakościelnej religijności. Na pierwsze miejsce wysuwa się nie znaczenie 

treści wiary, ale jej intensywność. Co jest wzmacniane przez rosnącą detradycjonalizację, 

która promuje wielość wyborów i deinstytucjonalizację. 

Jeśli  chodzi  zaś  o  indywidualizację  religii,  oznacza  to,  że  religia  przestaje  być 

czymś  narzuconym  przez  kulturę,  ale  staje  się  kwestią  osobistej  decyzji.  Religijność 

ewoluuje  od  kościelnych  rytuałów  i  praktyk  do  indywidualnej  duchowości,  która  jest 

realizowana  przez  alternatywne  formy  religijne,  m.in.  takie  jak  wróżbiarstwo  czy 

ezoteryka,  które  mają  dać  człowiekowi  bliższy  kontakt  z  transcendencją  niż  to  może 

zapewnić  uczestnictwo  w  niedzielnej  mszy.  Obserwacja  tych  procesów  pozwala  na 

zauważenie  czego  potrzebuje  współczesny  wierny  od  Kościoła  –   jest  to  religijność 

indywidualna,  która  oddziaływałaby  na  świat  uczuć,  emocji  i  dawała  możliwość 

osobistego  odczucia  sfery  sacrum  każdej  osobie,  która  chce  w  ten  świat  wkroczyć. 

Problemem,  który  stoi  przed  Kościołem  jest  połączenie  tej  potrzeby  z  religijnością 

wspólnotową.120 Problemem  zaś  socjologów  jest  rozstrzygnięcie  „co  jest  religią  we 

współczesnym świecie, a co nią nie jest”121 Bo czy duchowość pozakościelną, prywatną 

119  A. Sklepkowska, "Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie", Janusz Mariański, Lublin  
2006: [recenzja], Studia Theologica Varsaviensia, 2007, nr  45/1, s.256. 

120 Tamże, s. 257.
121  J. Mariański, Sekularyzacja – desekularyzacja – nowa duchowość, „Przegląd religioznawczy”, 2012, nr 

52



przez wielu interpretowaną, przeżywaną i praktykowaną na swój własny sposób można 

nazywać  religią?  I  czy  można  nią  nazywać  konglomerat  religijny  złożony  z  różnych, 

dowolnie wybranych elementów, tworzony przez zwykłego człowieka, na swoje własne 

potrzeby, a nie przez Kościół czy inne instytucje religijne? Mariański twierdzi, że póki 

będziemy  mieć  trudność  w  ustaleniu  dokładnych  definicji  religii  w  ponowoczesnym 

świecie  i  ujęcia  jej  w jakieś  ramy pojęciowe,  a  co za  tym idzie  w odpowiedzeniu  na 

pytanie  jak  zaklasyfikować  duchowość  współczesnych  ludzi,  to  trudno  też  będzie 

rozstrzygnąć  spór  dotyczący  zachodzenia  lub  niezachodzenia  zjawisk  sekularyzacji  i 

desekularyzacji.122 W toku dyskusji na ich temat, udało się ustalić jeden wniosek, że religia 

nie ginie, lecz jedynie zmienia swoje formy. Profesor Irena Borowik pisze, że „z łatwością 

różni badacze doszli do wniosku, że nawet najbardziej zateizowane społeczeństwa byłego 

bloku  wschodniego  także  były  religijne,  tylko  <<inaczej  religijne>>,  bo  wierzyły  w 

komunizm i ideał człowieka radzieckiego”123.  W ujęciu takim jednak religia zajmuje tak 

szeroki zakres, że trudno go sensownie używać. 

Choć Mariański podkreśla potrzebę sprecyzowania czym jest religia, istnieją już 

odpowiedzi na to pytanie, chociażby te, postulowane przez Danièle Hervieu-Léger, która 

definiuje religię jako „ideologiczny, praktyczny i symboliczny wyznacznik, przez którego 

pryzmat jest tworzona, utrzymywana, rozwijana i kontrolowana (indywidualna i zbiorowa) 

świadomość  przynależności  do  pewnej  szczególnej  linii  wyznaniowej.124”  Badaczka 

wprowadza  przy  tym  ważne  pojęcia,  które  są  kluczowe  dla  możliwości  wyróżnienia 

pierwiastka religijnego.  Mowa tu głównie o tradycji,  która zachowuje ciągłość,  „będąc 

zbiorem wyobrażeń, obrazów, wiedzy, wzorów zachowań, w imię wiązania przeszłości, z 

przyszłością, nadając jednocześnie przeszłości transcendentny autorytet.125”

Powracając jeszcze na chwilę do sporu między zwolennikami teorii sekularyzacji i 

tymi głoszącymi nadejście desekularyzacji, warto wspomnieć o trudności bronienia swoich 

tez lub atakowania przeciwnych, na podstawie tych samych argumentów, które niestety 

mogą być interpretowane w dwójnasób . Z racji na dużą wagę empirii jako argumentu, ci, 

którzy są za teorią sekularyzacji zwykli odwoływać się do empirycznych danych, takich, 
2 (244), s. 19.

122 Tamże, s. 19. 
123 I. Borowik, O sekularyzacji z perspektywy socjologicznej: teorie, proces społeczny, empiryczne  

argumenty, 2008, artykuł zamieszczony na portalu Towarzystwa Kultury Świeckiej im. Tadeusza 
Kotarbińskiego, w: http://www.kulturaswiecka.pl/node/19, dostęp: lipiec 2016. 

124 D.  Hervieu-Léger, Religia jako pamięć, M. Bielawska (tłum.), Kraków 2007, s. 119.
125 I. Borowik, "Religia jako forma pamięci, czyli  Danièle Hervieu-Léger nowe oblicze religii w 

nowoczesności”, w: D.  Hervieu-Léger, Religia jako pamięć, M. Bielawska (tłum.), Kraków 2007, s. 14.
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które  łatwo można zmierzyć,  więc  są  to  m.in.  badania  dominicantes i  communicantes 

porównujące  informacje  na  temat  obecności  wiernych  na  mszach  niedzielnych  oraz 

przyjmowaniu przez nich Komunii świętej. 

W tym podejściu, zakłada się, że miarą religijności jest ortodoksja, czy wypełnianie 

pewnych zobowiązań związanych z rytuałami,  wpisanych w podstawy wiary rzymsko-

katolickiej.  Dlatego  też  za  dowód  na  sekularyzację  zostanie  uznane  postępowanie 

człowieka, który w jakiś sposób odstępuje od tradycji religijnej, wierzy, ale nie praktykuje 

albo chociażby wypowiedź, z której będzie wynikało, że ktoś w coś wierzy, ale nie do 

końca umie sprecyzować w co. Słowa tego samego człowieka, przed chwilą uznanego za 

przykład  postępującej  sekularyzacji,  znaczą  zupełnie  co  innego dla  przeciwników tego 

zjawiska.  Dzieje  się  tak  ponieważ  ich  pojęcie  religii  jest  szersze,  bardziej  pojemne  i 

obejmuje  także,  a  czasem głównie,  religijność  prywatną.  Dla  tych  socjologów  religia 

niekoniecznie  wiąże  się  z  praktykowaniem  i  instytucjami,  jest  ona  dla  nich  raczej 

immanentną  dyspozycją  istoty  ludzkiej  i  nie  musi  być  weryfikowana  przez  żadne 

zewnętrzne nakazy, czy odwzorowywana od matrycy tworzonej przez Kościół. Prowadzi 

to do tego, że dane z tych samych badań empirycznych, będą inaczej interpretowane, bo 

np. z jednej strony można zauważyć, że w Polsce odsetek osób niewierzących jest bardzo 

niski, co ucieszy przeciwnika teorii sekularyzacji.126 Ale gdy już przyjrzymy się bliżej tej 

wierzącej większości, jak to zrobił ks. prof. Władysław Piwowarski, może okazać się, że 

pałeczkę  przejmą  zwolennicy  sekularyzacji.  Profesor  Piwowarski  zdemaskował  osoby 

deklarujące  się  jako  wierzące  odkrywając,  że  kwestionują  one  dogmaty  wiary,  w 

konsekwencji nazwał je „nieświadomymi heretykami”127 Co pozwoliło mu na użycie tak 

mocnych słów? Właśnie ten paradygmat religijności kościelnej, która nie uznaje wyjścia 

poza  ortodoksję  i  nie  uznaje  za  „swoich”  tych,  którzy  opuszczają  się  nie  tylko  w 

praktykach religijnych, ale także w nauce i akceptacji najważniejszych dogmatów wiary. 

Piwowarski  tym  samym  doszedł  do  wniosku,  że  industrializacja  i  urbanizacja 

doprowadziła  w  Polsce  do  sekularyzacji,  czego  dowodem  jest  słabnąca  wiara  w 

narodzie.128 Jak widać te same fakty mogą być różnie interpretowane i wykorzystywane z 

korzyścią zarówno dla zwolenników, jak i przeciwników teorii sekularyzacji. W skrajnych 
126 Tamże.
127 Rozmowa z ks.  W. Piwowarskim, w:  Blaski  i  cienie polskiej  religijności,  w: Oblicza katolicyzmu w 
Polsce, red. J. Wołkowski, Biblioteka Augustinum, Warszawa 1984, s. 31.
128 Pomiędzy sekularyzacją a religijnym ożywieniem. Podobieństwa i różnice w przemianach religijnych w  

Polsce i w Niemczech. Red. E. Firlit [i in.], , WAM Ignatianum, Kraków 2012, s. 9.
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przypadkach bywa i tak, że przypisuje się religijność tym, którzy sami siebie określają jako 

niereligijnych.129

Należy  zdawać  sobie  sprawę  z  tego,  że  naprawdę  niezwykle  trudno  badać 

religijność, gdyż w jej obrębie podział nie jest tak oczywisty jakbyśmy sobie tego życzyli, 

na  religijnych  i  praktykujących  oraz  na  ateistów.  Jak  podkreśla  prof.  Irena  Borowik 

pomiędzy  nimi  jest  „szeroka  swoista  smuga  cienia”130,  która  utrudnia  wydawanie 

jednogłośnych sądów dotyczących ponowoczesnej religijności. Wnioskując chociażby na 

podstawie polskich badań CBOS widać, że zdecydowane gros Polaków określa się jako 

osoby wierzące, a ateistów, chociaż przybywa, jest wciąż mało. Dlatego bardzo ważne jest 

odpowiedzenie  na  pytanie  jak  oceniać  i  do  której  grupy  klasyfikować  tych 

„nieświadomych heretyków”,  o  których była już mowa lub tych co wierzą,  ale  nie  do 

końca potrafią doprecyzować swój światopogląd i powiedzieć w co.  Dobrym przykładem 

takiej niejasności jest sytuacja we Francji, kraju powszechnie znanego ze swojej laickości. 

Tam  jak  podaje  Francuski  Instytut  Opinii  Publicznej,  który  przeprowadził  sondaż 

dotyczący religijności Francuzów w 2009 roku, 64% narodu deklaruje się jako katolicy, ale 

w niedzielnej Mszy świętej bierze udział regularnie jedynie (!) 4,5% Francuzów.131 I na 

podstawie  tych  danych widać  skalę  problemu owej  „smugi  cienia”,  czyli  tych  których 

trudno przyporządkować do jakiejś kategorii socjologicznej. Z całą pewnością nie można 

uznać tych, którzy mianują się sami katolikami za niereligijnych i to pokazuje również, jak 

bardzo ta niejednoznaczność, czy nieprzejrzystość jest podatna na nadinterpretacje i może 

być  użyta  zarówno  przez  tych,  którzy  chcą  wykazać  na  jej  podstawie  zachodzenie 

procesów  sekularyzacyjnych,  jak  i  przez  tych,  którzy  chcą  dowodzić  dobrej  sytuacji 

religijności.132 

Prof.  Borowik twierdzi,  że  z dzisiejszego punktu widzenia teza o sekularyzacji, 

wróżąca śmierć religii była nietrafna. Tego samego zdania jest Martyna Deszczyńska, która 

w jednym ze swoich artykułów pisze, że „Poglądu, że upadek religii stanowi konieczny 

129  I. Borowik, O sekularyzacji z perspektywy socjologicznej: teorie, proces społeczny, empiryczne  
argumenty, 2008, artykuł zamieszczony na portalu Towarzystwa Kultury Świeckiej im. Tadeusza 
Kotarbińskiego, w: http://www.kulturaswiecka.pl/node/19, dostęp: lipiec 2016. 

130 Tamże. 
131 W. Sadłoń, Francuskie dominicantes, artykuł dla Katolickiej Agencji Informacyjnej, 29 grudnia 2009, w: 

https://ekai.pl/wydarzenia/religijnosc/x24511/francuskie-dominicantes/, dostęp: lipiec 2016. 

132  I. Borowik, O sekularyzacji z perspektywy socjologicznej: teorie, proces społeczny, empiryczne  
argumenty, 2008, artykuł zamieszczony na portalu Towarzystwa Kultury Świeckiej im. Tadeusza 
Kotarbińskiego, w: http://www.kulturaswiecka.pl/node/19, dostęp: lipiec 2016. 
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etap na drodze <<ku postępowi>>, nie utrzymano jako pewnika interpretacyjnego”133, a 

„Teoria sekularyzacji pozostaje nadal teorią i to kwestionowaną przez socjologię”. Jak już 

wykazano,  religie  nie  upadły,  ale  zmieniają  swoje  formy,  odchodząc  od  ortodoksji, 

zmierzają ku większej dowolności i indywidualizacji. W Europie, pomimo jej dążeń do 

zaawansowanych  stadiów  nowoczesności  i  racjonalizmu,  wciąż  liczba  zdeklarowanych 

ateistów jest  niewielka.  Co nie  znaczy również,  że można zamknąć oczy i  udawać, że 

religia wcale się nie zmienia. Zmienia się i to bardzo, Bóg dla wielu przestaje być osobą 

jak  tego  uczy  Kościół,  a  zaczyna  przybierać  formę  raczej  bliżej  nieokreślonej 

transcendencji, z którą kontaktu przestaje się szukać czytając Biblię, w sposób, którego 

uczą księża. Tego kontaktu każdy szuka jak potrafi, próbując różnych sposobów na własną 

rękę. „Dla niektórych socjologów teza o indywidualizacji wiary jest uzupełnieniem tezy 

sekularyzacyjnej,  dla  innych jest  wobec niej  konkurencyjna”134.  Danièle  Hervieu-Léger 

postuluje  rozumienie  sekularyzacji  nie  jako  odejście  od  religii,  ale  raczej  jako 

dekompozycję  wiary.135 Dekompozycja  ta  polega  na  tym,  że  ludzie  szukają  takiej 

religijności, do której mieliby osobisty, emocjonalny stosunek i która umożliwiałaby im 

zbliżenie się do sacrum. „Nie to, co Kościół mówi, że Ewangelia mówi, nie to, co tekst  

mówi, ale to, co tekst mówi mnie, ponieważ jest to pisane dla mnie i dla każdej obecnej 

tutaj  osoby”136.  Inni  socjologowie,  jak  na  przykład  wspomniany  już  José  Casanova, 

zaznaczają, że nie do końca o to chodzi, że religia odzyskuje swoje społeczne znaczenie, 

ale o to, że nigdy go nie straciła. Dlatego nie należy dać się zwieść tym, którzy narzucają 

interpretację  współczesnych  zjawisk  wyłącznie  przez  pryzmat  podejścia 

sekularyzacyjnego. 

Niestety brak zgody co do zasięgu i faktycznej hegemonii sekularyzacji objawia się 

na  co  najmniej  dwóch  poziomach,  zarówno  tym  empirycznym,  jak  i  teoretycznym. 

Niektórzy  socjologowie  „model  sekularyzacji  uznają  wręcz  za  paradygmat,  a  inni  za 

133 M. Deszczyńska, Uwagi o teorii sekularyzacji i sekularyzmie w naukach humanistycznych,  "Kwartalnik 
Historyczny" R. 122 nr 4 (2015), s. 749-757, dostęp: http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?
id=58274&from=publication.

134 Pomiędzy sekularyzacją a religijnym ożywieniem. Podobieństwa i różnice w przemianach religijnych w  
Polsce i w Niemczech. Red. E. Firlit [i in.], , WAM Ignatianum, Kraków 2012, s.9.

135 I. Borowik, O sekularyzacji z perspektywy socjologicznej: teorie, proces społeczny, empiryczne  
argumenty, 2008, artykuł zamieszczony na portalu Towarzystwa Kultury Świeckiej im. Tadeusza 
Kotarbińskiego, w: http://www.kulturaswiecka.pl/node/19, dostęp: lipiec 2016. 

136 D. Hervieu-Léger, What Scripture Tells me: Spontaneity and Regulation within the Catholic Charismatic  
Renewal, 1994 w: I. Borowik, O sekularyzacji z perspektywy socjologicznej: teorie, proces społeczny,  
empiryczne argumenty, 2008, artykuł zamieszczony na portalu Towarzystwa Kultury Świeckiej im. 
Tadeusza Kotarbińskiego, w: http://www.kulturaswiecka.pl/node/19, dostęp: lipiec 2016. 
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niezbyt  spójny  zestaw  twierdzeń  o  różnym  zasięgu.  Można  powiedzieć,  że  jesteśmy 

obecnie świadkami dwóch krańcowych stanowisk”137. 

Pierwszym  z  nich  jest  przekonanie  o  słuszności  teorii  sekularyzacji  i  jej 

przystawalności do faktycznej sytuacji w liberalnej i egalitarnej  Europie. Przekonanie to 

podziela Steve Bruce, który nie widzi podstaw do oczekiwania, że trend sekularyzacyjny 

się odwróci.  Drugim, przeciwnym paradygmatem jest  przeświadczenie o tym, że teorie 

sekularyzacyjne były swojego rodzaju pomyłką i się nie sprawdziły, gdyż wielokrotnie na 

przestrzeni trzech wieków przepowiadały coś, co nigdy się nie sprawdziło, więc nadszedł 

czas by uznać je za nieprawdziwe i niepotrzebne.138 

Oczywiście  między  tak  skrajnymi  stanowiskami  istnieje  szereg  twierdzeń 

pośrednich,  na  przykład  tylko  częściowo się  z  nimi  zgadzających  lub  polemizujących. 

Stanowisko prof. Borowik  jest takie, że „teoria sekularyzacji nie prezentuje zamkniętego, 

klarownego i zwartego zespołu twierdzeń wyjaśniających rzeczywistość”139, lecz za chwilę 

badaczka  dodaje:  „Ale,  swoją  drogą  –  ile  kompleksów  teoretycznych  takie  ścisłe 

wymagania co do sposobu rozumienia teorii spełnia?”140 Teoria sekularyzacji ma w sobie 

wątki, które zostały zweryfikowane i obalone, przykładem może być tu teza zakładająca, 

że  postępujący  proces  sekularyzacyjny  stopniowo  będzie  „zarażał”  wszystkie  aspekty 

rzeczywistości, począwszy od instytucji kościelnych, przez życie polityczne i społeczne, 

kończąc na jednostce i jej świadomości. A tymczasem okazało się, że człowiek z jakichś 

względów  bardzo  opornie  poddaje  się  laicyzacji  i  nie  wyrzucił  Boga  z  prywatnej 

przestrzeni  swojego  umysłu,  bądź  serca.  Co  prawda  pamiętać  trzeba  o  tym,  że  nie 

wszystkie wersje teorii sekularyzacji były tak skrajne, by w swoich założeniach uśmiercać 

religię, niektóre, te łagodniejsze przewidywały jej indywidualizację  i deinstytucjonalizację 

jako  jeden  z  etapów  sekularyzacji.  Tymczasem  jak  twierdzi  prof.  Borowik 

deinstytucjonalizacja może iść w parze z religijnym odrodzeniem, czego przykładem jest 

od dawna sytuacja obserwowana w Ameryce Łacińskiej.141 

Do wątków sekularyzacji, których nie da się kwestionować, pani profesor zalicza 

sekularyzację  systemową,  która  wiąże  się  ze  zmianą  miejsca  religii  w  strukturach 

137 I. Borowik, O sekularyzacji z perspektywy socjologicznej: teorie, proces społeczny, empiryczne  
argumenty, 2008, artykuł zamieszczony na portalu Towarzystwa Kultury Świeckiej im. Tadeusza 
Kotarbińskiego, w: http://www.kulturaswiecka.pl/node/19, dostęp: lipiec 2016. 

138 Tamże. 
139 Tamże. 
140 Tamże. 
141 Tamże. 
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społecznych. Znaczące są tu również wyniki badań Norris i Ingleharta, którzy udowodnili, 

że  stopień religijności  społeczeństw jest  zależny od ich kilku cech i  sprowadza się  do 

stwierdzenia,  że społeczeństwo jest  tym bardziej  religijne im jest  biedniejsze,  zacofane 

przemysłowo, a śmiertelność jego członków jest większa.142 Jest to natomiast dowód na to, 

że procesy sekularyzacyjne mają swój prawowity udział w wyjaśnianiu rzeczywistości. 

 

TEORIE  SEKULARYZACJI  I  DESEKULARYZACJI  W  ODNIESIENIU  DO 

POLSKIEJ RELIGIJNOŚCI

Kościół w Polsce u schyłku PRL był instytucją społeczną, która oprócz pełnienia 

funkcji religijnej spełniała również misję pozareligijną, polegającą na pomaganiu Polakom 

w zachowaniu ich tożsamości  narodowej  oraz kulturowej.  Kościół  był  również głosem 

narodu w dialogu z władzą państwową. Jednak „proces powrotu religii do sfery publicznej, 

miał  bardzo  burzliwy  przebieg.  Warto  dodać,  że  wolność  religijna  zapanowała  we 

wszystkich  krajach  postkomunistycznych,  jednakże  po  roku  1989  silne  procesy 

desekularyzacyjne miały miejsce tylko w Polsce”143. Aż ponad 80% respondentów oceniało 

działalność  kościelną  jako  pozytywną,  co  sprawiało,  że  cieszył  się  o  wiele  większym 

zaufaniem społecznym i  prestiżem niż jakakolwiek inna instytucja  publiczna.   Rozwój 

państwa demokratycznego, który rozpoczął się po roku 1989 zmusił Kościół do zmiany 

swojego miejsca  w społeczeństwie.  Już  na  początku  roku 1990 zaczął  on  tracić  głosy 

uznania  za  działalność  jako  instytucja  o  charakterze  publicznym,  gdyż  nie  wszystkim 

spodobał się projekt wprowadzenia lekcji religii do szkół, który jednak został zrealizowany 

kilka miesięcy później, czyli we wrześniu 1990. Niestety nastroje antykościelne nie cichły, 

co doprowadziło do drastycznego spadku w sondażach badających aprobatę dla działań 

kościelnych. W 1993 roku notowania te były najgorsze i wynikało z nich, że jedynie 38% 

społeczeństwa popiera działania kleru. Prawdopodobnie tak złe opinie były wynikiem zbyt 

daleko  idącej,  według  Polaków,  ingerencji  Kościoła  w  sprawy  państwowe,  co  wręcz 

zaowocowało lękiem przed przeistoczeniem ojczyzny w państwo wyznaniowe. Publiczne 

odrodzenie religii  zaowocowało nie tylko wprowadzeniem religii  do szkół,  ale również 

142 Tamże. 
143 C. Kościelniak, Sekularyzacja po polsku, „Miesięcznik Znak”, 2011, nr 678, artykuł dostępny w: 

http://www.miesiecznik.znak.com.pl/6782011cezary-koscielniaksekularyzacja-po-polsku/#, dostęp: lipiec 
2016. 
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pojawieniem się  „kapelanów w szpitalach,  wojsku i  policji,  nieskrępowaną obecnością 

symboli  religijnych  w  instytucjach  publicznych,  wreszcie  –  wprowadzeniem  ulg 

podatkowych  dla  kościołów  i  początek  działalności  partii  politycznych  dążących  do 

scalenie  tronu z  ołtarzem”144.  Jednak już  pod koniec  1993  roku  można  zaobserwować 

zmiany w sondażach i odwrotną tendencję, spowodowaną być może zmianą zewnętrznych 

działań Kościoła. W końcu jego sytuacja na arenie państwowej się ustabilizowała, spory 

ucichły i udało się wypracować akceptowalny kompromis między państwem, a Kościołem. 

Cezary Kościelniak mówi wręcz, że był to jeden z najbardziej korzystnych konsensusów 

prawno-politycznych  w całej  Europie.145 Do roku 1999 pozytywny obraz  Kościoła  był 

odbudowywany, a od 2000 roku rozpoczął się czas stabilizacji w zakresie opinii o jego 

działalności.  Obawy  o  przyszłość  katolicyzmu  w  Polsce  zaczęły  narastać  wraz  ze 

zmianami ustrojowymi oraz w wyniku rozwoju gospodarki wolnorynkowej. Pogłębiły się 

znacząco wraz z planowanym przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, jednak okazały 

się  bezzasadne.  Gdyż  jak  wynika  z  badań,  pomimo  wielu  zmian  politycznych  i 

ekonomicznych po roku 1989 „wiara katolicka w dalszym ciągu stanowi ważny element 

autoidentyfikacji Polaków. Niezmiennie od wielu lat około 95% polskiego społeczeństwa 

uznaje  się  za  katolików”146,  a  zaangażowanie  w  praktyki  religijne  też  pozostaje  na 

wysokim poziomie. Można powiedzieć, że Kościół ponownie jest instytucją cieszącą się 

dużym autorytetem, bowiem w 2010 ponad dwie trzecie Polaków wyraziło aprobatę dla 

jego  działań,  pomimo  ujawnianych  w  mediach  różnego  rodzaju  skandali  na  tle 

obyczajowym.  Co więcej,  Kościół  nie  tylko cieszy się  uznaniem opinii  publicznej,  ale 

również jest uznawany za instytucję wpływową.147 Oznacza to, że Polacy dostrzegają jego 

oddziaływanie na sprawy państwowe, ale „mimo znacznego zaufania społecznego, wpływ 

Kościoła  na sprawy kraju – w tym przede wszystkim na politykę państwa – dla  dużej 

części  Polaków wciąż  pozostaje  nadmierny”148.  Jak  pisze  Rafał  Boguszewski  od  lat  w 

naszym kraju panuje zgodna opinia co do tego, że Kościół powinien ograniczyć swoją 

strefę  wpływów,  nie  mieszać  się  w sprawy polityczne,  ani  nie  próbować  wpływać  na 

144 Tamże. 
145 Tamże. 
146 R. Boguszewski, Religia i religijnoś�ć Polaków w zmieniającym się społeczeństwie, w: K. Zagórski (red.), 

Życie po zmianie: Warunki życia i satysfakcje Polaków, wyd. Scholar, Warszawa 2010, s. 169.
147 Tamże, s. 173.
148 Tamże, s. 174

59



decyzje rządowe. Jest to dowód na to, że sekularyzacja w rozumieniu dosłownym, jako 

całkowite rozdzielenie Kościoła od państwa, funkcjonuje w Polsce od wielu lat.149

Natomiast  jeśli  chodzi  o  sekularyzację  w  jej  wąskim  znaczeniu  jako 

„<<odkościelnienie>>, a więc zerwanie łączności z Kościołem w sensie instytucjonalnym, 

poprzez zaprzestanie lub wyraźne ograniczenie uczestnictwa w praktykach religijnych, jak 

również jako wyraźne ograniczenie znaczenia religii w życiu społecznym”150 to nie można 

powiedzieć,  że  proces  ten  jest  w  naszym  kraju  widoczny.  Świadczy  o  tym  przede 

wszystkim deklarowana  przez  Polaków  religijność,  zarówno  na  poziomie  wiary,  jak  i 

uczestnictwa  w  praktykach  religijnych,  ale  również  ich  subiektywnego  poczucia 

religijności.

Jednocześnie  ten  sam  autor,  potwierdza  tezę  o  prywatyzacji  i  indywidualizacji 

religijnej,  która  znajduje  wyraz  w  dużym  wewnętrznym  zróżnicowaniu  polskiego 

katolicyzmu, wybiórczym podejściu Polaków do dogmatów, wartości oraz moralności. Z 

drugiej strony, pisze o tym, że mamy do czynienia z deprywatyzacją religii, która wskazuje 

na  potrzebę  religii  publicznej,  stąd  popularność  różnego  rodzaju  katolickich  wydarzeń 

pozwalających  przeżywać  wspólnotowość  doświadczeń,  mowa  tu  o  pielgrzymkach, 

odwiedzinach sanktuariów, reakcjach związanych z życiem i śmiercią Jana Pawła II, czy 

zgromadzeniach towarzyszących wizytom papieży. 

Pomimo dużego wewnętrznego zróżnicowania polskiej religijności, jak wynika z 

badań, poziom wiary i zaangażowania w praktyki religijne Polaków, świadczy o tym, że w 

naszym społeczeństwie nie można odnaleźć jednoznacznych symptomów wskazujących na 

jego sekularyzację.151 

Odmienne zdanie w tej kwestii reprezentuje Cezary Kościelniak, który na łamach 

miesięcznika  Znak wyraził swoją opinię na temat sekularyzacji polskiego społeczeństwa. 

Kościelniak  uważa,  że  „Polska  nie  jest  wyjątkiem  i  wbrew  nadziejom  przeciwników 

świeckości nieuchronnie się sekularyzuje”152, co nie oznacza upadku religii, ale trzeba mieć 

na uwadze obecność nowych form religijności, do których musi się dostosować tradycyjna 

religia,  co  w  praktyce  oznacza  głównie  porzucenie  polityki.  W swoim wywodzie,  by 

prześledzić  ścieżkę  polskiej  sekularyzacji,  Kościelniak  korzysta  z  opisów 

149 Tamże, s. 176.
150 Tamże, s. 192.
151 Tamże, s. 192.
152 C. Kościelniak, Sekularyzacja po polsku, „Miesięcznik Znak”, 2011, nr 678, artykuł dostępny w: 

http://www.miesiecznik.znak.com.pl/6782011cezary-koscielniaksekularyzacja-po-polsku/#, dostęp: lipiec 
2016.
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sekularyzacyjnych transformacji, autorstwa Charlesa Taylora , który zawarł  je w A Secular 

Age.

Taylor  uważa,  że  proces  sekularyzacji  „wiąże  się  z  przemianami  samej 

religijności”153  i  nie  jest  fenomenem typowym dla  ponowoczesnej  rzeczywistości,  ale 

można  doszukiwać  się  jego  początków  przynajmniej  już  w  epoce  renesansowej. 

Sekularyzacja dla niego nie jest wyłącznie sporem między religią a ateistami, jest raczej 

procesem zachodzącym w obrębie samej religii, polegającym na przemianach kulturowych 

pośród wierzących. Taylor wyodrębnia trzy etapy, bądź rodzaje sekularyzacji. 

Pierwszym z nich  jest  sekularyzacja,  która  walczy z  emanacjami  religijności  w 

sferze  publicznej  –  czyli  z  symbolami  religijnymi  w  dokumentach  państwowych  i  w 

miejscach  publicznych,  tu  dobrym  przykładem  jest  zamieszanie  dotyczące  krucyfiksu 

wiszącego  w  Sali  Posiedzeń  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Drugim  etapem 

sekularyzacji  jest  zmniejszenie  się  wiary  wśród  narodu  oraz  opuszczanie  praktyk 

religijnych.  Trzecim  jest  pluralizm  religijny,  w  którym  chrześcijaństwo  traci  swoją 

hegemonię i  staje się jedną z pozycji szerokiego repertuaru duchowego. Na tym etapie 

etyka świecka i religijna są równouprawnionymi opcjami.154 

Kościelniak pisze, że „za Taylorem możemy powiedzieć, że w latach 90. w Polsce 

zbiegły się dwie sprzeczne tendencje: desekularyzacja (czyli odwrócona sekularyzacja 1 – 

powrót  religii  do  sfery  publicznej  po  1989)  oraz  jednoczesne,  przyśpieszone  tempo 

sekularyzacji 2 i sekularyzacji 3”155. Ale nie można utożsamiać się pojawienia się procesów 

desekularyzacyjnych z zatrzymaniem czy zanikiem sekularyzacji, należałoby raczej mówić 

o milczącej  sekularyzacji.  „Polski przyśpieszony kapitalizm doprowadził  do odrzucenia 

tradycyjnych form religijności, przyciągając nowe propozycje kulturowe, a co za tym idzie 

–  wypierając  religię.  Innymi  słowy,  na  rynku  idei  pojawiły  się  nowe  opcje,  czyli 

konkurencyjne wobec siebie modele społecznych zachowań oraz światoobrazów”156. 

Kościelniak  zwraca  również  uwagę  na  przebiegającą  w  nietypowy  sposób 

sekularyzację 2, ponieważ spadek liczby praktykujących wiernych nie nastąpił tak szybko 

jak  się  tego  spodziewano,  szczególnie  na  prowincji.  Doszukiwać  się  tu  można 

wynikającego z polskiej historii zaufania do Kościoła, bowiem czy podczas zaborów, czy 

komunizmu, polityka Kościoła była spójna z wyzwoleńczymi dążeniami narodu. Znaczący 

153 Tamże.
154 Tamże.
155 Tamże.
156 Tamże.
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wpływ na zahamowanie sekularyzacji 2 miał też na pewno pontyfikat Jana Pawła II. Po 

śmierci papieża sekularyzacja 2 przyspieszyła.  Pojawił się widoczny rozdźwięk między 

katolickim  wychowaniem  pokoleń  urodzonych  w  latach  70.  i  80.,  a  ich   moralnymi 

wyborami, do którego przyczyniło się nauczanie religii w szkole oraz pojawiający się w 

następstwie  tego  bunt,  który  z  kolei  nierzadko  prowadził  do  „świadomej  afirmacji 

niewiary”157. 

W  swoim  tekście  autor  zastanawia  się  w  jaki  sposób  Kościół  może  się 

przystosować do procesów sekularyzacyjnych, zważywszy na to, że są one jakby odgórnie 

wpisane w porządek europejskiej  rzeczywistości  i  pozostają ponad sferą oddziaływania 

polityków czy wpływowych elit.  Sekularyzacja  dzieje  się  i  jest  bezwzględna w swym 

działaniu, nie jest szansą dla Kościoła, ale zagrożeniem, do którego to Kościół musi się 

dostosować i zreformować. Sekularyzacja jest  procesem totalnym, nie skupiającym się 

jedynie  na  osłabianiu  wpływów  kościelnych,  ale  wychodzącym  poza  struktury  życia 

publicznego i uderzającym w jednostkę, jej wybory, praktyki religijne oraz moralność.158

Sekularyzacja  1,  która  jest  najbardziej  widoczna  i  oczywista,  której  towarzyszą 

najgłośniejsze spory, jest związana z wyparciem wiary ze sfery publicznej i ma najbardziej 

wrogie nastawienie do religii. Przykładem na polskim gruncie jest wspomniany już głośny 

spór o krzyż w polskim Sejmie, w Nowym Jorku zaś burmistrz Michael Bloomberg nie 

dopuścił żadnych przywódców religijnych do obchodów uroczystości dziesiątej rocznicy 

ataków  terrorystycznych  na  World  Trade  Center,  czym  wywołał  duży  skandal. 

Kontrowersje również towarzyszyły sprawie krzyża zrobionego z belek stalowych, które 

zostały  wydobyte  z  gruzów.  Krzyż  został  przyniesiony  na  teren  Pomnika  Pamięci  i 

Muzeum 9/11, w konsekwencji ateiści  z New Jersey zaskarżyli  ten fakt do sądu. Marc 

Stern, główny doradca prawny American Jewish Commitee twierdzi, że „jeszcze niedawno 

każdy  nowy  burmistrz  Nowego  Jorku,  który  odsunąłby  duchownych  od  publicznego 

świętowania tak znaczącej uroczystości zapłaciłby za to dużą cenę polityczną. Bloomberg 

uniknął jednak do tej  pory takiej  kary (...)  Myślę,  że wskazuje to na miejsce religii  w 

kulturze, która staje się coraz bardziej świecka”159. Natomiast w Szwajcarii w 2009 roku 

57%  obywateli  opowiedziało  się  w  referendum  przeciwko  budowie  minaretów  w  ich 

157 Tamże.
158 Tamże.
159 M. Stern w: Skandal przed uroczystościami w Nowym Jorku. Poszło o pewien zakaz., wiadomości portalu 

dziennik.pl, w: http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/354251,bloomberg-krytykowany-za-
odsuniecie-duchownych-od-obchodow-9-11.html, dostęp; sierpień 2016.
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ojczyźnie, pomimo tego, że szwajcarski rząd był przeciwny wprowadzeniu tego zakazu i 

apelował  do  Szwajcarów  o  niegłosowanie  za  tym  projektem.160 Wszystkie  te  sprawy 

spotkały się z olbrzymią falą krytyki,  ale tylko w Polsce władze (  a dokładnie władza 

sądownicza – sąd apelacyjny) uznały, że nie ma powodów by ugiąć się przed żądaniami 

ateistów, świadczy to o tym, że sekularyzacja 1 przybiera na sile w państwach Zachodu, ale 

w Polsce nadal spotyka się z silnym oporem katolickiego narodu.

Sekularyzacja 1 dąży do tego by religię zepchnąć do sfery prywatnej i ograniczyć 

jakiekolwiek afiszowanie się z nią w miejscach publicznych, dlatego też we Francji w 2011 

zakazano zakrywania twarzy burkami w miejscach publicznych. Nie można pokazywać się 

publicznie w kaskach, czy kominiarkach, ale do tego zakazu zaliczane są również burki i 

nikaby,  czyli  islamskie chusty,  którymi  ok 1,9 tysiąca  muzułmanek we Francji  zwykła 

zakrywać  sobie  twarz.161 Zakaz  ten  został  potraktowany  przez  niektórych  jako 

przekroczenie pewnej  granicy,  zakrawającej  o nietolerancję  religijną.  Sprawa chust  jest 

przykładem  tego  jak  sekularyzacja  1  może  przekształcić  się  w  niebezpieczną 

„sekularyzację opresyjną”162. 

Spektrum działania sekularyzacji jest szerokie, po obu jego krańcach znajdują się 

dążenia  o  innej  sile  i  celach.  Z  jednej  strony  sekularyzacja  może  doprowadzić  do 

totalitaryzacji demokracji, na co wskazuje przykład francuskich burek, a z drugiej strony 

może  być  użyta  jako  „sekularyzacja  prewencyjna”163,  która  pomaga  mocno 

zróżnicowanym  kulturowo  i  etnicznie  państwom  demokratycznym  zaprowadzić  ład  i 

porządek.  Trudno  byłoby  zapanować  nad  państwem,  charakteryzującym  się  dużą 

różnorodnością  religijną,  gdyby  każda  ze  wspólnot  wyznaniowych  uzurpowała  sobie 

hegemonię nad innymi, dlatego by ułatwić współżycie w tak zróżnicowanych państwach 

jak np.  Wielka Brytania,  sekularyzacja  jest  narzędziem służącym do powstrzymywania 

ugrupowań  przed  zbyt  ekstremistycznymi  zachowaniami.  Sekularyzacja  dystansuje 

wówczas sferę religijną i publiczną, próbując uczynić z tej  ostatniej neutralne religijnie 

160 Polskie Radio, Ogromne zaskoczenie: będzie zakaz budowy minaretów., wiadomości z 29 listopada 2009, 
w: http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/191450,Ogromne-zaskoczenie-bedzie-zakaz-budowy-
minaretow, dostęp: sierpień 2016.

161 Polskie Radio, Podtrzymano zakaz noszenia burek we Francji, wiadomości z 1 lipca 2014, w: 
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1166479,Podtrzymano-zakaz-noszenia-burek-we-Francji, dostęp: 
sierpień 2016.

162 C. Kościelniak, Sekularyzacja po polsku, „Miesięcznik Znak”, 2011, nr 678, artykuł dostępny w: 
http://www.miesiecznik.znak.com.pl/6782011cezary-koscielniaksekularyzacja-po-polsku/#, dostęp: lipiec 
2016.
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pole dla pełnego szacunku dialogu między wszystkimi obywatelami, niezależnie od ich 

wyznania.

Polska jak wiadomo jest krajem z bardzo wyraźnie zarysowaną większością, którą 

stanowią biali katolicy polskiego pochodzenia. Dlatego też, niepotrzebna jest prewencja w 

godzeniu  interesu  obywateli  o  innym  wyznaniu  religijnym.  Partie  lewicowe  również 

prędko nie doczekają się laicyzacji państwa w rozumieniu sekularyzacji 1, czego dowodem 

oprócz symbolicznej walki z krzyżem w Sejmie, przegranej z kretesem przez ateistów jest 

próba wprowadzenia bardzo restrykcyjnego prawa antyaborcyjnego, pomimo protestów ze 

strony  obywateli.  Jak  to  skomentowała  dziennikarka  z  niemieckiego  dziennika 

„Süddeutsche Zeitung”, krytykując plany całkowitego zakazu przerwania ciąży w Polsce – 

zwolennicy tej  inicjatywy „bardziej  przejmują się  losem płodu niż  kobiet  i  kierują  się 

religijnymi dogmatami zamiast rozsądkiem”164.

Kościelniak  twierdzi,  że  z  pewnością  będą  się  w  Polsce  nasilać  procesy 

sekularyzacji 3, która wyłoni i wzmocni instytucje propagujące inne niż Kościół wartości i 

moralność.  Możliwą  reakcją  Kościoła  na  taką  sytuację  jest  pogodzenie  się  z  nią  i 

zreformowanie  swoich  struktur  w  taki  sposób  by  stać  się  bardziej  atrakcyjną  formą 

religijności  i  moralności  dla  mieszkańców  miast,  bo  to  wśród  nich  odnotowuje  się 

największy  odwrót  od  praktyk  kościelnych.  „Dziedziczność”  wiary  już  nie  jest  tak 

oczywistą  kwestią,  w  dużych  ośrodkach  miejskich  wiara  nie  jest  przymusem,  czy 

powinnością, stała się nieskrępowanym wyborem. A wiara katolicka pomału staje się jedną 

z pozycji z duchowego menu, dlatego Kościół, by utrzymać swoją mocną pozycję, musi 

zabiegać o względy swoich wiernych. „Rywalizacja nie toczy się już między narodem a 

jego krytykami, ale między różnymi postawami moralnymi, stylami bycia oraz źródłami 

sensu i powodzenia człowieka”165. 

Kościelniak jest zdania, że chrześcijaństwo przetrwa pod pewnymi warunkami i że 

niemożliwe stanie się wydawanie decyzji politycznych dotyczących bioetyki głównie w 

oparciu  o  naukę  Kościoła.  Wróży katolicyzmowi  stanie  się  jedną  z  opcji,  zakłada,  że 

kościół  moralny  przetrwa  sekularyzację,  w  przeciwieństwie  do  kościoła  polityczno-

164 N. Pantel w: "Sueddeutsche Zeitung" o aborcji: religijne dogmaty zamiast rozsądku, w: 
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1025693,title,Sueddeutsche-Zeitung-o-aborcji-religijne-dogmaty-zamiast-
rozsadku,wid,18255609,wiadomosc.html?ticaid=117970&_ticrsn=3, dostęp: sierpień 2016.

165 C. Kościelniak, Sekularyzacja...cyt.wyd.       
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konfrontacyjnego.  Autor  zauważa,  że  chociaż  sekularyzacja  ogranicza  religię,  to  nie 

prowadzi do jej upadku, a raczej do zmiany warunków jej praktykowania. 166

Odmienne stanowisko w sprawie procesów sekularyzacyjnych w Polsce prezentuje 

ks. prof. Janusz Mariański, do którego artykułów odnosiłam się już w tej pracy. Tym razem 

jednak  chcę  omówić  nie  książkę,  czy  artykuł  profesora,  ale  wywiad  z  nim, 

przeprowadzony w 2013 dla  portalu  wPolityce.pl.  Mariański  uważa,  że  nie  grozi  nam 

„tsunami  sekularyzmu”167 i  religijność  Polaków  jest  w  dużej  mierze  uzależniona  od 

odpowiednich zmian w działaniach duszpasterskich Kościoła. Profesor reprezentuje raczej 

umiarkowane stanowisko i nie widzi w sekularyzacji dużego zagrożenia dla Polski, jednak 

uświadamia,  że  nie  można  mieć  zafałszowanego  obrazu  naszego  kraju  jako  „wyspy 

religijnej szczęśliwości w morzu niewiary Zachodniej Europy”168. 

Mariański podkreśla, że Polska wraz z rozwojem gospodarczym, upodobnianiem 

się do krajów Zachodu, przez rozwój mediów, głównie Internetu oraz migracje staje się 

krajem coraz bardziej podatnym na wątki sekularyzacyjne. Dlatego też wielu socjologów z 

Zachodu przepowiada zwiększenie się dynamiki procesów sekularyzacji w Polsce, mają 

oni na myśli  głównie odejście od religii  i  Kościoła,  wzrost indyferentyzmu religijnego, 

ateizmu, prywatyzacji religii, a także jej selektywizacji i indywidualizacji, a także idącą w 

parze wybiórczość dogmatów oraz relatywizm moralny.169 

Już teraz można obserwować wolno zanikające zaangażowanie w praktyki religijne, 

ok 50% Polaków chodzi co niedzielę do kościoła, co jednak nie przekłada się na osłabienie 

religijnych przekonań. Religijność Polaków była najwyższa w czasie ostatnich lat życia i 

podczas  umierania  papieża.  „Wystarczyły  dwa  lata,  maksymalnie  trzy,  żebyśmy jakby 

zaczęli  zapominać  o  postaci  Jana  Pawła  II,  który  był  swoistym  gwarantem  trwałości 

polskiego katolicyzmu”170. Socjologowie mogą oceniać religijność głównie na podstawie 

jej  zewnętrznych  przejawów  oraz  tego  co  respondenci  sami  powiedzą  o  sobie  w 

sondażach, na tej podstawie można odnotować duży spadek wskaźnika ortodoksyjności, 

który świadczy o tym, że wiara i moralność dzisiejszej młodzieży nie podąża za nauką 

166 Tamże.      
167 J. Mariański, w: Socjolog ks. prof. Janusz Mariański: "Na pewno nie grozi nam jakieś kościelne tsunami  

ani eurosekularyzm", wywiad z J. Mariańskim udostępniony na stronie internetowej portalu wPolityce.pl, 
18 kwietnia 2013 w: http://wpolityce.pl/polityka/155597-socjolog-ks-prof-janusz-marianski-na-pewno-
nie-grozi-nam-jakies-koscielne-tsunami-ani-eurosekularyzm, dostęp: sierpień 2016.

168 Tamże. 
169 Tamże.
170 Tamże.
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Kościoła. Sondaże ujawniają mimo wszystko duży potencjał religijny Polaków, pomimo 

tego,  że  często  jest  to  religijność  „na  własny  rachunek”171 kształtowana  wedle 

zapotrzebowania i życzenia jednostki. 

Mariański  uważa,  że  w  naszym  społeczeństwie  są  wyraźne  głównie  dwa  typy 

postaw,  które  można  w  skrócie  wyrazić  jako  „<<należę  i  wierzę>>  (to  są  katolicy 

ortodoksyjni) oraz <<należę i częściowo wierzę>> (to także bardzo liczna kategoria). Dwa 

inne  typy postaw wobec religii  chrześcijańskiej,  które  są  dosyć  wyraźne  na  zachodzie 

Europy, mianowicie <<wierzę,  ale nie należę>>, albo <<należę, ale nie wierzę>> są w 

społeczeństwie polskim w zdecydowanej mniejszości”172.  Jeśli chodzi o dominujący typ 

religijności w Polsce to nie jest to ani ortodoksyjny katolicyzm, ani ateizm, agnostycyzm, 

czy obojętność religijna, ale jest to religijność selektywna, która jest często wyrażona w 

słowach „jestem katolikiem, ale nie wierzę w..../ale uważam, że....”. Religijność ta wyrasta 

głównie  na  łonie  Kościoła  katolickiego  i  jest  wariacją  jego  dogmatów  i  systemu 

moralności.173 

Mariański  zapytany o to czy próbowanie wyjaśnienia polskiej  rzeczywistości za 

pomocą paradygmatu sekularyzacji powinna powinno zostać zaniechane, odpowiada, że 

jest to bardzo obszerny temat i trudno tu o jakiekolwiek jednoznaczne sądy. Z jednej strony 

Polacy uważają  się  za  religijnych,  a  wskaźniki  w tej  kwestii  pozostają  raczej  na  tym 

samym  poziomie.  „Mamy  zahamowanie  wielu  wskaźników,  które  tradycyjnie  były 

uważane  za  dowody  sekularyzacji  społeczeństwa”174.  Z  drugiej  strony,  niektórzy 

socjologowie z Peterem Bergerem, o którym była już mowa we wcześniejszej części pracy, 

najpierw głosili teorię sekularyzacji, a potem uznali ją za konstrukt chybiony i nie mający 

odniesienia  do rzeczywistości.  Wynika z  tego,  że sekularyzacja  nie  jest  tak obszernym 

zjawiskiem jak  się  nam wydaje,  choć  na  pewno  w  Europie  to  zjawisko  jest  bardziej 

widoczne  niż  w  innych  częściach  świata,  w  których  obecnie  mamy  do  czynienia  z 

ożywieniem  religijnym  niemalże  we  wszystkich  religiach,  co  jest  dowodem  na 

desekularyzację.  Okazuje  się,  że  rzeczywistość  religijna  jest  o  wiele  bardziej 

skomplikowana niż to się wydawało socjologom i nie da się jej opisywać przy pomocy 

171 Tamże.
172 Tamże.
173 Tamże.
174 Tamże.
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jednej teorii. Mariański stawia tezę, „że i Polska, i w pewnym sensie też Europa balansuje 

między sekularyzacją i desekularyzacją”175.

Jeśli już doszukiwać się w Polsce jakiegoś kryzysu religijnego należałoby zwrócić 

wzrok w stronę narastającego negatywnego stosunku Polaków do instytucji Kościoła, ale 

nie należy się obawiać nadejścia fali eurosekularyzmu. I chociaż część ludzi odchodzi od 

Kościoła,  inna  część  pogłębia  znacząco  swoją  religijność.  Mariański  wskazuje  tu  na 

tłumnie uczęszczane wydarzenia religijne jak Lednica, pielgrzymki Radia Maryja na Jasną 

Górę  oraz  na  obecność  ponad  150  ruchów  katolickich,  skupiających  ponad  milion 

członków, co prowadzi do ponownej instytucjonalizacji religijności.176

Polska  na  tle  Europy nie  wyróżnia  się  jako  ostoja  religijności,  ponieważ  sama 

Europa  nie  jest  jeszcze  zsekularyzowana,  trzy  czwarte  Europejczyków  nazywa  siebie 

chrześcijanami, a socjologowie są coraz ostrożniejsi w wydawaniu sądów o sekularyzacji 

naszego kontynentu i dostrzegają procesy desekularyzacyjne. Mamy do czynienia nie tylko 

z  nowymi  formami  duchowości,  ale  i  z  uaktywnieniem się  różnych szkół  duchowości 

chrześcijańskiej, m.in. ignacjańskiej, dominikańskiej, czy benedyktyńskiej. Coraz bardziej 

powszechne są dni skupienia, kilkustopniowe rekolekcje w milczeniu, czy odosobnienie w 

klasztorze. Jednak mimo wszystko silniejszym trendem jest nowa duchowość, która jest 

związana z poszukiwaniem sensu życia, niekoniecznie w powiązaniu z jakąkolwiek religią. 

Mariański  konkluduje rozmowę swoją intuicyjną myślą,  że „prawdopodobnie droga od 

ateizmu do wiary w Boga chrześcijańskiego  może  być  krótsza  niż  droga  od  <<nowej 

duchowości>> w formie skrajnej do uznania, że istnieje Bóg osobowy, z którym można 

nawiązać bezpośredni kontakt”177. 

Książka  pod  tytułem  Pomiędzy  sekularyzacją  a  religijnym  ożywieniem.  

Podobieństwa i  różnice  w przemianach religijnych w Polsce  i  w Niemczech jest  pracą 

zbiorową powstałą  w wyniku Pierwszego Wspólnego Kongresu Naukowego Polskich i 

Niemieckich  Socjologów  Religii  w  Krakowie  w  2011  roku.  Uczestnicy  konferencji 

próbowali  postawić  diagnozę  współczesnym  społeczeństwom  Polski  i  Niemiec  oraz 

wydobyć  podobieństwa  i  różnice  procesów  religijnych  zachodzących  w  tych  krajach. 

Książka, która podzielona jest na pięć części składa się z zapisu wystąpień dwudziestu-

dziewięciu prelegentów. 

175 Tamże.
176 Tamże.
177 Tamże.
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Wśród nich można znaleźć m.in. już wielokrotnie cytowanego tu ks. prof. Janusza 

Mariańskiego, który przewiduje, że religia oraz Kościół katolicki nie dadzą rady utrzymać 

się w dotychczasowej formie jako dominujące światopoglądy i że można się spodziewać 

nadejścia „pełzającej sekularyzacji”178 ,  ale równocześnie mamy do czynienia z silnymi 

procesami  desekularyzacyjnymi  przejawiającymi  się  w  zakrojonych  na  szeroką  skalę 

działaniach  ewangelizacyjnych  Kościoła.  Mariański  podsumowuje  swój  wykład 

stwierdzeniem,  że  raczej  nic  nie  wskazuje  na  to,  że  możliwy  w  Polsce  jest  schyłek 

katolicyzmu  ludowego,  pomimo  tego,  że  więzi  wiernych  z  Kościołem   oraz  ich 

oczekiwania  podlegają  transformacji.  „Prognozy  nie  są  więc  jednoznaczne.  Procesy 

społeczne,  zwłaszcza  natury  religijnej,  są  trudno  przewidywalne,  i  to,  co  w  obecnym 

momencie wydaje się mało realne, w innych zmieniających się okolicznościach staje się 

prawdopodobne”179. 

Z  kolei  ks.  prof.  Witold  Zdaniewicz  pointuje  swoją  prelekcję  wnioskiem,  że 

religijność polska coraz bardziej się pogłębia, a spadek liczby wiernych uczestniczących w 

niedzielnych mszach świętych nie musi być jednoznaczny z zanikającą religijnością, ale 

jednocześnie nie oznacza to, że Kościół nie powinien wyciągnąć wniosków ze stopniowo 

zmniejszającej się liczby praktykujących wiernych.180 

Dr  Michael  Hainz,  który  od  trzynastu  lat  przygląda  się  ewoluującej  polskiej 

religijności,  uważa,  że  „zmiany w polskiej  religijności  mają  jak  na  razie  nieokreślony 

kierunek  i  są  trudne  do  przewidzenia”181.  Socjolog  określa  ją  jako  „nawykowy 

tradycjonalizm”,  który  opiera  się  na  zwyczajowych  modlitwach,  różnych  typach 

nabożeństw oraz przekonaniach religijnych, które mają oczywisty charakter dla wiernych 

ponieważ  są  wynikiem internalizacji  podstawowej  wiedzy  z  katechizmu  oraz  tego  co 

zasłyszeli  od  księży.  Hainz  twierdzi,  że  „religia  funkcjonuje  bardziej  jako  medium 

symbolicznej integracji narodu niż drogowskaz zachowań moralnych i społecznych”182  i w 

związku z tym wysuwa pytanie czy aby przypadkiem nie jest tak, że pomimo wysokich 

wskaźników religijności nie mamy w Polsce do czynienia z postępującą sekularyzacją. 

Dr  Olaf  Müller  podsumowuje  swój  wywód  tezą,  że  kraje,  które  były  bardzo 

religijne we wczesnych latach dziewięćdziesiątych są jeszcze bardziej religijne, a te, które 

178 Pomiędzy sekularyzacją a religijnym ożywieniem. Podobieństwa i różnice w przemianach religijnych w  
Polsce i w Niemczech. Red. E. Firlit [i in.], , WAM Ignatianum, Kraków 2012, s.12.

179 Tamże, s. 12.
180 Tamże, s. 12-13.
181 Tamże, s. 13.
182  Tamże, s. 13.
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były  świeckie  pogłębiły  swoją  świeckość  oraz  że  by  zrozumieć  religijność  Europy 

Środkowej  i  Wschodniej  trzeba  wniknąć  w jej  historyczny kontekst  oraz  uzmysławiać 

sobie  jaką  rolę  odgrywa(-ła)  religia  w  budowaniu  tożsamości  narodowej  danego 

społeczeństwa.183 

Ostatnie stanowisko, które chcę przywołać należy do również cytowanej już, ale w 

innym kontekście niż polska religijność, profesor Ireny Borowik. Profesor wskazuje na to, 

że badania pokazują, że w porównaniu z innymi europejskimi państwami,  bardzo duża 

część  naszego  narodu  uznaje  się  za  wierzącą  i  praktykującą.  Na  pozór  więc  bardzo 

różnimy się  od  takich  państw  jak  Czechy oraz  Niemcy (wschodnie  landy),  ale  mimo 

wszystko nie można mówić o polskiej religijności, że jest masowa i jednolita. Tak jawi się 

jej  instytucjonalny  aspekt,  ale  żeby  móc  ocenić  ją  dokładniej  należałoby  rozdzielić 

społeczeństwo  na  poszczególne  grupy  katolików.  Borowik  uważa,  że  „w  związku  z 

mocnym  wewnętrznym  zróżnicowaniem katolików  w Polsce  zasadne  jest  mówienie  o 

pluralizmie wewnątrzwyznaniowym”184 Religijność kościelna jest złożona z trzech części – 

praktyk religijnych, wysokiego stopnia akceptacji dogmatów wiary oraz  odczuwanej więzi 

z Kościołem. Tylko katolicy, których religijność jest mocno oparta na tych trzech  filarach, 

realizują ją również na poziomie moralności. Ale wiernych, charakteryzujących się spójną 

religijnością, wyrażającą się zarówno w praktykach, wierzeniach, moralności, jak i silnej 

więzi  z  Kościołem  jest  w  Polsce  jedynie  ok  15%-20%.  Pozostałą  część  katolików 

charakteryzuje selektywność w podejściu do wyznawanych prawd wiary oraz moralności, 

mowa tu  o  już  wcześniej  wspomnianych  nieświadomych  heretykach  odchodzących  od 

ortodoksji,  dających świadectwo takim procesom jak  deinstytucjonalizacja,  czy inaczej 

mówiąc prywatyzacja religii. Ta grupa, stanowiąca ok. 20%-25% społeczeństwa, wierzy 

tylko w niektóre dogmaty, tak samo wyznaje tylko niektóre, wybrane przez siebie zasady 

etyczne oraz krytykuje polityczne zaangażowanie Kościoła,  nie  utożsamiając się z nim 

jako  instytucją.  Są  to  tak  zwani  niedzielni  katolicy,  chodzący  do  kościoła  z 

przyzwyczajenia,  czy  obchodzący  święta  religijne  ze  względu  na  to,  że  są  one 

nieodłącznymi elementami kultury i  tradycji  polskiej.  Pomiędzy tymi skrajnymi typami 

religijności  jest  „katolicyzm  ludowy,  kulturowy,  katechizmowy  –  Ten  katolicyzm  jest 

wysoce zrytualizowany, nie tyle wspólnotowy ile kościelno-instytucjonalny, wiąże się ze 

swoistym dziedziczeniem religii  przez socjalizację rodzinną, która polega na religijnym 

183 Tamże, s. 14-15.
184 I. Borowik, O sekularyzacji...dzieł. cyt., strony nienumerowane.
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działaniu,  ale  które to  działanie  w tym właśnie  nurcie  jest  bezrefleksyjne.  Socjalizacja 

<<przez  działanie>>  jest  wspierana  modelem  szkolnej  katechizacji,  a  jedno  i  drugie 

odwołuje  się  do  cnoty  posłuszeństwa  nie  zaś  do  przeżycia,  przemyślenia  czy 

wypracowania  własnego  poglądu  w  starciu  z  innym  punktem  widzenia”185.  Borowik 

interpretuje religijność Polaków w kontekście sekularyzacji według klucza zapożyczonego 

od Pippy Norris i Ronalda Ingleharda, którzy wiążą procesy sekularyzacyjne z poziomem 

życia  jaki  zapewnia  dane  państwo.  Tym  samym  socjolog  uważa,  że  powszechnie 

deklarowana  religijność  w  Polsce  jest  wynikiem  wolno  postępującej  modernizacji  i 

wynikających  z  niej  dosyć  słabych  warunków  życiowych  Polaków.186 Trudno 

jednoznacznie potwierdzić tę tezę, ale  to, że mamy niekorzystne warunki mieszkaniowe, 

niskie pensje i jesteśmy niezadowoleni z życia nie jest z całą pewnością nadinterpretacją 

prof. Borowik, bowiem potwierdzają to badania Organizacji Współpracy Gospodarczej i 

Rozwoju,  w  których  poddano  analizie  362  regiony  34  krajów  członkowskich.  W 

odniesieniu do innych krajów Polska wypadła „niestety dość słabo”187. 

Podsumowując, jak widać, nie sposób jednoznacznie wyrokować o sytuacji Polski 

w kontekście  procesów sekularyzacyjnych.  Wynika  to  z  paru  ważnych problemów.  Po 

pierwsze trudno ustalić jedną, wspólną dla wszystkich socjologów definicję sekularyzacji, 

stąd też nie ma pewności, że kiedy dwóch naukowców pisze, czy rozmawia o sekularyzacji 

ich  aparat  pojęciowy  pokrywa  się  w  stu  procentach.  Niektórzy,  tak  jak  Boguszewski 

mówią o sekularyzacji w znaczeniu dosłownym lub wąskim. Inni dzielą to pojęcie na kilka 

części jak Taylor. W końcu są też i tacy, którzy te same zjawiska interpretują inaczej, tak 

jak Kościelniak,  który optuje  za tezą iż  Polska się  sekularyzuje i  Mariański,  który nie 

uważa, że nad polską religijnością zawisły czarne chmury sekularyzacji. Jak widać zdania 

socjologów, którzy powinni mieć najlepszy ogląd interesującej nas sprawy, są podzielone. 

Niektórzy  podkreślają  potrzebę  wydawania  umiarkowanego  entuzjazmu  czy  to  dla 

rzekomego występowania procesów sekularyzacji czy desekularyzacji. Inni, jak Borowik, 

sądzą, że nie można posługiwać się generalizacjami, gdyż sam przedmiot badań – czyli 

polskie  religijne  społeczeństwo  jej  wewnętrznie  zróżnicowane.  Czytając  opinie 

profesorów, którzy pochylili się nad problemem sekularyzacji w Polsce, można odnieść 

185 Tamże.
186 Tamże.
187 Polskie Radio, Raport OECD: Polska jednym z trudniejszych krajów do życia, wiadomości z dnia 12 

października 2016, w:  http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1256622,Raport-OECD-Polska-jednym-z-
trudniejszych-krajow-do-zycia, dostęp: sierpień 2016.
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wrażenie, że nikt nie jest w stanie wydać jednoznacznej opinii na temat tego, czy teraz 

mamy  do  czynienia  z  procesami  sekularyzacji  czy  desekularyzacji.  Najbardziej 

prawdopodobne  jest  zatem  przypuszczenie,  że  zmiany  religijności  są  na  tyle 

nieoczywistymi,  wielowątkowymi i  skomplikowanymi procesami,  że jak sugeruje  prof. 

Mariański nie można za wszelką cenę próbować ich wyjaśniać jedną teorią, ponieważ nie 

jest  ona wystarczająco pojemna.  Człowiek ma tendencję do stawiania pytań i  szukania 

prostych, szybkich i zadowalających go odpowiedzi. Jednak zarówno zmiany religijności 

są zbyt złożone, by je generalizować, jak i społeczeństwo nie jest spójnym konglomeratem, 

by mierzyć je jedną miarą.  Należy pamiętać,  że jest  ono zbiorem jednostek,  które pod 

wieloma względami są bliźniaczo podobne, ale pod innymi, totalnie odmienne. Dlatego 

trudno mówić  o tak osobistej  i  trudnej  do wyrażenia  słowami rzeczywistości  jaką jest 

religijność,  tak  naprawdę  nie  dając  ludziom  miejsca  na  wyrażenie  swojej  intymnych, 

głębokich przemyśleń dotyczących znaczenia religii w ich życiu. Odpowiedzenie „tak” lub 

„nie” na gotowe odpowiedzi to za mało, by dowiedzieć się czegoś więcej o człowieku i 

jego życiu wewnętrznym. To tak jakby próbować opisać czym jest miłość mężczyzny do 

kobiety na podstawie jego wypowiedzi na temat tego czy i jak często kupuje on jej kwiaty,  

pomaga  w  domu  i  zaprasza  do  restauracji.  Badanie  religijności  głównie  w  oparciu  o 

praktyki religijne i autodeklaracje dotyczące wiary jest niedoskonałe. Porównanie miłości i 

wiary  nie  jest  do  końca  przypadkowe,  ponieważ  jedna  i  druga  jest  pojęciem  trudno 

uchwytnym, zbudowanym na emocjach, wewnętrznych przeżyciach i uczuciach, które są 

bardzo subiektywne. Także jedna i druga w swojej istocie nie jest podatna na generalizację 

i próbę ujęcia w sztywne ramy definicji. Uogólnienia i ścisłe określenia trywializują je i 

nie oddają ich prawdziwej natury. Być może dlatego trudno stwierdzić tylko na podstawie 

badań statystycznych w którą stronę zmierza polskie społeczeństwo, balansujące pomiędzy 

sekularyzacją i desekularyzacją. 
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ROZDZIAŁ 3: IDEA HOMO RELIGIOSUS

By  rozmawiać  o  religijności,  nie  tylko  w  polskim  wydaniu,  ale  i  o  jako 

uniwersalnej  cesze  rodzaju  ludzkiego,  oprócz  teorii  sekularyzacji  należy  jeszcze 

wspomnieć o jednej idei. Jest nią koncepcja homo religiosus. Mircea Eliade twierdzi, że 

człowiek religijny to istota tęskniąca za początkiem, wyrażająca pragnienie powrotu do 

rzeczywistości, w której bogowie byli obecni i aktywni.188 Tęsknota ta dotyczy również 

świata  reprezentowanego  przez  bogów  –  świata  szlachetnych  idei,  które  znajdują 

odzwierciedlenie  w  rzeczywistości.  Jest  to  świat  kompletny,  pełen  dobrych  wartości, 

niezanieczyszczonych  przez  złe  moce,  ludzką  słabość  i  grzech.  Warto  zauważyć,  że 

religijni przywódcy tacy jak papież, czy Dalai Lama, prowadzą swoich wiernych po drodze 

wiodącej  ku  doskonałości,  która  jest  rozumiana  jako  odbudowanie  porządku,  który 

panował „na początku”, gdy ludzie byli lepsi, niewinni, szczęśliwi i pozostawali w bliskiej 

relacji z wszechmogącą potężną siłą absolutu. 

Eliade w swojej pracy Sacrum i profanum stara się nas przekonać, że istnieją dwa 

sposoby bycia w świecie – święty i świecki – dwa możliwe stany ludzkiej egzystencji, 

które są świadomym wyborem każdego człowieka189 Eliade twierdzi również, że ludzie, 

którzy  wybierają  uświęcony  sposób  życia,  żyją  w  świętym  kosmosie  i  doświadczają 

świętości  świata,  ale  autor  odnosi  te  słowa  głównie  do  człowieka  prehistorycznego. 

Podczas gdy współczesne społeczeństwa są zbiorem jednostek, które są istotami żyjącymi 

w  kosmosie  zdeterminowanym  przez  desakralizacje.190 Co  ciekawe,  niezależnie  od  tej 

wizji, badacz uważa w innym fragmencie swojej pracy, że fakty religijne z różnych kultur 

prowadzą do jednego,  identycznego zachowania – zachowania  charakterystycznego dla 

homo religiosus. 

Ta  rozbieżność  w  założeniach  Eliadego  jest  postrzegana  jako  niekonsekwencja 

przez Sławomira Sztajera, który w swoim artykule zatytułowanym Idea homo religiosus a 

współczesne  przemiany  religijności  dowodzi,  że  Eliade  nawiązując  do  R.  Otta,  używa 

terminu  homo religiosus w kontekście człowieka archaicznego, który jest jego głównym 

przedmiotem zainteresowania.  Homo religiosus jest  stawiany w opozycji  do  człowieka 

nowoczesnego,  który wiedzie żywot świecki.  Jednak niezależnie od tego Eliade używa 

188 M. Eliade, Sacrum i profanum: o istocie religijności, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999, s.75.
189 Tamże, s. 10.
190 Tamże, s. 12.
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terminu homo religiosus również w odmiennym znaczeniu „i wydaje się, że pojęcie takie 

odgrywa istotną rolę w jego twórczości, chociaż nie jest explicite formułowane. Opozycja 

<<człowiek  religijny>>  –  <<człowiek  współczesny>>  okazuje  się  być  pewnym 

uproszczeniem, ponieważ także w czasach współczesnych trudno znaleźć społeczności, a 

nawet jednostki, które byłyby całkowicie zdesakralizowane”191. 

Także więc Eliade w rzeczywistości traktuje człowieka, zarówno archaicznego, jak 

i  współczesnego  jako  homo  religiosus,  ale  także  wyjaśnia  jak  na  przestrzeni  dziejów 

zmieniały  się  formy  doświadczenia  religijnego.  Twierdzi,  że  różnice  w  religijność 

jednostek wynikają z socjo-ekonomicznych i kulturowych uwarunkowań. Podaje przykład 

kultu  natury,  uważając,  że  kult  płodności  oraz święta  rola  kobiety,  mogły zaistnieć po 

odkryciu  sposobów uprawy ziemi  i  rozwinięciu  rolnictwa,  ponieważ z  całą  pewnością 

wcześniej żyjące plemiona myśliwych nie czciły Matki Natury w takim samym stopniu.192 

Idea homo religiosus jest stosowana przez badaczy religii do określania naturalnych 

skłonności  istoty ludzkiej  do bycia religijnym, co sugeruje,  że bycie  niereligijnym jest 

czymś  nienaturalnym.  Innymi  słowy  naukowcy  udowadniają,  że  ludzki  umysł  ma 

tendencje do wierzenie w istoty nadprzyrodzone. Tendencje te mogą być stłumione lub 

nawet  wyeliminowane  na  poziomie  świadomości  jednostki.  Niemniej  jednak, 

niewykonalne jest wykorzenienie ich na poziomie nieświadomych procesów umysłu. Idea 

homo  religiosus wyraża  myśl,  że  bycie  człowiekiem  niereligijnym  jest  kulturowym 

projektem, który wymaga od jednostki przezwyciężenia jej naturalnych skłonności, które 

są konsekwencją tego jak funkcjonuje ludzki umysł.  Ludzki umysł jest  z jednej  strony 

zawsze  wyjątkowy,  należący  do  niepowtarzalnej  jednostki,  ale  z  drugiej  strony  „jak 

pokazują  współczesne  badania  nad  umysłem  –  konstytuowany  jest  przez  uniwersalne 

mechanizmy  poznawcze.193”  Koncepcja  ta  o  tyle  jest  istotna,  że  kłóci  się  z  próbą 

interpretowania  świata  współczesnego  przez  pryzmat  teorii  sekularyzacji.  Religijność 

wymykająca się teoriom sekularyzacyjnym skłania do przeniesienia uwagi badaczy znad 

wyników badań ilościowych i prób ujęcia ich w schematy społeczne, na ludzki umysł i 

jego sposoby funkcjonowania. Jeśli idea homo religiosus jest zasadna, wówczas zupełna 

sekularyzacja nie jest  możliwa. A jak wiadomo, współcześnie socjologowie i  historycy 

religii unikają kategorycznych stwierdzeń dotyczących przyszłości religii i jednoznacznych 

191 S. Sztajer, Idea homo religiosus a współczesne przemiany religijności, „Przegląd Religioznawczy”, 2010, 
nr 2(236), s. 20.

192 M. Eliade,  dz. cyt., s. 12.
193 S. Sztajer, Idea..., cyt. wyd., s. 17. 
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ocen procesu sekularyzacji. 

Homo religiosus jest terminem odnoszącym się nie do człowieka jako jednostki, ale 

do człowieka pod kątem jego przynależności do gatunku, stąd łacińska nazwa, zbudowana 

na takich samych zasadach jak na przykład  homo sapiens. Idea ta wyraża założenie, że 

człowiek  w  swoją  naturę  ma  wpisaną  religijność,  że  bycie  religijnym  jest  dla  niego 

normalnym i  typowym zachowaniem.  Jednak pamiętać  trzeba,  że  założenie  to  nie  jest 

równe z twierdzeniem, że każda istota ludzka jest  religijna. Idea ta wyraża raczej nasz 

potencjał,  czy dyspozycję,  która może, ale nie musi być wykorzystana.194 Na podobnej 

zasadzie,  ludzie  są  wyposażeni  w  seksualną  naturę  i  mają  „wrodzoną  potrzebę 

seksualną”195, ale nie znaczy to, że każda osoba na świecie będzie uprawiała seks w czasie 

swojego życia. Czerpiąc z koncepcji Rudolfa Otto, możemy stwierdzić, że człowiek jest 

wyposażony w specyficzną duchową dyspozycję,  która  może transmutować w instynkt 

religijny.  Otto  sugeruje,  że  istnieją  „skłonności  i  predyspozycje  do  religii,  które 

spontanicznie  mogą  stać  się  instynktownym  przeczuciem  i  poszukiwaniem  czegoś, 

niespokojnym szukaniem po omacku i pełnym tęsknoty pożądaniem”196.  R. Otto uważa 

świętość  za  kategorię  aprioryczną,  przejawiającą  się  w  historii,  oznacza  to,  że  religię 

należy definiować jako zjawisko historyczne, ale jej rozwój zależny jest od apriorycznej 

dyspozycji  ludzkiej.   „Nie chodzi  o to,  że każdy ma jakąś religię,  lecz każdy może ją 

mieć.197”  Niestety  Otto  nie  udziela  odpowiedzi  na  pytanie  skąd  w  ogóle  bierze  się  ta 

dyspozycja religijna. Sztajer prezentuje dwa założenia R. Otto. Z pierwszego wynika, że 

owa dyspozycja  jest  rodzajem postulatu,  który umożliwia  nam zrozumienie  religii,  ale 

którego nie można racjonalnie wyjaśnić. Można jedynie obserwować wynikające z niego 

przejawy życia religijnego, głównie praktyki religijne i na tej podstawie zaliczyć religię do 

kulturowych  uniwersaliów.  Po  drugie,  Otto  sugeruje,  że  wygląda  na  to,  że  istnienie 

opisanej  dyspozycji  nie   eliminuje  możliwości  występowania  zupełnie  niereligijnych 

jednostek lub nawet całych społeczności.198 

Sacrum jest elementem struktury świadomości i kluczowym składnikiem ludzkiej 

egzystencji  w  świecie.  Struktura  ludzkiego  umysłu  predysponuje  ludzi  do  szukania 

znaczeń  a  religia  oferuje  pewne  kategoryczne  sensy,  które  są  w  umyśle,  ale  nie  są 

194 S. Sztajer, Idea..., cyt. wyd., s. 19. 
195 D. Radomski, Od poznania się do seksualnej satysfakcji, czyli biologiczne mechanizmy seksualności  

człowieka, "Seksuologia Polska", 2007, nr 5, 1, s.18–24. 
196 S. Sztajer, Idea..., cyt. wyd., s. 19. 
197 Tamże, s. 19.
198 Tamże, s. 20.
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stworzone  przez  umysł.  Ze  względu  na  religijne  struktury  ludzkiej  świadomości, 

sekularyzacja nie oznacza zaniku religii, ale raczej wpływa na poszczególne formy życia 

duchowego. Nawet jeśli procesy sekularyzacyjne odniosą sukces na poziomie świadomego 

życia jednostki, nie wskazuje to na to, że osoba przestała być religijna, ponieważ istota 

ludzka  nie  może  być  redukowana  jedynie  do  swoich  racjonalnych  myśli  i  aktów,  „bo 

przecież człowiek współczesny wciąż miewa sny, zakochuje się, słucha muzyki, chodzi do 

teatru, czyta książki – krótko mówiąc żyje nie tylko w świecie historycznym i naturalnym, 

ale również w świecie egzystencjalnym, prywatnym, w Uniwersum wyobraźni.199” Osoba, 

która  deklaruje  brak  wiary w zjawiska  nadprzyrodzone,  nadal  często  odczuwać będzie 

strach gdy zostanie sama w dużym pustym domu i usłyszy jakiś tajemniczy hałas. Jak już 

zauważono  religia  jest  sposobem na  odnalezienie  sensu,  a  ludzie  bezustannie  próbują 

odkryć  sens  swojego  własnego  życia  lub  uniwersalny  sens  ludzkiej  egzystencji,  bądź 

całego  świata.  Religie  proponują  jasne  odpowiedzi  na  te  pytania,  dlatego  jest  mało 

prawdopodobne, że zanikną pod wpływem procesów sekularyzacyjnych.

Opisany  sposób  rozumienia  religijnej  predyspozycji  natury  ludzkiej  jest 

przykładem  fenomenologicznego  podejścia  do  religii.  Ale  istnieje  jeszcze  inne, 

kognitywne  podejście,  które  umożliwia  zrozumienie  tej  predyspozycji  w  bardziej 

zaawansowanym stopniu. 

Sztajer wyjaśnia różnice pomiędzy obydwiema szkołami. Kognitywna różni się od 

fenomenologicznej pod kilkoma ważnymi względami. Przede wszystkim religioznawstwo 

kognitywne  zakłada  podejście  multidyscyplinarne,  „empiryczne,  w  szczególności 

przypisujące istotną rolę badaniom eksperymentalnym.200” Podejście to również umożliwia 

zadanie  pytań  o  pochodzenie  tendencji  religijnych,  które  stanowią  podstawy 

uniwersalności  religii,  a  następnie  próbuje  na  te  pytania  odpowiedzieć.  Kognitywiści 

twierdzą,  że  „wiara  w  istoty  nadprzyrodzone  jest  skutkiem  ubocznym  działania 

naturalnych  mechanizmów  poznawczych,  które  mają  długą  historię  ewolucyjną  i  są 

stosowane w różnych dziedzinach ludzkich działań. Pośród tych mechanizmów wymienia 

się  takie  narzędzia  umysłu,  jak  teoria  umysłu,  mechanizm  wykrywania  podmiotów 

działających, interakcje różnych narzędzi umysłu. (...) Działanie takich narzędzi umysłu 

jest automatyczne i nieświadome.201” By zilustrować ich funkcjonowanie, Sztajer podaje 

199 M. Eliade, W poszukiwaniu historii i znaczenia religii, Warszawa 1997, s. 9. 
200 S. Sztajer, Idea..., cyt. wyd., s. 21.
201 S. Sztajer, Idea..., cyt. wyd., s. 21.
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przykłady wybrane przez Justina Barretta. Po pierwsze konstrukt istot nadprzyrodzonych 

jest budowany na podstawie intuicyjnych sądów, nasze wyobrażenie o tych istotach jest 

zgodne raczej z naszą intuicją, niż ze zdobywaną wiedzą. Inne mechanizmy poznawcze 

znajdujące się u  podłoża religii  to  m.in.  teoria  umysłu,  a  także superczuły mechanizm 

wykrywania podmiotów działających. Ten ostatni mechanizm według Barretta wykrywa 

obiekt, który swoim działaniem zakłóca intuicyjne założenia o jego możliwości ruchu w 

przestrzeni, tzn. nieoczekiwanie się poruszy, zmieni swój kierunek w niewytłumaczalny 

sposób, bądź wykona gwałtowny ruch będąc uprzednio w stanie zupełnego spoczynku. 

Tam  gdzie  wydaje  się,  że  przedmiot  porusza  się  w  nieprzypadkowym,  zamierzonym 

kierunku,  superczuły  mechanizm  wykrywania  podmiotów  działających  automatycznie 

będzie  chciał  przypisać  tym  działaniom  zewnętrznego  sprawcę.  Mechanizm  ten  może 

przyczyniać  się  do  formułowania  religijnych  koncepcji,  poprzez  skłanianie  ludzi  do 

identyfikowania  trudnych  do  wyjaśnienia  właściwości  oraz  działań  przedmiotów,  jako 

podleganie  działaniom  świadomych  podmiotów-sprawców  takich  jak  np.  duchy.  Na 

podobnej zasadzie człowiek będzie przypisywał normalnie istniejące w świecie zjawiska, 

manifestacji  działania  sił  nadprzyrodzonych,  np.  grzmot  może  być  traktowany  jako 

wyrażenie  przez  bóstwo  jego  woli.  Co  więcej,  mechanizm  ten  przyczynia  się  do 

doszukiwania  się  wpływu  duchowej  rzeczywistości  podczas  nieoczekiwanych  i 

wyjątkowych zdarzeń, takich jak „cudowne” ocalenie ofiary z jakiegoś bardzo poważnego 

wypadku, czy „niemożliwe” ozdrowienie śmiertelnie chorego pacjenta. Ponadto, określone 

cechy przedmiotów i żywych stworzeń są często interpretowane przez pryzmat religijnego 

znaczenia,  a ich wyjątkowe zachowanie,  bądź znaczenie utożsamiane jest  z  działaniem 

nadprzyrodzonych  sił.  Doszukiwanie  się  podmiotów  działających  w  naszym  życiu, 

wpływa na to, że naturalną tendencją staje się dla nas wiara w bogów.202  

Powstawanie przekonań religijnych jest zależne nie tylko od narzędzi umysłu, ale 

również od sposobu ich rozwoju. Duży wkład w rozwój koncepcji  homo religiosus mają 

badania nad religijnymi przekonaniami dzieci, okazuje się bowiem, że kilkuletnie dzieci są 

„naturalnymi teistami”203. Sztajer cytuje Rogera Trigga, który podsumowuje wyniki badań 

kognitywnych, z których wynika, że „religia stanowi <<opcję domyślną>> ludzkiego życia 

(...). Oczywiście wyjaśniałoby to niewątpliwą wszechobecność religii we wszystkich jej 

202 Hypersensitive agency detection device, University of Oxford, 2008, w: 
http://www.icea.ox.ac.uk/fileadmin/CAM/HADD.pdf, dostęp: sierpień 2016.

203 D. Kelemen, Are Children „Intuitive Theists”? Reasoning about Purpose and Design in Nature, „Psy-
chological Science”, 2004, vol. 15, s. 295-301, [w:] S. Sztajer, Idea..., cyt. wyd., s. 22.
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różnych  formach  we  wszystkich  ludzkich  społeczeństwach  na  przestrzeni  dziejów”204. 

Dlatego  bardziej  zasadne  wydawać  się  może  pytanie  nie  o  przyczyny  wiary  w 

rzeczywistość duchową, ale raczej o jej brak u niektórych ludzi. 

Sztajer  dodaje,  że  koncepcja  homo  religiosus jest  również  używana  w  obronie 

wolności  religijnej  lub jako argument  przemawiający za zrezygnowaniem z religijnych 

przekonań oraz  praktyk.  W rozumieniu  kognitywistów nie  wyróżnia  ona  żadnej  religii 

ponad inne i  jest  uważana za prawdę empiryczną,  a  to  dlatego iż  można poddawać ją 

testom eksperymentalnym. Pomimo tego, należy pamiętać o tym, że badania empiryczne 

nie  wyczerpują wszystkich pytań  związanych z koncepcją homo religiosus.  Co ważne, 

zarówno podejście kognitywne jak i fenomenologiczne dochodzą do spójnych wniosków, 

chociaż każde z nich posługuje się swoją własną metodologią i  argumentacją.  Obydwa 

mają wspólne źródło, którym jest filozofia I. Kanta, dla którego ludzki umysł oraz „jego 

aprioryczne  wyposażenie  odgrywa  konstytutywną  rolę  w  poznaniu  świata”205. 

Analogicznie, w dwóch omawianych podejściach, mechanizmy umysłu są kluczowe dla 

budowania rzeczywistości religijnej. Fenomenologowie ograniczają się do spekulacji na 

temat  człowieka  religijnego i  nie  są  w stanie  dowieść  dlaczego człowiek  mógłby być 

religijny  ze  swej  natury.  Traktują  oni  religijną  dyspozycję  jako  założenie  a  priori,  w 

którego genezę nie wnikają, ale raczej skupiają się na jej oddziaływaniu, czy tłumaczeniu, 

przemian  religijnych  wśród społeczeństw.  Podejście  kognitywne  jawi  się  jako bardziej 

wartościowe,  gdyż  jest  bardziej  wnikliwe  i  próbuje  dostarczyć  wyczerpujących 

odpowiedzi,  nie  zasłania  się  enigmatycznymi  wypowiedziami,  ale  próbuje  dotrzeć  do 

sedna sprawy. Co więcej, kognitywiści nie tylko próbują wyjaśnić naturalność religii, ale 

równocześnie skupiają się na ludzkim umyśle, jego funkcjach oraz schematach działań, 

wpływających  na  rozwój  religijności  człowieka.  Dodatkowo podejście  kognitywne  nie 

polega jedynie na obserwacji zjawisk, ale na poddawaniu ich eksperymentom. Różnice te 

skutkują tym, że hipoteza  homo religiosus może być formułowana przez kognitywistów 

jako hipoteza empiryczna, a przez fenomenologów jest ona raczej filozoficzną spekulacją. 

Czyni to pierwsze podejście bardzo przydatnym dla badań nad przemianami religijności 

oraz religijnością jako taką.206 

Koncepcja  homo religiosus w wydaniu kognitywnym, nie skupia się głównie na 

204 R. Trigg, Freedom of Religion (referat z konferencji „Religion in the Public Sphere” w Oxfordzie 
24 VII 2010, [w:]  S. Sztajer, Idea..., cyt. wyd., s. 22

205 S. Sztajer, Idea..., cyt. wyd., s. 23.
206 S. Sztajer, Idea..., cyt. wyd., s. 23-24.
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świadomości  człowieka  i  jego  racjonalnych  przekonaniach,  ale  raczej  pozostaje  na 

przedrefleksyjnym etapie  działań  umysłu  ludzkiego.  Pod lupę  brane  są intuicyjne sądy 

religijne, co jest bardzo istotne, gdyż często socjologiczne badania religijności pomijają 

intuicyjną  wiarę  i  zamiast  tego  skupiają  się  na  deklarowanych  przez  respondentów 

przekonaniach. Jeśli chodzi zaś o teorie sekularyzacji w kontekście tezy homo religiosus, 

kognitywne  podejście  zakłada,  że  religijność,  która  siłą  zostaje  usunięta  ze  sfery 

publicznej, odrodzi się w sferze prywatnej, ale też i publicznej, tyle, że w innej formie. 

Bazowanie na wynikach badań empirycznych kognitywistów daje  asumpt do wysnucia 

tezy, że kompensacja ta jest wynikiem dążenia ludzkiego umysłu do realizowania swojej 

religijnej  natury,  wynikającej  m.in.  z  wcześniej  wymienionych  mechanizmów.  W 

konsekwencji takich założeń sekularyzacja może być rozumiana jako próba stłumienia, czy 

ograniczenie  naturalnych  schematów działania  naszego  umysłu,  do  których  zalicza  się 

wiarę  w  ponadnaturalne  zjawiska.  Zakładając,  że  faktycznie  wiara  w  istnienie 

rzeczywistości  duchowej  jest  naszą  immanentną  dyspozycją,  trudno byłoby ją  w pełni 

wykorzenić  ze  świata  człowieka.207(Sztajer   24)  Przemyślenie  te  zaś  prowadzą  do 

wniosków  podobnych  do  tych,  które  zostały  zawarte  w  poprzednim  rozdziale  pracy 

zatytułowanym  „Teorie  sekularyzacji  i  desekularyzacji  w  odniesieniu  do  polskiej 

religijności”. Mianowicie chodzi o tezę, że zupełna desakralizacja ludzkiej rzeczywistości 

jest raczej bardzo mało prawdopodobna, a wpływ sekularyzacji może objawić się raczej w 

przemianach religijności, niż w jej zaniku. 

Jak widać koncepcja homo religiosus nie jest tezą wyrwaną z kontekstu, na siłę 

przyłożoną do teorii sekularyzacji. Sekularyzacja, desekularyzacja i idea  homo religiosus 

są ze sobą powiązane i można przy pomocy ostatniej  z tych teorii,  interpretować dwie 

pierwsze, a także ogólne przemiany religijności. Koncepcja homo religiosus ma również tę 

zaletę, że łączy masowe procesy na poziomie społeczeństw z procesami zachodzącymi na 

poziomie umysłu jednostki, którym można przypisać cechę uniwersalności. I tak w świetle 

tej teorii można traktować prywatyzację religii jako skutek kompensacji, prowadzącej do 

potrzeby realizowania duchowości na jakimś polu, jeśli nie społecznym, to prywatnym. A 

tranzycji  religijności  z  przestrzeni  publicznej  do  osobistej  towarzyszy  przemiana  i 

dostosowanie  religijności  do  potrzeb  własnych.  Kompensacją  tłumaczyć  można  także 

zjawisko deprywatyzacji  religii.  Koncepcja  homo religiosus stoi  niejako na straży sfery 

207 S. Sztajer, Idea..., cyt. wyd., s. 24.
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sacrum współczesnego  świata,  jest  gwarantem żywotności  religii.  Z  tym,  że  pamiętać 

należy  o  tym,  że  mowa  tu  nie  o  jakiejś  konkretnej  religii,  ale  raczej  o  religii  jako 

konstrukcie, realizującym przedrefleksyjne potrzeby ludzkiego umysłu. Koncepcja  homo 

religiosus może  być  postrzegana  jako  swojego  rodzaju  wentyl  bezpieczeństwa, 

niepozwalający  procesom  sekularyzacyjnym  na  przekroczenie  poziomu  zagrażającego 

istnieniu religii. Co bardzo istotne, koncepcja ta znajduje pokrycie nie tylko w postulatach, 

ale  i  wynikach badań eksperymentalnych – badacze łączą ją z mechanizmami naszego 

umysłu, co czyni ją bardziej zasadną i prawdopodobną. Uznając słuszność tej tezy, można 

zredukować  domniemany  zasięg  i  siłę  procesów  sekularyzacyjnych  i  próbować 

przewidywać ich trajektoria.  Podsumowując,  Sławomir  Sztajer,  zajmujący się  pojęciem 

homo  religiosus,  dochodzi  w  swoim  artykule  do  trzech  ważnych  wniosków:  „(1) 

niezależnie  od  innych  czynników  przemiany  religijności  są  uwarunkowane  intuicyjną 

ontologią,  która  ma  charakter  uniwersalny,  ponieważ  wynika  z  architektury  i  sposobu 

funkcjonowania  umysłu  ludzkiego;  (2)  tłumienie  religijności  powoduje  reakcje 

kompensacyjne; (3) intuicyjne przekonania religijne, które wiążą się z intuicyjną ontologią, 

pozostają niezależne od zmian w deklaracjach religijnych”208. 

PODSUMOWANIE CZĘŚCI TEORETYCZNEJ 

Biorąc pod uwagę tezy sekularyzacyjne i desekularyzacyjne opisane w rozdziale 

drugim, można zauważyć, że większość socjologów skłania się raczej ku założeniu,  że 

całkowita sekularyzacja społeczeństwa jest niemożliwa. Mówiąc o zmianach w religijności 

wskazuje  się  raczej  na  prywatyzację  religii,  dostosowanie  jej  do  swoich  potrzeb  lub 

własnej wygody, a zatem jej indywidualizację i wybiórczość w akceptacji dogmatów wiary 

czy  zasad  moralnych.  Zwrócono  również  uwagę  na  polaryzację  społeczeństwa.  Coraz 

mniej osób pozostaje „letnich”, a coraz więcej świadomie opowiada się za opcją religijną 

bądź  niereligijną.  Z  uwagi  na  liberalizację  społeczeństwa,  bycie  wierzącym  czy 

praktykującym przestało  być  swojego rodzaju  oczywistością  i  raczej  nie  jest  w żaden 

sposób  osądzane,  szczególnie  w  dużych  miastach,  gdzie  prawie  każdy  czuje  się 

anonimowy.  Anonimowość  i  liberalizacja  norm  moralnych  sprawiają,  że  faktycznie 

mieszkańcy największych aglomeracji przestają odczuwać, że pójście na niedzielną mszę 

208 S. Sztajer, Idea..., cyt. wyd., s. 25.
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jest zachowaniem, którego oczekuje od nich najbliższe otoczenie i jak nie dopełnią tego 

katolickiego obowiązku, to zostaną w jakiś sposób napiętnowani, jak to czasem bywa na 

małych wsiach.  Drugim powodem wpływającym na polaryzację społeczeństwa jest być 

może  fakt,  iż  najgłośniejsze  spory  w  mediach,  angażujące  zarówno  polityków, 

intelektualistów,  kler  oraz  przeciętną  polską,  młodą  rodzinę  dotyczą  spraw  z  zakresu 

bioetyki, jak np. kwestia zapłodnienia in vitro. Podobnie bardzo aktualna sprawa ustawy 

antyaborcyjnej, w dialog, a raczej spór angażuje różne warstwy społeczne i wymaga od 

obywateli  zajęcia określonego stanowiska.  Aby to zrobić,  często trzeba się odwołać do 

swojego sumienia, moralności i wiary. Zatem, w konsekwencji. człowiek ponownie musi 

przemyśleć swój światopogląd i opowiedzieć się po którejś stronie. A wydaje się, że strony 

konfliktu i opcje wyboru są tylko dwie. W uproszczeniu, debata publiczna jawi się jako 

niekończąca  się  kłótnia  między konserwatywnymi  katolikami,  partiami  prawicowymi  i 

Kościołem po jednej stronie, a liberalnymi świeckimi obywatelami, elitą intelektualną oraz 

partiami lewicowymi po drugiej. Często okazuje się, że człowiek zostaje wbrew swojej 

woli lub nieświadomie zaangażowany w spór bioetyczny, czy to przez wszechobecne w 

mediach doniesienia o kolejnych głosach w sprawie, czy przez rozmowy z najbliższymi, 

czy chociażby przez osobistą sytuację jak chociażby problemy z powiększeniem swojej 

własnej rodziny. Atmosfera konfliktu sprzyja zatem wypracowaniu swojego stanowiska, 

które jest zazwyczaj podyktowane moralnością i  religijnością jednostki.  Dlatego też,  te 

dwa ostatnie komponenty ludzkiego światopoglądu automatycznie zostają zaktualizowane, 

zweryfikowane,  bądź  zredukowane,  a  następnie  wzmocnione  i  zinternalizowane.  W 

konsekwencji jednostka staje po jednej ze stron konfliktu i  sama się identyfikuje, bądź 

zostaje zidentyfikowana przez innych jako wierny katolik podążający za głosem Kościoła, 

obrońca życia poczętego albo jako niewierzący liberał za nic mający wartości katolickie i 

życie nienarodzonych dzieci. 

Polskie społeczeństwo, dzięki takim konfliktom jak powyższy, na nowo odkrywa 

swoje sumienie i swoją religijną, bądź świecką tożsamość. Wpływa to na to, że przemiany 

religijności w Polsce staną się być może łatwiejsze do prześledzenia i przeanalizowania, 

gdyż  prawdopodobnie  widoczna  polaryzacja  społeczeństwa  dosyć  szybko  zostanie 

wychwycona w badaniach jakościowych prowadzonych przez takie instytucje jak GUS, 

czy CBOS. I już nie będziemy mieć do czynienia z autodeklaracją  katolicką na poziomie 

ok. 90%, która jak wykazano, maskuje pokaźną liczbę nieświadomych heretyków – czyli 

80



wszystkich tych wychowanych na gruncie katolickiej kultury i tradycji, ale wierzących na 

swój  własny  sposób.  Jednakże  póki  co,  bardzo  trudno  wydać  jednoznaczną  opinię  w 

kwestii  domniemanej  sekularyzacji,  bądź  desekularyzacji  polskiego  społeczeństwa. 

Dlatego  też,  zasadne  wydaje  się  powstrzymywanie  się  od  wydawania  takich 

kategorycznych  sądów  i  kontynuowanie  obserwacji  postępujących  zmian.  Trudno  też 

jednoznacznie ustosunkować się do koncepcji  homo religiosus zakładającej  specyficzną 

architekturę ludzkiego umysłu, który ma predysponować nas do bycia religijnymi. Pewne 

jednak  jest  to,  że  dla  większości  Polaków,  czy  to  konserwatywnych  katolików,  czy 

„eklektycznie  religijnych”,  poszukujących,  czy  nawet  dla  tych  nazywających  się 

niereligijnymi, jak wskazują na to badania CBOS, Bóg, zwłaszcza rozumiany jako bliżej 

nieokreślona siła transcendentna, „nie umarł”.

W  niniejszej  pracy  sekularyzacja,  desekularyzacja  i  homo  religiosus zostały 

przedstawione  jako  główne  koncepcje  wpływające  i  kształtujące  religijność  jednostki. 

Jednakże  trzeba  zauważyć,  że  są  to  koncepcje  teoretyczne,  postulaty,  których 

potwierdzenia  należy  szukać  w  badaniach  empirycznych.  Jeśli  chodzi  o  ideę  homo 

religiosus, wydaje się, że decydujący głos mają kognitywiści, którzy bazując na wynikach 

eksperymentów  są  w  stanie  powiedzieć  coś  więcej  o  konstrukcji  ludzkiego  umysłu  i 

ewentualnych,  zakorzenionych  w  nim  mechanizmach  „religijnych”.  Trudno  z  nimi 

polemizować  bazując  jedynie  na  badaniach  ilościowych,  świadczących  o  szczątkowej 

obecności  ateistów  w  społeczeństwie,  która,  jak  mogłoby  się  wydawać,  może  być 

dowodem zaprzeczającym koncepcji  homo religiosus.  Jednak należy pamiętać,  że  idea 

homo religiosus postuluje jedynie dyspozycję do bycia religijnym, bez konieczności jej 

realizacji. 

Jeśli  zaś  mówimy  o  teoriach  zakładających  nadejście  sekularyzacji, 

desekularyzacji,  prywatyzacji religii,  itp. to już łatwiej jest szukać ich potwierdzenia w 

badaniach  ilościowych  oraz  jakościowych.  Z  tym,  że  należy  pamiętać,  że  badania 

ilościowe,  po  pierwsze  obarczone  są  błędami,  po  drugie  czasem  mogą  ukryć  lub 

zdeformować rzeczywisty stan rzeczy, przykładem może być, już wspomniane parokrotnie, 

zdemaskowanie  osób  deklarujących  się  jako  katolicy,  a  w  rzeczywistości  będących 

nieświadomymi heretykami. Badania ilościowe CBOS przeprowadzane przez ankieterów – 

zupełnie obce dla respondentów osoby, nie stwarzają też atmosfery szczerego dialogu, w 

którym respondenci mogliby się w pełni otworzyć przed swoim rozmówcą. Ciężko też ten 
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rodzaj badań w ogóle nazwać pełnowartościową rozmową, czy dialogiem. Chodzi raczej o 

dopasowanie światopoglądu ankietowanych do gotowej kafeterii odpowiedzi. Przez taki 

typ procedury,  traci się bardzo dużo wartościowych informacji  o świecie wewnętrznym 

ludzi i ich sposobie przeżywania religijności. Niewysłuchane pozostają osobiste historie, 

które wpłynęły na utratę wiary lub wręcz przeciwnie na rozbudzenie żarliwej religijności. 

Nie oddają one również charakteru wielopłaszczyznowej relacji z Bogiem, której istnienie 

deklaruje wielu katolików. Zatem by wniknąć w świat duchowy dowolnego człowieka, nie 

wystarczy go zapytać, czy jest wierzący lub o to jak często chodzi do kościoła. By móc 

choć  w  niewielkim  stopniu  uzyskać  dostęp  do  tego  świata,  należy  zaprosić  drugiego 

człowieka do dialogu, szczerej,  przyjaznej  i  długiej  rozmowy, która im bardziej  będzie 

przypominała monolog wygłaszany przez naszego rozmówcę, tym lepiej. Kolejny rozdział 

pracy,  jest  analizą takich rozmów, na podstawie których autorka próbowała poznać nie 

tylko  duchowość  wybranych  osób,  ale  również  odczytać  w  ich  wypowiedziach  znaki 

potwierdzające  lub  zaprzeczające  koncepcję  homo  religiosus  oraz  zachodzenie, 

omówionych w pracy, procesów sekularyzacji, bądź desekularyzacji. 
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 ROZDZIAŁ 4: ANALIZA RELIGIJNOŚCI WYBRANYCH OSÓB NA 

PODSTAWIE BADAŃ JAKOŚCIOWYCH

I.   ZAŁOŻENIA  METODOLOGICZNE  BADANIA  RELIGIJNOŚCI 

WYBRANYCH OSÓB

1. CEL BADAŃ

Większość  badań  nad  religijnością  to  badania  ilościowe,  próbujące  ustalić  stan 

faktyczny konkretnego zjawiska, charakterystycznego dla wybranej populacji.  Statystyki 

GUS,  CBOS,  czy  Instytutu  Statystyki  Kościoła  Katolickiego  służą  stworzeniu  obrazu 

ogólnego, zbiorczego, który nie jest dokładny i nie oddaje w pełni charakteru złożonego 

fenomenu, jakim jest religijność jednostki. Światopogląd religijny jest bardzo subiektywną 

sferą, natomiast kafeteria pytań instytucji zajmujących się badaniami statystycznymi jest 

skonstruowana  z  uniwersalnych  pytań,  które  próbują  wyłuskać  intymne,  osobiste 

przemyślenia  i  wkleić  je  w  obiektywne  ramy  szablonowych  odpowiedzi.  Jak  już 

wielokrotnie  podkreślałam  w  poprzednich  częściach  pracy,  rozumiem,  że  badania 

statystyczne rządzą się swoimi prawami, nie umniejszam ich roli, ani nie próbuję wykazać, 

że są niepotrzebne i powinny zostać zniesione na rzecz badań jakościowych. Celem mojej 

pracy  jest  raczej  uzmysłowienie  czytelnikowi  jak  duży  potencjał  informacyjny  jest 

pomijany przy tworzeniu statystyk dotyczących religijności, jak bardzo sfera duchowa jest 

w takich badaniach okrojona, zdeformowana i zuniformizowana. Część praktyczna mojej 

pracy jest niejako próbą odpowiedzenia sobie na pytanie typu „co by było gdyby”, w tym 

przypadku  są  to  pytania:  „Co  by było  gdyby  badania  nad  religijnością  Polaków  były 

badaniami jakościowymi? Jakich nowych informacji by dostarczyły? Czy okazałoby się, 

że konstrukt Polaka-katolika oraz obraz Polski jako monolitu katolickiego rozpadłyby się? 

W co naprawdę wierzą Polacy?”. 

Jednak należy zaznaczyć, że nie stworzyłam moich badań jakościowych jedynie po 

to by spróbować pokazać różnicę między jednym typem badań, a drugim. Zakładałam, że 

możliwe jest, że wyniki obydwu typów badań mogą być zbieżne. Głównym celem, który 

mi  przyświecał,  było  po  pierwsze  zaspokojenie  własnej  ciekawości,  dotyczącej 

światopoglądu religijnego otaczających mnie ludzi,  którego nie zapewniało mi czytanie 
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wyników badań CBOS. Drugim powodem była chęć dowiedzenia się z jakich dokładnie 

komponentów składa  się  wiara  lub  niewiara  moich  rozmówców,  jak  postrzegają  życie 

ludzkie jako takie oraz swoje własne życie,  w kontekście świata duchowego. Wywiady 

również posłużyły odpowiedzeniu na pytanie o to, czy osoby, które odeszły od Kościoła i 

uważają się za niewierzące, faktycznie w nic nie wierzą, czy może mimo wszystko wierzą 

w  Boga,  ale  po  swojemu.  I  chociaż  zadawane  przeze  mnie  pytania  dotyczyły  wielu 

aspektów  religijności  oraz  duchowości  i  odpowiadały  na  wiele  pomniejszych, 

specyficznych  pytań,  to  równocześnie  miały  być  pewnego  rodzaju  papierkiem 

lakmusowym, który wskazałby kierunek zmian, w którym podąża religijność przepytanych 

przeze mnie Polaków. W szerszym kontekście odpowiedzi moich rozmówców chciałam 

skonfrontować z tezami zakładającymi sekularyzację, bądź desekularyzację społeczeństwa 

polskiego. 

2. METODY I NARZĘDZIA BADAWCZE

Sławomir  Sztajer  twierdzi,  że:  „naukowe badanie religii  opiera się  na założeniu 

agnostycyzmu  metodologicznego,  polegającego  na  tym,  że  badacz  nie  rozstrzyga  o 

prawdziwości  lub  fałszywości  przekonań  religijnych.  Oznacza  to,  że  uczynienie  religii 

przedmiotem  naukowego  zainteresowania  polega  na  zawieszeniu  fundamentalnego  dla 

większości  religii  roszczenia  do  prawdziwości.  W  samym  punkcie  wyjścia  dociekań 

religioznawczych  religia  jako  przedmiot  badań  naukowych  staje  się  czymś  zasadniczo 

różnym od religii takiej, jaka jest pojmowana przez wierzących”207.  Założenie to było mi 

bardzo bliskie podczas tworzenia pracy i  stanowiło swojego rodzaju punkt odniesienia. 

Pisząc o poglądach moich rozmówców, nie wartościuję ich, ani nie kwestionuję. Nawet 

jeśli odbiegają znacząco od poglądów, które uważam za słuszne, nie traktuję ich jako sądy 

niepełne,  czy  absurdalne.  Postawiłam  przed  sobą  cel  sporządzenia  swoistej  kolekcji 

paradygmatów,  na  którą  staram się  patrzeć  jako na  zbiór,  składający się  z  dwudziestu 

pięciu równorzędnych elementów. Przyrównać można to do kolekcji minerałów, z których 

każdy jest osobliwy, ma inne właściwości, kształt, fakturę i barwę, ale wiem, że nie mogę 

powiedzieć, że czerwony diament (jeden z najdroższych minerałów świata) jest lepszym 

minerałem niż ametyst, ponieważ inni ludzie go wysoko cenią lub dlatego, że jego barwa 

2 07  S. Sztajer, Kulturowe konsekwencje naukowego badania religii, „Przegląd Religioznawczy”,2010, 
nr 4 (238), s.103.
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mi się bardziej podoba. Jedyne co mogę zrobić, to możliwie jak najdokładniej zbadać, a 

potem jak  najwierniej  opisać  właściwości  jednego  i  drugiego.  Tak  samo  cenne  zatem 

byłyby dla mnie opisy przeżyć wewnętrznych mistyka, buddysty, czy osoby opowiadającej 

o Latającym Potworze Spaghetti. 

Moje  podejście  do  badanego  tematu  opierające  się  na  agnostycyzmie 

metodologicznym,  wymagało  podjęcia  próby  pogodzenia  zinstytucjonalizowanego 

sceptycyzmu, na którym opiera się nauka, z postawą religijną, ów sceptycyzm znoszącą. 

Bardzo  trudno  jest  stosować  narzędzia  naukowe  i  kierować  się  racjonalnością  w 

odniesieniu  do czegoś,  co  z  ze  swojej  natury kieruje  się  zupełnie  inną  racjonalnością. 

Konflikt postaw naukowych i religijnych stawia badacza tematów z obszaru religijności w 

dość niezręcznej sytuacji, z której wyjściem jest odrzucenie wyższości jakiegokolwiek ze 

światopoglądów religijnych, również swojego własnego. Lecz przyglądanie się religii jako 

czemuś, co można badać, mierzyć i poddawać kategorycznym sądom niesie za sobą daleko 

idące skutki. Sztajer, za Ch. Taylorem, zwraca uwagę na to, że chociaż samo „naukowe 

badanie  religii  nie  oznacza  ani  jej  instrumentalizacji,  ani  jej  <<unaukowienia>>, 

zasadniczo podważa kulturowy status religii – przypisywany religii status źródła sensu i 

wartości”208.  I  rzeczywiście  konfrontując  różne  postawy  religijne,  chcąc  uniknąć 

nadawania  którejś  z  nich  pierwszeństwa  nad  pozostałymi,  trzeba  im  wszystkim, 

sprawiedliwie, odebrać prawo do uzurpowania sobie statusu szafarza objawionych prawd. I 

chociaż tradycyjne systemy aksjonormatywne są wypierane przez systemy eksperckie209, to 

celem mojej  pracy,  mimo  tego,  że  ma  ona  charakter  naukowy,  nie  było  umniejszenie 

znaczenia religii, ale raczej przybliżenie form jej odbioru i internalizacji przez wybrane 

jednostki. Jednakże jednocześnie zdaję sobie sprawę, że traktowanie religijnych obrazów 

świata, wyłaniających się z wypowiedzi moich rozmówców jako przykłady możliwych, 

równorzędnych, opcji, wpływa automatycznie na ich deprecjację. 

Występuję  w  roli  obserwatora  kilkudziesięciu  osób  i  dostarczam informacji  na 

temat ich świata wewnętrznego i subiektywnych odczuć, próbuję dociekać dlaczego jedni 

w coś wierzą, a inni nie. Ale nie jestem w stanie zbadać struktury ich mózgów i stwierdzić, 

że od niej uzależniona jest siła ich religijności. Nie jestem też genetykiem, który mógłby 

wypowiedzieć się wiążąco w sprawie istnienia rzekomego genu religijności (VMAT2). Z 

większym  problemem  muszą  się  borykać  badacze  kognitywni,  próbujący  rozkładać 

2 08  S. Sztajer, Kulturowe..., cyt. wyd., s. 106.
2 09  Tamże, s. 106.
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religijność na czynniki pierwsze,  bowiem trudnym zadaniem jest  zebranie racjonalnych 

argumentów  wyjaśniających  intuicyjne,  nieracjonalne  przekonania.  Sztajer  pisze,  że 

„naukowe wyjaśnienie  zjawisk  religijnych wymaga  niemałego wysiłku  intelektualnego, 

podczas gdy wiara w istoty nadprzyrodzone rodzi  się  spontanicznie,  ponieważ stanowi 

rezultat (produkt uboczny) działania zwykłych mechanizmów poznawczych”210. Inni zaś 

odmawiają  nauce  przywileju  odkrywania  wszystkich  prawd,  „w szczególności  zaś  (...) 

całej prawdy o religii”211.

Spośród  wyróżnionych  przez  Petera  Bergera  rodzajów  ujmowania  zjawisk  o 

charakterze religijnym – dedukcyjnym, redukcjonistycznym i indukcyjnym, najbliższy jest 

mi sposób indukcyjny,  zakładający skupienie się  na doświadczeniu,  będącym podstawą 

przekonań religijnych, jednakże z uwagi na część teoretyczną pracy i zawarte w niej teorie, 

znaczące było też dla mnie ujęcie dedukcyjne. Berger pisze, że „opcja indukcyjna wiąże 

się  ze świadomym przyjęciem naiwnej  postawy,  gdy przystępujemy do badań ludzkich 

doświadczeń  w  tej  przestrzeni  i  próbujemy,  o  tyle  o  ile  jest  to  możliwe,  bez 

dogmatycznych uprzedzeń, uchwycić sedno treści tych doświadczeń. Indukcyjna opcja jest 

więc podejściem fenomenologicznym, zaś jej naiwność jest tym, co Husserl określał jako 

<<powrót do rzeczy takich, jakie one są>>”212. E. Zimnicka-Kuzioła zwraca uwagę na to, 

że nie należy utożsamiać naiwnego podejścia badacza z nieprzygotowaniem teoretyczno-

metodologicznym, bowiem wobec osób badających trudne tematy religijności „wysuwane 

są liczne postulaty. Ważna jest ich inwencja, dociekliwość, otwartość, erudycja. Badacz 

musi  zawiesić swój partykularny punkt  widzenia,  porzucić wartościowanie.”  Zimnicka-

Kuzioła podkreśla również występowanie szeregu problemów którym musi on sprostać. Są 

to  między  innymi  trudności  w  doborze  respondentów  –  część  z  nich  uchyla  się  od 

rozmowy  dotyczącej  sfery  tak  osobistej  jak  duchowość,  niedoskonałość  metod 

badawczych, czy trudności w wyrażeniu słowami wewnętrznych przeżyć religijnych213. Jak 

zaznaczono  na  początku  akapitu,  podczas  pisania  pracy  najbliższe  było  mi  ujęcie 

indukcyjno-dedukcyjne.  Z  jednej  strony  wychodziłam  od  specyficznych  danych 

empirycznych, dążąc do wyciągnięcia z nich ogólnych wniosków. Z drugiej strony miałam 

w pamięci tezy sekularyzacji, desekularyzacji oraz homo religiosus i zastanawiałam się na 

2 10  Tamże, s. 107.
2 11 Tamże s. 107.
2 12  E. Zimnicka-Kuzioła, Polski homo religiosus. Doświadczenie religijne w relacjach potocznych,  

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s.22.
2 13  Tamże, s. 22.
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bieżąco, czy i jak  korespondują one z wypowiedziami moich rozmówców. 

Poddane  analizie  zostały  źródła  wywołane  i  utrwalone  –  czyli  wypowiedzi 

uzyskane  w  przeprowadzonym  przeze  mnie  wywiadzie  częściowo-ustrukturyzowanym, 

później poddane transkrypcji oraz pisemne odpowiedzi udzielone w ankiecie.  

Uznałam, że techniką,  która umożliwi mi  uzyskanie odpowiedzi  na interesujące 

mnie pytania, a zarazem pozwoli mi nadać już na początku strukturę całemu wywiadowi 

będzie  wywiad  częściowo-ustrukturyzowany.  Stwierdziłam,  że  wywiad  swobodny  nie 

byłby doskonałym narzędziem w przypadku gdy temat jest tak rozległy jak religijność i 

duchowość. 

Jeśli  chodzi  o  przykład  podobnych  badań  w  Polsce,  E.  Zimnicka-Kuzioła 

przeprowadziła  badania  z  podobnego  obszaru,  a  dokładnie  na  temat  chrześcijańskiego 

doświadczenia religijnego wśród wybranych Polaków, żyjących na początku XXI w., ale 

użyła wywiadu swobodnego oraz kwestionariusza. Myślę, że wybór wywiadu swobodnego 

w przypadku jej badań był słuszny, ponieważ skupiała się na temacie węższym niż ja i 

zależało  jej  na  tym  by  jak  najwięcej  dowiedzieć  się  o  swoich  rozmówcach  i  ich 

społecznych  uwarunkowaniach.  Mnie  natomiast,  bardziej  niż  psychospołeczny  profil 

respondentów,  interesowały różnice  i  podobieństwa w ich  poglądach dotyczących tych 

samych,  wybranych przeze  mnie,   kwestii.  Zatem dążyłam do tego żeby możliwe jak 

najbardziej zachować stałą strukturę wywiadu. Zimnicka-Kuzioła natomiast potrzebowała 

lepiej poznać rozmówcę i mogła pozwolić sobie na przeprowadzanie swobodnej rozmowy 

na  szersze  tematy.  Celem  pracy  badaczki  było  ukazanie  człowieka  religijnego 

egzystującego  w  różnych  grupach  społecznych  oraz  dotarcie  do  jego  „subiektywnej 

rzeczywistości i pokazanie psychospołecznych uwarunkowań jego religijności”214. Autorka 

pracy Polski homo religiosus. Doświadczenie religijne w relacjach potocznych. próbowała 

odpowiedzieć  na  pytania  o  „społeczne  uwarunkowania  religijnych  doświadczeń 

współczesnych  chrześcijan.  Pytania  szczegółowe  jakie  wiążą  się  z  tym  problemem, 

dotyczą zatem społecznego kontekstu ich pojawiania się”215. Interesująca dla badaczki jest 

„pozycja  religijnego  doświadczenia  pośród  innych  parametrów  religijności  jednostki, 

znaczenie owych przeżyć dla doświadczającego podmiotu”216. Zimnicka-Kuzioła do opisu 

religijnych doświadczeń wybrała technikę wywiadu swobodnego dla 25-osobowej grupy 

2 14  Tamże, s. 16.
2 15  Tamże, s. 19.
2 16  Tamże, s. 19.
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oraz ankietę w przypadku 163 osób. 

Pragnę przypomnieć, że praca ta nie powstała w celu weryfikacji hipotez procesów 

sekularyzacyjnych,  ale  raczej  jest  próbą  przyjrzenia  się  religijności  wybranych  osób  i 

zrozumienia jej.

Jak  już  wcześniej  wyjaśniono,  część  praktyczna  pracy  opiera  się  na 

przeprowadzonych przeze ze mnie badaniach jakościowych, a dokładnie na wywiadach z 

wybranymi  przeze  mnie  osobami.  Przepytanych  zostało  25  osób.  Jednak  i  tę  grupę 

podzieliłam – część osób poproszona została o wypełnienie kwestionariusza pisemnie (13 

osób), podczas gdy z drugą częścią (12 osób) przeprowadziłam rozmowy, które nagrałam 

na dyktafon, a potem, w wyniku wielogodzinnego procesu transkrypcji,  przeniosłam na 

papier,  korzystając z programu OpenOffice.org Writer oraz VoiceNote,  jednak ostatni z 

tych programów nie spełnił  swojego zadania w zadowalający sposób. Podział  na dwie 

grupy   wynikał  po  pierwsze  z  faktu  iż  byłam ciekawa  w  jakim  stopniu  wypełnianie 

pisemne kwestionariusza różnić się będzie od wypełnienia go ustnie – tzn. o ile więcej 

informacji da się uzyskać podczas rozmowy. Po drugie chciałam żeby część pisemnych 

kwestionariuszy trafiła do zupełnie obcych mi osób, dlatego zostały przekazane pocztą 

elektroniczną. Po trzecie chciałam żeby część badanych przeze mnie osób pochodziła, z 

innych  niż  Warszawa,  największych  miast  Polski,  a  poproszenie  tych  osób  o  pisemne 

udzielenie odpowiedzi było czasem jedyną możliwą metodą na uzyskanie odpowiedzi. 

Z uwagi na to, że celem moich badań nie jest językowa analiza wypowiedzi moich 

rozmówców, transkrypcja została dokonana w taki sposób, żeby jednocześnie była zapisem 

języka mówionego – a więc struktura wypowiedzi została w możliwie jak największym 

stopniu  zachowana.  Jednocześnie  chciałam,  by  zapis  był  jak  najbardziej  klarowny  – 

dlatego niektóre wypowiedzi zostały poddane redakcji, polegającej chociażby na dzieleniu 

długich ciągów myśli na zdania ze znakami przestankowymi, w wybranych przeze mnie 

miejscach. Zostały usunięte również nic nie wnoszące powtórzenia, czy przerywniki, takie 

jak:  „yyy”,  „eee”.  Pierwsze  transkrypcje  w  większym  stopniu  są  odwzorowaniem 

rzeczywistej  rozmowy,  a  późniejsze  są  już  bardziej  uporządkowane,  spójne  i  trochę 

zbliżone do języka pisanego. Wynika to z nabywania wprawy w sporządzaniu transkrypcji 

i  odkryciu z czasem, który rodzaj  transkrypcji  jest  według mnie najlepszy na potrzeby 

pracy. Przygotowując się do pisania pytań i ich transkrypcji korzystałam głównie z rad 
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Steinara Kvale217.

Narzędziem badania w obydwu grupach był kwestionariusz ankiety składający się z 

9  części,  z  których  każda  zawierała  pytania  zgodne  ze  swoją  nazwą  i  tematyką. 

Wyodrębnione przeze mnie części, to: Pytania ogólne dotyczące religii, Autodeklaracja, 

Dogmaty  wiary  katolickiej,  Praktyki  religijne,  Wzorce  rodzinne, 

Przeżycia/doświadczenia religijne, Sfera duchowa, Sakramenty i obrzędy, Bioetyka i 

moralność. 

3. CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTÓW

Wielkość grupy respondentów została dobrana w taki sposób, żeby mogła stanowić 

pewne minimum wystarczające na przeprowadzenie badań jakościowych. Oczywiście przy 

tego  typu  badaniach  i  tej  liczbie  osób  nie  sposób  uzyskać  próbę  reprezentatywną 

społeczeństwa. Dlatego dobór osób nie był uzależniony od ich wieku, płci, wykształcenia, 

czy  miejsca  zamieszkania,  w  taki  sposób,  by  próbować  odtworzyć  kryteria  doboru 

respondentów  stosowane  na  przykład  przez  CBOS,  potrzebne  do  wyłonienia  próby 

reprezentatywnej. Jednakże zależało mi na tym by grupa przeze mnie wybrana co najmniej 

w  połowie  składała  się  z  młodych,  wykształconych  mężczyzn  zamieszkujących  duże 

aglomeracje miejskie, gdyż według badań CBOS to właśnie osoby zaliczające się do tej 

grupy  są  najbardziej  narażone  na  oddziaływanie  procesów  sekularyzacji,  a  w 

konsekwencji, na utratę wiary. 

Osoby, z którymi przeprowadziłam rozmowy na żywo były mi wcześniej znane z 

imienia i nazwiska, w kilku przypadkach wiedziałam lub domyślałam się jaki światopogląd 

religijny  mogą  reprezentować,  jednak  w  większości  przypadków  ten  aspekt  był  mi 

uprzednio  nieznany.  Zgłosiłam  około  dwudziestu  osobom  z  mojego  otoczenia  chęć 

przeprowadzania wywiadu dotyczącego religijności, rozmowy zostały przeprowadzane z 

tymi, którzy się na to zgodzili. Jeśli zaś chodzi o wypełnienie ankiet, to kilka z nich w 

wyniku mojej prośby zostało przekazanych zupełnie obcym mi osobom, które pozostają 

dla mnie anonimowe, znam jedynie ich płeć, wiek, wykształcenie oraz miasto w którym 

mieszkają. 

W efekcie, z 25 osób, które odpowiedziały na moje pytania, 11 stanowiły kobiety, a 

2 17  S. Kvale, InterViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, Trans Humana, 
Białystok 2004.
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14  mężczyźni.  Wszystkie  z  osób  posiadają  wykształcenie  wyższe,  wszystkie  są 

mieszkańcami  dużych  polskich  miast  (Warszawa,  Kraków,  Poznań  oraz  Łódź). 

Najmłodszy rozmówca miał 24 lata, a najstarszy 48. Chociaż badania CBOS218 podają, że 

w 2015 roku odsetek osób niewierzących wzrósł dwukrotnie (z 6% do 15%) w grupie osób 

w  wieku  18-24  lata,  to  bardziej  ciekawił  mnie  światopogląd  osób,  które  są  moimi 

rówieśnikami oraz starszych, czyli tych, którzy mają największe oddziaływanie na moje 

pokolenie. 

Wiek Liczba osób
24 lata 1
25 lat 2
26 lat 3
27 lat 4
28 lat 2
29 lat 2
32 lata 4
34 lata 1
41 lat 2
45 lata 3
48 lat 1

Tabela. Wiek rozmówców.

II.  WYBRANE PARAMETRY RELIGIJNOŚCI RESPONDENTÓW

W  tej  części  pracy  zostanie  dokładnie  omówiony  kwestionariusz  zawierający 

pytania na które odpowiadali  uczestnicy pisemnie oraz który posłużył  jako szkielet  do 

wywiadów  w  postaci  rozmowy  face  to  face.  Po  wyjaśnieniu  jak  wyglądała  każda 

poszczególna grupa pytań, zacytowane  oraz omówione zostaną niektóre z wypowiedzi 

respondentów w zestawieniu z wypowiedziami innych rozmówców. 

Jak  zostało  już  wspomniane  w  podrozdziale  „Metody  i  narzędzia  badawcze”, 

przygotowane przeze mnie pytania podzieliłam na 9 grup tematycznych (Pytania ogólne 

dotyczące religii, Autodeklaracja, Dogmaty wiary katolickiej, Praktyki religijne, Wzorce 

2 18  Zob.  CBOS, Zmiany w zakresie podstawowych wskaźników religijności Polaków po śmierci Jana  
Pawła  II,  luty  2015,  komunikat  NR  26/2015  opracowany  przez  R.  Boguszewskiego,  w: 
http://cbos.pl/SPISKOMPOL/2015/K_026_15.PDF, dostęp: czerwiec 2016.)
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rodzinne,  Przeżycia/doświadczenia  religijne,  Sfera  duchowa,  Sakramenty  i  obrzędy, 

Bioetyka i moralność). Każda z części dotyczyła religijności, ale każda w trochę innym 

wymiarze.  Ponieważ  religia,  religijność  i  duchowość  są  tematami  bardzo  rozległymi  i 

złożonymi,  postanowiłam zadać takie pytania,  które pozwoliłyby mi dowiedzieć się po 

pierwsze, jaki jest ogólny stosunek człowieka do religii jako takiej i jak postrzega on ludzi 

wyznających jakąś  wiarę,  bądź się  od niej  odżegnujących,  jak w jego oczach wygląda 

kondycja  religijna  Polaków mu znanych  i  nieznanych.  I  czy w ogóle  dostrzega  jakieś 

zmiany w religijności społeczeństwa. Pierwsza grupa pytań jest zatem swojego rodzaju 

papierkiem  lakmusowym,  wskazującym  na  to  jakim  rodzajem  konstruktu  jest  w 

świadomości  respondenta  religia,  czy  ten  obszar  kulturowy  jest  dla  niego  ważny  i 

obserwowany.  A jeśli  tak,  to  dlaczego  –  czy  ma  dla  niego  wydźwięk  negatywny,  czy 

pozytywny. 

Część druga – autodeklaracja – to zbiór pytań bardziej osobistych, pomagających 

uchwycić i zrozumieć sferę religijną rozmówcy lub jej brak. Pytania z tej części pomagają 

również  zrozumieć  jak  człowiek  postrzega  swoje  życie  i  jego  cel  oraz  jakie  miejsce 

zajmuje w nim religijność, bądź duchowość. 

Trzecia część dotyczy internalizacji dogmatów wiary katolickiej, definicji Boga i 

szatana,  przyjmowanej  przez  wierzących  rozmówców,  inspiracji  i  pobudek,  które 

popchnęły ich w stronę wiary lub niewiary. 

W czwartej części, pytałam o to, czy moi rozmówcy oddają się jakimś praktykom 

religijnym i czy na własną rękę próbują zgłębiać świat duchowy. 

Piąta grupa pytań dotyczyła wzorców rodzinnych, tzn. jaki jest stosunek do religii 

rodziców  respondenta  oraz  czy  i  jak  najbliższa  rodzina  wpływała  na  formowanie  się 

religijności u swoich dzieci. 

Następna część pytań była związana z doświadczeniami respondentów z pogranicza 

sfery duchowej. Pytałam o graniczne doświadczenia religijne, bądź niewytłumaczalne, o 

interpretację zdarzeń nazywanych cudami, itp.

W siódmej grupie znalazły się pytania o wiarę w reinkarnację, astrologię, działanie 

amuletów i szereg innych podobnych zagadnień, którą sygnalizowały już badania CBOS.

Przedostatnia  grupa  pytań  dotyczyła  kwestii  sakramentów w życiu  respondenta 

oraz  potrzeby lub jej braku przystępowania do nich.

Na  ostatnią  grupę  składały  się  pytania  z  dziedziny  bioetyki  i  moralności. 
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Interesował mnie stosunek moich rozmówców do takich kwestii jak m.in. in vitro, aborcja, 

rozwody.

Dlatego nazywam przeprowadzone przeze mnie rozmowy wywiadami częściowo-

ustrukturyzowanymi,  gdyż pytania  z  kwestionariusza stanowiły dla  mnie zawsze  punkt 

odniesienia  i  mapę,  którą  się  kierowałam podczas  podróży w głąb  umysłu  rozmówcy. 

Natomiast  często  pytania  padały  w  innej  kolejności,  w  trochę  innej  formie,  lub  były 

zastępowane  podobnymi.  Wiele  razy  również  były  rozbudowywane  lub  rozkładane  na 

części  składowe.  Wielokrotnie  również  padały  w  towarzystwie  innych,  krótkich  pytań 

pomocniczych,  po  to  by  uzyskać  od  rozmówców  jak  najbardziej  szczegółowe  i 

wyczerpujące wypowiedzi. 

OMÓWIENIE  CZĘŚCI  PIERWSZEJ  –  PYTANIA  OGÓLNE  DOTYCZĄCE 

RELIGII

Część pierwsza przygotowanych przeze mnie pytań, czyli pytania ogólne dotyczące 

religii, składała się z siedmiu pytań, które miały na celu uzyskanie informacji na  temat 

tego jaki jest ogólny stosunek respondenta do religii, czy uważa religie (dowolne) za coś 

dobrego dla ludzi, czy wręcz przeciwnie. Następnie respondent był pytany o funkcję jaką 

jego zdaniem spełnia religia w życiu człowieka. Trzecie pytanie dotyczyło subiektywnej 

oceny sytuacji w Polsce – czyli czy badania, z których wynika, że 90%-95% Polaków jest 

katolikami,  zdaniem  respondenta,  odzwierciedlają  rzeczywisty  stan.  Następnie  w 

zależności od tego, czy respondent był osobą wierzącą, czy nie, był proszony o podzielenie 

się swoimi przypuszczeniami na temat podstawy światopoglądu ludzi, którzy znajdują się 

na przeciwnym biegunie niż  on sam, czyli  odpowiednio wierzących lub niewierzących 

oraz o podzielenie się swoją opinią na temat tych osób. W czwartym pytaniu osoba była 

proszona  o  przybliżone  oszacowanie  rzeczywistej  przynależności  do  jakiejś  religii 

większości swoich znajomych. W następnym pytaniu respondent był pytany o to jaki ma 

stosunek do symboli  religijnych w miejscach publicznych. Na końcu był poproszony o 

podzielenie się swoimi przemyśleniami dotyczącymi zmian religijności Polaków. 

• PYTANIE 1: STOSUNEK DO RELIGII
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Co ciekawe na pytanie „Czy religia jako taka jest dla ludzi czymś dobrym? (chodzi 

o  dowolną  religię)”  żadna  z  osób  nie  odpowiedziała  przecząco.  Część  zdecydowanie 

stwierdziła,  że  religia  jest  czymś  dobrym.  Rozmówcy  zwracali  uwagę  głównie  na 

wytyczanie  pewnych  granic  w  życiu  jednostki,  ale  i  w  życiu  społeczeństw,  które  są 

pewnego  rodzaju  punktem  podparcia  oraz  drogowskazem  ułatwiającym  życie  i  jasno 

wskazującym co jest dobre, a co złe. Kilka osób zwróciło również uwagę na to, że daje 

nadzieję w trudnych sytuacjach, poczucie sensu oraz świadomość, że jest coś większego 

nad człowiekiem, do czego może się odwołać,  czemu może zaufać i  zawierzyć.  W tej 

grupie respondenci uważali, że religia jest: 

• Czymś  bardzo  potrzebnym  ludziom,  ponieważ  wyznacza  im  pewne  granice  w  

najprostszy sposób.

• Miłym urozmaiceniem.

• Czymś dobrym, bo w chwilach trudnych jest ta „ostatnia instancja”; dobrym, z  

natury. Daje człowiekowi sens życia. To Dobro. 

• (...) jakąś odskocznią od szarej rzeczywistości, od codzienności, jakimś punktem 

odniesienia. To jakiś, dla mnie przynajmniej, zbiór zasad, może jakiś taki punkt  

oparcia po prostu. Coś, do czego można się uciec, czy coś co może troszeczkę 

ubarwić nasze życie. No, że na przykład to nie jest coś takiego, że wstajesz rano i  

idziesz do pracy, czy do szkoły, tylko masz jeszcze coś w zanadrzu, coś, o czym 

jeszcze możesz myśleć, coś co może być twoją podporą w trudnych chwilach. Ja  

ciągle myślę przez pryzmat tej religii katolickiej jednak. Nawet nie tyle zasad 

kościoła, co raczej obecności Boga. Że jest coś, co jest jakąś ucieczką, pomocą,  

jakąś taką ostoją spokoju. Coś co pomaga; czymś dobrym, bo moim zdaniem religia  

powstała po to żeby trzymać ludzi w jakichś ryzach, jakichś ramach społecznych,  

tak żeby się wszystkim żyło lepiej. Pod takim względem żeby sobie nie robili  

krzywdy, żeby szanowali się nawzajem, wszystkie nakazy religijne, są powtarzalne  

we wszystkich religiach i mają na celu jedno, żeby trzymać ludzi po prostu w 

pewnych ramach, nazwijmy to normalności.

Pozostałe osoby podkreślały, że religia sama w sobie jest dobra lub neutralna, ale 

może być użyta w złych celach, opacznie zinterpretowana lub po prostu jej słuszne zasady 

mogą być niewystarczająco zinternalizowane: 

• Niektóre religie sprawiają, że człowiek jest dobry, a niektóre, że nie. A fanatyzm  
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religijny  jest  zły,  jak  każdy  fanatyzm,  więc  to  zależy  od  człowieka,  co  z  religii  

bierze.  Gdyby faktycznie być takim człowiekiem jakim religia głosi,  że człowiek  

powinien  był  być,  to  by  była  bardzo  dobra.  Ale  chyba  nie  znam  ani  jednego  

człowieka, który byłby taki jak religia nakazuje i przez to były dobrym człowiekiem.  

• Myślę, że pod kątem uniwersalnym też jest ważna, ale to jest kwestia bardzo sporna  

i często wiara niestety nie prowadzi tylko do dobrego jak wiadomo.

Jedna z osób zwróciła uwagę na to, że negatywny aspekt religii może objawiać się również 

w zdejmowaniu z siebie odpowiedzialności: 

• Jak się  w coś  wierzy wyższego,  to daje to nadzieję,  ale  jednocześnie może być  

negatywne jeśli zaczyna się zdejmować z siebie odpowiedzialność i zaczyna się ją  

przerzucać na siłę wyższą.

Zwrócono również uwagę na to, że często religijność przekształca się w fanatyzm i ludzie 

bardzo religijni nie akceptują innowierców lub chcą narzucić im swój punkt widzenia: 

• Religia może być zła gdyż wielu religijnych ludzi staje się fanatykami – uzurpuje  

sobie monopol na prawdę i jeden właściwy styl życia, nie tolerując ludzi, którzy  

myślą inaczej.  Przez wieki  również działy się  okropne rzeczy na całym świecie,  

właśnie w imię religii – np. krucjaty i krwawa kolonizacja.

• PYTANIE 2: FUNKCJE RELIGII

Na pytanie o funkcje religii w życiu człowieka wskazano na bardzo wiele różnych 

aspektów.  Wymienienie  aż  tylu  różnych  funkcji  religii  świadczy  o  tym  jak  bardzo 

odmienne  jest  postrzeganie  samej  religii  przez  różnych  ludzi.  Po  pogrupowaniu 

przypisywanych przez respondentów zadań religii, wyodrębniłam 10 głównych funkcji.

Pierwszą z nich, jest dawanie człowiekowi wsparcia i nadziei w trudnych chwilach. 

Chodzi  tu  również o nadzieję,  na to,  że modlitwą można sobie wyprosić lepsze życie. 

Jedna z osób dodaje, że funkcja pomocnicza religii polega również na tym, że przez jej  

pryzmat łatwiej zaakceptować trudne dla nas sytuacje i nadać im sens: 

• Może stanowić jakieś takie oparcie w trudnych sytuacjach. W sensie, że są różne  

trudne  sytuacje,  które  nie  wiemy  czemu  nas  spotykają.  Natomiast  wiara  może  

pomóc w zaakceptowaniu tego i znalezieniu jakiegoś sensu.

Kilka osób twierdzi, że religia jest swojego rodzaju drogowskazem dla człowieka, 
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wskazuje  czym  powinien  kierować  się  w  życiu,  chroni  go  przed  zagubieniem, 

ukierunkowuje, a także wyznacza mu wyższe cele do których powinien dążyć i pokazuje 

co jest w życiu najistotniejsze.  Pomaga również uporządkować światopogląd człowieka 

oraz jego wierzenia: 

• Pomaga przejść przez życie, jest drogowskazem, mapą i kompasem, które to dają  

możliwość odnalezienia się w życiu.

• (...) wyznacza duchowe cele dla większości ludzi, którzy sami by nie próbowali się  

rozwijać w tym kierunku.

Inne osoby zwróciły uwagę na to, że religia jest ważnym czynnikiem w odkrywaniu 

sensu istnienia – tłumaczy człowiekowi cel jego istnienia we wszechświecie i pozwala mu 

się określić wobec świata i innych ludzi: 

• Odpowiada na pytanie kim jest człowiek w ogóle i że życie ma sens. Że jest dobro.  

Że jest  Bóg i  ciągle do nas mówi.  Że każdy jest  tu po coś.  Pozwala zrozumieć  

siebie.

Pozostałe osoby podkreśliły, że religia wyznacza ramy moralności, mówi co wolno, 

a czego nie wolno, a przez to wyznacza człowiekowi pewne granice i normy. 

Wskazano  również  na  to,  że  religia  zaspokaja  ludzką  potrzebę  wiary  w  jakiś 

większy byt, do którego można się odwołać i któremu można zaufać: 

• Natomiast jeśli chodzi ze strony człowieka – człowiek boi się być samotny, zawsze  

mu jest łatwiej, kiedy ufa, że ktoś jest nad nim. Dzięki temu ludzie mogą wzmocnić  

swoje poczucie, że nie otacza ich tyko świat materialny i że nie żyją „jedynie dla  

wartości materialnych.

Stwierdzono  także,  że  najważniejszą  funkcją  religii  jest:  Kreowanie  wzorców 

zachowań  ułatwiających  współżycie  z  innymi  ludźmi.  Wzorce  te  nakłaniają  do  bycia  

lepszym  człowiekiem i  sprawiają,  że  ludzie  kierując  się  zasadami  religijnymi  potrafią 

wypracować zasady współżycia społecznego: 

• Sprawić,  by  ludzie  się  wzajemnie  szanowali  i  nie  robili  sobie  przykrości,  złych  

doświadczeń, żyli z dogmatami religijnymi.

Wskazano również na to, że religia daje łatwe odpowiedzi na ważne pytania, na 

które człowiek nie jest w stanie sam znaleźć odpowiedzi. Dzięki temu możemy zrozumieć 

otaczającą nas rzeczywistość. 

Inni  respondenci  jako  znaczącą  funkcję  religii  wymienili  przeciwdziałanie  
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strachowi  przed  śmiercią  i  przed  nieznanym i  jednoczesne  nadawanie  sensu  śmierci  i 

cierpieniom.

Podkreślano,  że  religia  ma  prowadzić  do  więzi  z  Bogiem,  której  celem  jest 

dostąpienie zbawienia, czyli osiągnięcie szczęścia: 

• Religię, za Ojcami Kościoła i św. Tomaszem z Akwinu, rozumiem - zgodnie z jej  

etymologią (łac. religio) - jako cnotę, której istotą jest więź z Bogiem (religere -  

łączyć). Celem więzi z Bogiem jest zbawienie, tzn. Szczęście.

Ostatnią funkcją religii, wymienioną przez respondentów, jest dawanie człowiekowi  

poczucia, że jest częścią jakiejś większej wspólnoty, z którą dzieli poglądy.

Chociaż wiele z tych odpowiedzi różni się od siebie i prawie każda dodaje jakiś 

inny aspekt religii  ważny dla człowieka,  to można z nich wyodrębnić pewne elementy 

dominujące  takie  jak  funkcja  wsparcia  i  pomocy,  ukierunkowania,  wyznaczania  granic 

pomiędzy tym, co dobre i złe, nadawania sensu ludzkiemu życiu, działaniom, cierpieniom i 

śmierci, generowania zasad i norm moralności. 

• PYTANIE 3: POLAK-KATOLIK?

Kolejne  pytanie  dotyczyło  tego,  czy  respondenci  uważają  za  prawdziwe  i 

przekładające się na otaczającą ich rzeczywistość wyniki badań według których 90%-95% 

Polaków jest katolikami. Osoby, które udzieliły odpowiedzi przeczącej podały za argument 

m.in. obecność przedstawicieli wielu innych wyznań w naszym kraju:

• Taki  wynik  można by  uzyskać  w sondzie  ulicznej  prowadzonej  w niedziele  pod  

kościołem.  W  kraju  są  prawosławni,  protestanci,  luteranie,  zielonoświątkowcy,  

żydzi,  muzułmanie,  buddyści,  rodzimowiercy,  pastafarianie,  agnostycy,  ateiści,  

sataniści  i  dużo  innych.  Na  pewno  stanowią  łącznie  przynajmniej  20% 

społeczeństwa;

niski poziom wiedzy dotyczącej religii, czy częstotliwości uczęszczania na msze:

• Zdecydowanie nie jest to prawdziwe stwierdzenie, przede wszystkim jeśli za bycie  

katolikiem przyjmiemy min.  wiedzę  nt.  dogmatów wiary,  przykazań,  znajomość  

Biblii, uczęszczanie na msze i celebrowanie świąt, to procent wyniósłby nie więcej  

niż 50.

Kilka osób zwróciło również uwagę na to,  że taki wynik badań możliwy byłby gdyby 
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opierać  się  na  wpisach  do  ksiąg  parafialnych,  odnotowujących  przystąpienie  do 

sakramentu chrztu św. (Absolutnie nie odzwierciedla. Chyba, że patrzymy przez pryzmat  

ksiąg  parafialnych.).  Co ciekawe nawet  osoby bardzo religijne uważają,  że  te  dane  są 

nieprawdziwe:

• Akurat  obracam się  w środowisku katolickim więc większość tych osób, myślę  

sobie, to prawdziwi katolicy z krwi i kości, nie tylko z nazwy. Ale patrząc na ogół  

społeczeństwa to jest zdecydowanie zbyt ogólne określenie.

Jedna z osób zwróciła również uwagę na to, że pod postacią identyfikacji religijnej ludzie 

asymilują się z większością, wtapiają się w nią, przyjmując jej normy, ze strachu przed 

innością: 

• Myślę,  że  są  to  dane  zakłamane  i  to  wynika  z  jakiegoś  takiego  kulturowego  

zobowiązania  i  strachu  przed  byciem  innym.  Żeby  się  tak  zasymilować  i  nie  

wyróżniać,  to  się  przyjmuje  takie  etykiety  na  siebie:  „Jestem  katolikiem”.  Ale  

przekładając to  potem na codzienność,  na działania,  jak  ludzie  się  odnoszą do  

siebie, jak działają, no to pokazuje, że ta wiara mimo deklarowanej praktyki, jest  

dosyć pusta. Jaki to jest procent? Trudno mi jest ocenić.

Po  przeanalizowaniu  wszystkich  wypowiedzi,  bardzo  wyraźnie  widać  problem 

dotyczący definicji katolika. Ludzie nie wiedzą kim formalnie jest katolik i jakie kryteria 

trzeba  spełniać  żeby  nim  być  lub  nie  być.  Prawie  w  każdej  wypowiedzi  został 

zasygnalizowany ten problemem i zwrócono uwagę na to, że zbyt wiele różnych, luźno 

powiązanych  ze  sobą  czynników  może  być  branych  pod  uwagę,  a  przez  to  łatwo  o 

manipulację celową, czy przypadkową lub o niejasność wyników badań, które podawane 

są  do  opinii  publicznej.  Respondenci  bowiem nie  są  świadomi  na  podstawie,  których 

kryteriów oparte są badania o których słyszy się w mediach, czy są one oparte na danych z  

ksiąg parafialnych, czy na podstawie ilości osób uczęszczających na msze, czy może na 

podstawie autodeklaracji.  A nawet  jeśli  są oparte na ostatnim z tych kryteriów,  to moi 

rozmówcy  wykazuję  obawę  przed  tym,  że  uczestnicy  takich  badań  prawdopodobnie 

również  nie  wiedzą  na  jakiej  podstawie  mają  określić  swoją  przynależność  religijną, 

ponieważ  pytania  im  zadane  są  być  może  niesprecyzowane.  W takiej  sytuacji  ludzie 

uczestniczący w badaniach definiują  się  na  wyrost  jako katolicy,  być  może wyłącznie 

dlatego, że tylu Polaków czuje się katolikami, choćby dla tradycji, a inna rzecz to kwestia  

na ile osoby te żyją/starają się żyć po katolicku.  Można też odpowiedzieć, że statystyki  
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odzwierciedlają pewną kondycję rozumienia przynależności religijnej jako przynależności  

grupowej, tradycyjnej itp. Trafnie ten złożony problem ilustruje wypowiedź jednej z moich 

rozmówczyń: 

• Uważam,  że  (...)  bycie  katolikiem ma kilka  znaczeń.  Kościół  np.  uważa,  że  nie  

można być katolikiem, nie będąc osobą praktykującą. Wiara to jedno, ale dwa to,  

że trzeba uczestniczyć aktywnie w życiu Kościoła itd. Natomiast wielu ludzi dzisiaj  

uważa,  że  jest  to  coś  odrębnego.  Tzn.  wierzą,  ale  do  Kościoła  mają  krytyczny  

stosunek,  nie  chodzą  regularnie  do  kościoła,  tylko  wtedy  kiedy  rzeczywiście  

odczuwają jakąś większą potrzebę albo po jakimś czasie nie chodzenia im tego  

brakuje  albo  wręcz  uprawiają  „churching”  czyli  szukają  swojego  kościoła,  

znajdują i potem tam uczęszczają. Ale też chodzi o to, że większość z nas wyrosła  

na  gruncie  katolicyzmu,  tzn.  trudno  nie  być  katolikiem  jeżeli  się  chodziło  od  

dzieciństwa na religię,  jeśli  się chodziło  do kościoła z  rodzicami,  to w pewnym  

sensie,  tak  umysłowo,  jest  się  katolikiem.  Więc  jeżeli,  ktoś  pyta  czy  jesteś  

katolikiem, no to nie odpowiesz...Możesz powiedzieć „wierzę w Boga i tyle”, ale  

pytają cię i od razu już chcą żebyś się przydzieliła do określonego Kościoła. Nie  

powiesz, że jesteś protestantem lub kimś innym, skoro najbliżej ci do katolicyzmu,  

mimo, że do kościoła nie chodzisz zbyt często. Więc to jest takie, na dwoje babka  

wróżyła  można  powiedzieć.  Zwłaszcza,  jeszcze  chciałam  zaznaczyć,  że  bardzo  

często czujemy się katolikami w opozycji do innych, np Arabów, imigrantów, do  

ludzi ze Wschodu, którzy są prawosławni, itd. To też wyznacza pewną tożsamość, a  

więc  mówimy  o  tym,  że  ktoś  jest  katolikiem  w  kontekście  religijności,  ale  też  

tożsamości, więc nie da się tego tak jednoznacznie odrzucić, że ludzie kłamią i że  

90% z nas czuje się katolikami, ale nie chodzi do kościoła.

Warto  zaznaczyć,  że  badania  statystyczne  nie  pokazują  tej  niepewności  i  wahania 

ankietowanych, którzy muszą się zmierzyć ze złożonością zagadnienia. A poruszenie tego 

problemu w badaniach jakościowych i  po prostu danie  możliwości  wypowiedzenia  się 

ludziom  w  tej  kwestii,  pokazuje  jak  aktualny  i  ważny  jest  problem  jednoznacznego 

ustalenia tożsamości katolika i określenia granic tego pojęcia. 

• PYTANIE 4: STOSUNEK DO INNOWIERCÓW
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Zadanie następnego pytania z tej części miało na celu przyjrzenie się sposobowi 

postrzegania przez moich rozmówców ludzi innej wiary. Chodziło mi tu przede wszystkim 

o to, by móc chociaż przez chwilę spojrzeć oczami moich respondentów i dowiedzieć się 

w jaki sposób odbierają oni swojego rodzaju Innych – co o nich wiedzą, co myślą i czy w 

ogóle wykazują się na tyle jakąkolwiek wrażliwością społeczną, by zastanawiać się nad 

tym dlaczego ich rodacy wierzą w coś innego i czy jest w nich zrozumienie i zgoda na tę 

inną wiarę (przez inną wiarę rozumiem również wiarę w to, że Boga nie ma). Zapytałam 

również  o  to,  czy  moi  rozmówcy  mają  jakieś  przeczucia  na  temat  tego  skąd  ludzie 

wierzący inaczej niż oni, między innymi również i Ci odżegnujący się od wiary w Boga, 

czerpać mogą inspiracje i elementy składające się na ich światopogląd. Zadając pytanie w 

ten sposób, miałam nadzieję, na uzyskanie wglądu w to jak ludzie motywują (nie własne) 

odejście od wiary katolickiej lub przeciwnie – właśnie trwanie przy niej. Jakie przy tym 

widzą  zalety  i  braki  światopoglądów stojących  do siebie  w opozycji.  I  czy rozumieją 

dlaczego  inni  ludzie  mogą  porzucać  ich  wspólną  wiarę,  dlaczego  jest  ona  dla  nich 

niewystarczająca i czego szukają w innej?

Ani jedna osoba, z którą rozmawiałam, nie odnosi się wrogo do ludzi wierzących w 

coś innego, pod warunkiem jednak, że i ci ludzie również pozostają tolerancyjni:

• Tak  długo,  jak  jest  to  dla  ludzi  ich  osobista  sprawa  i  nie  odmawiają  mi  

człowieczeństwa/moralności/elementarnego poszanowania ze względu na mój brak  

wiary, jest mi doskonale obojętne kto w co wierzy.

• Bardzo mnie dziwi postawa w której ktoś twierdzi, że jego religia jest tą dokładną i  

jedyną prawdziwą, a pozostałe 3157 się myli. Jeżeli ktoś ma bardziej tolerancyjne  

podejście, to mi również łatwiej szanować jego/jej przekonania. Natomiast jeżeli  

ktoś twierdzi, że autentycznie wierzy w istnienie Boga, oraz widzę, że faktycznie  

stara się żyć w zgodzie z zasadami których ten Bóg oczekuje, to ja to szanuję. 

Co ciekawe obydwie wypowiedzi, w których zaznaczono wymóg wzajemnego szacunku 

pochodzą  od  ludzi  niewierzących.  Wypowiedzi  te  sygnalizują,  że  ewentualny  brak 

poszanowania  i  zrozumienia  bardziej  dotyczy  zatem  osób  niewierzących  ze  strony 

wierzących.  Sadzę  tak  na  podstawie  tego,  że  warunek  wzajemnego  szacunku  oraz 

zaznaczenie obecności postawy wyrażającej przekonanie o wyznawaniu jedynej słusznej 

wiary,  padły  z  ust  osób  niewierzących  i  nie  powtórzyło  się  to  w  przypadku  relacji 

uzyskanych od osób wierzących. Co więcej, tym bardziej wydaje się, że osoby głęboko 
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wierzące bywają raczej bardziej opresyjne, niż niewierzące, a potwierdza to wypowiedź 

trzeciej z niewierzących w katolickiego Boga osób, która zwraca uwagę na bezwzględność 

niektórych katolików: 

• Ja  jestem osobą niewierzącą.  (...)  Trochę  mnie  zastanawia  to,  że  wiele  osób z  

mojego pokolenia,  może niebezpośrednich znajomych, chociaż bezpośrednich też  

deklaruje się jako ludzie,  którzy przeżyli oświecenie, taką epifanię.  I oni zwykle  

stają się dużo bardziej radykalni i bardzo często są to ludzie, którzy doszli już do  

takiego poziomu upodlenia wcześniej. Więc np narkomani, heroiniści...jak Darek  

Malejonek,  tak?  Maleo  Reggae  Rockers.  Oni  później  stają  się  radykalnymi  

katolikami i powiedziałbym bezwzględnymi. Bezwzględnymi. Taka właśnie epifania  

mi się właśnie wydaje podejrzana. (...)

Jeśli  zaś  chodzi  o  przyczyny trwania w wierze  lub niewierze najczęściej  osoby 

wymieniały takie czynniki jak wychowanie oraz tradycja i realizowanie przekazywanych 

wartości:

• Koncepcja istnienia Boga i wiary w Niego jest bardzo silnie wpajana we wczesnym  

okresie  życia  większości  ludzi  kiedy  ludzie  przyjmują  takie  informacje  bez  

kwestionowania ich.

• Ci co nie wierzą, podejrzewam, że to jest jakaś tam składowa tego w jakiej rodzinie  

jesteś wychowany, w jakich wartościach, co przyjmujesz od dzieciństwa. Że jeżeli  

na przykład rodzice byli niewierzący, to pewnie ty też będziesz niewierzący, a jeżeli  

byliby wierzący to odwrotnie. To jest raz. Środowisko, w którym jesteś, to, które cię  

kształtuje.

• Myślę, że po pierwsze wychowanie w domu, który nie pielęgnował takich wartości

• (...) jestem osobą niewierzącą. Nie wiem tak naprawdę mogę podejrzewać, że to  

wynika  z  tradycji,  z  pewnego  przyjęcia  norm,  w  których  wyrastali.  Może  do  

identyfikacji z jakimiś wartościami.

• Zaczęli  wierzyć,  bo wynikało to  z  tradycji  ich rodziny,  wierzyła babcia,  wierzył  

dziadek, wierzyła mama, wierzył tata, nie poznali...może nigdy nie zastanawiali się  

nad pytaniem faktycznie może kto  tam jest i dlaczego w ogóle chodzimy do miejsca  

zwanego kościołem i co my tam robimy, kontynuując po prostu tradycję rodzinną.

Gdy mowa była jedynie o odejściu od wiary, za główne przyczyny uznano brak 

namysłu:  
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• Myślę,  że większość osób niewierzących jest niewierząca ze względu na fakt, że  

zwyczajnie nie zastanawiają się nad istnieniem Boga czy wiarą skupiając się na  

codziennych sprawach.

Warto zaznaczyć, że brak namysłu został również uznany przez kilku innych rozmówców 

za ważną przyczynę, lecz nie odejścia od wiary, ale wręcz przeciwnie życia w niej:

• Myślę, że niezachwiana wiara też może być efektem tego, że ktoś po prostu się nie  

namyślał nad tym za bardzo.

Za  kolejną  przyczynę  odejścia  od  wiary  katolickiej  został  uznany  konflikt  między 

racjonalizmem, a wiarą: 

• Zauważam,  że  sporo  ludzi  przechodzi  ten  kryzys  wiary  w  czasie  studiów,  

humanistycznych  szczególnie,  kiedy  poznaje  się  np.  na  polonistyce,  za  pomocą  

literatury  inne  sposoby  myślenia  i  są  ludzie,  pisarze,  którzy  potrafią  dokładnie  

wyjaśnić  mechanizmy  działania  religii,  itd.  I  przez  to  można utracić  wiarę,  bo  

zdajesz sobie wiarę,  że to nie jest  coś pewnego, tylko coś przyuczonego raczej.  

Właśnie takim dziełem była dla mnie Trylogia księżycowa Żuławskiego(...).

• Myślę, że osoby niewierzące są to osoby, które się kierują bardzo logiką w swoim  

życiu.  Często  są  to  osoby  bardzo  inteligentne.  Spotkałam  się  z  panującym  

powszechnie poglądem, że jeżeli czegoś nie można udowodnić naukowo, to znaczy,  

że  nie  jest  to  prawdziwe  albo  zawsze  bezpieczniej  jest  założyć,  że  to  nie  jest  

prawda. Zresztą wiara sama z siebie, z definicji, zakłada taką ślepą wiarę, czyli to,  

że  nie  mamy  żadnych  dowodów,  argumentów,  tylko  uważamy,  że  coś  jest  

prawdziwe. I w sumie wydaje się to nielogiczne. Tak więc, wydaje mi się, że są to  

osoby bardzo racjonalne, wydaje się, że może bardzo mocno stąpające po ziemi,  

które po prostu bazują, wyłącznie na swoim doświadczeniu, na tym co widzą, czego  

mogą doświadczyć.

Wymieniono również jako jedną z przyczyn odejścia od wiary poglądy szerzone przed 

Richarda  Dawkinsa,  przyczyny  socjologiczne,  psychologiczne,  ignorancja,  doznana  

krzywda,  zgorszenie,  słabość  moralna  itp,, wygodę,  własne  doświadczenia  życiowe, 

krzywdę wyrządzoną przez osoby wierzące lub księży, nadmierne utożsamianie Kościoła z 

Bogiem i uzależnianie swojej wiary od poglądów jakie się ma na temat Kościoła, potrzebę 

wiary, którą jednak można zastąpić innymi substytutami: 

Człowiek jest jakiś taki, że wiary po prostu potrzebuje, jak wody. Są więc ludzie, którzy  
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ubóstwiają naukę, sztukę, pieniądze albo ideologię, są tacy, którzy boga widzą w sobie, i  

tacy którzy szukają go na innych planetach. 

Zwrócono również  uwagę na to,  że tak jak niektórzy mają silnie  rozwinięte  potrzeby 

duchowe, tak inni  mogą ich w ogóle nie mieć lub nigdy mogli  nie przeżyć  fascynacji 

religią. Jedna osoba zwróciła również uwagę na to, że brak życia duchowego może być 

konsekwencją poczucia dojmującej pustki. 

• PYTANIE 5: RELIGIJNOŚĆ ZNAJOMYCH

Pytanie o religijność większości znajomych moich rozmówców miało na celu po 

pierwsze  zbadanie  na  ile  te  osoby  w  ogóle  mają  wgląd  w  świat  duchowy  swoich 

znajomych i czy poruszają w rozmowach ten temat. Drugim zadaniem tego pytania była 

próba  chociażby w minimalnym stopniu  zweryfikowania  przełożenia  na  rzeczywistość 

badań CBOS informujących,  że 90%-95% Polaków deklaruje  się  jako katolicy.  Byłam 

ciekawa,  czy  jest  to  zauważalne  przez  moich  respondentów w odniesieniu  nie  do  dla 

anonimowych dla  nich  osób,  ale  właśnie  znajomych,  o  których mają  większą  wiedzę. 

Chciałam zobaczyć jaki obraz polskiej religijności można uzyskać pytając o to nie tylko 

samych wierzących, ale ich najlepszych obserwatorów, czyli znajomych. Miałam nadzieję 

również na to, że uda mi się dzięki uzyskanym odpowiedziom uzupełnić obraz Polaka-

katolika,  którego definicja i  ramy pojęciowe,  jak wykazano w pytaniu 3, przysparzają 

wielu problemów. 

Przedstawię  odpowiedzi  w  kolejności  odzwierciedlającej  najczęściej  padające 

odpowiedzi.  Najwięcej  osób  wyodrębnia  grupę,  której  można  byłoby  nadać  nazwę 

„mieszanka  religijna”  -  są  w  niej  zarówno  katolicy,  ateiści,  poszukujący,  jak  i  osoby 

wyznające  inne  religie.  Następną  grupą,  którą  udało  się  wyodrębnić  na  podstawie 

wypowiedzi  respondentów  są  katolicy  i  osoby  wierzące.  Prawie  na  równej  pozycji 

uplasowała się grupa wierzących niepraktykujących lub okazjonalnie praktykujących, czy 

też  deklarujących  się  jako  katolicy, ale  zdecydowanie  w  życiu  miażdżącej  większości  

wiara/religia nie odgrywa żadnej istotnej roli ani się nad tym nie zastanawiają.  Osoby, 

które nazwały swoich znajomych ateistami oraz obojętnymi, tak ich dookreśliły:  już o to  

nie dbają. Nie dbają zupełnie o kwestie religijne, są  niezainteresowani tym obszarem lub 

nigdy się dogłębnie nie zastanowili, czy chcą wierzyć, czy nie. Osoba, która stwierdziła, że 
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większość  jej  znajomych  to  katolicy,  dodała,  że  są  oni w  większości  wypadków  

umiarkowanie zaangażowani w kwestie wiary. Duża część jest też wierząca, ale nie jest  

chrześcijanami i jedna osoba powiedziała, że bardzo mało zna ludzi,  którzy by w nic nie  

wierzyli. Jedna część znajomych to bardzo zaangażowani katolicy, a drugich nazwałabym  

poszukującymi zapożyczającymi wiele elementów z New Age.

Tabela . Religijność własnych znajomych w ocenie respondentów.

Zebrane  dane  pozwalają  stwierdzić,  że  moi  rozmówcy najczęściej  widzą  wśród 

znanych im osób zróżnicowanie religijne, które można nazwać albo dużym w przypadku 

podziału  na  katolików,  ateistów,  poszukujących,  agnostyków  oraz  wyznawców  innych 

religii lub małym, gdzie widać podział tylko na dwie grupy, mianowicie na katolików i 

niewierzących.  Jak  wykazano  na  drugim  miejscu  najczęściej  wymieniono  ex  aequo 

katolików  oraz  osoby  wierzące,  ale  niepraktykujące  lub  praktykujące  okazjonalnie. 

Znaczące jest również zauważenie osób obojętnych, nie zastanawiających się nad „tym” 

tematem.  Jeśli  chciałoby  się  chociażby roboczo  przyłożyć  te  obserwacje  do  wyników 

CBOS, o których była już mowa, widać, że wyniki te dają o wiele bardziej spójny obraz 

polskiego  społeczeństwa  pod  względem  religii,  podczas  gdy  z  obserwacji  moich 

rozmówców wynika, że świat religijny oceniany na podstawie postaw reprezentowanych 

przez znane im osoby jest o wiele bardziej rozczłonkowany i różnorodny. Przypominam, 
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że osoby przeze mnie przepytane reprezentują określoną grupę wiekową, która podlega 

wg.  badań CBOS o wiele  większym fluktuacjom w zakresie  religijności  niż  osoby ze 

starszych pokoleń. Myślę, że obserwacje moich respondentów dokładnie to pokazują. Co 

więcej,  zmiany te są tak duże,  że jak się okazało,  to nie  katolicy stanowią najczęściej 

wymienianą  grupę  zaobserwowaną  wśród  własnych  znajomych,  ale  zajmują  w  tym 

rankingu dopiero drugą pozycję i to prawie na równi z ludźmi, którzy pewnie jeszcze parę 

lat  temu  zaliczyć  można  byłoby  do  katolików,  ale  dziś  znajdującymi  się  w  fazie 

przejściowej. Chodzi mi tu o katolików, którzy coraz rzadziej praktykują lub których życie 

mimo deklaracji ewidentnie odbiega od zasad wiary katolickiej. Podsumowując, z relacji 

uczestników moich badań wynika, że w przeważającej mierze religijność otaczających ich 

osób nie jest spójna i nie można jej zaklasyfikować jednoznacznie ani jako wiara katolicka, 

ani  ateizm.  Widać  coraz  większe  zróżnicowanie  i  coraz  więcej  kierunków, 

odzwierciedlających indywidualne wybory. Coraz więcej jest osób które wierzą, lecz nie 

praktykują, poszukujących, ale i tych, którzy od wiary albo odchodzą albo którzy kwestią 

wiary przestają się w ogóle interesować.

• PYTANIE 6:  STOSUNEK DO SYMBOLI RELIGIJNYCH W MIEJSACH 

PUBLICZNYCH

Dzięki  temu  pytaniu  chciałam  bliżej  poznać  argumenty  zwolenników,  jak  i 

przeciwników  umieszczania  symboli  religijnych  w  miejscach  publicznych,  ponieważ 

zwykle badania ilościowe ograniczają się do podania stosunku procentowego liczby osób 

opowiadających się po każdej ze stron, ale rzadko kiedy można wysłuchać argumentów, 

które padałyby w neutralnej, wolnej od jakiegoś aktualnego konfliktu, atmosferze. W tej 

kwestii zdanie moich respondentów było podzielone, część osób stwierdziła, że symbole 

religijne nie powinny występować w sferze publicznej, ponieważ są raczej używane jako  

powód do prowadzenia sporów politycznych. Zauważono również, że:

• jeżeli  mówimy  i  dopuszczamy,  że  społeczeństwo  może  być  wielowyznaniowe,  a  

jedno wyznanie jest na przykład wiodące, no to dlaczego dyskryminować inne? Jak  

jest  państwo demokratyczne to  powinno uznawać różne prawa,  więc skoro wisi  

krzyż,  to  równie dobrze mógłby wisieć krzyż prawosławny,  również mógłby być  

jakiś  symbol  judaistyczny...  No to  jest  dla  mnie  demokracja,  że  uznajemy rację  
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różnych  nurtów.  Bo  właśnie  w  państwie  niedemokratycznym,  takim  

autokratycznym, są tylko rządy jednej wiary.

Jedna z osób podzielających ten sprzeciw, wysunęła wartą przytoczenia uwagę na temat 

tego, że nie ma społeczeństwa, w którym ludzie myślą w jednakowy sposób i w jednakowy  

sposób się do tego odnoszą. Więc brakuje moim zdaniem jakichś symboli uniwersalnych. 

Część osób wyraziła sprzeciw tylko w stosunku do symboli religijnych umieszczanych w 

miejscach publicznych przez instytucje państwowe, ale pełną akceptację do takich symboli 

jeśli chodzi o noszenie ich, czy wręcz obnoszenie się nimi w miejscach publicznych przez 

jednostki: 

• Krzyżyk czy młotek Thora dyndający na czyjejś szyi mi nie przeszkadzają. Krzyże  

zawieszane w urzędach, szkołach itd. zdecydowanie mnie denerwują.

• No tak, w porządku, niech sobie wieszają ten krzyż, mogą być obwieszeni krzyżami  

na ulicy,  mogą chodzić  do kościoła,  mogą wiesz...nie  wiem...chodzić  na parady  

kościelne, wiesz, dawać datki.

Jeśli zaś chodzi o pozytywny stosunek do owych symboli w przestrzeni publicznej, 

to  kilka   osób,  które  wyraziły  dla  nich  pełną  akceptację,  zaznaczyło,  że  ta  akceptacja 

odnosi się jedynie do symboli chrześcijańskich lub do symboli religii „pozytywnych”, ale 

już nie dla np. satanistycznych: 

• Pewnie nie podobałyby mi się symbole satanistyczne. Więc nie jestem taka zupełnie  

tolerancyjna na pewno. Uznałabym, że to nie jest fajne. Ale symbole jakiejś innej  

religii,  na  przykład  buddyjskiej  czy  islamskiej,  mają  prawo  być  tak  samo  jak  

symbole chrześcijańskie i innych religii. Nie widzę w tym nic złego. Wydaje mi się  

że takie opowiadanie, że wiszący gdzieś krzyż kogoś bulwersuje lub stojący budda...  

Może to jest takie strasznie jak ktoś chce się czepiać, to i tak się czepnie. Pewnie  

nie miałabym tolerancji do symboli związanych z takimi rzeczami jak sekty.

Jeden z rozmówców bardzo trafnie zauważył, że czymś naturalnym dla religii, która ma 

charakter społeczny jest jej emanacja pod postacią symboli, które nie są wolne od ładunku, 

m.in. ideologicznego: 

• Człowiek jest istotą społeczną, więc wszystko co odnosi się do jakiejś doskonałości  

ludzkiej ma wyraz społeczny; skoro religia dotyczy szczęścia (a więc ostatecznego  

celu  życia),  jest  zjawiskiem  par  excellence  społecznym  -  dlatego  w  naturalny  

sposób wyraża się również w symbolach. (Z semiotycznego lub antropologicznego  
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punktu widzenia trudno jest  wyobrazić sobie istnienie  społeczności pozbawionej  

symboliki,  która  nie  miałaby  jakiegoś  ładunku  

ideologicznego/mitologicznego/ogólnoświatopoglądowego.

Inna  z  osób  akceptuje  te  symbole,  ale  zdaje  sobie  sprawę  właśnie  z  tego  ładunku 

ideologicznego, którego trudno się wyzbyć: 

• Mój stosunek jest dobry. Nieco ideologiczny, ale tu chciałbym podkreślić, że nie da  

się  przed  tym uciec.  Bądźmy szczerzy,  brak  krzyża  w szkole  to  też  jest  oznaka  

ideologii.

Osoby,  które mają stosunek obojętny do omawianych symboli,  deklarują  równocześnie 

świadomość tego, że symbole te mogą przeszkadzać innym oraz tego, że raczej powinno 

się ich unikać. Dwie osoby są za tym, że takie znaki mogą być w miejscach publicznych 

pod warunkiem, że inni jak będą chcieli, to również zawieszą swój symbol religijny, co inny 

badany podsumowuje dosadnie słowami:  Albo wcale albo równe prawa dla wszystkich  

symboli różnych religii. Jedna z osób rozumie, że zgodnie z założeniem ideologicznym 

państwa, mogą się one znajdować w takich miejscach jak szkoły, czy Sejm, ale wolałaby 

żeby państwo było świeckie. Jeden z rozmówców wysnuwa propozycję dopasowaną do 

zmian społecznych zachodzących w czasie, tzn. uważa, że: 

• Historycznie uzasadnione i będące już w przestrzeni publicznej powinny pozostać  

na swoich miejscach, natomiast przez fakt, iż państwo jest zgodnie z konstytucją  

świeckie, każdy kolejny symbol pojawiający się w miejscach publicznych, powinien  

być uzgodniony przez większość zainteresowanych.

Spostrzeżenia  moich  rozmówców  pokazują,  że  większość  osób  nie  ma  nic 

przeciwko samym symbolom religijnym, ale sprzeciwia się ładunkowi ideologicznemu, 

który  jest  w  nie  wpisany  i  który  poprzez  obecność  w  miejscach  publicznych  miesza 

porządek świecki i religijny,  a przez to doprowadza do nadmiernej obecności ideologii 

religijnej,  nie  tylko  w  symbolach,  ale  i  w  innych  niż  symboliczne  wymiarach 

państwowości. Ekspansja religijna jest na tyle daleko idąca, że zaczynając od symboliki, 

wdziera  się  w  performatywny  wymiar  i  objawia  się  np.  w   decyzjach  rządzących, 

ustawach,  itp.,  a  co  za  tym  idzie  prowadzi  do  konfliktów  w  państwie.  Oprócz 

niepotrzebnego  zamętu  w  relacjach  państwo-obywatel  w  przestrzeniach  publicznych 

pełniących określone, ważne dla państwa polskiego funkcje jak szkoły, urzędy czy Sejm, 

zwrócono  również  uwagę  na  to,  że  symbole  religijne  powieszone  także  w  innych 
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miejscach mogą powodować dyskomfort, niekoniecznie niewierzącego obywatela: 

• Mam bardzo mieszane uczucia, z jednej strony zależy od miejsca publicznego, bo  

jakby z jednej strony, krzyż to chrześcijaństwo, a chrześcijaństwo to coś na gruncie  

czego wyrosła nasza kultura, w tym polska. W tym momencie kiedy zarzuciliśmy  

pogaństwo  i  przerzuciliśmy  się  na  chrześcijaństwo,  ale  z  drugiej  strony  takie  

symbole religijne zawsze też dzieliły. (...) czuję się dziwnie, kiedy wchodzę np. do  

apteki i widzę krzyż. Też zastanawiam się co w takim razie robią tam prezerwatywy.  

Kto je kupi? Czy ja mam prawo je kupić? Czy nie zostanę obrażona? Czy ktoś mnie  

zapyta a po co mi to? To jest już dla mnie...Ja wiem, że farmaceuci też mówią: „My  

mamy sumienie”, ale podchodzę do tego z obawą, bo to jest pokazywanie swoich  

poglądów religijnych przez właściciela takiego miejsca, takiej apteki, a z drugiej  

strony jakby zaznaczanie, że nie każdy tam może zrobić zakupy. Akurat krzyż wisi w  

aptece przy „patelni” między wejściami do metra Kabaty i Młociny. Dokładnie po  

środku jest apteka. (...) Człowiek się zastanawia po co on tu wisi i co on ma ci  

przekazać,  że  co,  że  sprzedam  ci  prezerwatywy,  ale  np.  już  pigułek  

antykoncepcyjnych  nie?  Można  by  pójść  i  zapytać  tego  właściciela,  tylko  

podejrzewam, że mógłby być agresywny.

• PYTANIE 7: KIERUNEK ZMIAN POLSKIEJ RELIGIJNOŚCI

Pytanie to zostało, podobnie jak kilka poprzednich z tej grupy, zadane po to żeby 

zorientować się jak moi rozmówcy widzą otaczający ich świat, a konkretnie jeden z jego 

aspektów.  Czy obserwują  tylko  siebie  i  znanych  im ludzi,  czy  patrzą  szerzej  na  całe 

społeczeństwo i wyciągają jakieś wnioski ze swoich obserwacji.  A jeśli tak czynią, czy 

zauważają jakieś znaczące przemiany w religijności Polaków, jednoznaczne kierunki tych 

zmian,  czy  chociażby  tendencje.  Byłam  ciekawa  czy  procesy  sekularyzacyjne  lub 

desekularyzacyjne są widoczne tylko dla socjologów, czy również dla innych ludzi, którzy 

ani nie studiowali socjologii, ani nie czytają książek z tej dziedziny. Zastanawiałam się na 

ile  teorie  sekularyzacyjne  są  teoriami  istniejącymi  w  dyskursie  naukowym,  a  na  ile 

rzeczywistym faktem, zauważalnym dla innych ludzi. 

Zmiany  w  religijności  Polaków  są  widziane  oczami  moich  respondentów  w 

następujący  sposób  –  część  osób  uważa,  że  zdecydowanie  podążamy  w  kierunku 
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sekularyzacji, chociażby przez dalszy spadek liczby osób identyfikujących się z religią, ale 

zwrócono również uwagę na mniejsze tempo tego procesu, niż to ma miejsce w przypadku 

krajów zachodnich - Wolniej niż w krajach zachodnich, ale jednak w stronę sekularyzacji. 

Są  też  osoby  upatrujące  dojście  do  władzy  partii  PiS  jako  czynnik  wyhamowujący 

postępujące procesy sekularyzacyjne:

• W stronę sekularyzacji zgodnie z zachodnim trendem, jednak obecna władza silnie  

utożsamia się  z  religią katolicką co może spowodować krótkotrwałe odrodzenie  

religijne.

Najstarszy  z  moich  rozmówców,  a  więc  posiadający  najszerszą  perspektywę  czasową, 

zwrócił  uwagę  na  to,  że  nieuchronność  procesów  sekularyzacji  wynika  również  z 

historycznych zmian w interakcji między Kościołem, a państwem i wynikającej ze zmian 

politycznych  uprzedniej  zbyt  dużej  roli  Kościoła,  która  była  wcześniej  uzasadniona  i 

potrzebna Polakom, ale teraz już nie jest. Rozmówca ten zwraca także uwagę na rządy PiS 

jako czynnik wpływający na ponowne umocnienie pozycji Kościoła, jednak nie przypisuje 

im tak dużej mocy, by mogły w jakikolwiek sposób powstrzymać sekularyzację: 

• Wydaje  mi  się,  że  z  jednej  strony,  jakby  w  szerszej  perspektywie,  czyli  w  

perspektywie  powiedzmy  20  czy  30  lat,  czyli  w  perspektywie  dłuższej,  to  ta  

sekularyzacja jest nieuchronna, bo taka religijność w której wyrastaliśmy -  my,  

czyli ja mówię o swoim pokoleniu, nie o twoim...Taka religijność, którą tradycyjny  

kościół  propagował  miała  duże  znaczenie  dlatego,  że  kościół  był  ostoją  

antykomunizmu i w związku z tym przez całe lata, właściwie pewnie...wcześniej nie  

pamiętam, ale od lat 60-tych, 70-tych to na pewno... Od kardynała Wyszyńskiego,  

przez list biskupów, i w latach siedemdziesiątych przez wsparcie dla KOR-u i całą  

Solidarność, a potem stan wojenny... Księdza Popiełuszkę i to wszystko... Kościół  

był ostoją antykomunizmu, w związku z tym jego rola w polskim społeczeństwie  

była nieproporcjonalnie zawyżona. Zbyt duża. I myślę, że to się stopniowo...Zresztą  

to widzieliśmy przez ostatnich tam powiedzmy 20 lat. Ja się bardzo dobrze czułem  

w takim liberalny kraju za rządów Platformy, jeśli chodzi o ten poziom, to mi to  

bardzo odpowiadało.  Teraz,  w takiej  perspektywie kilkuletniej  być może Kościół  

troszkę się wzmacnia. No teraz, dzisiaj, dowiedziałem się, że będzie ocena z religii  

do  średniej  wliczana.  Od  następnego  roku.  Dzisiaj  ta  informacja  się  pojawiła.  

Także oni jakoś tam drążą, próbują swoje przyczółki umacniać. Natomiast... I być  
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może im się to uda w krótkiej perspektywie, ale w dłuższej perspektywie nie mają  

żadnych szans żeby odzyskać takie wpływy jakie mieli.

Warto dodać, że spośród osób przekonanych o tym, że religijność Polaków zmierza 

w  stronę  sekularyzacji  jedna  osoba  widzi  sekularyzację,  w  towarzystwie  prywatyzacji 

wiary, ale również i radykalizację postaw religijnych:

• Zjednej strony w stronę zupełnej sekularyzacji/wybierania sobie elementów religii,  

które nam pasują i olewaniu innych. Z drugiej, w niektórych środowiskach zmierza  

ku radykalizacji postaw (niekoniecznie jest to taka wiara na serio, ale chodzi mi o  

to, że np. narodowcy-prawicowcy mówią o sobie jako bardzo wierzących, Bóg jest  

na pierwszym miejscu w wielu ich hasłach itd). 

Dwie osoby zauważają  równoczesne umocnienie wiary u tych, którzy przy niej pozostali:

• Natomiast ci, którzy pozostają przy wierze lub dołączają do innych, umacniają się  

na swych pozycjach. 

Inny rozmówca podkreśla, że:

• Masy się sekularyzują. Faktycznie, spośród moich znajomych ruch jest bardziej w  

stronę odchodzenia od Kościoła niż w drugą stronę, choć to do Kościoła też się  

dzieje. Ale ciekawe jest też to, że wierzący stają się coraz bardziej świadomi tego w  

co  wierzą.  Rozwijają  to.  Że  coraz  mniej  jest  niedzielnych  katolików,  bo  albo  

wybierają  odejście  i  nie  wiem  do  kościoła  pójdą  przy  okazji  chrztu  własnego  

dziecka bo babcia ich zmusi, albo właśnie, to dotyczy jednak mniejszości, wchodzą  

w wiarę bardziej. 

Jedna z osób widzi potencjał  w religijności młodego pokolenia,  którego wykorzystanie 

stawia pod znakiem zapytania: 

• Myślę,  że  na  poziomie  kulturowym  i  obyczajowym  doświadczamy  postępującej  

sekularyzacji, jednocześnie obserwuje się ożywienie religijne wśród młodych (patrz  

np. ŚDM) - pytanie więc na ile młode pokolenie będzie umiało przezwyciężyć te  

trendy we własnym życiu i czy odkryje chrześcijański potencjał tkwiący głęboko w  

polskiej  kulturze  i  czy  zacznie  przekształcać  kulturę  wokół  siebie  na  sposób  

chrześcijański. 

W odpowiedziach innych respondentów, którzy nie mówią o sekularyzacji,  wielokrotnie 

powtarza się stwierdzenie, które już padło wcześniej, a które można podsumować takimi 

słowami społeczeństwo się obecnie dzieli i ludzie coraz bardziej świadomie podchodzą do  
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swojej wiary. Niektóre osoby twierdzą, że widzą polaryzację polskiego społeczeństwa i że 

wiara jest kwestią coraz bardziej świadomego wyboru. Świadome podejścia do tych spraw 

prowadzi natomiast do jednoznacznego opowiedzenia się za konkretnym światopoglądem. 

Co  ciekawe  kilka  osób  łączy  zachodzące  zjawiska  z  pojęciem  fanatyzmu.  Dobrze 

podsumowują  to  słowa  jednej  z  moich  rozmówczyń,  która  upatruje  w  obecnych 

przemianach swoiste odrodzenie religijne, ale polegające na podjęciu decyzji, określenia 

się,  po której  stronie się stoi.  Ten czas weryfikacji  poglądów powoduje również to,  że 

jesteśmy trochę zmuszani do zdefiniowania się i zajęcia jednego z przeciwnych stanowisk, 

co niweluje obojętność, czy letniość ludzi na tematy wiary i sprawia, że są coraz bardziej 

radykalni: 

• Mi się wydaje, że to jest takie dwa w jednym. Odrodzenie religijne, które polega na  

podzieleniu tak naprawdę. Mam wrażenie, że w tej chwili dzieje się coś takiego, że  

ludzie zaczną się określać, w sensie, że trochę przestaniemy być z takimi letnimi  

katolikami  z  papierka,  takimi  w  deklaracji...  że  tak  naprawdę  zaczynamy  się  

radykalizować. Bierze się to stąd że są teraz takie czasy, trudne i skomplikowane.  

W sensie,  że kiedyś jak się powiedziało,  że jest  się  wierzącym, to,  to nie  miało  

żadnych reperkusji społecznych, a w tej chwili się to jakoś piętnuje. Że jesteśmy  

bardzo podzieleni. I taka ekspansja przeciwnych religii i nurtów jest bardzo duża,  

taka agresywna i kiedyś to nie miało znaczenia, nikt się specjalnie nie zastanawiał,  

czy krzyż wisi czy nie. A teraz na ten temat są dyskusje. Więc musisz na ten temat  

coś wiedzieć,  musisz wyjść z takiej skorupki i przyznać się,  że po prostu w tym  

środowisku  to  będzie  wielka  wiocha,  że  mówię  że  jestem  chrześcijaninem  na  

przykład  załóżmy.  A  w  innym  będzie  odwrotnie.  Komuś  w  bardzo  katolickim  

środowisku będzie trudno powiedzieć, że „ja jestem niewierzący.” Więc to wymaga 

coraz  więcej  takiej  odwagi  i  konkretów.  Też  same  te  terrorystyczne  ataki,  to  

powoduje, że ludzie muszą zacząć się zastanawiać nad tym, zaczyna też mieć to  

takie  reperkusje  społeczne.  Po  prostu  dlatego,  że  to  zaczyna  być  taki  temat  

dyskutowany publicznie, w mediach. Wiara, brak wiary w te symbole i w ogóle, to  

wszystko, to powoduje, że my zaczynamy się wszyscy nad tym zastanawiać. Przy  

każdej okazji  to jest  praktycznie moment do zastanowienia się.  Czy przy jakimś  

głosowaniu, czy przy czymś tam. Przy tych wszystkich podnoszonych kwestiach. Co  

powoduje,  że  ludzie  muszą  po prostu  jakoś  opowiedzieć  się  tak  raczej  bardziej  
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konkretnie, bo za tym idzie coś więcej niż tylko deklaracja. I mam wrażenie, że  

przez to okaże się, że jest mniej osób wierzących niż było, ale osoby które zostaną,  

to będą takie aktywnie i bardziej wierzące.

Kilka  osób  jednoznacznie  widzi  odrodzenie  religijne  w  obrębie  kościoła 

katolickiego,  z  czego  jedna  z  nich  podaje  za  przyczynę  tego  stanu  dosyć  oryginalny 

argument, mianowicie odrodzenie katolickiej tożsamości narodowej wynikające z sytuacji 

związanej z napływem uchodźców do Europy:

• Myślę,  że  to  jednak  jest  spowodowane  sytuacją  ogólnoeuropejską,  czyli  

uchodźcami. Czyli, że jednak zalewa nas islam i młodzi ludzie, w ogóle ludzie z  

mojego otoczenia, rzeczywiście zaczynają doceniać to co nam daje wiara katolicka  

i zaczynają dostrzegać tą wiarę katolicką. To jest jakieś takie odrodzenie, to się  

wiąże  też,  może  nie  z  polityką  jako  taką,   ale  z  odrodzeniem takiej  tożsamości  

narodowej  w ogóle.  Że jednak jest  utożsamienie,  że Polska to  kraj  katolicki,  w  

związku z tym, zaczynamy wierzyć, chodzić do kościoła i jesteśmy patriotami, itp. 

Jedna osoba, niewykazująca zainteresowania omawianym zagadnieniem, dodała, że widzi 

jedynie typową różnicę między mieszkańcami wsi i miast,  ale ogólnie rzecz biorąc nie 

odzwierciedla to raczej daleko idących zmian w religijności Polaków: 

• Nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym. Myślę, że ciężko mi powiedzieć, myślę, że  

poziom się utrzyma, że miasta jak zawsze trochę odbiegają – ludność żyjąca w  

mieście  trochę  odchodzi  od  religijności,  natomiast  ludzie  w  mniejszych  

miasteczkach i na wsiach są bliżej związani z Kościołem i bardziej potrafią docenić  

niedzielę, święta i faktycznie żyją tak, jak Biblia przykazała. 

Spośród przepytanych przeze mnie osób,  była  jeszcze tylko  jedna,  która nie  dostrzega 

większych zmian na tym polu, uzasadniając to tym, że po pozorną większość tworzą ci, o 

których jest najgłośniej w mediach: 

• Zawsze byli  ludzie  wątpiący i  zawsze byli  ludzie  antykościelni  i  zawsze byli  ci,  

którzy wierzą i praktykują, tylko oczywiście tych rozkrzyczanych najbardziej widać,  

dlatego nam się wydaje, że jest ich najwięcej wśród tych wierzących (...). 

Jedyną zmianą,  którą  wychwyciła  ta  osoba jest  utrata  wysokiej  pozycji  i  szacunku do 

kleru,  który  kiedyś  był  nie  tylko  autorytetem  duchowym,  ale  i  intelektualnym,  a  w 

dzisiejszych czasach, często nie jest nawet tym pierwszym:  

• Na przykład moja babcia wiąże życie religijne z życiem wokół parafii i dla niej  
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ksiądz to był ktoś. Dzisiaj przeciętny młody człowiek jest nawet lepiej wykształcony  

niż ksiądz. Ksiądz już nie jest autorytetem naukowym. Kiedyś to były najbardziej  

wykształcone osoby, zwłaszcza w małych ośrodkach miejskich czy wiejskich. Dziś to  

już nie jest osoba, która imponuje wiedzą, bo dziś to my sami jesteśmy w stanie coś  

takiego osiągnąć. Jeśli chcesz poczytać o religii, to też możesz i o historii własnej  

religii, itd. Od strony i formalnej i ludzkiej. Natomiast dużo ludzi oczekuje od księży  

duchowego przewodnictwa i jeżeli zawiodą się i nie znajdą kogoś takiego bardzo  

szybko to potem wcale się nie dziwię, że odchodzą, bo nie chce im się szukać dalej.

Podsumowując,  najwięcej  osób  deklaruje,  że  dostrzega  zmiany  w  obrębie 

religijności Polaków, przy czym zdecydowana większość jest  przekonana,  że zmierzają 

one w kierunku sekularyzacji, która co prawda postępuje wolniej niż w krajach zachodnich 

i została dodatkowo wyhamowana przez przejęcie rządów przez partię prawicową, ale i tak 

jest nieuchronna. Zwrócono uwagę również na to, że opinie Polaków dotyczące ich wiary 

coraz  bardziej  się  radykalizują  i  prowadzą  do  wyodrębnienia  coraz  bardziej  wyraźnie 

różniących  się  opozycyjnych  grup.  Podkreślano,  że  sytuacja  ogólnoeuropejska,  jak  i 

państwowa sprzyja podejmowaniu wyborów, które już nie są w dużej mierze dyktowane 

przez  zewnętrzne  autorytety,  ale  raczej  przez  indywidualny,  ale  za  to  coraz  bardziej 

świadomy wybór jednostki, który głównie zakłada trzy opcje – pozostanie przy głębokiej 

wierze katolickiej, przemyślane jej porzucenie i odcięcie się od Kościoła lub prywatyzację 

wiary,  czyli  dostosowanie  swoich  wierzeń  do  własnych  potrzeb  i  selektywny  wybór 

aprobowanych  wartości  i  dogmatów.  Jeśli  mowa  o  odrodzeniu  religijnym,  to  nie  w 

odniesieniu  do  całego  społeczeństwa,  ale  mniejszości.  Jednak  nawet  ci,  którzy  nie  do 

końca  są  przekonani  o  tym,  że  nasze  państwo  się  sekularyzuje,  widzą  postępujący 

liberalizm. 

OMÓWIENIE CZĘŚCI DRUGIEJ – AUTODEKLARACJA

Część druga zadanych przeze mnie pytań, zalicza się do grupy „autodeklaracja”. 

Celem tych pytań było wydobycie od rozmówców informacji na temat tego jak sami się 

postrzegają  w  kontekście  wiary  i  chodziło  tu  o  możliwe  jak  najbardziej  szczegółowe 

określenia. Chciałam przekonać się nie tylko o tym w co ludzie wierzą i jaki mają stosunek 

do wiary, interesowała mnie też sfera duchowa w ich życiu oraz to jak postrzegają istnienie 
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swoje  i  gatunku  ludzkiego  na  świecie  oraz  czy  uważają,  że  ich  życie  ma  odgórnie 

narzucony cel, czy może sami go szukają.

• PYTANIE 1 i 9: OKREŚLENIE WŁASNEJ RELIGIJNOŚCI

Na początku tej serii, zadawałam moim rozmówcom pytania dotyczące tego, czy są 

osobami wierzącymi.  Ponieważ jednak nie chciałam im narzucać żadnych definicji,  ale 

równocześnie zależało mi na dokładnym zrozumieniu ich wypowiedzi, poprosiłam każdą 

osobę o wyjaśnienie tego co oznacza dla  nich  bycie osobą wierzącą.  Postanowiłam to 

pytanie omówić razem z pytaniem dziewiątym, gdzie z kolei respondenci byli proszeni o 

wybranie  jednego  określenia  najtrafniej  opisującego  ich  religijność.  Celowo  podobne 

pytania nie zostały zadane po sobie, tylko dzieli je siedem innych, po to by rozmówca nie 

bazował na odpowiedzi na pierwsze z nich i żeby sprawdzić na ile jego autodeklaracja jest 

spójna. Najpierw omówię pytanie otwarte, w którym każdy mówił o tym czy jest osobą 

wierzącą, czy nie i co to według niego znaczy. 

Spośród 25 osób największą grupę stanowiły osoby, które wierzą w jakąś bliżej 

nieokreśloną siłę wyższą, ale które odżegnują się od utożsamiania swojej wiary z którąś z 

religii: 

• Jestem osobą wierzącą,  ale  na  pewno moja  wiara nie  wynika  i  nie  kieruje  się  

jakimiś  prawdami  wiary jakiejkolwiek  religii,  to  znaczy  tu  zdecydowanie  religii  

katolickiej.  W związku z  tym,  że  jestem osobą poszukującą,  to  moja  wiara  nie  

opiera się na jakichś prawdach religijnych. Jestem osobą wierzącą, wiem, że jest  

coś wyższego, jakiś Bóg, jakaś siła, dla mnie to jest pewnik. 

Jeśli mówią o Bogu, nie utożsamiają go z Bogiem biblijnym, jest to raczej uniwersalny 

wszechmocny byt, mający siłę sprawczą: 

• Ja wierzę w jakiegoś Boga, w sensie mam wrażenie, że ktoś tam może być, jakaś  

energia  może  być  nad  nami.  Natomiast  nie  wiem,  czy  nazwałbym  to  Bogiem,  

Buddą, czy Allahem. Ktoś tam myślę może siedzieć i sterować, ale nie wiem co to  

jest. 

Bycie wierzącym jest też utożsamiane z wiarą w świat niematerialny, w istnienie duszy: 

• (...)  jest coś w rodzaju Boga, jakiejś takiej energii, ponad wszystkim, więc jakby  

wierzę w istnienie jakiejś sfery poza tą materialną, przyziemną, którą widzimy i  
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którą badamy naukowo w naszym świecie trójwymiarowym po prostu, więc wierzę,  

że jest coś takiego. Więc wierzę w jakąś taką formę Boga, wierzę, że każdy z nas ma  

duszę. 

Są to osoby nie kwestionujące istnienia Boga, ale wierzące raczej w co chcą i jak chcą. 

Spośród nich wyodrębniłam podgrupę osób, których wypowiedzi w jakiś znaczący sposób 

wyróżniały się od pozostałej dziesiątki. Są to osoby wierzące, ale dla których wiara jest 

sprawa drugorzędną, którzy nie mają potrzeby pogłębiania wiary, którzy od czasu do czasu 

chodzą do Kościoła i których wiara polega raczej tylko na rozważaniu pewnych kwestii. 

Następną grupą pod względem liczebności byli wierzący i praktykujący katolicy. Odrębną 

grupą się niewierzący w żadnego boga, ateiści. Były również osoby, które na tyle wahały 

się przy określaniu swojej wiary, że nie były w stanie stwierdzić, czy wierzą w Boga, czy 

nie lub do której z tych opcji jest im bliżej: 

• Czasem  zdaje  mi  się,że  wierzę  we  wszystko,  a  czasem  w  nic,  (...)  nie  mogę 

powiedzieć,  że  jestem  całkiem  wierząca,  ale  nie  mogę  tez  określić  się  jako  

„niewierząca w 100%”.
          

Teraz przedstawię autodeklarację wiary moich rozmówców dokonaną ponownie w 

odstępie ok. 10 minut i która opierała się na wyborze jednej z następujących opcji:

-Wierzący,  praktykujący  –  Wierzący,  niepraktykujący  –  Niewierzący,  praktykujący  – 

Niewierzący,  niepraktykujący  –  Ateista  –  Agnostyk  –  Poszukujący  –  Twoje  własne 

określenie:..............................

18 osób skorzystało z gotowej odpowiedzi, 7 podało swoje własne określenie. Co ciekawe 

odpowiedzi respondentów różniły się od odpowiedzi udzielonych w pierwszym pytaniu, 

chociaż dotyczyły tej samej osobistej kwestii. Tym razem najliczniejszą grupę stanowili 

wierzący  i  praktykujący  katolicy,  na  równi  z  osobami,  które  postanowiły  się  określić 

swoimi własnymi słowami. Osoby, które nie odnalazły w zaproponowanym przeze mnie 

zestawie odpowiadającej im etykiety i wolały określić się po swojemu użyły następujących 

określeń:  starający się nie utracić wiary; nigdy nie wiedzący czy wierzący; wierzący w  

istnienie Boga; poszukujący wierzący; sceptyk; wierzący, praktykujący od czasu do czasu; 

Wierzący-czerpiący wiedzę zewsząd-praktykujący w chwilach szczerej potrzeby celebracji. 

Pozostałe osoby zaklasyfikowały się jako poszukujące,  wierzące niepraktykujące, ateiści, 

agnostycy. 
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Znaczący  jest  fakt,  że  część  osób  widzi  siebie  jako  tradycyjnych  katolików, 

natomiast pozostałe pozostali zajmują inne, bardzo zróżnicowane stanowiska. Sporo jest 

osób, które stoją pomiędzy tymi dwoma opcjami, osób, które szukają swojej własnej drogi, 

które wierzą w Boga, który nie jest przypisany do żadnej religii,  osób przekonanych o 

istnieniu  jakiejś  siły  wyższej,  ale  już  nie  czujących  obowiązku  ani  potrzeby  by 

interpretować rzeczywistość przez pryzmat wiary katolickiej. Ciekawe, że gdy osoby w 

pytaniu otwartym miały powiedzieć czy są wierzące czy nie, wśród rozmówców można 

było wyodrębnić 4 grupy – wierzących w siłę  wyższą i  świata  duchowy,  wierzących i 

praktykujących  katolików,  nie  wierzących  w  żadnego  boga  oraz  nie  potrafiących  się 

określić. Natomiast gdy po paru minutach ci sami ludzie zostali poproszeni o ponowne 

samookreślenie swojej wiary, ale w oparciu o zaoferowane warianty, to wyodrębniono już 

siedem podgrup, co odzwierciedla duże zróżnicowanie poglądów respondentów. Zarówno 

pierwsze pytanie jak i drugie pozwoliło uchwycić niejednorodność religijną, która jak się 

okazało  jest  zauważalna  nawet  na  dowolnie  wybranej  małej  grupie.  Takie,  a  nie  inne 

rozłożenie odpowiedzi odzwierciedla fakt, że mówiąc o mojej grupie badanych, w żadnym 

wypadku nie można mówić o tym, że jest to grupa homogeniczna, składająca się głównie z 

praktykujących  katolików.  Jak  wynika  z  przytoczonych  wypowiedzi,  przeważającym 

trendem jest deklarowanie wiary, jednak nie w Boga, który byłby utożsamiany z jakimś 

systemem religijnym.  Znaczące jest  to,  że osoby nie  deklarujące się  jako praktykujący 

katolicy nie wybierają raczej żadnego konkretnego konkurencyjnego nurtu, nie korzystają 

z gotowych odpowiedzi, ale decydują się na poszukiwania na własną rękę. Zastanawiające 

jest,  że  sporej  liczbie  osób,  której  daleko  było  do  zdeklarowania  się  jako  katolicy, 

towarzyszy niezbywalna pewność istnienia świata niematerialnego, wypełnionego bliżej 

nieokreśloną energią, w której to również odnaleźć można byt, którego chętnie identyfikują 

jako boga lub energię sprawczą.

• PYTANIE 2 i 5: DUCHOWOŚĆ RESPONDENTÓW

Wymienione  w  powyższym  tytule  dwa  pytania  dotyczyły  duchowości  moich 

rozmówców – tego jak rozumieją ten termin, czy w ich życiu występuje coś takiego jak 

sfera duchowa i  czy uważają siebie  za  osoby uduchowione.  Pytanie to  zostało  zadane 

również  po  to  żeby  osoby,  które  nie  utożsamiają  się  z  żadną  religią  i  nie  mogą  nic 
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powiedzieć o swojej religijności, mogły powiedzieć jak realizują sferę, którą w przypadku 

tradycyjnych chrześcijan można nazwać religijnością. 

Co  ciekawe  spośród  25  osób  prawie  wszyscy  definiują  tę,  wydawałoby  się 

wymykającą się definicjom, sferę w bardzo podobny i spójny sposób, tyle, że definicje te 

dzielą  się  na  dwa  rodzaje.  Pierwszym  z  nich  jest  podejście  do  duchowości,  które 

nazwałabym religijnym. Duchowość jest tu rozumiana jako jeden z aspektów religijności 

związanej z chrześcijańskimi praktykami: 

• Oznacza to dla mnie praktykę religijną, uczestnictwo w Świętach i Mszy Świętej.  

Oznacza  również  uczestnictwo  w  rekolekcjach,  które  moje  uduchowienie  mają  

rozwijać.

• Staram się, żeby sfera duchowa przenikała wszystkie aspekty mojego życia. Ale był  

taki moment mojego życia, w którym nawet za bardzo zaangażowałam się w tę sferę  

duchową...(...) był taki moment, że zaangażowałam się w różne wspólnoty, np. za  

mało  robiłam  dla  swojego  ciała  i  czułam,  że  za  bardzo  działam  w  moich  

ukochanych duszpasterstwach na tym polu, a może za mało w kole naukowym albo  

za mało uprawiam joggingu. Co staram się zmienić (...). 

W taki  sposób, związany z silną wiarą i  zaangażowaniem duchowość postrzegana jest 

przez  część  respondentów,  dla  pozostałych  osób,  które  wyjaśniły  jak  rozumieją 

duchowość,  oznacza  ona  rozważania,  odczytywanie  codzienności  pod  kątem 

metafizycznym, refleksyjność:

• To, że jestem osobą uduchowioną sprawia, że właśnie zastanawiam się nad takimi  

rzeczami, które mogłoby się wydawać, że nie mają jakiegoś takiego praktycznego  

zastosowania w życiu codziennym. To znaczy, że rozważam po co to wszystko jest,  

to  całe  życie,  jaki  jest  jego  sens.  I  cały  czas  zastanawiam  się  nad  tą  sferą  

pozamaterialną  i  nie  jestem  jedynie  skupiona  na  osiąganiu  tych  życiowych  

wymiernych celów. To jest dla mnie to, taka strefa refleksyjności;

głębokie  przemyślenia,  wrażliwość,  medytacje,  poszukiwania,  zastanawianie  się  nad 

kwestiami moralnymi, skierowanie się do wewnątrz, zainteresowanie religią i filozofią:

• (...)  zawsze  dla  mnie  te  sprawy  tak  zwane duchowe i  filozoficzne  były  ważne.  

Zawsze byłam osobą poszukującą, czyli przekopywałam się przez różne filozofie,  

religie, różne rodzaje duchowości. I zawsze bardzo mnie to interesowało. I zawsze  

byłam  taka  skierowana  do  środka., ja  nie  realizuje  tej  potrzeby  w  ramach  
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jakiejkolwiek religii, ale lubię powiedzmy takie religijne...  no religijne w sumie,  

czy z pogranicza filozofii i religijności tematy.

Dla niektórych jest to forma namysłu nad światem i to w jakiś taki metafizyczny sposób.  

Wyraża się to też tym, że świadomość tego, że może gdzieś tam być Bóg jest z tyłu głowy, 

dla  innych  jest  to  poświęcanie  czasu  i  uwagi  na  rozważania  natury 

egzystencjalnej/moralnej; 

• dostrzeganie jakiegoś większego sensu i jakiegoś większego piękna w otaczającym  

cię  świecie  i  zastanawianie  się  czemu  ten  świat  wygląda  tak,  jak  wygląda  i  

zakładanie, że ludziom należy się szacunek i należy być dla ludzi dobrym. 

• Zastanawianie się, czy refleksję nad sensem życia, rzeczami dobrymi, niedobrymi,  

etycznymi, w kategoriach nie do końca użyteczności, ale takiej oceny i jakby też  

wpływu  różnych  wydarzeń  na  życie  człowieka  jakaś  taka  refleksja  nad  tym  

wszystkim. Dokąd to wszystko zmierza i czy to wszystko ma sens i co z tego wynika.

Co ciekawe niektóre osoby w ogóle nie wiążą duchowości z religią: 

• Myślenie, rozważanie, to, to jest dla mnie ważna rzecz. Natomiast jeżeli byśmy to  

odnieśli do jakieś takiej modlitwy duchowej i odnoszenia się do Boga, to nie, nie  

mam takiej potrzeby żeby się modlić, ale żeby rozważać, poszukiwać, tak. To jest  

dla  mnie...to  jest  jakby  taka  duchowość,  ale  sama  modlitwa  nie  jest  dla  mnie  

duchowością. 

Dla  jednego  z  moich  rozmówców  duchowość  przejawia  się  w  emocjonalności  i 

pielęgnowaniu więzi z bliskimi i głębokim przeżywaniu swojego rodzicielstwa, dającego 

poczucie nieśmiertelności: 

• To oznacza dla mnie,  że są pewne zależności czy więzi,  które są niematerialne.  

Sfera duchowa to też jest emocjonalna w moimi znaczeniu. W moim rozumieniu.  

Czyli są to kontakty niematerialne, czyli zwykle kontakty z bliskimi mi osobami,  

pielęgnowanie  tych  bliskich  więzi.  Tak  naprawdę  głównie  kontakty  z  moimi  

dziećmi,  są  główną  rzeczą,  która  daje  mi  te  odpowiedzi.  Jakby  zapewniają  mi  

nieśmiertelność w pewnym sensie. To znaczy, że te rzeczy których ludzie szukają w  

religii, to w moim pojęciu, można też znaleźć w życiu, w rodzinie, w dzieciach.

Powyższe  odpowiedzi,  pokazały,  że  dla  większości  respondentów  duchowość 

stanowi  bardzo  ważną  sferę  życia,  którą  głównie  jest  rozumiana  w  oderwaniu  od 

religijności. Jak opisano powyżej przede wszystkim oznacza ona głęboką refleksyjność, 
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skupienie się na innych celach niż materialne, itp. Co ciekawe postrzeganie siebie jako 

osoby uduchowionej nie występuje w korelacji z tym, czy ktoś jest głęboko wierzący, czy 

zupełnie  niewierzący.  Na  przykład,  uduchowionymi  nazywali  się  niektórzy  ateiści  i 

odwrotnie – kilka osób wierzących powiedziało, że są uduchowione średnio, za mało lub w 

ogóle nie. 

• PYTANIE  3:  ROLA  RELIGII  LUB  DUCHOWOŚCI  W  ŻYCIU 

RESPONDENTÓW

Pytanie to zadałam po to by zorientować się na ile tak naprawdę temat o którym 

rozmawiałam  z  wybranymi  osobami  jest  dla  nich  ważny,  żeby  uniknąć  wyciągnięcia 

mylnych  wniosków –  że  skoro  prowadzę  z  kimś  półtoragodzinną  rozmowę o  religii  i 

duchowości, to automatycznie oznacza to, że ten temat zajmuje centralne lub bardzo ważne 

miejsce w jego życiu. Przecież okazać by się mogło, że jestem w stanie prowadzić tak 

samo długą i  interesującą rozmowę z drugą osobą o polityce,  wychowaniu dzieci,  czy 

ochronie środowiska. Stąd zadanie pytania kontrolnego, które miało dać mi odpowiedź na 

ile faktycznie religia jest  ważną i  integralną częścią  życia  moich rozmówców, a na ile 

jedynie  jednym  z  wielu  mniej  lub  bardziej  błahych  tematów,  o  których  można 

porozmawiać nawet jeśli  nie ma się z nimi nic wspólnego. Niestety dopiero analizując 

odpowiedzi  rozmówców  zdałam  sobie  sprawę  z  popełnionego  błędu,  mianowicie 

większość osób zapytałam o rolę religii w ich życiu, a mniejszą grupę o rolę religii lub 

duchowości. Przez to odpowiedzi na te pytania, w przypadku kilku osób określających się 

jako niewierzące  czy poszukujące, nie do końca spełniły zakładaną przeze mnie funkcję, 

ponieważ niektóre osoby nawet bardzo uduchowione, ale niereligijne, słysząc to pytanie 

odniosły się tylko do roli tradycyjnej religii chrześcijańskiej w ich życiu, a nie ich własnej 

duchowości. Jednakże problem ten dotyczył jedynie dwóch osób, reszta, nawet jeśli nie 

usłyszała w pytaniu słów „lub duchowość”, to i tak się odniosła sama do tej sfery. 

Jedna z osób, ateista, dla którego religia nie odgrywa żadnej istotnej roli w  życiu 

twierdzi, że  jeśli już mam jakiś kontakt z religią to jest najczęściej używana ofensywnie  

przeciw mnie. Osoby dla których religia odgrywa wielką, bardzo istotną i pozytywną rolę, 

udzieliły następujących odpowiedzi: 

• Wielką. To znaczy staram się, żeby odgrywała wielką, ale czasem bywają jakieś  
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trudniejsze  momenty  oczywiście,  ale  na  pewno  różne  decyzje,  które  podejmuje  

staram się podejmować przez pryzmat wiary i  Boga.,  Zasadniczą. Konstytuuje i  

określa mnie. Stawia mnie w konkretnej sytuacji do większości sytuacji, które mnie  

w życiu spotykają. Daje mi siłę. Pomaga mi nad refleksją nad światem.

• Odgrywa rolę, dlatego, że podejmując decyzję, że jestem osobą wierzącą, staram  

się  być  osobą  wierzącą  nie  tylko  na  papierku.  W  związku  z  czym  ponoszę  

konsekwencje tej mojej decyzji i to ma wpływ na różne sfery mojego życia, więc  

odgrywa dużą rolę. 

Jedna z tych osób zwraca uwagę na to,  że stawianie religii  na pierwszym miejscu jest 

spójne z jej  dążeniami, ale nie jest  łatwym zadaniem, ponieważ często biorą górę inne 

potrzeby: 

• Staram  się  żeby  odgrywała  pierwszorzędną,  ale  często  przeważa  jakiś  tam 

egoizm...czy, że w danej chwili „O, wszystko jest w porządku, to ja sobie troszeczkę  

pofolguję”, tak...czy więcej alkoholu, czy coś tam....Co jednak z punktu widzenia  

Kościoła nie jest dobre... Rozpusta i w ogóle. I często gęsto po prostu łamię takie  

zasady i wtedy się uwidacznia to, że jednak religia nie jest na pierwszym miejscu. 

Inna rozmówczyni stwierdziła, że mimo, że obecnie religia nie jest dla niej bardzo ważna, 

to w przeszłości odcisnęła na niej duże piętno:

• Na pewno mocno mnie ukształtowała i wpłynęła na wiele decyzji czy zachowań.  

Obecnie wpływa trochę mniej,  ale  myślę,  że już  wiele  zrobiła.  W jakimś sensie  

pozwoliła tez określić się w świecie. 

Kilka  osób  zaznaczyło,  że  religia  nie  odgrywa w ich  życiu  żadnej  znaczącej  roli,  ale 

duchowość jak najbardziej: 

• Raczej odrzuciłem kwestie religijne w swoim życiu i próbuję opierać życie duchowe  

na poznawaniu i próbach zrozumienia natury i sensu życia. Natomiast z uwagi na  

kwestie tradycyjne i przekonania znajomych uczestniczę z pewną regularnością w  

obrzędach religijnych typu śluby/pogrzeby/chrzty etc. i traktuję je jako dość ważny  

aspekt życia społecznego.

• To znaczy w swoim życiu już od jakiegoś czasu odwróciłam się od jako takiej religii  

i wydaje mi się, że to nie ma dla mnie jakiegoś takiego dużego wpływu, bo moja  

rodzina  nie  jest  bardzo  wierząca  pod  tym  względem.  A  duchowość  w  sumie  

towarzyszy mi na co dzień tak naprawdę. To jest kwestia jakiejś takiej mojej natury,  
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że popadam w różne nastroje i zastanawiam się nad różnymi rzeczami i próbuje im  

nadawać jakiś sens, więc chcąc, nie chcąc, przy wszelkich wyborach, czy przy tym  

co się dzieje w moim życiu, jakoś się odnoszę do tego wyższego sensu, więc w sumie  

na co dzień jest dla mnie podstawą jakąś. 

Jedna z osób nawet widzi w swoim życiu przewagę sfery duchowej, która przesłania inne 

aspekty życia codziennego: 

• Mam wrażenie, że niestety bardziej żyję duchowością, niż sprawami doczesnymi.  

Nie  umiem się  za  bardzo  odnaleźć  w świecie,  w którym wielu  ludzi  jest  złych,  

zupełnie  niewrażliwych  i  bezwzględnych.  Duchowość  jest  dla  mnie  trochę  taką  

bańką w której się zamknęłam. Widzę w tym również wady – bo przez to jestem  

gorzej  przystosowana  do  życia  codziennego  i  za  dużo  czasu  spędzam  na  

rozmyślaniach, które są ważne i uszlachetniają mnie, ale za rzadko przekładają się  

na czyny i przez to moje życie trochę na tym cierpi.

Dla kilku osób religia jest po prostu jedną z równorzędnych sfer życia, która nie 

zajmuje jakiejś szczególnej pozycji, ale wciąż jest znacząca, ponieważ np. pełni funkcję 

wspierającą. Według jednej osoby pozwala ona na konfrontowanie swojej wiedzy o Bogu 

oraz zmian w swoim światopoglądzie, zachodzących w czasie: 

• Religia jest dla mnie czymś, co pozwala zmierzyć się z moją wiedzą na temat Boga  

dzisiaj.  I  odnoszę tą moją religijność dawną, która była dla mnie jakby jedyną,  

którą  znałem  kiedyś  chodząc  do  kościoła.  Sprawdzam  sobie  po  prostu…Ta 

religijność  pozwala  mi  odnieść  się  do  tego,  co  dzisiaj  myślę  i  na przykład jak  

słyszę, że coś było dla mnie pewnikiem, mówię: „O! O! O! To już zupełnie do mnie  

nie  trafia.  Bo ja  na  przykład  uważam już,  że  jest  inaczej”.  I  dla  mnie  religia  

katolicka  jest  takim  odnośnikiem  do  porównywania  tego,  co  dzisiaj  wiem  i  

porównania mojej mentalności sprzed wielu lat.

Z odpowiedzi respondentów wynika, że dla większości religia lub duchowość jest 

bardzo istotna i ogrywa znaczącą rolę w życiu, czy to przez uszczęśliwianie (Jeśli rozumie  

się religię jako więź z Bogiem, to odgrywa ona rolę uszczęśliwiającą i prowadzącą do  

pełnego szczęścia.), czy przez kształtowanie ich osobowości, wpływanie na podejmowanie 

decyzji. Dla niektórych religia lub duchowość jest swojego rodzaju punktem odniesienia, 

filtrem przez który przepuszczają swoje myśli, czyny, decyzje i plany, a także czymś co 

pomogło się im ukształtować, zrozumieć swoje miejsce na tym świecie oraz czymś co 
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zawsze zapewnia im wsparcie lub dodaje otuchy. Nawet dla osób, dla których religia nie 

pełni bardzo istotnej roli i tak wciąż nie jest im obojętna, ani zepchnięta na dalszy plan, 

lecz funkcjonuje często w ich świadomości, pełniąc rolę pomocniczą w życiu codziennym. 

• PYTANIE 4: DECYZJE MORALNE A ETYKA CHRZEŚCIJAŃSKA

Pytanie  o  to  czy  decyzje  moralne  moich  rozmówców  są  związane  z  etyką 

chrześcijańską zostało zadane po to żeby zobaczyć według jakich norm moralnych oni 

postępują  i  w  jakim  stopniu  etyka  związana  z  religią  chrześcijańska  jest  dla  nich 

obowiązująca, a na ile zastępują ją innymi zasadami. 

Z  osób,  które  przyznały,  że  ich  decyzje  moralne  są  oparte  na  chrześcijańskich 

normach  etycznych,  kilka  podkreśliło,  że  niekoniecznie  to  wynika  ze  świadomie 

przyjętych zasad, ale bardziej z wychowania, które zaszczepiło w nich konkretne wzorce 

zachowań i ukształtowało moralność: 

• No tak, na pewno. Gdybym nawet nie chodziła do kościoła, to życie moich rodziców 

zostało tak ukształtowane i dziadków, itd. I to nie musiało być przekazywane w ten  

sposób,  że  „Pan  Jezus  powiedział,  że  coś  tam”,  tylko  mówiąc  o  tym  żebyśmy  

szanowali  innych,  to  też  zostali  przyuczeni  niejako  przez  Kościół.  Więc  nawet  

gdybym  nie  była  bezpośrednio  uczona  przez  Kościół,  to  jakby  to  gdzieś  tam  

wychodzi  po  części.  Tak  się  zastanawiam  na  ile  jest  w  tym  religii,  a  na  ile  

inteligencji  moich  bliskich,  którzy  sami  mogliby  wpaść  na  to,  że  trzeba  się  

zachowywać  w  jakiś  określony  sposób,  bo  sami  nie  lubimy  kiedy  inni  się  źle  

zachowują.  Więc jedna sprawa do czego sami jesteśmy przyuczani,  a druga do  

czego sami byśmy mogli wpaść, ale na pewno gdzieś to stamtąd wyrosło. 

Inna osoba z tej grupy zauważyła, że moralność chrześcijańska, która została przekazana 

przez wartości kultywowane w domu rodzinnym, jest tak silnie zakorzeniona w człowieku, 

że możemy według niej działać nawet nie zdając sobie z tego sprawy: 

• To  na  pewno,  bo  na  tym  wyrosłem  i  nawet  jeżeli  bym  powiedział,  że  nie,  to  

podświadomie na pewno tak. Nawet gdybym świadomie nie chciał żeby tak było, to  

na pewno w podświadomości tak. 

Część  osób  przyznała,  że  ich  decyzje  moralne  często  pokrywają  się  z  etyka 

chrześcijańską, w dużej mierze z niej wynikają, ale świadomie raczej kierują się własnymi 
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zasadami, które jak im się wydaje, mają źródło w ich własnej intuicji moralnej, sercu i 

wrażliwości: 

• Tak, w 100%, ale też chyba według ogólnej  takiej  etyki,  która jest  wypisana w  

naszych  sercach.,  No  czasami  to  się  pokrywa.  To  znaczy  moja  etyka  nie  jest  

zbudowana na zasadach chrześcijańskich, ale myślę, że pewna definicja dobra i  

zła, czy takich ogólnie przyjętych zasad, w dużej mierze się pokrywają, ale nie jest  

to tak, że filtr poprzez religijność kształtuje moje zachowania. 

Czasem  podział  ten  wyglądał  tak,  że  etyka  chrześcijańska  miała  duży  udział  w 

wychowaniu  i  kształtowaniu  osoby,  ale  już  nie  jest  świadomie  brana  pod uwagę  przy 

podejmowaniu decyzji w dorosłym życiu: 

• Nauki  chrześcijańskie  odegrały  ważną  rolę  w  moim  wychowaniu  i  rozwoju  

osobowości. Większość moich przekonań na temat co jest dobre lub złe jest zbliżone  

do  etyki  chrześcijańskiej,  natomiast  sam  fakt  bycia  lub  niebycia  w  zgodzie  z  

chrześcijańską etyką jest dla mnie nie istotny przy podejmowaniu decyzji.

• Znaczy wydaje mi się, że w jakiś sposób na pewno są, bo nie da się tego wykluczyć,  

że wiele takich wzorców postępowania mamy wpojonych przez społeczeństwo od  

dzieciństwa, więc to cały czas w człowieku tkwi, że pewne rzeczy są postrzegane za  

dobre lub złe. Staram się sama to oceniać i wiem, że pewne rzeczy robię takie,  

których  nie  uznano  by   za  moralne  według  typowych  katolików,  ale  nie  mogę  

zaprzeczyć, że jakiś wpływ jest. 

Bywa i tak, że osoba świadomie kieruje się zasadami „swojej moralności”, a tylko jeden 

wybrany aspekt swojego życia podporządkowuje zasadom etyki kościelnej: 

• Myślę,  że  moje  decyzje  nie  są  kształtowane  etyką  chrześcijańską,  tylko  moją  

wrażliwością i tym co mi mówi serce i sumienie. Jedyną kwestia, która w moim  

życiu była przez wiele lat normowana etyką chrześcijańską było podejście do sfery  

seksualnej.

Niektóre osoby twierdzą, że ich moralność nie wynika z wiary chrześcijańskiej, ale 

jest  raczej  związana  z  uniwersalną,  ponadreligijną  etyką,  chociaż  jedna  z  tych  osób 

twierdzi,  że  jej  moralność  jest  bardzo  bliska  moralności  chrześcijańskiej,  jednak  nie  

wynika ona z faktu mojej wiary.

Jedna  osoba  traktuje  etykę  chrześcijańską,  w  następujący  sposób:  Tak  –  każdy 

katolicki aksjomat moralny na jaki się natykam konfrontuję z własnym światopoglądem.
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Podsumowując,  większość  respondentów  świadomie  lub  niejako  automatycznie 

identyfikuje swoją moralność z etyką chrześcijańską, na co ogromny wpływ ma katolickie 

wychowanie,  w  domu  i  szkole,  które  od  małego  wpaja  dzieciom  określone  wzorce 

moralne, które z kolei tak silnie są utrwalone i zinternalizowane, że w dorosłym życiu, 

człowiek, nawet nieświadomie i tak się nimi kieruje. Duża grupa widzi związek między 

swoją  moralnością,  a  etyką  chrześcijańską,  ale  mimo to  na  pierwszym miejscu  stawia 

raczej własne sumienie niż zasady kościelne. Jest również grupa, która nie identyfikuje 

swojej moralności z etyką chrześcijańską i zastrzega, że prawa zapisane w Dekalogu nie 

powinny  być  uzurpowane  przez  religię,  ale  raczej  są  związane  z  jakby  ogólnym, 

naturalnym prawem. Z powyższych wypowiedzi wynika, że zdecydowana większość osób 

nie  odcina  się  od  etyki  chrześcijańskiej,  a  nawet  jeśli  woli  się  kierować  własnym 

sumieniem i zasadami, to i tak w bardzo dużym stopniu są to działania spójne z zasadami 

etyki  chrześcijańskiej,  która  przez  niektórych  jest  traktowana  jako  uniwersalny  zbiór 

wskazówek, który jest chętnie akceptowany, nawet przez ludzi niewierzących. 

• PYTANIE 6: SENS ŻYCIA LUDZKIEGO I SENS WŁASNEGO ŻYCIA

Zadając pytanie o to czy moi rozmówcy zastanawiali się na sensem swojego życia i 

życia  ludzkiego  i  o  wnioski  do  jakich  doszli,  chciałam  się  dowiedzieć  jakie  są  ich 

odpowiedzi  na  te,  moim zdaniem,  jedne  z  najbardziej  fundamentalnych  dla  człowieka 

pytań. Niezmiernie ciekawiło mnie to, czy moim rozmówcom przyświeca na co dzień jakiś 

określony cel,  jak rozumieją  swoje istnienie,  czy może żyją  bezrefleksyjnie,  a  jeśli  do 

czegoś dążą, czy są to cele materialne, czy duchowe. Zastanawiało mnie również to jak 

religijność/duchowość  każdego  z  nich  wpływa  na  postrzeganie  sensu  istnienia  istoty 

ludzkiej.

Odpowiedzi  respondentów  były  dosyć  zróżnicowane  i  ciężko  było  je  poddać 

klasyfikacji, a wynika z nich to, że najliczniejsza grupa  nie wie ani jaki jest cel życia 

ludzkiego, ani ich własnego życia. Jedna z tych osób czasem myśli, że:

• Po prostu trzeba żyć miło. Czasem, że tak żeby zrobić coś z senem, dobrego. Na  

pewno warto żyć świadomie, tak sobie myślę. 

A inna uznała, że choć nie doszła do końcowych wniosków i wciąż się zastanawia, to:

• równolegle z zastanawianiem będę starał się wykonywać możliwie dobrze swoje  
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obowiązki jednocześnie starając się żeby moje życie było ciekawe.

Kolejne osoby uznały, że celem ich życia jest zbawienie, innymi słowy: 

• „Żyję po to, aby umrzeć, tak więc mam po co żyć.” Taki napis widniał swego czasu  

na bloku, w którym mieszkałem jako dziecko. W jakimś sensie jest tak nadal, ale  

śmierć ciała jest tylko pewnym etapem do życia duszy. Myślę, że celem życia na  

świecie jest przygotowanie się do życia w niebie. 

Inna osoba mówiąc o zbawieniu jako jej celu, dodaje inne wartości, które jak rozumiem do 

zbawienia mają prowadzić: 

• Myślę, że sensem mojego życia jest zbawienie. Świętość, takie jakby udoskonalenie  

się  w różnych sferach mojego  życia,  takie  myślę,  że  po  prostu  bycie  dobrym i  

kochanie. To nie tylko katolicyzm i chrześcijaństwo mówi o miłości, także pozostałe  

religie, myślę, że to jest dla nich wspólne i myślę, że ta miłość jest sensem.

Kilka  osób sądzi,  że  każdy musi  sam nadać  sens  swojemu życiu  i  wymieniają 

następujące cele  jakie same sobie narzuciły – samorozwój,  stawanie się coraz lepszym 

zarówno pod względem zawodowym jak i w odniesieniu do własnego ciała i charakteru: 

• Celem mojego życia jest spełnienie moich marzeń. Celem mojego życia, sensem,  

jest stworzenie kochającej się rodziny, żyjącej w wymarzonym przeze mnie miejscu.  

Dosyć prozaiczne to jest, po prostu stworzenie rodziny i danie jej wszystkiego, co  

dla mnie jest wartościowe oraz przekazanie swojej partnerce oraz dzieciom radości  

do życia. 

Najpełniej  tę postawę wyraża wypowiedź,  którą mimo obszerności,  chcę przytoczyć w 

całości: 

• Myślę,  że  ludzie  muszą sami nadać cel  swojemu życiu.  Tylko,  kurcze,  paradoks  

polega na tym, że im tego nikt nie mówi na samym początku ich życia, tylko sami  

na to wpadają, często kiedy budzą się nagle jako sfrustrowani trzydziestolatkowie,  

którzy zawsze robili to co kazali im inni ludzie w przedszkolu, w szkole, na studiach  

i w pracy. To czego oczekiwali od nich rodzice, partnerzy, czy społeczeństwo. Nikt  

nigdy  nie  mówił  żeby  robić  to  na  co ma się  ochotę  i  że  warto być  specjalistą  

chociażby  w  jednej  dziedzinie,  żeby  znaleźć  coś  co  nas  kręci  lub  coś  w  czym  

jesteśmy  dobrzy.  Przestałam  wierzyć,  że  moje  życie  ma  z  góry  narzucony  cel.  

Wydaje mi się, że życie ludzkie jest podobne do życia innych gatunków – krowa je,  

wydala, śpi i się rozmnaża, większość zwierząt robi to samo, więc wydaje mi się, że  
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życie ludzkie ze względu na naszą fizjologię jest podobne, a wartość dodaną, coś co  

nas odróżni od tej krowy, musimy sami sobie wymyślić i nikt niestety nam w tym nie  

pomaga. Mam kilka celów na obecnym etapie. Po pierwsze chcę zrobić wszystko by  

w końcu znaleźć sens swojego życia, czyli właśnie zastanowić się co sprawia mi  

największą radość i w czym jestem dobra. I z tego zamierzam uczynić moje źródło  

dochodu.  Myślę,  że chyba nawet już to znalazłam. Po drugie odczuwam wielką  

potrzebę pomagania innym, więc chcę zapisać się na jakiś wolontariat. Po trzecie  

chcę założyć rodzinę, która by była lepsza od tej w której sama dorastałam.

Dla  2  osób  takim  bardziej  określonym  celem  życia  jest  wypełnianie  swoich 

społecznych powinności i funkcji jakie sobie wybraliśmy, np. nauczyciela, żony, matki. 

Jednak w szerszej perspektywie jedna z tych osób dąży do zbawienia i nie jest pewna jaki 

jest obiektywny cel życia ludzkiego: 

• Wiesz co...nie wiem. Myślę, że człowiek do końca życia się nad tym zastanawia i  

tego poszukuje i chyba jest to najtrudniejsze pytanie i najtrudniejsza odpowiedź na  

świecie  i  myślę,  że  nie  wiem czy są ludzie,  którzy  potrafią  odpowiedzieć na to  

pytanie. Nazywamy ich wtedy mędrcami, tych, którzy potrafią powiedzieć co jest  

sensem życia.  Ja nie potrafię powiedzieć.  Kiedy wypływam na szerokie wody to  

wydaje mi się, że to jest pytanie ogromne i na nie nie odpowiem. A zawężając,  

wchodząc na takie moje malutkie podwóreczko, to myślę, że sensem mojego życia  

jest  po prostu bycie osobą, która wychowuje dzieci i spełnia te rolę których się  

podjęła i chyba tak naprawdę bycie mamą i żoną i jakby przekazywanie tam dalej  

wszystkich takich rzeczy. Wypełnianie swoich funkcji,  które kiedyś wybrałam dla  

siebie. To jest sens życia. No i dwa, jakieś tam dążenie do zbawienia siebie i tych  

najbliższych, których mam pod opieką. 

Dla  drugiej  z  tych  osób  wspominających  o  potrzebie  wypełniania  swoich  funkcji 

zawodowych, najważniejszym sensem życia są jej dzieci: 

• Człowiek przestaje się zastanawiać nad sensem życia wtedy kiedy ma dzieci. Wtedy  

one  się  nim stają.  Przynajmniej  ja  tak  myślę.  No to jest  jakby  taka bezlitosna,  

biologiczna podstawa. To znaczy...to może trochę tak brzmi pretensjonalnie, ale ja  

czuję się...w momencie w którym mam dzieci...to czuję się trochę nieśmiertelny. To  

znaczy mam taką silną identyfikację z nimi że... że właściwie już tak czuję, że już  

zostanę. Że jak umrę, to oni po mnie zostaną. W związku z tym to mi jakoś pomaga.  
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Nie boję się.  A jeśli chodzi o jakieś takie rzeczy, o takie religijne podejście, że tam  

celem jest szukanie zbawienia... to mi się to wydaje jakoś nieprzyzwoicie naiwne i  

takie  intelektualnie  po  prostu  (śmiech)...  nie...nie...nie...  Ktoś  powiedział  że  to  

obraża jego intelekt. Ja bym może aż tak ostro nie powiedział, ale to jest takie  

uproszczenie,  którego  ja  nie  mogę  przyjąć.  No  nie  jestem  w  stanie  tego  

zaakceptować. No nie wydaje mi się żeby cel ludzkiego życia był jakiś mistyczny.  

Można oczywiście szukać takiego sensu życia...nie wiem w zmianie,  w służeniu  

społeczności. Na przykład jestem nauczycielem, w związku z tym jakoś tam sensem 

mojego życia jest krzewienie wiedzy, tak?

Warto zauważyć, że spośród moich 25 rozmówców tylko pięcioro posiada dzieci i 

prawie wszyscy (4), którzy posiadają potomstwo, mówiąc o celu swoje życia, nawiązywała 

w jakimś stopniu do dzieci. 

Kilka osób za główny cel upatruje życie bardziej dla innych i świata niż dla siebie, 

poprzez to stwierdzenie rozumie się życie w taki sposób żeby:

• coś dobrego temu światu dać. Nawet jeśli nikt o tym nie będzie pamiętał, bo to się  

gdzieś tam rozmyje. Nawet nie chodzi o to żeby być pamiętanym, tylko o to żeby  

nie być po prostu formą fizyczną, która się urodziła, dostała wiele i teraz użyźnia  

glebę, no i tyle.

• Ale jak przyjrzeć się dalej, no to jednak zakładam, że przez to, że mamy wolną  

wolę, umysł i mamy rozum, to jest to czynienie, czy generowanie wartości dodanej.  

I  tym  można nazwać czynienie  dobra,  czy  wspieranie  działań  innych  ludzi,  w  

stronę jakiejś pewności siebie, czy szeroko rozumianego dobra, w sensie korzyści  

dla innych.

Ponadto kilka osób uważa, że życie nie ma obiektywnego sensu, a jedna twierdzi, 

że życie jest celem samym w sobie.

Kolejnym reprezentowanym stanowiskiem jest dążenie do dobrego przeżycia życia, 

do osiągnięcia szczęścia, które jest m.in. definiowane tak:  być kochanym i kochać, mieć  

przyjaciół, rodzinę, realizować się i działać zgodnie z zasadą, aby nie krzywdzić innych.

Dla  jednej  kobiety,  życie  jest  zabawą  dla  duszy,  rozumianą  w  kontekście 

reinkarnacji, tzn. celem życia człowieka jest przeżycie osobistych doświadczeń, które są 

kontynuacją poprzednich wcieleń. 

Jeden  rozmówca,  dzieli  cele  życia  ludzkiego  na  dwie  kategorie  –  materialne  i 
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duchowe. Do swoich celów materialnych zalicza on rodzinę, zaś do duchowych: 

• To właśnie pojęcie  prawd,  które zostały  wpisane jakby  w nasze geny,  strukturę  

świata i jedyne co mamy zrobić, to poznać te prawdy i się zacząć do nich stosować.  

Dopóki je łamiemy, to cierpimy, jak je poznamy i zaczniemy się do nich stosować,  

to prawdopodobnie osiągniemy raj nawet na Ziemi. I do tego dążę, do tego żeby  

poznać te prawdy.

Podsumowując, jak do tej pory pytanie o cel życia ludzkiego jest pytaniem na które 

padło najwięcej różnych odpowiedzi i w związku z tym grupy podobnie wypowiadających 

się osób są dosyć małe – jedna dotyczy dążeń ku zbawieniu, a druga to grupa osób, które 

nie wiedzą jaki może być cel ich życia. Co ciekawe, chociaż wypowiedzi dotyczące celu 

istnienia  widzianego w przedłużeniu życia,  czyli  posiadaniu dzieci  bardzo rzadko były 

najbardziej akcentowane przez rozmówców i często podawane były jako wątek poboczny 

lub tylko wyłącznie jako cel osobisty, to po zestawieniu wszystkich wypowiedzi ze sobą 

okazuje się, że właśnie te rzucane mimochodem fragmenty o posiadaniu rodziny i dzieci, 

powtórzyły się najczęściej  spośród wszystkich innych propozycji,  bo aż 7 razy.  Bardzo 

zastanawiający jest fakt, że dużo osób nie ma pojęcia co może być głównym sensem ich 

egzystencji lub uważa, że jest ona całkowicie pozbawiona sensu, a inni doszukują się tego 

celu w religijnych lub duchowych kategoriach, mało jest tak naprawdę osób, które byłyby 

jednoznacznie  przekonane  o  specyficznym  przeznaczeniu  swojego  bytu  i  dążyłyby  z 

determinacją do osiągania jakichś mierzalnych i namacalnych celów.

• PYTANIE 7: POWSTANIE GATUNKU LUDZKIEGO

Pytanie powstało po to żeby dowiedzieć się na ile idea wszechmogącego Boga, 

który stworzył świat i istotę ludzką jest bliska moim rozmówcom, a na ile jest uznawana za 

przestarzałą i została wyparta przez popularną teorię ewolucji. 

Część  respondentów  uważa,  że  istnienie  gatunku  homo  sapiens  jest  wynikiem 

procesu ewolucji, przy czym dwie osoby powołują się na dowody naukowe:

• Ewolucja.  I  to  nie  jest  kwestia  opinii  czy  osobistych  przekonań,  a  konkretnych  

dowodów przemawiających za prawdziwością tej  tezy.  Miałem w ręku fragment  

czaszki neandertalczyka – ciężko zaprzeczyć czemuś takiemu.

Za to większość osób sądzi, że istnienia nie da się wytłumaczyć tylko jedną z tych 
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teorii i należy je łączyć, gdyż się uzupełniają. Według nich samo powstanie człowieka jest 

wynikiem cudu, czy ingerencji Boskiej, ale nie wykluczają, że potem życie ludzkie mogło 

podlegać ewolucji na przestrzeni dziejów. Szczególnie akcentowany jest udział Boga na 

etapie zwanym „początkiem”. Jednak i  w tej  grupie pojawiły się odniesienia do nauki, 

podkreślające,  że  teoria  Darwina  jest  pełna  luk  i  nawet  przez  samego  twórcę  była 

negowana: 

• (...)  Natomiast ponieważ trochę się tym interesuje, chociażby z tego powodu, że  

jestem osobą wierzącą i chciałabym wiedzieć jakie mają ludzie za i przeciw, to  

wydaje mi się, że takie proste wierzenie, darwinowska teoria ewolucji, która jest  

naprawdę  dziewiętnastowieczna  zdecydowanie  i  którą  sam  Darwin  pod  koniec  

życia negował,  jest  naiwne.  Zwłaszcza,  że postęp nauki  pokazuje,  że...  im dalej  

nauka postępuje tym więcej jest  w niej  teorii,  niż jej  potwierdzeń.  Więc to jest  

bardzo  interesujące  i  uważam,  że  to  pokazuje,  że  to  jest  dużo  bardziej  

skomplikowana sprawa. Myślę, że to jest takie połączenie, że na pewno ewolucja  

istnieje  na  zasadzie  ewolucji  gatunku.  W  obrębie  gatunku  na  pewno  istnieje  

ewolucja.  Czyli  bardzo  prymitywny  mamut  wyszkolił  się  na  super  słonia.  

Wygłupiam  się  teraz,  ale  generalnie...czy  tam  jakieś  kręgi  w  szyi  żyrafy  się  

wydłużają im bardziej rosną akacje. Ale coraz więcej mam wątpliwości czy z ryby  

zrobił się...coś tam po kolei czy nie.  Bo czytam te historie, które piszą naukowcy i  

jednak jest  mnóstwo naukowców, którzy piszą,  że ewolucja w prostym myśleniu  

takim jak Darwin pokazywał, przeczy sama sobie. Założeniem teorii ewolucji jest  

to, że postęp występuje w jakimś konkretnym celu, żeby coś tam udoskonalić.  No to  

pytanie, po co ryba miała by wyjść w pewnym momencie na brzeg skoro w morzu  

miała wszystko to co trzeba?  A wychodząc na brzeg, nie miała nóg. Oczywiście  

mówimy tu w dużym skrócie. Więc wykonywała coś co ją de facto... Przekraczała  

swoje potrzeby.  Wykonywała coś,  co tak naprawdę ją niszczyło.  (...)  I  powstaje  

odwieczne pytanie: „Co było pierwsze - jajko czy kura?”. Ta teoria ma po prostu  

mnóstwo luk.  W takim prostym myśleniu darwinowskim, ja po prostu jej nie łykam.

Jedna z grup uznała, że powstanie człowieka należy wiązać z kreacjonizmem, ale 

jedna z  osób zwraca uwagę na to, że kreacjonizm wcale nie wyklucza ewolucjonizmu i że 

obydwie te teorie są hipotetyczne: 

• Kreacjonizm  tak  samo  zresztą  hipotetyczny  jak  ewolucjonizm  (to  hipoteza  
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niepotwierdzona naukowo). Dodatkowo kreacjonizm nie wyklucza tego, że gatunki  

ewoluowały na przestrzeni lat. 

Druga  z  tych  osób  (warto  dodać,  że  obydwie  są  bardzo  zaangażowanymi  w  wiarę 

katolikami,  jak  widać  znającymi  stanowisko  Kościoła  w  tej  sprawie)  powołuje  się  na 

naukę Piusa XII z Humani generis, która między innymi:

• nie zabrania uczonym i teologom polemiki nad doktryną ewolucjonizmu, według  

dzisiejszego  stanu  nauk  przyrodniczych  i  teologicznych.  (...)  Swoboda  jest 

dopuszczalna pod warunkiem wszakże, że będzie się z należną powagą, umiarem i 

opanowaniem  rozważać  i  oceniać  dowody  i  zwolenników  i  przeciwników 

ewolucjonizmu.

Jedna z osób wierzy w inną, niż wymienione w pytaniu, teorię: 

• Najbardziej  jestem  w  stanie  uwierzyć  w  ingerencję  wyższych  istot,  czyli  tak  

zwanych kosmitów (uznawanych za bogów).

Jak wynika z zebranych wypowiedzi, część osób uważa, że gatunek ludzki  powstał 

w wyniku ewolucji, jednakże wiele z nich sądzi, że proces ewolucji został zapoczątkowany 

przez Boga, który w jakiś sposób przyczynił się do powstania człowieka. 

OMÓWIENIE CZĘŚCI TRZECIEJ– DOGMATY WIARY KATOLICKIEJ

Pytania z tej części mają na celu sprawdzenie na ile respondenci akceptują dogmaty 

wiary katolickiej i skonfrontowanie ich z najważniejszymi dogmatami, czyli tymi, które 

zostały  zawarte  w  Wyznaniu  wiary,  zaczynającym  się  od  słów „Wierzę  w  Boga  Ojca 

wszechmogącego”.  Wyznanie  to  w  sposób  zwięzły  i  dosadny  określa  najważniejsze 

aspekty wiary katolickiej – wyjaśnia kim jest Bóg, Duch Święty, Jezus i Maryja, określa 

ich  wzajemne  relacje,  mówi  o  istnieniu  piekła  i  nieba,  sądzie  ostatecznym, 

zmartwychwstaniu i życiu wiecznym. Chciałam skonfrontować moich rozmówców z tymi 

dogmatami, które są w naszym kraju przekazywane w zasadzie od dzieciństwa – sama 

pamiętam,  że  jako  pięciolatka  podczas  pogrzebu  mojej  babci,  wrzuciłam do  jej  grobu 

rysunek  z  napisem „RAJ”,  przedstawiający ją  z  aniołami  w niebie.  Nie  uczęszczałam 

wtedy na  żadne  lekcje  religii,  moi  rodzice  nie  są  katolikami,  a  mimo  wszystko  jakoś 

informacja o niebie, Bogu i aniołach już została utrwalona w moim, wówczas pięcioletnim, 

umyśle.
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Stąd pojawiło się to pytanie, które ma na celu sprawdzenie jak te, towarzyszące 

nam od dzieciństwa dogmaty wiary katolickiej, wpływają na aprobowany przez nas obraz 

Boga, stosunek do Jezusa, tego co dzieje się z ludzką duszą po śmierci oraz do wiary w 

istnienie szatana i piekła. 

 

• PYTANIE 1:  W CO WIERZYSZ? KIM JEST TWÓJ BÓG?

W pytaniu pierwszym respondenci zostali poproszeni o określenie czy wierzą w 

Boga, a jeśli tak, to czy jest to Bóg osobowy, czy nie i jakimi cechami się charakteryzuje. 

Sporo osób przyjmuje wiarę Kościoła katolickiego i część z nich odpowiedziała na 

to pytanie niejako automatycznie, cytując lub parafrazując wyuczone formułki, czy to Aktu  

wiary, czy właśnie  Wyznania Wiary.  Dla tych osób Bóg jest osobowy, dobry, miłosierny, 

wszechmogący, niepojęty i nieobjęty. Jednakże jedna kobieta z tej grupy, chociaż uznaje 

Boga za byt osobowy, to ma duże problemy z zaakceptowaniem dogmatu o Trójcy Świętej: 

• Wierzę też, że Jezus chodził po ziemi i coś po sobie zostawił. Zawsze wydawało mi  

się, że są to dwie różne osoby - jest Bóg Ojciec i Syn Boży. Trudno mi jest uwierzyć  

w Trójcę Świętą. Wydaje mi się, że są to trzy odrębne jednostki. 

Co więcej,  jako jedyna osoba,  przypisuje Bogu takie cechy jak bycie groźnym, złym i 

gniewnym: 

• Wydaje mi się że Bóg jest groźny... że może być miłosierny, ale bardzo trafiają do  

mnie  te  słowa w Ewangelii,  że  Jezus  mówił,  że  nie  przyszedł  siać  pokoju...  W  

którymś momencie w Ewangelii, chyba u Mateusza to jest... Że...to ostatnio było na  

mszy -   żebrak powstanie przeciwko bratu,  żona przeciwko teściowej.  Jestem w  

stanie w to uwierzyć, że Bóg jest groźny, że może być zły i że może uwidaczniać  

swój gniew. Tego się boję. Boję się czegoś takiego.

Część osób nie myśli o tym jak wygląda Bóg, nie wie czy jest osobowy, czy nie i  

nie traktuje tej informacji jako istotną, nie potrafi sobie Go wyobrazić lub uważa, że to jest 

zasłonięta tajemnica, czy sprawa indywidualna – po prostu każdy sobie wyobraża Boga 

trochę inaczej, po swojemu. Tu najczęściej padające określenia tej istoty są następujące: 

• dobry dla ludzi; 

• łaskawy; 

• istota wyższa, mająca wpływ na nasze życie, kierująca ludźmi, żeby było im lepiej; 
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• dobra siła; 

• coś co ma władzę i cechy nadludzkie; 

• wszechmocny; 

• raczej mega inteligentny; 

• spoko typek, który patrzy na nas i się załamuje. 

Jedna z osób nie potrafi określić czym Bóg jest, ale ma pewność czym nie jest: 

• Nie  jest  ani  takim Bogiem ze  Starego  Testamentu,  który  tylko  ciska  gromami i  

potopami, ale nie jest tez takim poczciwym naiwniaczkiem z mszy dla dzieci. 

Inna osoba, z jednej strony widzi Boga jako siłę, ale z drugiej strony rozwijając swoją 

wypowiedź konstruuje wizję Boga osobowego: 

• Nie wiem, to też myślę, że w jakim punkcie byś zapytała, to takiej odpowiedzi bym  

ci udzieliła. A teraz w tym momencie, raczej byłaby to siła, nie byłby to ojciec,  

który tam siedzi i głaszcze cię po główce. Zdecydowanie nie jest to typ, który zsyła  

cię do piekła. Nie, jak już wierzę, w Boga to jest to na pewno taki spoko typek,  

który patrzy na to co się teraz dzieje i co robią z jego religią. I jak to widzi, to po  

prostu łapie się się za głowę i myśli sobie: „Kurwa mać. O co wam chodzi? Czy o  

to  mi  chodziło?”  Z  Michałem  się  śmialiśmy,  że  do  niektórych  księży  Jezus  by  

przyszedł i pokazał im Biblię i tak: „Patrz! Patrz! Czytaj! To napisałem!. (śmiech)  

Więc raczej nie, raczej jest to jakaś dobra siła, chociaż kurde, jakaś wizja takiego  

Boga,  spoko gościa,  który nie  godzi  się  na to,  co  dzieje  się  teraz  na świecie  i  

zastanawia się dlaczego ludzi tak wszystko zjebali,  to mi odpowiada. Ale myślę  

sobie, że on byłby dobry, w sensie, tam nie byłoby nic złego, to nie byłby każący  

typ, który cię zsyła do piekła za grzechy.

Dla  kilku  osób,  Bóg  nie  jest  osobowy i  jest  pewnego  rodzaju,  niemożliwą  do 

zdefiniowania energią, siłą i mocą sprawczą. Dla jednych jest to siła, która kieruje naszym 

życiem i nad nami czuwa, dla innych, wręcz odwrotnie, jest to siła, która ani obecnie, ani 

w przeszłości nie ingerowała w życie ludzi. Są osoby, które uważają, że jest to energia, 

która  jest  we  wszystkim,  co  oznacza,  że  jej  cząstkę  nosimy  także  w  sobie.  Trudno 

dokładnie określić tę energię, jedna z osób nazywa ją energią kosmiczną, inna, podobnie, 

wierzy w:

• energię, która znajduje się nad nami, nad naszymi głowami i daje nam motywację  

do działania. Jedni czują tą energię danego dni, drudzy innego dnia, inni nie czują  
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jej przez całe życie. Jest jakaś energia, najprawdopodobniej słoneczna. Nie jest to  

bóg osobowy, moim zdaniem jest to energia, która sprawia, że ludziom chce się  

żyć lub nie chce się żyć, że są w dołku lub na granicy swoich możliwości. Nie  

wiem, może jest to energia słoneczna, może jeszcze co innego, w każdym razie na  

pewno nie jest to bóg osobowy.

Jedna z osób, przekonanych o tym, że Boga nie ma, tłumaczy, że duchowość jest 

iluzją, którą sobie sami stwarzamy po to by wypełnić pustkę: 

• Natomiast tak naprawdę wydaje mi się, że to wszystko jest iluzja, to znaczy, że to  

wszystko odbywa się w naszych głowach. Duchowość jest, ale jest realna tylko dla  

nas.  To znaczy ona nie  jest  obiektywnie realna.  Wydaje mi się,  że  to jest  sfera  

duchowa, która jest pewnego rodzaju iluzją, którą sami się karmimy, żeby wypełnić  

pustkę.  Nie  no  energia  jest...  Wiesz  drzewa rosną....  to  mają  energię...  Ale  nie  

wydaje mi się  żeby  była jakaś  energia ponad.  To znaczy energia jest  wszędzie,  

energia jest wszędzie, są fale dźwiękowe, jest elektryczność, są fale magnetyczne...  

Ale nie ma bytu który jest energią. To nie jest świadoma energia. To jest energia po  

prostu, tak jak energia Słońca. To nie jest Bóg. To jest energia, natomiast to nie jest  

istota.

Jedna osoba uważa,  że Bóg jest absolutem, dosłownie wszystkim, alfą i  omegą, 

czyli dobrem i złem, a więc i energią i osobą i ich przeciwieństwami: 

• Wierzę  w  Boga,  wszechogarniającego,  który  jest  wszystkim.  Jeżeli  jesteśmy  

osobami, to jest również Bóg osobowy.  Jeżeli jest wszystkim co jest stworzone,  

materialne,  niematerialne,  no  to  jest  wszystkim.  Osobą  i  nie-osobą,  materią,  

antymaterią… jest wszystkim. Ma cechy takie, których nie jesteśmy w stanie pojąć,  

bo  nie  jesteśmy  pojąć  w  stanie  świata  jeszcze.  Pojmiemy  Boga  wtedy  kiedy  

będziemy w stanie pojąć świat, a chyba nigdy tego... no może właśnie to jest cel.

Podsumowując, odpowiedzi na to pytanie rozłożyły się w miarę równomiernie na 

trzy  główne  grupy  –  tych,  dla  których  wizja  Boga  jest  spójna  z  dogmatami  wiary 

katolickiej,  a  więc  jest  to  Bóg osobowy,  którego istotę  wyraża  idea  Trójcy Świętej,  a 

zaobserwowane  różnice  dotyczą  jedynie  cech  Boskich  takich  jak  bycie  dobrym  i 

miłosiernym lub surowym i  karzącym.  Tych,  którzy nie  wiedzą jaką formą jest  Bóg i 

uważają, że wiedza ta jest dla nas nieosiągalna lub niepotrzebna, bo ważniejsze są jego 

przymioty takie jak siła sprawcza, dobro i wszechobecność. I w  końcu tych, którzy nie 
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zgadzają  się  z  tym,  że  Bóg  jest  osobowy,  tylko  traktują  Go  jako  trudną  do 

zidentyfikowania energię, której przypisują różnego rodzaju pozytywne cechy.

• PYTANIE 2:  ŹRÓDŁA WIARY

Następnym  punktem  kwestionariusza  była  rozmowa  na  temat  tego  skąd  moi 

rozmówcy czerpali wiedzę, inspirację i elementy wpływające na ich wiarę w Boga lub jej  

brak.  Interesowały  mnie  po  pierwsze  główne  czynniki  formujące  poglądy  ze  sfery 

religijno-duchowej, ale i to czy moi rozmówcy są w ogóle ich świadomi – czy pamiętają 

kto, kiedy i jak przekazywał im wiedzę, informacje, czy przemyślenia dotyczące tematów 

związanych z religią. I czy głównym źródłem tych informacji byli członkowie ich rodzin 

lub znajomi, nauczyciele i księża, czy może książki lub jeszcze coś innego. 

W tej kategorii najwięcej osób czerpało informacje, wzorce i inspiracje zarówno od 

najbliżej rodziny, jak i z literatury.

Ci,  którzy  czerpali  wiedzę  religijną  z  lektury  podali  konkretne  przykłady, 

wymieniając dzieła filozofów lub o tematyce filozoficznej oraz teksty religijne pochodzące 

z różnych kultur i religii: 

• Przeczytałem i przetrawiłem sporo religijnych tekstów (Bibila, Edda, Mity Perskie,  

Greckie, Rzymskie, Asyryjskie, Egipskie etc.); 

• Świat Zofii; 

• czytałem filozofów, również katolickich (np. Pascal); 

• I też trochę z lektury, to znaczy miałem taki moment...może nie moment, ale taki  

okres przechodziłem zafascynowania hinduską duchowością, powiedzmy ogólnie.  

Nie praktykowałem tego, ale jakby zainteresowałem się tym (...) Ale to nie znaczy,  

że uważam, że ona ma jakąś wyższość...że Bhagawadgita ma wyższość nad Biblią.  

Myślę, że to są na podobnym poziomie przekazy.; 

• z książek (buddyjskich, o reinkarnacji, o śmierci klinicznej, Biblii, New Age); 

• W pewnym wieku,  jak  zaczęłam się  nad tym wszystkim poważniej  zastanawiać,  

miałam chyba z 15 lat, to zaczęłam bardziej czytać na ten temat, no to wtedy mogę  

się powołać właśnie na książkę „Rozmowy z Bogiem” Walscha, czy również np.  

książkę Richarda Bacha „Iluzje” i z jakąś inną literaturą też miałam styczność,  

bardziej na zasadzie żeby głębiej zbadać to, w co już wierzę albo w to co mnie  
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interesuje.

A tak respondenci wypowiadali się o wpływie ich rodziców i najbliższej rodziny:  

• Ale też na pewno moja rodzina. To znaczy mam rodzinę, która jest wierząca, może  

nie jakoś bardzo bardzo praktykująca. Ale wydaje mi się, że zawsze żyliśmy według  

takich wartości katolickich, choć może nie zawsze było podkreślane, że to wartości  

katolickie, tylko to się samo przez się rozumiało. Ale też potem spotkałam kolejne  

osoby na mojej drodze życia, które jakoś tam mnie ciągnęły w tamtym kierunku.

• Na  pewno  od  rodziców,  od  mojego  otoczenia.  Też  istotne  były  moje  własne  

poszukiwania, ale faktycznie gdzieś tam podstawowy pierwiastek, no to bez dwóch  

zdań jest to owoc, nawet nie to, że wiary rodziców, ale ich życia. Byli dla mnie  

świadectwem.

• No oczywiście od rodziców. Po kolei…. od rodziny dalszej, bliższej. Mój dziadek  

szczególnie był mocno taką osobą, który nie narzucał, ale swoją postawą bardzo  

dużo pokazywał. Później moja mama, tutaj bardziej narzucająca, niż pokazująca.; z  

wielogodzinnych rozmów z moim tatą; No tak sięgając, tak chronologicznie, to na  

pewno duży wpływ miała rodzina.  Zwłaszcza moja mama, która również...mamy  

bardzo podobne poglądy i często rozmawiamy na ten temat, więc to jest tak, że  

jakby już od zawsze byłam oswojona z koncepcją reinkarnacji i  już jakieś takie  

fundamenty takiego światopoglądu miałam wpojone od zawsze. Zawsze się z tym  

stykałam.

• Od rodziców czerpałem wiarę w Boga, jak najbardziej  starali  mi się przekazać  

wiarę.

• Baza to rodzice.

Kolejnym najważniejszym czynnikiem tworzącym światopogląd dotyczący religii 

są własne poszukiwania, obserwacje i przemyślenia. 

Zaraz potem uplasowało się najbliższe otoczenie i środowisko (ale pozadomowe) – 

partner, przyjaciele, znajomi, poznane osoby: 

• Ale  tak  naprawdę  pierwsze  kroki  w  stronę  religii,  to  protestanci  jakoś  mnie  

chwycili. Moich rodziców znajomi.

• (...)  z  wielogodzinnych rozmów z  moimi dwoma byłymi  chłopakami,  którzy  byli  

gorliwymi katolikami.

Następnie Kościół, duszpasterstwa, wspólnoty religijne: 
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• A  elementy  mojej  wiary  czerpałem  na  początku  z  Kościoła,  bo  byłem  dość  

pobożnym dzieciakiem.

• Najwięcej  ze środowiska dominikańskiego/duszpasterstwa młodzieżowego, to  był  

czas religijnych rozkminek, czytania pisma itd. Dotyczy to zarówno argumentów na  

rzecz  wiary:  super  rozmowy,  spotykanie  sensownie  wierzących  ludzi  (zarazem  

głęboko wierzących i intelektualistów) jak i przeciw wierze: byłam z nimi np. na  

dwóch pielgrzymach, które były tak tragiczne, że zawsze chciałam po nich zostać  

satanistą  na  przekór  oraz  z  wszelkich  akcji  dookoła  tego,  np.  festiwal  w  

Jarosławiu-tam siłą  rzeczy się  uczestniczy w liturgiach,  więc też  to  dużo daje i  

jakoś ustawia.

• (...)  później  miałem  długi  okres  bez  jakiejkolwiek  duchowości  w  moim  życiu,  

następnie przez poznanych fajnych ludzi przybliżyłem się do wspólnot kościelnych  

– wszedłem w fazę głębokiego przeżywania wiary – później ta gorliwość zelżała,  

ale wciąż byłem blisko Kościoła i to przede wszystkim ludzie z nim związani byli  

dla mnie dowodem na istnienie Boga.

Zaraz potem wymieniani są dziadkowie: 

• Na pewno nie od rodziców, może bardziej od babci, która była osobą religijną i do  

dzisiaj jest. Ona często powoływała się na takie kwestie – na Boga, na Jezusa, itd  

ona tworzyła jakieś takie wyobrażenia.

• Początkowo głównie od dziadków.

Szkoła: 

• Myślę, że stosunkowo najbardziej wpłynęła na to u mnie chyba szkoła katolicka, do  

której chodziłam przez 6 lat i w której ta wiara była bardzo ważnym elementem.

Wymieniono również zajęcia na studiach o tematyce religioznawczej: 

• Skąd czerpałem niewiarę? Po prostu zadałem sobie kilka pytań – sam sobie – na  

które  odpowiedź  była  różna.  Poza  tym  miałem  na  studiach  przedmiot  

religioznawstwo i facet opowiadał o różnych religiach, był katolikiem, wierzył w  

Boga,  natomiast  sam  mówił....to  były  bardzo  fascynujące  lekcje...dlatego,  że  

miałem styczność z katolikiem, który zna biskupów, itd,  jest  wierzący, natomiast  

wie, że niektóre przykłady, określenia biblijne są po prostu nieprawdą, głupotami i  

już.; 

konferencje i spotkania z ludźmi wierzącymi, filmy  i na samym końcu Internet. 
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Podsumowując,  największy wpływ na ukształtowanie się  poglądów dotyczących 

religii  i  duchowości,  wśród  moich  rozmówców,  miał  czynnik  ludzki,  tzn.  rodzice, 

dziadkowie,  osoby  z  najbliższego  środowiska,  z  duszpasterstw,  wspólnot,  napotkani 

uduchowieni  ludzie,  nauczyciele  szkolni  i  akademiccy,  księża,  katecheci,  osoby 

uczestniczące i prowadzące spotkania i konferencje o tematyce religijnej, czy pielgrzymki, 

a także filozofowie, myśliciele oraz autorzy książek, czy artykułów dzielący się z innymi 

swoimi poglądami i doświadczeniami. Łącznie wpływ jakichś osób na kształtowanie się 

światopoglądu religijnego został wymieniony podczas moich wywiadów 40 razy, a jeśli 

zaliczyć do tego również autorów tekstów i książek, to 55 razy. Wynika stąd, że poglądy i 

postawy religijne są kształtowane głównie pod wpływem otaczających nas ludzi, poprzez 

rozmowy, spotkania i inne społeczne interakcje, warto zauważyć, że najważniejsza rola 

nadal  przypada  rodzinie  i  najbliższym  znajomym  oraz  nauczycielom,  z  którymi  nie 

możemy porozmawiać, ale których słowa możemy przeczytać na kartach książek. 

• PYTANIE 3:  OSOBA JEZUSA

W tej sekcji, sprawdzana jest akceptacja i internalizacja jednego z najważniejszych 

dogmatów wiary katolickiej,  czyli  boskością Jezusa,  który według Kościoła jest  synem 

Boga Ojca i jedną z trzech osób w Trójcy Świętej. Pytałam głównie o to, czy Jezus jest  

traktowany jako postać historyczna, postać historyczna i Bóg, czy postać wymyślona.

Dla  części  osób  Jezus  jest  postacią  rzeczywiście  kiedyś  istniejącą,  żyjącą  w 

określonym  czasie  i  miejscu,  ale  nie  jest  Bogiem.  Jednak  nie  jest  tak,  że  osoby  te 

deprecjonują jego wartość, czy znaczenie. Uważany jest za ciekawego filozofa, myśliciela 

obdarzonego darami duchowymi  oraz za nieprzeciętną osobowość:

• Był nieprzeciętną osobowością. Myślę, że takich osób było wiele,  takich, które były  

na tyle rozwinięte, że przyszły tutaj pomagać innym, celowo i nie musiały wcale  

tego robić;

syna Boga:

• Jest postacią historyczną. Bogiem nie jest, jest synem Boga. Traktuję go bardziej  

jako człowieka obdarzonego szczególnymi darami,  jak przetłumaczenie pewnych  

myśli i założeń boskich, że poprzez Jezusa można było to przetłumaczyć na język  

zrozumiały dla człowieka. Czyli taki bardziej przekaźnik;
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rewolucjonistę: 

• Jest coś takiego, że w momencie kiedy coś jest powtarzane wiele razy i też to cię  

otacza od małego, to gdzieś się gubi sens w ogóle tych słów. A w ogóle Jezus był  

totalnym rewolucjonistą. Cholera, on zmienił świat. Naprawdę zmienił świat. I to  

tak w kategoriach historycznych. A wierzę, że był Bogiem, więc tym bardziej dumny  

jestem z tego, że jestem człowiekiem;

rozumiejącego i widzącego więcej, charyzmatycznego filozofa:

• Historycznym filozofem-hipisem-charyzmatycznym gościem. Nie wiem jak jest z tym 

Bogiem bo, szczerze mówiąc, to mnie najbardziej wkurzyło: nikt nigdy nie potrafił  

mi wytłumaczyć (żaden dominikanin itd) o co chodzi z tym odkupieniem, jeden za  

wszystkich itd;

oświeconego, bliskiego Bogu, mistrza duchowego, czy po prostu człowieka nieprzeciętnej 

wiary:

• Myślę,  że  jego moce wynikały  z  jego olbrzymiej  wiary.  Ale  nie  wierzę  w jego  

niepokalane poczęcie. Na pewno był oświecony, ale taki też był Budda. Oczywiście  

przez to, że jestem Polką, Jezus jest mi bliższy niż Budda, ale szanuję ich osoby i  

nauki chyba w równym stopniu.

Przypisuje mu się same pozytywne cechy i dobroczynny wpływ na ludzi lub nawet 

na całą ludzkość:

• Jezus jest dla mnie przede wszystkim postacią historyczną, wokół której powstała  

pewna legenda i z tej legendy można wynieść bardzo dużo pozytywnych wniosków  

i zasad. 

Co ciekawe dla  niektórych osób nawet  nie  ważne jest  to  czy Jezus faktycznie odkupił 

nasze grzechy i czy dzięki niemu dostąpimy zbawienia: 

• Natomiast Jezus, jest dla mnie ogólnie postacią, która mogła nawet nic nie zrobić,  

ale z racji tego, że żyła inaczej niż inni i powiedziała coś ciekawego, dała ludziom  

wiele. Też przez to, że ludzie w to uwierzyli. To był dobry myśliciel tamtych czasów,  

bardzo ważny. To czy nas zbawił, czy nie, to już nie wydaje mi się nawet ważne. 

Warto podkreślić, że nawet osoba, która uważa Jezusa jedynie za nieudanego mesjasza, nie 

kwestionuje jego nauk: 

• Jeszua,  syn  cieśli  Josefa  z  Nazaretu,  nie  Boga.  Postać  historyczna,  nieudany  

żydowski mesjasz.  Życzyłbym sobie,  żeby więcej  katolików brało sobie do serca  
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jego słowa, głównie te o belkach i drzazgach w oczach i miłowaniu bliźniego, ale  

zdają się w większości nie lubić hipisów. 

Także  respondent,  który  nie  jest  w  pełni  przekonany  o  faktycznym  istnieniu  Jezusa, 

przypisuje mu bardzo pochlebną opinię: 

• Wydaje się prawdopodobne, że taka postać mogła istnieć. Jeżeli nie jest wytworem  

ludzkiej  wyobraźni  lub  personifikacją  pewnej  myśli/szkoły  myślenia,  to  był  

najprawdopodobniej mądrym gościem, który uczył ludzi dobrych, mądrych rzeczy.

Pozostałe  osoby  wierzą  w  jego  boskość,  chociaż  niektóre  nie  ukrywają,  że 

zrozumienie i zaakceptowanie tego dogmatu nie przyszło im łatwo i że nadal często muszą 

się mierzyć ze swoimi wątpliwościami w tej kwestii: 

• Wierzę, że to był Bóg. Ale muszę powiedzieć, że na początku mojej drogi duchowej,  

to była najtrudniejsza część wiary katolickiej, że trzeba utożsamić naturę ludzką z  

tą boską. To nie było dla mnie łatwe. Łatwiej było mi wierzyć w Ducha Św., w to  

dobro, tę miłość, właśnie w Pana Boga. Ale w tą boskość Jezusa było mi trudno  

uwierzyć, zwłaszcza na początku. A teraz, mam nadzieję, że coraz bardziej się do  

siebie zbliżamy, ale też przez pisanie ikon, bo ostatnio malowałam ikonę Chrystusa  

Króla – Pantokratora i  to  była też  moja droga do poznania  Jezusa Chrystusa,  

bardziej osobowo.

• Ja tego też nie rozumiem. Ale po prostu staram się być konsekwentna i staram się  

być osobą wierzącą, ale to nie jest takie proste wcale.  Mam wątpliwości.

Są też osoby, niezainteresowane w ogóle osobą Jezusa, a co za tym idzie również 

autentycznością jego istnienia, czy boskością: 

• Nie jestem przekonany czy nawet był postacią historyczną i wydaje mi się to mało  

istotne.

Jedna osoba nie potrafiła odpowiedzieć na to pytanie: 

• Nie, chyba nie jest postacią historyczną. Chociaż wszystkie religie zgadzają się, że  

Jezus naprawdę istniał. Więc...no...trochę tak jest. Nie wiem, nie wiem. Ciężko mi  

stwierdzić. Nie potrafię się opowiedzieć.

Warto  dodać,  że  jako  źródła  potwierdzające  istnienie  Jezusa  jako  osoby 

historycznej wymieniane są następujące teksty: 

• skrawki, odpisy Ewangelii świadków działalności Jezusa;

•  Tak, zresztą przecież Koran nawet o Jezusie mówi. Także to nie jest jedno źródło.  
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Wiele  tych  źródeł...wiesz  o  tym  dobrze,  bo  kiedyś,  pamiętam,  apokryf  mi  

przyniosłeś.  Więc  wiesz  jak  Biblia,  Nowy  Testament  był  tworzony,  czy  

sformułowany, redagowany, nie wiem jak to określić.

Kilku  osobom  działania  Jezusa  kojarzą  się  w  jakiś  sposób  z  poglądami 

charakterystycznymi dla przedstawicieli ruchu hipisowskiego: 

• No moim zdaniem to była historyczna postać, owszem, która została ukrzyżowana  

za swoje hipisowskie pomysły na życie.

Wart  uwagi  jest  tok  rozumowania  respondentów, którzy zakładają,  że Jezus  był 

Bogiem  na  takiej  samej  zasadzie  na  jakiej  każdy  z  nas  jest,  przypisując  każdemu 

człowiekowi boskość lub bycie Bożym dzieckiem: 

• Czy jest Bogiem? Jeżeli założymy, że każdy z nas jest Bogiem, nie tylko Jezus, to  

również Jezus był Bogiem, ale każdy z nas też jest częścią Boga, czyli jest Bogiem  

na dobrą sprawę.; Myślę, że Jezus istniał na 100%, ale że był synem Boga na tej  

samej zasadzie, na której każdy z nas jest Bożym dzieckiem.

Podsumowując,  prawie  wszyscy  respondenci  wierzą  w  istnienie  Jezusa,  jednak 

połowa z nich jest  przekonana o tym, że był  wyjątkowym, oświeconym mistrzem, ale 

jednak człowiekiem, a druga połowa uznaje za prawdziwy dogmat Kościoła katolickiego, 

głoszący  boskość  Jezusa.  Co  ważne,  osoba  i  nauki  Jezusa  prawie  jednogłośnie  są 

uznawane za wartościowe, rewolucyjne, pomocne, pozytywne, dobre i warte przyjęcia. 

• PYTANIE 4:  CO SIĘ DZIEJE Z LUDZKĄ DUSZĄ PO ŚMIERCI

W tej części mowa jest o dogmatach, które także są wspomniane w Wyznaniu wiary, 

mianowicie chodzi o kwestię życia po śmierci, ideę nieba i piekła, zmartwychwstania ciała 

i żywota wiecznego, a dokładnie tego, czy moi rozmówcy wierzą w to, że istota ludzka ma 

duszę, a jeśli tak, to co według nich dzieje się z nią po śmierci.

Odnotowano  wiarę  w  to,  że  dusza  nie  jest  unicestwiana,  tylko  trwa  dalej. 

Towarzyszy temu przekonanie o tym, że może trafić, tam gdzie zasłużyła, czyli do nieba, 

piekła lub czyśćca:

• Wierzę, że jest życie po śmierci. W sensie, że ta dusza nie umiera. Co się dzieje  

dalej, no...są te dogmaty, które zakładają, że będzie sąd ostateczny i każdy z nas  

będzie osądzony. Zakładam, że tak jest, ale co tak naprawdę się tam będzie działo,  
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to nie jesteśmy w stanie tego pojąć.

• Jako  osoba  wierząca  odpowiadam,  że  ona  nie  jest  unicestwiona,  mam  taką  

nadzieję. I trafia do tak zwanego nieba, bądź do tam tych innych...

Wypowiedzi  niektórych  respondentów  pokrywają  się  w  pełni  z  dogmatami  Kościoła 

katolickiego: 

• Wierzę,  że  odbywa się  sąd szczegółowy,  dusza  trafia  do  nieba,  piekła  albo  do  

czyśćca, oczekując zmartwychwstania ciała i sądu ostatecznego. 

Jedna osoba, chociaż również akceptuje treść powyższych dogmatów, czuje strach przed 

wiecznością, wynikający po części z dużego przywiązania do życia ziemskiego:

• Ostatnio nawet się tak nad tym zastanawiałam, bo gdzieś tam w gronie rodzinnym  

rozmawialiśmy o śmierci klinicznej. I tak sobie myślałam, że trochę boję się nieba,  

bo w ogóle słowo wieczność jest dla mnie przerażające. Ale tak sobie pomyślałam,  

że jeżeli tam rzeczywiście jest tak cudownie  i to ma trwać wieki, to ja chcę tam iść.  

Jestem bardzo przywiązana do życia ziemskiego, ale jeżeli tam rzeczywiście jest tak  

cudownie i wszyscy chcą tam iść, itd.  To ja wierzę, że tak jest i też chcę tam trafić.

Do innych wizja nieba i piekła nie do końca przemawia: 

• Myślę, że to jest dosyć paradoksalne, ponieważ z jednej strony wierzę w duszę i w  

życie pozagrobowe, tzn. że to nie jest dla nas koniec, a z drugiej strony jak sobie o  

tym myślę, to nie wyobrażam sobie podziału na niebo, czyściec i piekło. 

Natomiast osoby z tej grupy podzielają również wiarę w wędrówkę dusz, czyli ponowne 

wcielanie się duszy: 

• Myślę, że się wciela, że to jest wędrówka cały czas, to jest koło życia i oczywiście  

może  dopóki  nie  pojmie  na  czym  tutaj  świat  polega  w  tych  naszych  trzech  

wymiarach,   to  musi  się  tutaj  pewnie  trochę  otrzaskać,  ale  jak  się  otrzaska  i  

zrozumie,  że  już  nie  musi  się  wcielać  i  wejdzie  na  wyższy  poziom,  to  

prawdopodobnie może się wcielać na zupełnie innych poziomach. No myślę, że to  

jest wędrówka po prostu, w górę.

 Dwie osoby podają jako argumenty prawo zachowania energii i to, że na świecie nic nie 

przestaje istnieć: 

• Ogólne zasady rządzące światem mówią, że nic nie przestaje istnieć, tylko najwyżej  

zmienia postać. Wierzę, że coś się z nią dzieje i coś po śmierci jest.

• Przekonuje mnie właśnie ten element boskości i człowieczeństwa – dusza, która się  
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uwalnia w formie energii i ja wierzę w prawo zachowania energii, że nie jest tak, że  

to znika. Sam fakt, że robi się badania, że 21 gram po śmierci każdy człowiek traci.  

To jest dowód dla mnie na to, że ta energia człowieka gdzieś emanuje, że to niebo  

to jest, właśnie, że ta energia się łączy gdzieś tam z tą energią boską.

Kolejne osoby twierdzą, że dusza po śmierci jeszcze przez jakiś czas przebywa w 

świecie materialnym. Ku mojemu zdziwieniu wśród moich rozmówców, znalazły się trzy 

osoby, których pogląd na życie po śmierci jest niemal identyczny. A dlatego wydaje mi się 

to  dosyć  wyjątkowe,  ponieważ  nie  jest  to  pogląd  spójny  z  przyjętymi  przez  Kościół 

dogmatami, a więc nie jest czymś ogólnie znanym, nauczanym i powtarzanym. Pierwsza z 

osób myśli, że:

• na pewno jeszcze przez  jakiś  czas jest  przy swojej  najbliższej  rodzinie  – sama  

doświadczyłam tej obecności. Potem być może spotyka się z Bogiem i jako cząstka  

energii stapia się z energią – Absolutem, od którego była oddzielona przebywając  

w świecie fizycznym. A potem być może powtórnie się wciela i wraca na Ziemię już  

w wyższej formie, jako bardziej rozwinięta duchowo jednostka. 

Poglądy drugiej są następujące: 

• (...) energia człowieka gdzieś emanuje, że to niebo to jest, właśnie, że ta energia się  

łączy gdzieś tam z tą  energią boską  i  że wtedy dusze są w stanie wchodzić w  

kolejne ciała.

 Natomiast trzecia sądzi, że: 

• (...) dusza jest jeszcze dosyć zabłąkana tuż po śmierci i nie do końca zawsze się  

orientuje co się stało. Myślę, że jeszcze przez jakiś czas zostaje, krąży po świecie,  

obserwuje życie swoich bliskich, może im jakoś pomóc albo się do nich przyczepić,  

co nie zawsze jest korzystne, więc myślę, że w jakiś sposób krąży, natomiast potem  

oswaja się z tym, co się stało, dociera do niej Absolut, rozumie te wyższe prawdy,  

no i przez jakiś czas jest jeszcze w takim zawieszeniu, w czymś co byśmy nazwali  

niebem, aż do następnego wcielenia.

Kilkoro respondentów nie jest w stanie wypowiedzieć się na dany temat, bo uważa, 

że nie wie jak jest naprawdę, nikt nie jest w stanie tego stwierdzić, a więc bezcelowe jest 

rozmyślanie  nad  tym  tematem,  bo  nie  możemy  zweryfikować  prawdziwości  żadnej  z 

hipotez: 

• Bliżej mi do wiary, że coś się z nią dzieje, ale....nie potrafię ani sobie wyobrazić ani  
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nie wiem też trochę jest tak, że omijam ten temat w swoich rozmyślaniach, bo to jest  

zupełnie bezcelowe rozmyślanie, bo nigdy się nie dowiemy.; Nie mam pojęcia, ale  

mam głębokie poczucie, że nikt inny też tego nie wie.

Inne osoby uważają, że nie ma czegoś takiego jak dusza: 

• Ludzie  nie  mają  duszy,  więc  nic  się  nie  dzieje.;  Nic  się  nie  dzieje.  Istnieje  

świadomość, ale czy to jest dusza? No nie wiem czy to jest dusza. Jest świadomość.  

Dzieją się takie pewne rzeczy, że czasami mamy wrażenie, że ta świadomość ma  

kontakt z jakąś inną rzeczywistością, ale wydaje mi się to złudzeniem. Wydaje mi  

się, że jak umieramy to gaśnie światło i tyle. Zasypiamy i już się nie budzimy.

A dwie twierdzą, że raczej nie dzieje się z duszą nic, ponieważ nie ma życia po 

śmierci. Jedna rozmówczyni odsyła do lektury książki Wandy Prątnickiej, twierdząc, że 

tam można znaleźć odpowiedź na zadane przeze mnie pytania. 

Podsumowując, przeważającym poglądem dotyczącym duszy ludzkiej jest uznanie 

jej  istnienia oraz wiara w to,  że trwa po śmierci człowieka.  Mniejszą zgodność można 

zaobserwować w proponowanych wizjach jej życia po śmierci – dwie główne, konkurujące 

ze sobą idee zakładają reinkarnację lub zgodnie z dogmatami Kościoła, istnienie nieba, 

czyśćca i piekła.

• PYTANIE 5:  PIEKŁO, SZATAN I DEMONY

Ostatnie z pytań z części dotyczącej dogmatów wiary katolickiej dotyczy wiary w 

istnienie piekła, szatana i demonów. Zadałam to pytanie jako uzupełnienie poprzedniego, 

ponieważ miałam wrażenie,  że  większość badanych mówiąc o życiu  duszy po śmierci 

ciała, jeśli nawiązywała do idei  wyrażających się między innymi w  Wyznaniu wiary, to 

głównie odnosiła się do nieba, a  temat piekła został przemilczany. 

Na pytanie o to czy wierzysz w istnienie szatana, demonów i piekła, część osób 

odpowiedziało twierdząco:

• Równie mocno jak w dobrego Boga.

• Tak,  wierzę,  że  szatan jest  w stanie opętać ludzi  i   wierzę,  że jest  miejsce,  do  

którego trafiają źli ludzie. To też jest dla mnie zastanawiające, co trzeba w ogóle  

robić żeby tam trafić? Wierzę,  że ci  którzy nie  akceptują Boga twoim życiu to  

właśnie do takiego miejsca i do takiego miejsca idą.
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• Wierzę  w  istnienie  szatana  jako  złej  siły,  która  chce  naszego  upadku,  która  

podpowiada nam, że nie jesteśmy niczego warci, że nie damy rady i wysyła inne  

złe komunikaty. Myślę, że złe myśli o samych sobie i ogólnie inne złe, krzywdzące  

myśli, skierowane w inne osoby, wynikają z jego obecności i szkodliwych działań.

Jednak głównie podkreślano, że szatan, czy piekło istnieją na zasadzie analogii – skoro jest 

coś dobrego – Bóg i niebo, to odpowiednio musi być też coś przeciwnego: 

• skoro wierzę w dobrą, pozytywną cząstkę jaką jest Bóg, to na pewno gdzieś istnieje  

jakaś przeciwwaga. Więc nie byłoby to dla mnie nawet ważne, czy jest to szatan,  

czy demon, czy ktoś, kogo się nazwie w inny sposób, czy tam coś. Po prostu na  

pewno wiem, że jest coś też złego, analogicznie.

•  Tak, wierzę w to. Zakładam, że tak jest. Skoro zakładam, że Bóg jest osobowy, to i  

szatan jest osobowy.

Prawie  tyle  samo osób,  stwierdziło,  że  nie  ma  czegoś  takiego  jak  obiektywnie 

istniejące piekło (Nie, to są banialuki.), jednak kilkoro respondentów zwróciło uwagę na 

to, że możemy stworzyć sobie sami piekło w swoim umyśle: 

• A wydaje mi się, że to się rozgrywa na innym poziomie. Dobro i zło. Że to piekło to  

też jest pewien element, który...jak ktoś jest w stanie zamknąć się na dobro, to sam  

sobie  jest  w  stanie  stworzyć  piekło.  Nie  ma  piekła  obiektywnego...  jakieś  jego  

wyrzuty sumienia i to wszystko co złe zrobił...każdy jednak ma zdolność refleksji i  

nie  wierzę  w  to,  że  normalny  człowiek  nie  dokonuje  takiej  autoanalizy,  

autorefleksji. Wydaje mi się że to jest piekło. Zmierzenie się z tym wszystkim złym,  

co się zrobiło i że się nie zrobiło inaczej albo że się temu poddało.

• Nie zupełnie. Myślę jednak,że człowiek może doznać piekła,jeśli tego się spodziewa  

i boi. Może też spotkać demony i szatana,jeśli swoim umysłem je stworzy.

Część respondentów przypisuje zło wyłącznie człowiekowi i jego działaniom, za 

które powinien brać pełną odpowiedzialność, zamiast zrzucania jej na siły wyższe: 

• Obawiam się że za często takim rzeczom przypisujemy zwykłe ludzkie zło - takie po  

prostu z człowieka, a winę zwala się na złe siły wyższe.

• (...)  wszelkiego  zła  nie  usprawiedliwiam  jakąś  siłą.  Jeżeli  chodzi  o  siły  

metafizyczne,  to  lubię  tłumaczyć  nimi  dobro.  A  zła  już  nie,  w  sensie,  że  

odpowiedzialność spoczywa na nas za to co złe. 

Dwóch  badanych  stwierdziło,  że  nie  jest  w  stanie  udzielić  odpowiedzi  na  to 
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pytanie:

• Może tak być, może tak być, że dusza trafia do nieba, jest Bóg i anioły. Może tak  

być, że trafiasz do piekła, ale samo wyobrażenie, że jest szatan i ognie piekielne, to  

chyb już sam Kościół z tego rezygnuje. Raczej uważa się, że to jest ta taka pustka,  

brak boga. Czyli przez całą wieczność zmagasz się z brakiem Boga, a nie z tym, że  

ktoś cię tam w kotle polewa smołą. Więc nie wiem. Dla mnie całe te rozważania  

są....nie wiem...ja nigdy nie doznałam oświecenia w co chciałabym wierzyć i nie  

potrafię się na żadną z tych opcji zdecydować. 

Podsumowując,  odpowiedzi  respondentów po raz kolejny zostały podzielone  na 

niemal dwie równe połowy – na tych wierzących w istnienie szatana i piekło, czasem w 

formie  osobowej,  czasem  jako  zło,  będące  po  prostu  koniecznym,  naturalnym,  czy 

logicznym przeciwieństwem dobra.  Drugą połowę stanowią Ci  niewierzący w istnienie 

obiektywnego piekła,  które  przypominałoby piekło opisywane przez Kościół.  Jeśli  już, 

osoby te wyobrażają sobie je jako stan umysłu lub element stworzony przez Boga, po to 

byśmy mogli posługiwać się wolną wolą. 

OMÓWIENIE CZĘŚCI CZWARTEJ– PRAKTYKI RELIGIJNE

Czwarta  sekcja  mojego  kwestionariusza  dotyczyła  praktyk  religijnych,  ale 

interesowało mnie głównie to, czy moi interlokutorzy chodzą do kościoła, a jak nie, to 

wynikiem czego była ta decyzja. Pytałam również o inne sposoby praktykowania takie jak 

osobista modlitwa lub uczestniczenie w pielgrzymkach. Z kolei zakładając, że osoby nie 

będące  katolikami  odpowiedzą  przecząco  na  dwa  pierwsze  pytania,  zadałam  trzecie 

dotyczące tego czy w jakiś inny sposób próbują pogłębić swoją wiedzę o rzeczywistości 

duchowej. 

• PYTANIE 1:  WIZYTY W KOŚCIELE

Respondenci zostali zapytani o to czy chodzą do kościoła, jeśli tak jak często, a 

jeśli nie, jaki jest tego powód. 

Z osób, które chodzą do kościoła,  część jest  tam w niedzielę,  święta i  częściej, 

nawet kilka razy w tygodniu: 
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• (...) w zeszłym roku byłam tam bardzo często, przez te ikony. Może nie codziennie,  

ale co najmniej...był taki moment, że raz w tygodniu, ale przez wszystkie wspólnoty  

częściej. Chociaż nie zawsze to była msza święta, czasem to były jakieś spotkania  

dotyczące wiary.; Dwa razy w tygodniu co najmniej. 

Motywy jednego z respondentów, który został zaliczony do tej grupy, ponieważ chodzi do 

kościoła bardzo często, bardzo odbiegają od tradycyjnych motywów, którymi kierują się 

pozostałe  osoby  z  omawianej  grupy.  Mężczyzna  ten,  któremu  daleko  jest  do  bycia 

nazwanym tradycyjnym katolikiem, nie uznający większości najważniejszych dogmatów 

wiary  katolickiej,  wierzący  w  reinkarnację,  itp.  uczęszcza  od  jakiegoś  czasu  na  msze 

święte  z  bardzo  dużą  częstotliwością,  tak  naprawdę z  największą,  z  całej  przebadanej 

przeze mnie grupy. Co więcej nie tylko jego światopogląd, kłóci się z tak częstą praktyką 

kościelną, ale i powody dla których uczęszcza na msze są równie zaskakujące. Mężczyzna 

ten chodzi tam z jednej strony po to by wysłuchać kazania, które pozwala mu coś więcej 

zrozumieć lub skłania go do własnych przemyśleń, ale jego drugi powód jest niecodzienny, 

bowiem chodzi tam po to, by przekonać się, że forma mszy nie jest tym, czego życzyłby 

sobie od nas Bóg: 

• Teraz chodzę,  tak.  Zdarza mi się,  że nawet  codziennie.  Od Światowych Dni,  to  

praktycznie jestem, no nie zawsze,  ale bywa tak,  że prawie jestem cały tydzień,  

codziennie. Chodzę tam dla atmosfery, bo to są wieczorne msze, około 18, więc jest  

naprawdę już mało ludzi i właśnie żeby mnie uderzyła ta powtarzalność, która jest  

taka nieżywa. Powtarzalność tej mszy jest nieżywa dla mnie, po prostu nie wierzę,  

że  Bóg wymaga od nas  takiej  bezrefleksyjnej… takiego klepania… No mnie  to  

uderza, potwierdza mi tylko pewien fakt, że naprawdę…. Ale z drugiej strony też  

jest kazanie zawsze, to jest najbardziej żywa dla mnie część mszy i to pozwala mi  

jakoś,  coś tam rozważyć.  To jest  ten moment, który pozwala mi najwięcej jakby  

zrozumieć i pomyśleć nad czymś.

Osoby, które chodzą do kościoła rzadko, okazjonalnie, jak poczują taką potrzebę 

lub tylko od święta udzieliły następujących odpowiedzi: 

• Nie, nie chodzę na co dzień, chodzę bardzo rzadko w czasie świąt. Dwa razy do  

roku praktycznie.  Na Boże  Narodzenie  i  Wielkanoc.  Jakoś  nie  przekonuje  mnie  

obrządek mszy jako takiej (...) Poczucie jakiejś wspólnoty i mszy i pewnych różnych  

obrządków, to wynikło z tego że człowiekowi łatwiej się  poddać pewnemu rytmowi.  
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Staje się to nawykiem i jakby łatwiej człowieka utrzymać w tym, bo staje się to  

pewnym nakazem, bardziej takim nawykiem. Ja nie lubię grup ludzi, to znaczy wolę  

sama  przeżywać  różne  rzeczy  i  to,  że  coś  się  odbywa  w  sensie,  że  jest  jakaś  

formuła, ktoś coś mówi, ktoś coś odpowiada i to jest zawsze według tego samego  

porządku zawsze... No nie przekonuje mnie.

Część  moich  rozmówców nie  chodzi  do  kościoła  w celu  praktykowania  swojej 

religii,  a  ich  wizyty  w  kościołach  wynikają  jedynie  z  uczestnictwa  w  ceremoniach 

ślubnych, czy pogrzebowych lub bywają tam jako turyści: 

• Nie.  Elementy  mistyczne,  które  przeważają  podczas  mszy  są  dla  mnie  nieco  

absurdalne,  przez  co  sam  element  kazania  jako  unikalnego  przesłania  księdza  

zastanawiającego  się  nad  sprawą wiary  i  Boga  do  zebranych  nieco  ginie.;  W  

kościołach  bywam  tylko  w  celach  turystycznych  –  romańskie,  gotyckie  i  

renesansowe kościoły to często perełki  architektury i  inżynierii.  Odwiedzam 2-3  

kościoły rocznie. 

Niektóre  z  tych  osób  są  zrażone  do  instytucji  Kościoła  i  nie  uznaje  duchownych  za 

autorytet: 

• Ja  po  prostu  uważam,  że  obecni  księża  i  przewodnicy,  którzy  powinni  być  

przewodnikami są moralnie spaczeni.

• Nie, bo nic to nie wnosi. Nie mam zamiaru słuchać księdza, który nie wie nic o  

życiu  i  próbuje  wmówić(...)  Nie  mam  zamiaru  słuchać  kogoś,  kto  nie  jest  

obiektywny, nie myśli obiektywnie. A ksiądz raczej, nie mówię, że każdy ksiądz, ale  

raczej księża nie są obiektywni.

• Kościół  zgasł.  Przestał  być  dla  mnie  królestwem  mądrości.  Szczególnie  te  

prowincjonalne kościoły, które powinny być solą naszej religijności, są dla mnie jak  

miejsca partyjnych wiecy. Zgroza. 

Respondenci  podkreślali  również  fakt,  że  nie  czerpią  nic  z  uczestnictwa  w  mszach 

świętych: 

• Ceremonie  mnie  nie  interesują,  nauki  generalnie  znam,  jeżeli  szukam  przeżyć  

duchowych to są źródła z których moim zdaniem więcej czerpie. 

Kilka wypowiedzi potwierdziło informacje deklarowane przez respondentów w pytaniu o 

ich  źródło  wiary,  podkreślano  kluczową  rolę  rodziny,  partnera  oraz  innych  ludzi,  w 

kształtowaniu  swojego  światopoglądu  religijnego,  a  co  za  tym  idzie  uczestnictwa  w 
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praktykach religijnych: 

• Ostatnio nie bardzo, dlatego że mój chłopak jest totalnie niewierzący, choć będąc z  

nim i tak przez jakiś czas chodziłam. Ale też może bardziej dlatego, że poznałam  

strasznie  dużo  ludzi  około  kościelnych,  zaangażowanych,  którzy  byli  zupełnie  

nieinteligentni,  naiwni,  dziwaczni  i  stąd  mój  obecny  dystans.  Poza  tym bardzo  

dziwnie się czuję na mszy, tak w zasadzie trochę nie wiem co z sobą zrobić, mimo  

lat spędzonych na intensywnym dość praktykowaniu czuję się dość dziwacznie i  

obco.  No  i  jak  wspomniałam,  próbowałam  się  dowiedzieć  o  co  chodzi  z  tym  

fundamentem  chrześcijaństwa,  że  z  odkupieniem  -  nikt  mi  nie  dał  konkretnej  

odpowiedzi.

• Od około dwóch lat nie chodzę prawie wcale, wcześniej byłam raz w tygodniu albo  

częściej. Przestałam chodzić, bo po pierwsze przeszłam kryzys wiary. Po drugie nic  

nie  wynoszę z bycia na mszy.  Jedynym ciekawym elementem jest  kazanie,  które  

często wydaje mi się zupełnie nic nie wnosić w moje życie. Poza tym nie ma we  

mnie takiego nawyku wyniesionego z domu, bo z rodzicami nigdy nie chodziliśmy  

razem do kościoła – oprócz poświęcenia pokarmów na Wielkanoc. Także w ogóle  

to, że chodziłam do kościoła regularnie przez ok 5 lat, wynikało z tego, że zabierał  

mnie  tam  mój  chłopak  i  wtedy  faktycznie  mi  się  to  podobało  i  uważałam  

uczestnictwo w niedzielnej mszy za coś normalnego, wartościowego i spajającego  

nasz związek, taki nasz rytuał.

• Do kościoła chodzę tylko po to, żeby zwiedzać. A na święta? Bardzo sporadycznie  

tak  naprawdę,  trudno mi powiedzieć,  bo w sumie to  nawet  nie.  Nie odczuwam  

takiej potrzeby, rzadko kiedy z rodziny ktoś tak naprawdę idzie, więc w sumie chyba  

w praktyce to tak wychodzi, że nawet nie. 

Jednym z wymienionych powodów braku uczestnictwa w mszach świętych dostrzeganie 

różnych sytuacji, nakazów czy prawd, które z pozycji niekatolickiego obserwatora jawią 

się jako absurdy: 

• Nie wierzę w słuszność wszystkich tych rytuałów kościelnych, większość nakazów  

kościelnych...po prostu nie uznaję ich prawdziwości. Po prostu moja interpretacja  

tego co należy robić różni się od tego co mówią księża (...) Jak byłam w kościele, to  

zawsze się kończyło tym, że już w trakcie chciało mi się śmiać i w ogóle widziałam  

dużo różnych absurdów. Nawet to co lubię wspominać, że sam wstęp mszy zaczyna  
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się pieśnią, w której mamy słowa „Szczęśliwy, kto się boi Pana.”, jak słyszę coś  

takiego to od razu...ludzie, czy wy nie słyszycie jaki to jest absurd? Po prostu dla  

mnie sama koncepcja Boga, który jednocześnie jest miłujący, daje nam wolną wolę,  

ale jednocześnie nam nie pozwala z niej korzystać, bo jeżeli spróbujesz czegoś, co  

jest  złe,  to  się  będziesz  smażył  w  piekle.  To  jest  dla  mnie  dużo  takich  

absurdów...poza tym dla mnie strach, to jest jedna z najgorszych emocji i powinno  

się żyć według miłości, a nie strachu, a więc opcja żeby się bać miłościwego ojca,  

to  jest  dla  mnie  w  ogóle  jakieś  absurdalne.  To  są  w  ogóle  dla  mnie  sama  

sprzeczności i komedia. 

Z powyższego zestawienia wynika, że mamy do czynienia z takim zjawiskiem, że 

ludzie nie chodzą już do kościoła ze względu na tradycję,  normy społeczne czy presję 

środowiska. Jest to potwierdzeniem wypowiedzi respondentów dotyczących tego, w którą 

stronę zmierza religijność Polaków. Zwracano wówczas uwagę na to, że coraz mniej jest 

osób „letnich” czy obojętnych, a co raz więcej takich, które zdecydowanie opowiadają się 

po  którejś  ze  stron  –  albo  są  bardzo  zaangażowane  religijnie/duchowo  albo  zupełnie 

odwracają się od tej sfery. Analizując uzyskane wypowiedzi mam wrażenie, że praktyki 

religijne schodzą na drugi plan, a najważniejsze są osobiste odczucia i wierzenia, które 

jeśli są zgodne z wiarą katolicką, manifestują się również bardzo częstym i regularnym 

odwiedzaniem kościoła.  Jeśli  zaś  osobisty światopogląd  nie  jest  kompatybilny z  wiarą 

katolicką,  to  ludzie  po  prostu  się  od  niej  odcinają  na  niektórych  płaszczyznach,  ale 

zapożyczając z niej nierzadko potrzebne im elementy. Najczęstszą płaszczyzną na której 

dochodzi do rozerwania więzów z religią jest uczestnictwo w mszach świętych. Osoby, 

które nawet deklarują wiarę w Boga, niebo, piekło i szatana, przestają chodzić do kościoła, 

bo albo nie czują takiej potrzeby albo czują, że im to nic nie daje, bądź są zrażone do samej 

instytucji Kościoła. Z przebadanych przeze mnie osób, wyróżnić można tych, którzy nie 

chodzą do kościoła w ogóle, tych, którzy są tam co tydzień lub częściej, ale jest jeszcze 

grupa, która trwa jakby w zawieszeniu pomiędzy nimi, są to osoby, które nie chodzą na co 

dzień  do  kościoła,  ale  można  je  tam  spotkać  na  przykład  święcących  pokarmy  w 

Wielkanoc, traktują one wizytę w kościele z okazji najważniejszych świąt jako element 

tradycji, bardziej niż religii. Dlatego uważam, że śmiało można by je zaklasyfikować jako 

nie praktykujące religijnie, czy nie chodzące do kościoła.
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• PYTANIE 2: INNE PRAKTYKI RELIGIJNE

W tej części pytałam o to, czy moi rozmówcy oddają się innym, bardziej osobistym 

praktykom religijnym, niż uczęszczanie na msze święte.  Chciałam zbadać na ile w ich 

życiu funkcjonuje modlitwa i czy ma ona formę powtarzania wyuczonych formułek, czy 

zamienia się w osobisty dialog z bóstwem. Ciekawiło mnie również to, jakie Kościół w 

dzisiejszych czasach oferuje opcje swoim wiernym, prócz uczestnictwa w mszy i na ile 

chętnie korzystają z nich osoby wierzące. 

Ci,  którzy nie  oddają  się  żadnym osobistym praktykom religijnym,  tłumaczą  to 

między innymi tak: 

• W sumie nie, bo uważam, że Bogu jako takiemu nie jest nic potrzebne, że nie mamy  

przymusu żeby coś konkretnie robić.

Chociaż  i  w  tej  grupie  znalazła  się  osoba,  która  jeszcze  niedawno  bardzo  aktywnie 

uczestniczyła w życiu Kościoła, ale już zaprzestała wszelkich praktyk religijnych: 

• Uczestniczyłam raz w rekolekcjach ignacjańskich, w milczeniu. Byłam również na  

kursie Filip. I przez ok dwa lata chodziłam na wieczory uwielbienia raz w miesiącu  

do Świątyni Opatrzności Bożej. Ale to było wtedy kiedy odczuwałam bardzo silną  

wiarę katolicką i kiedy byłam bardzo blisko Kościoła. Przestałam się modlić, ale  

mówię do Boga własnymi słowami. 

Jeden mężczyzna z tej grupy zauważył wspólny dla różnych religii mechanizm działania 

czynności takich jak modlenie się, czy mantrowanie. Chociaż próbował tego ostatniego, 

uważa, że obydwie te aktywności są pewnego rodzaju zjawiskiem transowym, które daje 

poczucie uwolnienia: 

• Nie,  nie...  No  nie  wierzę  w  Boga,  więc  byłoby  absurdem modlić  się  do  niego.  

Zastanawiam się czy jakaś taka forma...kiedyś się modliłem, ale to właściwie tak  

żeby trochę sprawdzić jak to działa i mantrowałem, czyli klepałem pacierz. Tak jak  

się powtarza te... Nie był to chrześcijański pacierz... Ale to wszystko jedno jaki się...  

moim zdaniem, to polega na tym, że jeżeli się powtarza wyuczoną formułkę, jakby  

koronkę czy jakieś  tam...  to...to  jest  mantrowanie i  to  jest  transowe zjawisko.  I  

jakby uwalnia poprzez to, że człowiek się poddaje pewnemu rygorowi i to może  

dawać  takie  poczucie  uwolnienia  i  rzeczywiście  miałem takie  wrażenie,  że  coś  

takiego się dzieje w jakimś momencie tej modlitwy, czy tej mantry.
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Ludzie, którzy przyznali się do modlitwy, wymienili: modlitwę osobistą, modlitwę 

w kościele, akty strzeliste, różaniec i modlitwę za dziecko poczęte zagrożone, ale na uwagę 

zasługuje fakt, że część z nich wyjaśniła, że ich modlitwa nie ma formy, którejś z modlitw 

pacierza, ale jest rozmową z Bogiem: 

• Czasem modlitwa raczej jako rozmowa z Bogiem.

• Zdarza mi się próbować w myślach rozmawiać z tym kimś kto dał życie na Ziemi.

• Tak, praktykuję. Staram się. To nie jest takie proste, szczególnie jak człowiek jest  

przy  kryzysie.  Ale  tak,  rozmawiam  sobie  z  Bogiem.  To  nie  jest  odklepywanie  

pacierza. Nigdy jakby tego nie lubiłem, ale to bardziej przypomina taką rozmowę z  

przyjacielem. Tak to trochę jest, że ja tak to opowiadam mu o wszystkim. Nawet nie  

tak, że proszę cały czas o coś, ale, że mówię mu...opowiadam no.

• Tak,  własna  modlitwa  i  to  najczęściej  własnymi  słowami,  z  elementami  

podstawowych modlitw, ale bardziej właśnie modlitwa, w formie rozmowy. Prawie  

codziennie.

• Przestałam się modlić, ale mówię do Boga własnymi słowami. 

Co ciekawe do tej formy modlitwy przyznało się kilka osób, które nie mają praktycznie nic 

wspólnego z religią katolicką na co dzień i które postrzegają Boga jako energię.

Niektórzy odpowiadając na to pytanie stwierdzili, że raczej niż jakimś konkretnym 

praktykom oddają się rozważaniom o tematach duchowych, na przykład nad kwestią tego 

czy Bóg istnieje, czy nie: 

• Nie,  raczej  nie.  Raczej  jest  to  gdzieś  tam zastanawianie  się  nad rzeczami,  nad  

Bogiem czy jest.

• Nie  uważam  się  za  katolika  –  moją  „religię”  praktykuję  poprzez  medytacje  i  

rozważania.

Wymieniono  również  uczestnictwo  w  spotkaniach  wspólnot  religijnych 

(Systematycznie to staram się w tej wspólnocie... Świętej Rodzinie... ale to bywa różnie.)  

oraz w rekolekcjach. Oprócz tego pojedyncze osoby wymieniły następujące aktywności, 

które  uznały  za  formy praktykowania  religijnego:  śpiewanie  (I  bardzo  lubię  śpiewać,  

śpiewanie w kościele jest modlitwą), studium, pielgrzymki, malowanie ikon, działalność 

charytatywną:

• Chodzi mi tu bardziej o charytatywne działania....np. teraz pomagałam przy ŚDM  

albo  przy  osiemsetleciu  założenia  klasztoru  dominikanów.  Przez  cały  rok  
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pomagałam koleżance, byłam w ekipie, która tym zawiadywała;

uczestnictwo w nabożeństwach:

• Raczej jak są takie miesiące gdzie odmawia się konkretne nabożeństwa, to staram  

się chodzić. Niecodziennie, ale jednak. Litanie w maju, teraz będzie październiku  

różaniec, Drogi Krzyżowe. Lubię to nawet;

rozmowę ze zmarłymi na cmentarzu oraz lekturę Pisma Świętego.

Z zebranych wypowiedzi wynika, że wśród tych, którzy poświęcają czas na inne 

praktyki religijne, dominującą formą owych praktyk jest modlitwa, chociaż nie koniecznie 

musi  ona  przybierać  formę  recytowania  wyuczonych  tekstów,  ale  może  być  również 

rozmową z siłą wyższą, którą prowadzą nawet osoby nie uznające się za religijne.

 

• PYTANIE 3: EKSPLOROWANIE ŚWIATA DUCHOWEGO

Ostatnią kwestią w tej sekcji było to czy moi interlokutorzy próbują w jakiś inny 

sposób  poznawać  świat  duchowy.  Pytanie  to  jest  podobne  do  poprzedniego,  ale  jest 

oderwane od kontekstu religijnego, a w zasadzie katolickiego, po to by rozmówcy, którzy 

nie  określają  się  jako  katolicy  mogli  się  wypowiedzieć  na  temat  swoich  poszukiwań 

duchowych czy praktyk bez nawiązywania do praktyk kościelnych. Pytanie to jest również 

rozwinięciem  poprzedniego  w  przypadku  katolików,  którzy  podzielili  się  ze  mną 

informacjami na temat własnych poszukiwań duchowych, które nie są ściśle związane z 

obrzędami kościelnymi. 

Zdecydowanie wśród aktywności pozwalających na pogłębienie swojej wiedzy o 

świecie duchowym wiedzie prym lektura różnych źródeł związanych z tematem szeroko 

pojętej duchowości i religii:

• No nieustannie,  bo  czytam ciągle  na  ten  temat  i  poszukuje  sobie  jakichś  tam  

autorytetów,  dowodów,  doświadczeń,  świadectw,  rozpraw  filozoficznych,  za  i  

przeciw  i  jakoś  sama  próbuję  to  wszystko  przetrawić  przez  swoją  głowę.  W  

większości są to katoliccy autorzy, ale też staram się.... Czytam wręcz przeciwnie,  

tak zwane, kontrargumenty. Czyli jakieś teksty, wypowiedzi osób niewierzących,  

które się jakoś z tym mocują.

Respondenci głównie sięgają po książki dotyczące teologii:

• Staram się  czytać książki  dotyczące teologii.  W tym momencie czytam „Zapach  
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pomarańczy”, to jest książka o klasztorze dominikańskim i o całej tej wspólnocie.  

Też czytam taką książkę o św. Hildegardzie. A wcześniej inne różne;

książki z różnych nurtów duchowych; artykuły; Pismo Święte;  książki związane z religią  

katolicką:

• Moi rodzice dużo czytają książek związanych z religią katolicką i staram się też  

podłapać jakąś dobrą książkę. Aczkolwiek często gęsto wcale nie mam na to takiej  

ochoty. Nie mam ochoty, nie mam. A jak już złapie wenę i czytam to mi się wydaje  

że jestem wielce uduchowiona,  a potem to tak spada. Spada i o tym zapominam.  

Ostatnio na przykład czytałam też o tym jak Watykan podchodzi do  uzdrowień,  

opętań,  itd.  To  właśnie  na  zasadzie  takiej  fascynacji,  że  mogę  dowiedzieć  się  

czegoś ciekawego, takiej ciekawostki;

teksty opowiadające o przeżyciach duchowych:

• To co mnie zawsze interesowało i to może się da tutaj zakwalifikować to... to jest  

szalenie pociągająca perspektywa, wiara w to, że jest Bóg. To byłoby szalenie  

ciekawe gdyby faktycznie taka była prawda. Tak. No staram się czytać, jak słyszę,  

jakieś opowieści o przeżyciach duchowych, to mnie interesuje...tak.

teksty  okołokościelne,  gazety  kościelne,  ale  nawet  lektura  zwykłych powieści  dostarcza 

niektórym duchowych poruszeń: 

• Też w zwykłych książkach, powieściach. To są rzeczy wyjątkowe. Że nawet pisarze,  

którzy się deklarują...no nie wiem, tak mi przychodzi Albert Camus do głowy, który  

był w ogóle przefantastycznym twórcą, miał też arcyciekawe życie i poglądy....że on  

był absolutnie uduchowiony, mimo, że deklarował się jako ateista.

Jedna z osób dodała, że taka lektura pomaga jej w trudnych chwilach: 

• Co jakiś czas staram się rzeczywiście sięgać po taką literaturę i znajduję w tym  

jakąś  taką  otuchę,  więc  jak  mam jakieś  takie  momenty  trudniejsze  w  życiu,  to  

faktycznie wracam do takich refleksji, bo uważam, że mi tego brakuje i się jakoś  

zagalopowałam w stresie, takiej codzienności ziemskiej powiedzmy.

Zaraz po lekturze, moi rozmówcy oddają się refleksji nad światem i rozmyślają nad 

sensem ludzkiego istnienia: 

• Może trochę w formie namysłu nad światem i to w jakiś taki metafizyczny sposób,  

to tak. Wyraża się to też tym, że świadomość tego, że może gdzieś tam być Bóg jest z  

tyłu  głowy.  Dochodzę  też  do  wniosku,  że  nawet  jeśli  nauka  byłaby  w  stanie  
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wyjaśnić...tzn. że nauka nigdy nie będzie w stanie wyjaśnić na 100% jak powstał  

świat i dlaczego. Bo tu odkryli boską cząstkę, tu coś, tu coś. Ale jeszcze coś było  

wcześniej,  coś było wcześniej,  coś było wcześniej...i wiara jest bardziej w stanie  

na te pytania odpowiedzieć, to nie jest nic pewnego, ale daje jakąś drogę myślenia i  

trochę w tej drodze jestem.

• Zadaję sobie takie uniwersalne pytania - Po co to wszystko jest? Co jest dobre, a  

co złe? Co jest słuszne? Co niesłuszne?; Rozmyślam czasami nad sensem ludzkiego  

istnienia. 

Pojawiły się również wypowiedzi, świadczące o tym, że część osób rozmawia na 

tematy związane z duchowością ze znajomymi i rodziną, ale także z ludźmi pochodzącymi 

z innych kultur i związanymi z innymi religiami, czy po prostu tymi, którzy mają inne 

doświadczenia ze sfery duchowej – np. przeżyli jakieś doświadczenia, które zdecydowanie 

ugruntowały ich światopogląd religijny:

• No tak,  szukając  z  różnych  źródeł  wiedzy,  takich  inspiracji,  które  pochodzą  z  

różnych kultur, z różnych religii, żeby maksymalnie zrozumieć, nie bazując tylko  

na  jednej  wiedzy...W  sensie  takiej  czysto  chrześcijańskiej,  katolickiej...  jakby  

szukając aktywnie w różnych miejscach inspiracji. (...) czy przez rozmawianie z  

ludźmi  jak mam taką możliwość...a  wiem,  że  są muzułmanami albo  są z  innej  

kultury i rozmawiając na takie tematy o sensie życia albo takich uniwersalnych.

• No  tak.  Tak,  tak,  oczywiście.  (...)  rozmawiając  z  ludźmi,  którzy  mają  różne  

doświadczenia.  No na przykład jeżeli  ten temat teraz mnie interesuje odnośnie  

właśnie czy jest,  czy nie przeciwstawna siła,  nazwana chociażby złym duchem,  

szatanem. No to są takie momenty, że staram się dużo jakby na ten temat czytać,  

rozmawiać z ludźmi, którzy mieli jakieś doświadczenia, z pogranicza. No różni,  

który mieli jakieś nie wiem…. Nadprzyrodzone… no różni…. Koledzy…. Każdy ma  

jakieś tam swoje życie i np. jak ja mówię coś takiego, że no właśnie to jest taka  

rzecz, która mnie interesuje, no to ktoś tam zawsze jakąś historię ma, no to sobie  

wysłucham, no i już.

Dla pewnych osób ważny jest kontakt z naturą, w której odnajdują oblicze Boga: 

• Ale też np. ja mam takie odczucie, że doświadczam dużo takich rzeczy duchowych,  

w sensie Bożych rzeczy. Nie tylko w sferze stricte religijnej, ale jakby też  np. w  

kontakcie z naturą.
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•  Ale też uwielbiam spacery i czuć tego Pana Boga w naturze.

Są też osoby, które próbują poznawać inne religie i kultury, by lepiej zrozumieć 

świat  duchowy (Starałam  się  poznać  trochę  inne  religie.  Buddyzm.)  oraz  takie,  które 

szukają inspiracji i odpowiedzi w filmach.

Pojedyncze  osoby  wymieniły  również  następujące  aktywności:  mówienie  do 

zmarłych, uczestnictwo w spotkaniach Neokatechumenatu:

• Tak, bo jestem członkiem takiej wspólnoty Neokatechumenat. To jest bardzo istotny  

element mojej duchowości w ogóle, zgłębiania tematu;

medytacje, konferencje, rekolekcje i dostrzeganie Boga w innych ludziach.

Jedna osoba stwierdziła, że po prostu ważne jest dla niej zachowanie otwartości 

umysłu i neutralnego podejścia. 

Podsumowując, rozmowy z bliskimi, własna refleksja, a w największym stopniu 

różnorodna lektura służą uczestnikom mojego wywiadu jako główne formy poszerzania 

swojej percepcji świata duchowego. Warto zaznaczyć, że na temat duchowości czy religii 

czytają  chętnie  również  osoby  niewierzące  (w  rozumieniu  braku  wiary  w  dogmaty 

Kościoła katolickiego, w tym Jezusa i osobowego Boga).

OMÓWIENIE CZĘŚCI PIĄTEJ– WZORCE RODZINNE 

Ta  część  kwestionariusza  służyła  do  tego,  by  przyjrzeć  się  korelacji  między 

wzorcami religijnymi przekazywanymi przez najbliższą rodzinę.  Przez wzorce religijne 

rozumiem zarówno czynności o charakterze religijnym, jak modlitwa, czy uczęszczanie na 

msze  święte,  ale  również  poglądy,  zasady i  prawdy przekazywane  przez  najbliższych. 

Interesowało  mnie  również  to,  czy  wzorce  te  były  przekazywane  mimochodem,  bez 

większej refleksji i poczucia misji ze strony przekazujących, czy też właśnie były celowym 

działaniem, może nawet o charakterze przymusowym. Chciałam również dowiedzieć się 

co  działo  się  gdy  światopogląd  na  sprawy  duchowe  i  religijne  u  rodziców  moich 

rozmówców różnił się od siebie – czyje wzorce przyjmowało w takim wypadku dziecko. 

Jednym z ważniejszych zadań pytań z tej sekcji było ustalenie tego na ile nasza religijność, 

czy duchowość jest sumą naszych indywidualnych wyborów, pytań i dociekań, a na ile na 

jej  kształtowanie  ma faktycznie wpływ najbliższa rodzina,  która,  przypomnijmy,  zajęła 

czołowe miejsce w odpowiedzi na pytanie o źródła poglądów religijnych (część 3, pytanie 
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2).

Osoby, które były zmuszane do praktyk religijnych, wspominają to następująco: 

• Początkowo tak. Potem, do liceum, już sam, bez przymusu, praktykowałem.

•  Tak, dopóki byli w stanie.

Z czego u dwóch osób zakończyło się to buntem i odejściem od wiary katolickiej, a jedna z 

nich jest  bardzo zaangażowanym katolikiem, wdzięcznym za przymus nakładany przez 

rodziców: Oczywiście, za co jestem im wdzięczny, tak naprawdę. Teraz, dzisiaj. Kilka osób 

akcentowało brak potrzeby zmuszania ich do praktyk religijnych, ponieważ same w nich, z 

różnych powodów, chętnie uczestniczyły: 

• Nikt nie był zmuszany do chodzenia do kościoła, ja byłam osobą, która chodziła  

najwięcej. Bo ja po prostu lubiłam śpiewać. Bardzo lubiłam scholę u nas. Więc  

chodziłam  do  końca  liceum regularnie  i  też  na  próby.  Uczestniczyłam w życiu  

parafii.

• Nie było zmuszania, ale było umiejętne wymaganie żeby zawsze…Znaczy ze mną  

nigdy  nie  było  problemu,  to  może  też  inna  sprawa,  bo  nie  wiem  jakbym  był  

krnąbrny. Ja nie dość, że w niedzielę chodziłem do kościoła, to jeszcze służyłem do  

mszy, byłem ministrantem (...).

• Nie musieli, nie byłam oporna.

• Nie musieli  zmuszać.  W dzieciństwie praktykowałam ze strachu przed grzechem  

śmiertelnym (lekcje religii). Potem, aby się nie wyróżniać.

Dwie kobiety zwróciły uwagę na to, że nie dość, że nie były zmuszane do żadnych praktyk 

religijnych, to nawet były uczone, że nikt do tego zmuszany być nie może: 

• Nigdy,  wręcz  buntowali  się  i  głośno  krytykowali  np.  moją  katechetkę,  która  w  

szkole podstawowej stawiała mi jedynki za to, że nie byłam w niedzielę na mszy.

• Przede wszystkim to, że nie można nikogo zmuszać do takich praktyk, że to każdy  

powinien z własnej chęci robić, nie na zasadzie, że każdy powinien coś odbębnić,  

bo należy, więc jakby nigdy mi tego nie narzucano, że coś należy zrobić.

Jeśli zaś chodzi o poruszanie z bliskimi kwestii wiary i duchowości, ku mojemu 

zdziwieniu  okazało się, że część osób w ogóle nie rozmawiała z rodzicami na takie tematy. 

Innym zaskakującym faktem był brak spójności w światopoglądzie religijnym rodziców 

moich  rozmówców.  Przed  zebraniem  odpowiedzi  od  moich  rozmówców,  byłam 

przekonana, że wiara jest czynnikiem wpływającym na tak wiele aspektów życia, że jest to 
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wystarczający powód do tego, by przeszkodzić w stworzeniu szczęśliwego związku, a tym 

bardziej  zawarcia  małżeństwa.  Przekonania  te  opierałam  na  obserwacji  znanych  mi 

związków, w których zawsze obie osoby mają bardzo podobny światopogląd religijny, a 

jeśli na początku się on różnił, to albo w końcu z czasem został narzucony drugiej osobie i 

przez nią był zaakceptowany albo związek kończył się rozstaniem. Tymczasem okazało 

się, że rodzice wielu osób mają odmienny stosunek do wiary i religii, często są to poglądy 

zupełnie różne, na przykład: 

• Mój tata do dzisiaj chodzi do kościoła, mama odkąd pamiętam nie chodziła.

• Mama wierząca i praktykująca, ale raczej nie akcentująca tego publicznie. Tata  

niepraktykujący raczej agnostyk. 

• Ojciec był umiarkowanie praktykującym katolikiem, matka jest agnostyczką. Jakoś  

się dogadali. 

Rodzice  części  osób  podobnie  zapatrują  się  na  omawiane  tematy,  natomiast  rodzice 

pozostałych mają poglądy dosyć zbliżone lub podobne, ale inne: 

• Tak, chociaż tata był bardziej nienachalnie religijny i nie chciał nikogo do niczego  

zmuszać, raczej uczyć i przekonywać. Mama wiedziała jak należy wierzyć i żyć i  

uważała, że wszyscy inni muszą tak samo.

• Dosyć, choć mama wydawała się zawsze bardziej antyklerykalna, zaś tata bardziej  

otwarty na dialog z Kościołem.

• Mama jest bardziej religijna.

• Podobne,  ale  inne.  Mój  tata  miał  bardziej  liberalne  podejście,  natomiast  dużo  

więcej na temat religii wiedział, z racji wykształcenia, bo się uczył na księdza i  

również  skończył  religioznawstwo,  jakie  by  one  nie  było,  ale  skończył  takie  

religioznawstwo, więc miał pojęcie o różnych religiach, nurtach i filozofiach i miał  

większy dystans. Moja mama bardziej wierzyła tak bezrefleksyjnie (...).

W niektórych małżeństwach treść wierzeń jest podobna, ale różny jest stosunek do 

Kościoła: 

• Ogólnie  wierzą  w  podobne  rzeczy,  z  tym,  że...to  znaczy  powiem  tak,  same  

postanowienie tej wiary są bardzo podobne, podejście do Kościoła jest troszeczkę  

inne, mój tata jest jednak troszeczkę bardziej rodzinny i ma jakieś takie...bardziej  

można u niego wyczuć wpływ jakieś takiej tradycji, czy przyzwyczajeń. Na przykład  

dla niego czasem wypada pójść do kościoła albo przywiązuje bardziej  wagę do  
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takich, powiedzmy rytuałów, ale to też wynika z tego, że on jest bardziej społeczny  

w  sumie,  bardziej  czuje  jakąś  taką  społeczność.  Natomiast  moja  mama  jest  

samotnikiem z natury, więc to jest kwestia innych charakterów.

Z  zebranych  odpowiedzi  dotyczących  wzorców  religijnych  przekazywanych  w 

domach  rodzinnych  wynika,  że  większość  osób  wychowała  się  w  religijnym  domu  i 

odebrała tradycyjne katolickie wychowanie:

• Wszyscy członkowie mojej rodziny, byli do pewnego etapu życia religijni, to znaczy  

wierzący i praktykujący.

• Rodzice są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Otrzymałem pełne wychowanie  

w wierze, interesowałem się tym w dzieciństwie, czytałem Biblię, praktykowałem.

Przy czym rodzice niektórych osób byli ponadprzeciętnie religijni i przywiązywali dużą 

wagę do spraw wiary: 

• Niedzielna  Msza,  obchodzenie  świąt,  pacierz,  obecność  literatury  religijnej  w  

domu,  zachęta  do  zaangażowania  religijnego  ze  strony  mamy  (ministrantura,  

oaza).

Część ludzi została wychowana w atmosferze wolności, nie byli przymuszani do 

niczego i mogli swobodnie kształtować swój światopogląd religijny, niezależnie w którą 

stronę by on zmierzał: 

• Rodzice nie wymuszali na mnie wiary czy niewiary.

• Być dobrym człowiekiem, po prostu.

• To dało mi taką przestrzeń do poszukiwania, czyli to spowodowało, że w wieku 11  

czy  12  lat  zostałam  wyrzucona  z  religii,  bo  zadawałam  pytania,  a  nie  

przyjmowałam dogmatów wprost. Więc patrząc tak...mój dom dał mi przestrzeń, nie  

nakazywał, więc nic nie było na siłę, a bardziej było na zasadzie: poznaj, wybierz,  

zdecyduj, co chcesz.

Kolejne  wypowiedzi,  wskazują  na  to,  że  niektóre  osoby  dorastały  wśród 

niereligijnej rodziny lub nawet nastawionej antyklerykalnie, czy w ogóle pomijającej ten 

temat w wychowaniu swoich dzieci: 

• Nie,  nie  mam  bardzo  religijnej  rodziny;  Moi  rodzice  byli  katolikami,  ale  nie  

chodzili  do  kościoła.  Ja  nie  chodziłem  na  religię,  chociaż  wtedy  było  to  

powszechne, że dzieci chodziły na religię. No bo rodzice mnie nie wysłali. Nie wiem  

dlaczego, nigdy nie było tego tematu. Kompletnie mnie to nie interesowało, nigdy  
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nie miałem z tego powodu żadnych problemów, ani żadnych wątpliwości. Zawsze  

do momentu, powiedzmy kiedy miałem 40 lat, to religia była dla mnie takim może  

lekko egzotycznym zwyczajem, który wyznają moi współobywatele. Natomiast nigdy  

ja w tym aktywnie nie uczestniczyłem, poza pogrzebami i ślubami. I nigdy też nie  

zastanawiałem się dlaczego rodzice mnie nie wysłali do... nie wysłali mnie może  

dlatego,  że  mają  podobne  poglądy  jak  ja...  A  może  mieli  jakieś  z  Kościołem  

problemy? Nie wiem tego.

Parę osób odebrało wychowanie, które nazwałabym duchowym – ich rodzice nie są 

katolikami, ale bardzo dużą wagę przywiązują do sfery duchowej i zanurzali w niej swoje 

dzieci,  zarażając  je  pasją  do  odkrywania  różnych  aspektów i  nurtów duchowości  oraz 

poszukiwań duchowych na własną rękę:

• Religia  nie  była  aktywna  u  nas  w  domu.  Jakoś  tam  dziadkowie...  To  znaczy  

wszystkie  te  święta  tradycyjne,  ale  jako  tradycja  traktowane,  obchodziliśmy.  I  

nawet mieliśmy, aczkolwiek z opóźnieniem, chrzest i komunię. Ale ja w ogóle nie  

wiedziałam o co chodzi. Do kościoła nie chodziliśmy. Natomiast moja mama jako  

taka  osoba właśnie  bardzo  uduchowiona,  poszukująca,  mnóstwo rzeczy  właśnie  

zawsze  czytała,  z  różnych  religii,  zeny  nie  zeny,   przechodziła  przez  mnóstwo  

książek. I jakby zapatrzona w to co robi mama, też sama szukałam.

• Pochodzę z całkowicie niereligijnego domu. Nikt nie kazał mi się nigdy modlić, nie  

chodziliśmy do kościoła,  moi  rodzice  nie  mają  ślubu kościelnego,  ale  zostałam  

ochrzczona w wieku 5 lat i przystąpiłam do pierwszej Komunii św. Nie pamiętam  

żebym kiedykolwiek rozmawiała z moją mamą o Bogu. Za to jeśli chodzi o tatę, to  

chyba jedyne wychowanie, które od niego odebrałam, to właśnie religijne, tzn może  

bardziej  duchowe.  Godzinami  rozmawiał  ze  mną  o  różnych  koncepcjach  

filozoficznych,  o  książkach,  które  przeczytał,  itp.  Głównie  były  to  książki  z  

pogranicza New Age. Właściwie odkąd pamiętam, to rozmawialiśmy głównie na  

temat  duchowości.  To  tata  kazał  mi  zadawać  sobie  pytania  i nie  przyjmować 

bezrefleksyjnie żadnych dogmatów wiary katolickiej. Wpoił mi krytyczny stosunek  

do religii kościelnej. Powtarzał, że religia to opium dla mas i muszę poszukiwać  

prawdy na własną rękę. Tak mi zostało do tej pory – ciągle rozmyślam na te tematy,  

poszukuję odpowiedzi, których nie dają mi żadne gotowe dogmaty.

• (...)  więc  tak  jak  mówiłam,  z  domu wynoszę  jakąś  taką  wiarę  w  reinkarnację,  

158



właśnie w to, że istnieje Bóg i dusza, więc jakby to mam od zawsze. Właśnie to, że  

nie  praktykujemy wynoszę z  domu. Treści przekazywane przez rodziców, były  to  

treści,  których nie można powiązać jako tako z religią,  a tym bardziej  z religią  

katolicką,  więc to  nie  było na takiej  zasadzie,  że  zapoznawanie mnie z  samymi  

dogmatami  tej  religii  katolickiej,  tylko  bardziej  dzielenie  się  swoimi  własnymi  

spostrzeżeniami  albo  faktami,  więc  to  raczej  było  zapoznanie  z  takimi  

stwierdzeniami zaczerpniętymi z książek i literatury, z takich studiów własnych, niż  

z Kościoła jako takiego, jakby nigdy to nie były rozmowy takie w kontekście jakby  

naszej  wiary,  ewentualnie,  że  gdzie  tu  są jakieś  przekłamania,  np.  to  że  ponoć  

kiedyś chrześcijanie wierzyli w reinkarnację albo to, że Biblia też była w pewnym  

sensie ocenzurowana.(...) więc to raczej w takim kontekście takiego przekłamania  

rozmawialiśmy  jakoś  o  tych  dogmatach  kościelnych.  Po  prostu  zawsze  to  były  

jakieś rozważania własne z literatury poza Biblią.

Jedna osoba została ukształtowana przez różnych członków rodziny,  bowiem jej 

rodzice się rozwiedli, a każdy z nich miał inne poglądy religijne, a ona sama pozostawała 

pod dużym wpływem bardzo wierzącej babci: 

• Mieszkałem bez taty – mamy nie obchodziły sprawy wiary, kiedy odwiedzałem tatę  

zawsze chodziliśmy do kościoła.

Po przeanalizowaniu odpowiedzi dotyczących tego jakie wzorce religijne zostały 

przekazane moim rozmówcom przez rodzinę, zestawiłam je z aktualnym światopoglądem 

badanych  osób,  by  zobaczyć  czy  wzorce  rodziców  odcisnęły  piętno  na  decyzjach, 

wyborach i  poglądach ich  dzieci,  a  jeśli  tak,  to  po którym z rodziców częściej  dzieci 

przejmowały opinie. Okazało się, że poglądy połowy osób są bardzo spójne lub zbliżone 

do wzorców przekazanych przez najbliższą rodzinę – rodziców, mamę, tatę lub babcię. 

Widać,  że  inna  część  respondentów  inspirowała  się  zasadami  swojej  rodziny,  ale  w 

dorosłym życiu w jakiś sposób je zmodyfikowała, czy może trafniejszym słowem byłoby – 

„zradykalizowała”. Bowiem jeśli u rodziców osób z tej grupy zauważyć można jeszcze 

jakieś wahanie między wiarą katolicką, a odejściem od niej, czy nawet trwanie przy którejś 

z  przeciwnych  opcji,  ale  z  umiarkowanym  zaangażowaniem,  to  widać,  że  ich  dzieci 

opowiadają się bardziej  kategorycznie za którymś z przekazanych wzorców i nawet go 

pogłębiają, np. stają się bardziej gorliwymi w wierze katolikami niż rodzice:

• Na pewno trochę za mało. Na pewno wpajali mi takie poczucie, że trzeba być  
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dobrym człowiekiem, trzeba kochać ludzi, trzeba być szczerym, uczciwym, że też  

ważne jest zdrowie, że warto robić rzeczy, które powodują, że się przekraczamy,  

jakoś  doskonalimy,  ale  np.  że  celem  człowieka  nie  powinna  być  tylko  praca  

zawodowa i dążenie do jakichś takich materialnych korzyści. Tylko, że szczęście,  

dobro i zdrowie są ważne i Pan Bóg myślę, że zawsze w tym był, ale gdybym  

miała kiedyś sama tworzyć rodzinę, to bym chciała większą wagę przywiązywać  

do życia z Bogiem, ale tu i teraz, a nie tylko od święta.

lub przeciwnie jeszcze bardziej radykalnie odcinają się od religii katolickiej niż rodzina. 

W przypadku  kilku  osób  nastąpiło  odcięcie  się  od  norm i  nakazów religijnych 

przekazywanych w domu, jednak nie da się wskazać jakiegoś wspólnego czynnika, który 

widocznie wpływałby na tych ludzi, ponieważ niektórzy odeszli od wiary rodziców, bo 

wypracowali  swój  własny  światopogląd  oparty  na  osobistych  obserwacjach  i 

doświadczeniach, inni dlatego, że im się to znudziło lub czuli za duży przymus ze strony 

rodziny:

• Chodzenie  do  Kościoła  szybko  stało  się  nudne  i  nie  cierpiałem  być  do  tego  

zmuszanym, jak tylko nabyłem odpowiednią niezależność przestałem;

 inni zmienili poglądy pod wpływem partnera lub spotkanych w życiu osób. 

 

OMÓWIENIE  CZĘŚCI  SZÓSTEJ  –  PRZEŻYCIA  I  DOŚWIADCZENIA 

RELIGIJNE

Kolejnym tematem,  który poruszyłam z  moimi  rozmówcami były ich przeżycia 

oraz  doświadczenia  duchowe,  które  oznaczają  dla  mnie  wszelkie  doświadczenia 

wyjątkowe,  niecodzienne  i  trudne  do  wytłumaczenia,  które  zostały  uznane  przez 

przeżywających je jako dowód na istnienie sił nadprzyrodzonych, co z kolei skłoniło ich 

do umocnienia swojej wiary w Boga, inną siłę lub od niej odwiodło. Pytałam również o 

stosunek respondentów do rzekomo istniejących bytów nazywanych duchami, a także do 

zdarzeń nazywanych cudownymi, np. uzdrowień. Zastanawiało mnie również to  jak w 

świadomości ludzi funkcjonują mistycy i stygmatycy tacy jak Ojciec Pio. Chciałam się 

dowiedzieć  również  czy  moi  rozmówcy  mieli  kiedyś  tzw.  sny  prorocze,  które 

przedstawiały zdarzenia, które faktycznie potem miały miejsce. Ostatnie pytanie dotyczyło 

zbiegów okoliczności, które były na tyle wyjątkowe, że mogły dać poczucie osobom je 
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doświadczającym, że ich życie jest w pewien sposób sterowane, czy reżyserowane. 

• PYTANIE 1: ISTOTNE WYDARZENIE MAJĄCE WPŁYW NA WIARĘ

Jak przy kilku innych pytaniach, bazując na odpowiedziach respondentów, można 

ich samych podzielić praktycznie na dwie równe grupy. Pierwszą stanowią ludzie, którzy 

nigdy  nie  przeżyli  żadnego  doświadczenia  granicznego  w  jakiś  istotny  sposób 

oddziałującego na ich wierzenia.  Chociaż jeden mężczyzna z  tej  grupy,  mimo tego, że 

udzielił odpowiedzi przeczącej,  powiedział, że doświadczał bardzo głębokich poruszeń. 

Inny mężczyzna wskazał, że właśnie brak takiego typu doświadczeń i mocnych przeżyć 

wewnętrznych był dla niego silnym argumentem przeciwko wierze i praktykom religijnym.

Z kolei druga połowa, to osoby, które deklarują przeżycie znaczących doświadczeń, 

które wpłynęły na kształt ich wiary. W przypadku większości osób są to doświadczenie i 

przeżycia  związane  ze  sferą  duchową,  aczkolwiek  dla  jednej  z  kobiet  (niezwiązanej  z 

Kościołem,  definiującej  Boga  jako  dobrą  siłę,  nie  zastanawiającej  się  za  bardzo  nad 

kwestiami  religijnymi  ze  względu  na  brak  możliwości  weryfikacji  ich  prawdziwości) 

wydarzeniem, które bardzo utkwiło jej w pamięci, poruszyło i skutecznie zniechęciło do 

Kościoła katolickiego była rozmowa z proboszczem w jej parafii: 

• Ugruntowało nie, ale odwiodło. Bardzo często rozmowy z księżmi. Np. proboszczem  

naszej parafii. Rozmawiałam z nim bo miałam być matką chrzestną i powiedział  

mi, że to, że nie mam bierzmowania to tak samo jak człowiek odsiadujący wyrok za  

zamordowanie żony...tzn. czekaj to był mąż zdradzający żonę i mężczyzna, który  

kogoś morduje. Że to jest to samo, co brak bierzmowania. 

Inna kobieta (religijna katoliczka) postrzega pewne wydarzenia ze swojego życia w 

kategoriach cudów, podczas naszej  rozmowy opowiedziała o przyznaniu przez NFZ jej 

ojcu, chorującemu na żółtaczkę, prawa do całkowicie bezpłatnego nowatorskiego leczenia, 

które po pierwsze było praktycznie niemożliwe do uzyskania, a po drugie zakończyło się 

sukcesem: 

• Tak, kilka razy. Nie pamiętam jakiegoś jednego razu, jak grom z jasnego nieba, ale  

naprawdę miałam poczucie, że dzieje się cud, bądź większy cud. Np. chyba mój tata  

znalazł...to przykład z najbliższej przeszłości. To mój tata znalazł takie leczenie na  

które w ogóle nawet nie liczyliśmy i  to było takie gdzieś tam wymodlone, przez  
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wiele wiele osób i postrzegam to w kategoriach małego cudu. Dużego właściwie.  

Bardzo dużego.

Podobnie swoje doświadczenie określa inna kobieta (wierząca i praktykująca, ale i 

czasem wątpiąca, katoliczka, należąca do wspólnoty Święta Rodzina). Nazywa ona pewne 

zastanawiające  zbiegi  okoliczności  w  swoim  życiu  „małymi  cudami”,  chociaż  nie 

zaprzecza, że mimo wszystko obecność tych zdarzeń nie uwolniła jej wątpiącego z natury 

umysłu od religijnych wątpliwości: 

• Mam na myśli  jakieś  małe  koincydencje  różnych zdarzeń,  które  można by  było  

uznać za nieprzypadkowe.  Tak zwane małe cuda. Nazwijmy to tak. Typu, że tam  

pewnie dużo rzeczy w trakcie umierania tego naszego księdza zaprzyjaźnionego  

Darka, gdzie tam się wydarzyło dużo rzeczy takich, które można by... które wtedy  

mocno mnie bardzo zastanawiały, czy to jest przypadkowe czy nie przypadkowe. I  

były to takie dziwne zbiegi okoliczności. Typu, że miałam tam wątpliwość mocną i  

nagle  dzwoni  do  mnie  telefon  i  nagle  ktoś   kim  w  ogóle  na  ten  temat  nie  

rozmawiałam chce mi powiedzieć, że ktoś tam do niego zadzwonił z drugiego końca  

Polski i że ma jakąś tam informację do przekazania taką, która odpowiadała w  

punkt  na te  moje wątpliwości.  I  wtedy myślałam, że wow, no to  chyba nie  jest  

przypadkowe rzeczywiście. Natomiast takich nadprzyrodzonych super extra rzeczy  

to na oczy nie widziałam. Jednak jest również i tak, że cierpienie, czy umieranie,  

mimo modlitw podważają czasem jej wiarę. 

Jeden  z  mężczyzn  (pochodzący  z  antyklerykalnie  nastawionej  rodziny,  obecnie 

bardzo  gorliwie  praktykujący  i  zgłębiający  wiarę  katolicką)  uznał  za  takie  wyjątkowe 

zdarzenie swoje własne nawrócenie. Inny mężczyzna powiedział, że co prawda nie miały 

w jego życiu  miejsca  przypadki  nadzwyczajne,  ale  Były  chwile,  w których  czułem się  

bliższy Boga.

Jedna  z  moich  rozmówczyń  (niezwiązana  z  Kościołem katolickim,  wierząca  w 

Boga jako dobrą energię)  odpowiadając na moje pytanie opowiedziała  mi o jej  swoim 

przeżyciu śmierci klinicznej: 

• Myślę,  że  moja  śmierć  kliniczna,  zapaść,  była  takim  przykładem  na  to,  że  po  

śmierci  jest  błogość,  że  ciało,  ludzkość,  jest  taka  ułomna...  wszystkie  zmysły,  

ograniczenia,  ciepło,  zimno,  jasno,  ciemno i  w ogóle...  Doświadczając  śmierci,  

przez moment, kiedy pozbawiłam się tego wszystkiego co ziemskie, ciała, odczuć,  
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poczułam na tyle taki spokój i radość i ciepło, właśnie błogość, której nie można na  

ziemi doświadczyć. I sobie pomyślałam: „Taki właśnie musi być Bóg”.

Jeden  z  mężczyzn  (ateista)  opowiedział  o  dwóch  istotnych  przeżycia 

medytacyjnych oraz o granicznym doświadczeniu – śmierci swoich dwóch najlepszych 

przyjaciół  w  krótkim  odstępie  czasu.  Uczucia  związane  z  medytacją  skłoniły  go  do 

wysnucia wniosków, że nie zawsze to co widzimy jest obiektywnie prawdziwe, w związku 

z czym zrozumiał,  że nie można odmawiać racji  opartej  na subiektywnych odczuciach 

ludziom przeżywającym ekstazę religijną, ponieważ jeśli chcemy coś bardzo zobaczyć lub 

czegoś  doświadczyć,  to  będzie  nam  to  dane,  chociaż  nie  będzie  to  obiektywnie 

rzeczywiste: 

• Tak. Najbliższe dla mnie...miałem takie doświadczenia medytacyjne,  które dawały  

mi  taką  ekstazę  religijną,  taki  moment....  Czułem  się  tak  jakby  przeze  mnie  

przechodził słup energii i całe moje ciało, każda komórka, była prześwietlona tą  

energią. Ale to nie miało podłoża religijnego bynajmniej. A drugie to przeżycie było  

podczas  takiej  medytacyjnej  ekstazy...  Byłem wtedy  trochę  pod  wpływem ruchu  

świadomości...  Może  nie  ruchu  świadomości  Kriszny...  ale  Bhagawadgity.  I  

zobaczyłem,  medytując,  na  chmurce  pana  Krisznę.  Oczywiście,  że  byłem  pod  

wpływem środków odurzających. Oczywiście,  że byłem. Ale muszę to  dodawać?  

(śmiech) Oczywiście byłem „high as a kite”... Ale to nie zmienia siły tego doznania.  

Dla mnie istotne jest to, że miałem takie wizualne doznania, które gdybym nie był  

krytycznie nastawiony do samego siebie i do całej tej sytuacji, to mogłyby we mnie  

wzbudzić  takie  przekonanie,  że  nad  jeziorem  Jagodzin  w  Puszczy  Piskiej,  pan  

Kriszna na chmurce się do mnie uśmiechał. I był niebieski, tak jak na rysunkach w  

tych książkach. To nie było tak. To nie było oczywiste. Ale to, że ja to widziałem, to  

tylko  mi  pokazało  że,  nie  zawsze  to,  co  się  widzi  jest  obiektywnie  prawdziwe.  

Dlatego też jakby rozumiem tego typu ekstazę religijną ludzi, którzy widzą Jezusa  

Chrystusa,  czy  którzy  rozmawiają  z  nim...bo  rozumiem...bo  przeżyłem  coś  

podobnego i wiem że jeżeli się czegoś naprawdę pragnie to, to się w końcu objawi.  

No i tyle. To było dla mnie takie ważne przeżycie.

Drugie  z  takich  granicznych  zdarzeń,  czyli  nagła  śmierć  najbliższych  przyjaciół, 

wstrząsnęło moim rozmówcą do głębi, nie przybliżyło go do wiary w Boga, ale dała mu 

głębsze  zrozumienie  religijnych  potrzeb  i  wyobrażeń  ludzi  o  Bogu,  czy  niebie,  które 
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stanowią swojego rodzaju ucieczkę przed otchłanią i mechanizm ochronny pozwalający 

lepiej znieść tak przerażające i graniczne doświadczenia jak śmierć najbliższych osób: 

• I też...no tak jeśli chodzi o religijność... też się zastanawiałem nad śmiercią tych  

moich przyjaciół dwóch w ciągu miesiąca...dwóch. Jeden się zabił. Samobójstwo  

popełnił. Mój najbliższy przyjaciel. A drugi umarł. Nie wiem...pod wpływem stresu.

(...) No i to dało mi takie poczucie... Nie powiem, że to zachwiało moją wiarą, bo  

tej wiary nie było.  Ja też zdałem sobie sprawę z tego że, to wszystko jest ulotne, że  

za każdym razem jak się widzimy, my, czy jak widzisz kogokolwiek innego...to ja  

mam zawsze z tyłu głowy, że to może być ostatni raz kiedy ciebie widzę, bo nie  

wiadomo co się wydarzy. W związku z tym nie ma na co czekać. Jak chcesz komuś  

powiedzieć, że go kochasz, to zrób to teraz, bo po prostu nie znasz dnia, ni godziny.  

I nie ma żadnego ratunku przed tym. Nie ma ostrzeżenia. I tyle no. I generalnie to  

jest chujowe strasznie. Takie mam poczucie, że straciłem niewinność. I gdyby nie  

dzieciaki i moja żona, to chyba bym po prostu zwariował. I tak zwariowałem, ale  

to... Także to... Rozumiem, że żeby uciec przed taką otchłanią ludzie szukają takiego  

złudzenia, że coś tam jest...niebo i zmartwychwstanie. To jest naturalne No bo to  

jest  okropne,  jak  się  tak  stanie  przed  tym  po  prostu,  wiesz,  twarzą  w  twarz.  

Najbliższa mi osoba. Poza rodziną. No i tak.

Podczas gdy dwie cytowane powyżej kobiety wspominały o tzw. małych cudach 

dostrzegalnych  w  swoim  życiu,  to  jeden  z  moich  rozmówców  (bardzo  uduchowiony, 

poszukujący, wierzący w Boga po swojemu, daleki od bycia katolikiem, ale chodzący do 

kościoła, po to by przekonać się o tym, że niemożliwe jest to by Bóg wymagał od nas 

takiego  „nieżywego”  kultu)  opowiedział  o  tym  jak  był  świadkiem  cudu  zbiorowego, 

którego świadkami było wielu ludzi. Co ciekawe doświadczenie wcale go nie przybliżyło 

do wiary katolickiej, ponieważ twierdzi on, że Bóg mówi do ludzi takimi obrazami jakie 

oni rozumieją, jakie są dla nich znaczące i są kompatybilne z ich poziomem percepcji, ale 

nie oznacza to, że obrazy te są tożsame z tym kim lub czym jest sam Bóg: 

• Tak, tak. No miałem takie jedno zdarzenie kiedy był tak zwany cud w Warszawie i  

pojechałem  tam  z  kolegą.  Moja  religijność,  no  to  była  taka  jak  chłopaka  

powiedzmy szesnasto- siedemnastoletniego, bardzo  frywolna i pamiętam, że ten  

cud się odbywał na Bródnie i pojechaliśmy tam z kolegą to zobaczyć. No faktycznie  

tłumy ludzi. Jedni widzą, drudzy nie widzą. No ja tak patrzyłem, szukałem czegoś.  
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Nie znalazłem oczywiście nic, nic nie widziałem i zacząłem się wtedy tak modlić,  

nawet coś obiecywać w sercu, że jak zobaczę, to coś tam. No i faktycznie, to nie  

było  tak,  że  nagle  para  buchnęła  –  buch   i  nagle  światło  się  pojawiło  i  cud  

zobaczyłem  postać  Matki  Boskiej,  bo  to  było  zupełnie  inaczej.  Właśnie  czegoś  

takiego  wypatrywałem,  jakiejś  małej  postaci,  bo  ludzie  coś  mówili,  że  „nad  

garażami,  nad garażami”,  ale  nikt  nie  potrafił  dokładnie  tego  określić.  Co się  

okazało? Że to nie była jakaś mała postać, nie wiem trzech metrów, nad garażami,  

oświetlona  jakaś,   tylko  to  była  postać  wielkości  kilku  pięter,  której  no  nie  

widziałem, ale to jest na zasadzie skojarzenia. No może właśnie to jest ciekawe, bo  

ona powstawała z prześwitów w drzewach i to było naprawdę niesamowite dlatego,  

że jak się patrzyło na tą postać, to mnie interesowały detale, nie ogólnie postać,  

tylko detale. No i analizowałem tą postać na zasadzie,  nie wiem, fałd… jak się  

układają fałdy w sukni, paciorki różańca, które jest trudno takie rzeczy odtworzyć,  

bo przecież tych paciorków jest wiele, no i żeby się cały różaniec ułożył w paciorki,  

no to jest cud po prostu, żeby coś takiego tu się zdarzyło… dziecko, które trzymało  

rękę do góry podniesioną, no wszystko razem i to wielkości paru pięter, kiedy nie  

widzisz  wcześniej,  a  nagle  po  takiej  modlitwie  zaczynasz  to  widzieć…  no  to  

uznałem  to  za  takie  doświadczenie  graniczne,  które  pozwoliło  mi,  jeszcze  raz  

ugruntować przede wszystkim wiedzę, że coś jest. To nie znaczy, że wierzę w to,  

że…. Ugruntowało to moją wiedzę o Bogu, że jest na pewno coś nadprzyrodzonego,  

ale też nie uważam, że Matka Boska i Jezus mi się pojawiły jako postacie, że w  

związku z tym, tylko Kościół katolicki ma możliwość….wyłączność na to, że tak Bóg  

wygląda.  Nie,  uważam, że ludzie na pewnym etapie,  żeby ich pobudzić,  to Bóg  

przemawia do nich obrazami, które rozumieją, więc jeżeli ludzie rozumieją Boga  

jako wmówioną postać właśnie dzieciątka Jezus i Matki Boskiej, to Bóg się będzie  

im objawiał w ten sposób, żeby ich w ogóle pobudzić do rozwoju. A z czasem, oni i  

tak, nie ma innej drogi, znajdą prawdziwego Boga, ale to na tym etapie, myślę, że  

Bóg takimi obrazami, takimi sposobami operuje, żeby ludzi do siebie jakby zbliżyć.

Inna  osoba  (wierząca  w  Boga  jako  dobrą  energię,  nie  związana  z  Kościołem 

katolickim, która odebrała wychowanie duchowe,  ale nie religijne,  uczęszczająca przez 

kilka  lat  w  swoim  życiu  do  kościoła  pod  wpływem  jej  ówczesnego  partnera)  jako 

doświadczenie graniczne, otwierające przed nią inną rzeczywistość uznała zdarzenia, które 
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towarzyszyły wieczorom uwielbienia w jednym z warszawskich kościołów.: 

• (...) Ksiądz prowadził raz w miesiącu kilkugodzinne wieczory uwielbienia, podczas  

nich działo się  dużo zastanawiających rzeczy – uzdrawiał  ludzi,  było dużo tzw.  

spoczynków w Duchu Świętym, niektórzy ludzie zachowywali się tak, jak gdyby byli  

opętani. Ostatnią częścią tych wieczorów było osobiste błogosławieństwo. Ksiądz  

wraz z kilkoma innymi księżmi kładli dłonie na głowach wiernych i błogosławili  

ich, modlili się w ich intencji, a czasem mówili im coś na ucho, przekazując jakąś  

wiadomość.  I  to  wszystko  było  bardzo  szokujące.  Na  przykład  kiedyś  

przyprowadziliśmy znajomego, który poszedł tam z ciekawości, a na co dzień jest  

osobą zupełnie niewierzącą. Ksiądz wyczuł z czym chłopak ma problem, jakie są  

jego  główne  grzechy  i  powiedział  mu  to.   Zgadzało  się  to  w  100%  z  

rzeczywistością. Inną bardzo dziwną rzeczą było to, jak ksiądz zaczął od czasu do  

czasu  wysyłać,  najpierw  mojemu  chłopakowi,  a  potem  mi,   smsy  z  

błogosławieństwem lub cytatem z Biblii. To było zdumiewające, ale przeważnie te  

smsy dostawaliśmy w bardzo nieprzypadkowych momentach, a ich treść idealnie  

wpisywała się w naszą sytuację. A z chwilą kiedy odeszłam od wiary i zaczęłam ją  

kwestionować  w  sercu,  to  już  nigdy  więcej  nie  dostałam ani  jednego  smsa  od  

księdza.  Najdziwniejsze  chyba  jednak  były  zdarzenia  na  tych  kilkugodzinnych  

wieczorach, na których np. jakieś kobiety przemawiały demonicznym głosem, a inni  

padali nieprzytomni na dywan. Nad niektórymi ksiądz modlił się ok. 15 sekund, a  

zdarzały się przypadki, że nad kimś kilka minut. Nigdy nie zapomnę tego jak modlił  

się nad jednym facetem. Najpierw sam i było widać bardzo duży wysiłek na twarzy  

księdza.  Jakby toczył  fizyczną walkę z  czymś lub przesuwał jakiś  ciężar.  Potem  

położył na głowie mężczyzny swoją stułę, ale jakby czuł, że to jest nadal za mało,  

więc wyjął swój różaniec. Po chwili cały spocony, zawołał trzech innych księży i  

poszedł chyba po Pismo Święte i we czterech z różańcami w rękach modlili się nad  

tym  mężczyzną  na  środku  kościoła.  Także  chyba  znajomość  z  tym  księdzem  i  

uczestnictwo w wieczornych spotkaniach były czymś co wywarło na mnie ogromne  

wrażenie i obudziło we mnie wielką wiarę. 

Chociaż wydarzenia te, jak sama podkreśla, obudziły w niej wówczas wielką wiarę, nie 

uchroniły jej od odejścia z Kościoła po kilu latach.

Ostatnia z osób, którą chcę zacytować w tej sekcji to kobieta (nigdy nie związana z 
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Kościołem katolickim, wierząca w Boga jako energię i reinkarnację, bardzo uduchowiona), 

która jak sama podkreśla nie doświadczyła spektakularnych cudów, ale odkryła z czasem, 

że silne przeświadczenia towarzyszące jej od dzieciństwa (m.in. dotyczące reinkarnacji) 

mają potwierdzenie w literaturze. Drugą rzeczą, na którą zwraca uwagę są incydenty z 

życia jej rodziny, które potwierdzają istnienie świata duchowego w takiej formie w jaką 

wierzyła: 

• Znaczy to jest tak, że jest sporo rzeczy, w które wierzę, typu reinkarnacja, jakaś  

taka sfera pozaziemska i też jest tak, że ona jest ugruntowana w literaturze, ale też  

w  moich  własnych  przeczuciach,  więc  można  powiedzieć,  że  nie  miałam  jakiś  

takich  spektakularnych  doświadczeń,  niemalże  cudów,  ale  miałam takie  własne  

przeczucia albo drobne incydenty w samej rodzinie, które potwierdzały to, w co  

wierzę i to co przeczytałam. To są np. tego typu, że już od dzieciństwa miałam  

jakieś takie przeczucie, że nie żyję pierwszy raz, ja wręcz tego nie pamiętam, ale  

moja  mama  powiedziała,  że  jak  miałam  nie  wiem...dosłownie  4  lata  czy  coś  

takiego, że ja chyba nie żyję...że człowiek chyba nie żyje jeden raz. Więc to się  

wydaje takie absurdalne, właściwie skąd może przyjść taki pomysł do głowy i z tego  

co wiem, im człowiek jest  młodszy tym bardziej  jest  jakby uwolniony od takich  

wpływów jeszcze społeczeństwa i nie jest tak, że przyjął to co mu to społeczeństwo  

narzuca. Bo jest taki bardziej naturalny i ma własne przeczucia, więc zwłaszcza  

kiedyś miałam sporo, właśnie nie wiadomo skąd parę takich wniosków, przeczuć,  

dotyczących  tego,  kim  mogłam  być  w  poprzednim  wcieleniu  albo  jakieś  takie  

uczucie, że kiedyś robiłam coś innego albo...no to jest jakieś takie przeczucie, że nie  

żyję pierwszy raz i że mam jakieś takie uczucie albo jakąś taki nakaz zrobienia  

czegoś, co wynika z moich poprzednich wcieleń, jest takie poczucie karmy trochę.  

Poza tym w rodzinie się zdarzały jakieś przykłady proroczych snów albo mój brat  

jak  był  mały  widział  ducha  dziadka,  który  zmarł  tej  nocy  i  jakby  to  są  takie  

przykłady, którym ciężko jest zaprzeczyć.  

Jak  widać  przeżycia  duchowe  są  udziałem  nie  tylko  katolików,  ale  i  osób 

wierzących po swojemu oraz ateistów i warto zauważyć, że nie wszystkie z tak ważnych 

doświadczeń wpłynęły trwale na religijność konkretnych osób, ponieważ zdarzenia, które 

obiektywnie rzecz biorąc powinny ugruntować ich wiarę katolicką – przykład mężczyzny 

będącego  świadkiem cudu  na  Bródnie,  czy  kobiety  obserwującej  spoczynki  w  Duchu 
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Świętym oraz  zachowania  osób,  które  wydawały  się  opętane,  nie  zmieniły  trwale  ich 

światopoglądu i nie uczyniły z nich gorliwych katolików, choć zdawały się potwierdzać 

prawdziwość  dogmatów  Kościoła  katolickiego.  Warto  podkreślić,  że  nawet  osobom 

będącym  świadkami  zadziwiających  zdarzeń,  towarzyszy   kwestionowanie  ich 

prawdziwości oraz zwątpienie. 

• PYTANIE 2: ZDARZENIA NIEWYTŁUMACZALNE

Poprzednie  pytanie  jest  podobne  do  omawianego  w  tym  podpunkcie,  jednak 

pierwsze dotyczyło doświadczeń wpływających na wiarę,  a  drugie niewytłumaczalnych 

zdarzeń, niekoniecznie związanych z religią. 

I znów podobnie, połowa osób stwierdziła, że żadne niewytłumaczalne zdarzenie 

nie miało miejsca w ich życiu, chociaż parę osób zaznaczyło, że wielokrotnie słyszało od 

innych ludzi o takowych zdarzeniach, co umacnia je w wierze: 

• Ale są rzeczy o których słyszę od innych i to jest dla mnie niewytłumaczalne. (...) To  

jest  to,  co  mnie  utwierdza  w  jakiejś  wierze.;  Nie,  ale  świadectwa  innych  ludzi 

umacniają moją wiarę i skłaniają do rozważań na temat wiary.

Część ludzi potwierdziło bycie świadkiem niewytłumaczalnych zdarzeń w swoim 

życiu,  głównie  wymienione  zostały  sny (dziwne,  przerażające,  prorocze)  oraz  ujrzenie 

ducha.  Mówiono  również  o  spoczynkach  w  Duchu  Św.,  uczestnictwie  w  mszach,  na 

których działy się niewytłumaczalne rzeczy, manifestacjach w świecie fizycznym duszy 

zmarłej  osoby i  zobaczeniu  niezidentyfikowanego  obiektu  latającego  (chociaż  fakt  ten 

został przez respondenta uznany za łatwy do wytłumaczenia).

Chciałabym  przytoczyć  kilka  wypowiedzi  traktujących  o  niewytłumaczalnych 

zdarzeniach. Z uwagi na to, że są to niezmiernie interesujące, ale jednak kilkustronicowe 

opisy, zacytuję je tylko częściowo, jednocześnie zachęcając do przeczytania ich w całości 

w załącznikach dołączonych do pracy.

Pierwsza relacja dotyczy zajść, które miały miejsce podczas mszy świętych oraz 

podczas spotkania z ojcem Johnem Bashoborą podczas rekolekcji „Jezus na stadionie”, 

które odbyły się na Stadionie Narodowym w Warszawie: 

• Na pewno takimi sytuacjami są spoczynki w Duchu Świętym albo tłumaczenie tych 

proroctw albo mówienie językami podczas mszy uwielbienia.  Kiedyś przyjechał 
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ojciec Bashobora, na stadionie, byłam tam wolontariuszką i sporo tam osób było, 

które zaczynały strasznie krzyczeć, to było przerażające.

Druga jest  świadectwem kilku różnych zdarzeń,  pierwszym z nich był  koszmar 

senny, który śniąca go kobieta odebrała jako jedną z najbardziej przerażających chwil w 

życiu: 

• Najbardziej  dziwne doświadczenie  z  serii  negatywnej  to...miałam kiedyś  dawno 

temu taki sen -  nie sen, w którym miałam poczucie jakby coś wyjątkowo złego 

starało mnie zniszczyć. I to było bardzo, bardzo silne. I chociaż człowiek ma dużo 

różnych koszmarów, to, to było wyjątkowo mocne. Więc ja mam poczucie, że to 

było coś niezwykłego, bo chociaż minęło ponad 20 lat, to ja to nadal pamiętam jak 

coś  najstraszniejszego.  Najstraszniejsze  przeżycie  duchowe  negatywne  i  coś  co 

powodowało,  że  w  tamtym momencie  zorientowałam się  co  to  znaczy  poczuć 

śmiertelną trwogę. To był ten moment.

Drugim zdarzeniem wymienionym przez  kobietę  był  udział  w rekolekcjach,  na 

których doświadczyła wielu momentów mających trochę taki charakter nadprzyrodzony.

Jako trzecie kobieta podała zobaczenie ducha u swojej koleżanki, która widywała 

duchy na co dzień: 

• Może  to  jest  wytłumaczalne,  tylko  ja  po  prostu,  nie  znam odpowiedzi.  To  były  

sytuacje  związane  z  moją  przyjaciółką,  która...kiedyś  to  się  nazywało...że  była  

medium. Ona twierdziła, że widywała duchy i jakby miałam takie doświadczenie  

podczas  różnych  spotkań  z  nią,  że  rzeczywiście  miałam  przekonanie,  że  tam  

powiedzmy  byłam  świadkiem,  powiedzmy,  takiego  zobaczenia  ducha.  (...)  po  

jednym  spotkaniu  z  nią  i  jakieś  rozmowie...widziałam  coś,  co  jej  potem 

opowiedziałam. To był jakiś mężczyzna od pasa w dół w białych spodniach i jej to  

powiedziałam. I to było o tyle dziwne, że jakby generalnie ona powiedziała, że takie  

konkretne te jasne spodnie, to były jakiejś osoby, która jej się pokazywała. A ona  

nie mówiła mi nigdy jak on wyglądał, no ale równie dobrze mogła tak powiedzieć i  

skłamać. Na 100% tego nie wiem. 

Czwartym zdarzeniem było historia zasłyszana od matki uczestniczki badań, która 

wzięła udział w seansie spirytystycznym, po którym działy się różne, straszne rzeczy w jej  

życiu i nie chciała mi o tym opowiadać oraz od innych ludzi, którzy potwierdzali, że:

• mieli  potem dziwne doświadczenia w życiu.  Takie kompletnie  dziwaczne.  Które  
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polegały na tym, że przedmioty na stole przesuwały się w ich obecności, mimo, że  

siedzieli na kanapie, czy coś tam innego się dziwnego działo. 

Piątym  przykładem  podanym  przez  kobietę  była  opowieść  o  zaprzyjaźnionej 

rodzinie, w której była opętana kobieta...

• jak to się nazywa w wierze katolickiej i mogę powiedzieć tylko tyle, że nie byłam  

przy tych egzorcyzmach, nie byłam przy...ale byłam świadkiem różnych, dziwnych  

rzeczy, które się przy niej działy. I było parę takich sytuacji, przy których skóra  

cierpła (...).

Szóstym – opowieść o córce koleżanki:

• która  ma  zdiagnozowanego  Aspergera  i  miała  taki  napad  psychotyczny  jeden,  

bardzo duży i była potem w tym szpitalu psychiatrycznym dwa razy...była leczona,  

ale  bardzo  nieskutecznie,  podejmowała  próby samobójcze,  chyba ze  dwie,  no  i  

potem właśnie  Kasia  (jej  matka)  takie  modlitwy rozpoczęła,  chodziła  na  jakieś  

msze, modliła się i generalnie Kasia, w którymś momencie powiedziała, że miała  

takie  przekonanie  na  mszy,  że  jej  córka  zostanie  z  tego  wyprowadzona,  a  

jednocześnie  ta  córka  poszła  do  spowiedzi,  po  tylu  latach  i  od  tego  czasu  

rzeczywiście,  można  powiedzieć,  że  to  jest  taki  cud.  Chociaż  też  ktoś  może  to  

podważyć,  bo  to  jest  taki  cud,  że  polega  na  tym,  że  dostała  lekarstwa  po  raz  

pierwszy, które działają na nią bardzo dobrze (...).

Kolejny przykład kobiety dotyczy jej problemów duchowych z którymi zgłaszała 

się  do  księży,  którzy  nawet  przed  ich  wysłuchaniem  reagowali  dziwnie  na  obecność 

kobiety: 

• (...) byli księża, (...) którzy jakoś reagowali na moją osobę, nie znając mnie, jakoś  

dziwnie tak alergicznie...Mariusz,  który się wtedy nade mną modlił,  przecież on  

mnie  w  ogóle  nie  znał  (...)  gdzieś  mnie  tam  zanurzał,  uwalniał,  oczyszczał,  

ofiarowywał i ogólnie robił różne takie rzeczy. Generalnie jakoś tak długo się nade  

mną modlił, mimo, że na innych kładł ręce, błogosławił i dalej. Kazał mi siedzieć  

przed jakąś adoracją na kolanach (...) I był też taki ksiądz, jeden z księży znanych,  

który bardzo źle na mnie reagował i rzeczywiście toczył jakąś walkę ze sobą kiedy  

ja się do niego zbliżałam. Do tego stopnia, że musiał wychodzić z konfesjonału,  

żeby się uspokoić (...) I ja byłam pierwsza w kolejce, więc nie to, że był zmęczony,  

czy  mu  się  chciało  siku,  mimo  to,  po  spowiedzi  ze  mną,  musiał  wyjść  z  tego  
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konfesjonału. On na mnie strasznie reagował, tak alergicznie rzeczywiście. Ciągle  

mnie wysyłał do egzorcysty, trzy razy mnie odsyłał do egzorcysty tak naprawdę. I  

jakby tak od pierwszego kontaktu. Ja poszłam do niego kompletnie przypadkowo do  

tej spowiedzi. (...)  On zaczął krzyczeć, że on widzi, że ja jestem osaczona przez  

jakieś  duchy złe i  zaczął  się  tak oganiać w tym konfesjonale,  machać rękami i  

mówić: „Ty się módl, ty jesteś osaczona przez złe duchy, ty ciągniesz za sobą stado  

złych  duchów...”.  Po  prostu  mi  tam  szczęka  opadła  i  zbaraniałam  przy  tym  

konfesjonale (...). 

Inna kobieta jako przykłady niewytłumaczalnych zdarzeń ze swojego życia podaje 

„spotkania  z  duchami”,  których  doświadczyła  kilkukrotnie.  Jej  relacja  wydaje  się  tym 

bardziej zastanawiająca, że podczas przygotowania do pracy rozmawiałam również z jej 

córką, która jak się okazało widziała ducha tej samej osoby i nawet opisała go w ten sam 

sposób, po czym okazało się, że kobiety nigdy wcześniej nie mówiły sobie wzajemnie jak 

ten  duch  wyglądał  i  dopiero  zbieranie  materiału  do  mojej  pracy  magisterskiej,  było 

pierwszą  okazją,  kiedy  musiały  opisać  swoje  doświadczenia  szczegółowo  (nie  słysząc 

swoich wypowiedzi). Spójność relacji dotyczy ducha małej dziewczynki: 

• (...) bo jeszcze jedno, kolejne spotkanie z duchem, to już na Żywnego, gdzie taka  

postać małej dziewczynki na bujanym fotelu, bardzo wyraźnie. Na bujanym fotelu,  

na wysokości łazienki. I to też było bardzo wyraziste. I muszę przyznać, jak teraz  

sobie  o  tym pomyślę,  to  większość  tych  zdarzeń  miała  miejsce  jak  był  bardzo  

świetlisty księżyc, chyba pełnia, tak mi się wydaje. Bo przez to, że była ta poświata  

księżyca, to te postacie są widoczne.

Drugim z trzech duchów widzianych przez kobietę, była postać mężczyzny: 

• To bardzo wyraźne, w momencie gdy moja córka miała kilka miesięcy i spała w  

kojcu  na  górze,  u  mnie  w  pokoju  i  ja  poszłam...ona  nie  obudziła  się  ani  

nic...poszłam na górę  żeby zobaczyć  czy  śpi,  czy  przykryć,  czy  cokolwiek,  no  i  

właśnie zobaczyłam postać mężczyzny. Nie wiem dlaczego skojarzyło mi się z moim  

dziadkiem, nie wiem. Ale że taka postać w formie poświaty takiej, jakby mgły, no  

kształt, zarys ludzkiej postaci, w takiej jakby formie przezroczystej mgły i wyraźnie  

to się nachylało...ta postać się nachylała nad córką w tym kojcu. Podobno takie  

samo po śmierci mojego dziadka, moja mama widziała...no bo mój dziadek zmarł  

jak  miałam rok  i  zresztą  się  wtedy  mną  opiekował  i  że  też  po  śmierci,  mama  
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widziała jak dziadek przychodził, widziała postać nad moim łóżeczkiem.

Kobieta wymieniła również zdarzenie, które miało miejsce w domu jej babci, w 

nocy w której zmarł brat babci: 

• (...)  będąc  u  babci,  byłam  małą  dziewczynką  i  w  nocy  taki  huk  straszny...ale  

straszny huk. Ale to był taki huk jak...babcia miała taką dużą szafkę w łazience, ze  

szklanymi drzwiami, takie cztery szklane drzwi, była dosyć duża...więc to był taki  

huk  i  takie  wrażenie  jakby  to  spadło  i  się  stłukło,  jakby  babcia  się  obudziła,  

Wiesław się obudził,  po prostu panika jedna wielka, wszyscy pobiegliśmy do tej  

łazienki, bo wydawało się nam, że to tam, ale nic nie było. A rano, już o 7 chyba,  

przyjechała ciocia Krysia, z ciocią Jadzią, że wujek, brat babci nie żyje. 

Podobne zdarzenia miały miejsce po śmierci babci kobiety: 

• W momencie kiedy jeszcze nie wiedziałam, że babcia zmarła, to miałam bardzo  

sugestywny sen, taki, że się pojawiła jakby taka postać Maryi ze skrzydłami, taki  

anioł jakby i pociąg...(płacz) Co ciekawe, tam była moja mama w środku...No i  

potem jeszcze, po śmierci babci, przez dwa, trzy tygodnie, wszystko się spaliło w  

domu i to była taka seria, od pralki, telewizora, gniazdka, wszystkie...wszystko się  

spaliło, to było po prostu jakieś niesamowite. A po śmierci Wiesława, na przykład  

Mariuszowi  pękła  szyba  w  samochodzie  jak  jechał  na  pogrzeb,  po  prostu  się  

rozpadła, bez żadnego zderzenia. A mi się złamał nóż na pół, taki duży, ciężki, sam  

z siebie. I to są takie wydarzenia, które gdzieś są powiązane z jakąś energią, czy  

czymś niezrozumiałym.

Kobieta wspomniała również, o swojej ciotce, która utrzymywała, że jeszcze kilka 

lat po śmierci męża, on nadal mieszkał z nią w mieszkaniu: 

• (...) do cioci Jadzi (...) przez kilka lat przychodził ten wujek i właśnie w nocy na  

przykład, ona czuła, jak on się kładzie, zimne, ciężkie, do łóżka albo na kołdrę albo  

jest w pokoju, a tam się garnki coś...bo on lubił gotować, dużo czasu spędzał...tam  

robił nalewki i  różne...i  właśnie, że tam się rzeczy w kuchni...hałasy,  jakby ktoś  

robił i ona już się potem...to była w ogóle część jej normalnego życia, że on tam  

jest.

Kobieta opisała również doświadczenie czegoś ciężkiego i zimnego, co pojawiło 

się przy niej gdy leżała w szpitalu i co uznała za śmierć. 

Kolejna  osoba,  córka  cytowanej  powyżej  kobiety  tak  opisała  spotkanie  z 
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dziewczynką, którą jej mama widziała na fotelu bujanym: 

• (...) jak byłam mała to widziałam ducha. Chodziłam wtedy do przedszkola i to był  

czas kiedy rodzice oduczali mnie spania z nimi w łóżku, ale i tak codziennie w nocy  

próbowałam do nich przechodzić. Jednej z nocy mi nie pozwolili, więc stałam w  

sypialni i płakałam. Nagle zobaczyłam na środku tej sypialni dziewczynkę. Ale nie  

była straszna. Była cała zrobiona z takich jakby fluorescencyjnych drgających nici,  

te  falujące linie  były  w bardzo intensywnych kolorach,  takich jak  czasem mają  

grube  flamastry.  Pamiętam  różowy,  zielony,  żółty,  pomarańczowy  i  niebieski.  

Dziewczynka była  ubrana w sukienkę,  miała  falowane włosy  do  ramion i  dużą  

kokardę  na  głowie.  Powoli  zaczęła  wychodzić  z  sypialni  i  poszła  do  drugiego  

pokoju.  Poszłam  za  nią,  zaciekawiona.  W  pewnym  momencie  po  prostu  się  

rozpłynęła. 

Drugim opisywanym przez kobietę zdarzeniem była w jej mniemaniu manifestacja 

duszy jej dziadka, która objawiła się w świecie fizycznym, ale nie w postaci czegoś, co 

można zobaczyć, ale energii, która spowodowała konkretną szkodę: 

• Inne dziwne zdarzenie miało miejsce gdy umarł  mój przyszywany pradziadek,  z  

którym spędziłam wiele czasu w dzieciństwie. Mieszkałam wówczas w mieszkaniu z  

moim chłopakiem, ale tego dnia byłam sama, to było kilka dni po śmierci dziadka.  

Stałam sobie w kuchni, przy płycie indukcyjnej i gotowałam coś. I nagle usłyszałam  

taki  ogromny  przeraźliwy  huk.  To  było  tak  straszne,  że  zamknęłam  oczy  i  

odskoczyłam od kuchenki. Byłam tak przerażona, że przez chwilę byłam pewna, że  

umarłam. To był tak przerażające uczucie jakby uderzył we mnie piorun. Okazało  

się, że było jakieś spięcie elektryczne. Uważam, że to nie był przypadek, ponieważ  

w godzinie śmierci dziadka w domu jego chrześniaka włączył się alarm, a innemu  

członkowi  rodziny,  w  trakcie   podróży  na  pogrzeb  dziadka  pękła  szyba  w  

samochodzie, zupełnie bez powodu, nie było żadnego zderzenia.  

Na koniec chcę przytoczyć wypowiedź innej kobiety, która odpowiadając na moje 

pytanie podała przykład swojej mamy, która miewała prorocze sny: 

• Na  przykład  moja  mama  często  tak  ma,  że  miewa  sny,  dzięki  którym  potrafi  

stwierdzić, że np. ta osoba zachoruje, że coś się stanie niedobrego albo miała jakiś  

zły sen, tej samej nocy, w której wybuchł pożar w domku letniskowym, w czasie  

wakacji.  I  to też są takie rzeczy, że nie mogła wiedzieć,  że to nastąpi, a akurat  
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wtedy miała takie sny.

Myślę,  że kwestia  tego,  czy powyższe opisy są prawdziwe czy nie,  jest  nie  do 

zweryfikowania, ale warto zwrócić uwagę na pewne elementy wspólne łączące niektóre z 

tych historii – chociażby na to, że rzekoma manifestacja energii pojawiała się w okresie 

bliskim śmierci  osoby (ta sama noc lub kilka następnych dni)  i  że objawiała się m.in. 

oddziaływaniem na przyrządy elektryczne, czy bardzo dużym hukiem,  a z drugiej strony 

wymieniano historię w których widziano duchy osób zmarłych jeszcze bardzo długo od 

daty ich śmieci. Co ciekawe te liczne zdarzenia niewytłumaczalne miały miejsce tylko w 

życiu kobiet (nie licząc mężczyzny który utrzymywał, że widział NOL ). Wśród 25 osób 

wiele w ogóle nigdy nie doświadczyło podobnych zjawisk, natomiast cytowane kobiety, 

nie  dość,  że  ich  doświadczyły,  to  w  dodatku  parokrotnie  i  przy  różnych  okazjach. 

Zakładając,  że  ich  relacje  są  prawdziwe,  trudno  w  jakikolwiek  sposób  wytłumaczyć 

dlaczego jedni ludzie nigdy nie uczestniczyli w tego typu zdarzeniach, a w życiu innych 

miały one miejsce kilka razy. Oczywiście można tłumaczyć to słowami, cytowanego w 

poprzednim pytaniu mężczyzny, który twierdził, że subiektywne odczucia i wrażenia nie 

muszą być obiektywnie prawdziwe, ale nie oznacza to, że osoby je relacjonujące kłamią, 

ponieważ  w  ich  świadomości  naprawdę  zaistniały.  Można  to  również  wytłumaczyć 

słowami innej rozmówczyni,  która twierdzi,  że nie jest  osobą która szuka symboliki  w  

codziennych bądź nawet niecodziennych zdarzeniach, które mogą się przytrafić. Bo zdaję  

sobie sprawę, że każdy zinterpretuje to sobie jak chce. Więc wolę to zazwyczaj w jakiś  

racjonalny sposób wytłumaczyć.  Może po prostu cytowane w tej  części  pracy kobiety, 

wręcz  przeciwnie  niż  cytowana  powyżej  kobieta,  intensywnie  szukają  symboliki  w 

codziennych bądź nawet niecodziennych zdarzeniach. 

Respondenci zapytani o to, czy odczuwają strach przed duchami lub innymi siłami 

nadprzyrodzonymi w większości odpowiedzieli przecząco, zaś 4 osoby twierdząco ( w tym 

3 z nich to były osoby, które przyznały, że były świadkiem niewytłumaczalnego zajścia w 

swoim życiu, w tym takiego, które nazywały spotkaniem ducha). Ci, którzy nie odczuwają 

strachu za główny argument uznawali wyższość dobrego Boga nad złymi siłami:

• Czasem  wydaje  mi  się,  że  bałbym  się,  ale  wówczas  myślę  o  tych  wszystkich  

zdarzeniach jak np. egzorcyzmy, w których Bóg poprzez kapłana realnie działa i  

wypędza zło.; 

• (...)  wierzę,  że  Bóg  jest  większy  niż  to  wszystko  co  złe,  ale  nie  mam  100%  
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pewności, pokoju serca jak myślę o tych sprawach. To jest dla mnie przerażające i  

niewytłumaczalne, ale wierzę, że one jakby nie górują nad dobrem.

• Jeżeli jest zła siła, to też jest dobra siła i jesteśmy chronieni, jeżeli faktycznie jest  

równowaga na świecie, to nawet ta zła siła istnieje, to jest równoważona przez  

dobrą siłę.

lub sądzą, że duchy są tak jak Bóg dobrymi istotami:

• Natomiast to też jest tak jak z Bogiem, skoro zakładam, że jeżeli są, to są dobre i  

zdarzyło mi się utknąć w nocy na cmentarzu i nie bałam się za bardzo;

czują do nich respekt: (Raczej czuję respekt, nie strach.),  bądź w ogóle nie wierzą w ich 

istnienie. Dwóch mężczyzn powiedziało, że bardziej niż w złe siły zewnętrzne, wierzą w 

to, że człowiek może być po prostu zły i bardziej boją się tego zła tkwiącego w ludziach: 

• (...) bardziej myślę, że się boję ludzi i tego co mogą zrobić. To znaczy, też się nie  

boję ludzi, ale myślę, że jeżeli coś może komuś grozić, no to ze strony ludzi. ;  (...)  

Tutaj chyba z 10 lat temu zamordowano dziewczynkę. To było nie daleko stąd. To  

jest stąd może kilometr. I to było tak obezwładniające, że miałem takie poczucie,  

takie wrażenie, jakby diabeł machnął ogonem. Że jest spokojne życie i w pewnym  

momencie  zło  wcielone  robi  jakiś  taki  ruch.  Ale  to  sobie  w  ten  sposób  tak  

zobrazowałem, bo jestem wychowany w tej tradycji i zło utożsamiam z diabłem. Nie  

wierzę w diabła, ale po prostu w taki sposób to sformułowałem. No bo to było takie  

wcielone zło. Zło to jest taka cecha, która dla każdego jest tabu. Czyli jakby tak zła,  

że jest poza naszym codziennym pojmowaniem rzeczywistości i nie wydaje mi się  

żeby to zły duch, czy szatan, czy jakaś istota tym zawiadywała. Wydaje mi się, że to  

jest w nas. Tylko w momencie, w którym to się ujawnia, to wtedy mówimy: „A to  

szatan tutaj maczał swoje...ogon...czy co tam...rogi”.

U jednej z osób respekt przed siłami wyższymi wynika z bojaźni Bożej, ale jest 

raczej czymś, co respondent sam sobie narzuca: Staram się pamiętać o bojaźni Bożej.

Jak stwierdzono, większość przepytanych osób nie odczuwa strachu przed siłami 

nadprzyrodzonymi, głównie dlatego, że albo w nie w ogóle nie wierzy albo przypisuje im 

pozytywne cechy lub wierzy w ochronę ze strony dobrych sił. Jednak warto zauważyć, że 

większość  z  tych  osób  nigdy  nie  doświadczyła  w  swoim  życiu  niewytłumaczalnych 

zdarzeń, które wiązałyby z manifestacją takich sił, natomiast, te osoby, które przyznały, że 

odczuwają  strach,  to   są  te,  które  doświadczyły  zdarzeń,  które  interpretują  jako 
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niewytłumaczalne. 

• PYTANIE 4: CUDOWNE UZDROWIENIA

W tej części pytałam o zdanie moich rozmówców na temat zdarzeń nazywanych 

cudami, m.in. cudownych uzdrowień. Co ciekawe, z 25 osób tylko jedna podchodzi do 

nich z bardzo dużym sceptycyzmem i raczej w nie nie wierzy, a jest to osoba bardzo blisko 

związana z Kościołem katolickim. Wśród osób wierzących w takie niecodzienne sytuacje, 

jak  nagłe  uzdrowienia  tzw.  „beznadziejnych  przypadków”,  część  wierzy,  że  jest  to 

związane z działaniem Boga, a przypadki uznane za cud, są bardzo dokładnie badane przez 

Kościół: 

• Znam i wielokrotnie czytałem o podejściu Kościoła do badania cudów, jest  ono  

bardzo restrykcyjne i skrupulatne, jestem pewien ich istnienia. 

Jedna kobieta nie waha się między tym, czy cudowne uzdrowienia są prawdziwe, czy nie 

albo czy pochodzą od Boga, czy wynikają ze zdolności ludzkiego umysłu. Kobieta w ogóle 

nie kwestionuje ich nadnaturalnego charakteru, tylko podkreśla, że czasem mogą być to 

pozorne uzdrowienia, za którymi stoi zła siła: 

• Różnie to bywa, bo czasem szatan działa przez takie uzdrowienia, ale wierzę, że w  

większości przypadków to działanie Boga. 

Kobieta  ta,  o  głębokiej  wierze  katolickiej,  podkreśla,  że  nakładanie  rąk  na  chorych  i 

uzdrawianie było bardzo powszechne w pierwszych wiekach chrześcijaństwa i że powinno 

nas raczej dziwić jak ksiądz nie ma daru uzdrawiania, niż jak ma: 

• (...) ale przecież nawet u korzeni wiary chrześcijańskiej i kapłaństwa jako takiego  

leży przekonanie, że Pan Bóg dał swoim kapłanom, apostołom moc po pierwsze  

wypędzania  złych  duchów,  po  drugie  uzdrawiania  i  że  tak  naprawdę  osoba  

namaszczona, wręcz powinna mieć takie zdolności. To, że ich nie ma jest wręcz  

dziwne  w  pierwszych  wiekach  chrześcijaństwa  głównie  na  tym  polegała  

ewangelizacja, też przez nakładanie rąk na osoby chore i uzdrawianie i szkoda, że  

to teraz zostało tak zaprzepaszczone. 

Wszystkie  z  tych  osób  to  częściej,  bądź  rzadziej  praktykujący  katolicy.  Reszta 

sądzi, że takie uzdrowienia wynikają tylko i wyłącznie z siły ludzkiego umysłu, który w 

wyniku silnego przekonania jest w stanie uzdrowić ciało: 
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• Myślę,  że  są  to  raczej  możliwości  ludzkiego organizmu niż  interwencje  boskie.; 

Autosugestie, efekt placebo, mistyfikacje. W najlepszym razie mamy do czynienia z  

jeszcze nie poznanym potencjałem ludzkiego umysłu, ale niczym nadprzyrodzonym  

czy nadnaturalnym. 

Podkreślana  jest  moc  silnej  wiary,  która  jest  w  stanie  wpływać  na  obiektywną 

rzeczywistość: 

• Myślę,  że  w człowieku przede  wszystkim jest  niesamowita siła,  której  sobie  nie  

uświadamia,  która  została  właśnie  przez  religię  zawłaszczona  i  to  są  takie  

objawienia siły uzdrowieńczej, która istnieje w człowieku, w momencie kiedy silnie  

w coś uwierzy. Gdyby ludzie potrafili, tak jak uważam kiedyś było, wiarą tylko..tak  

jak Jezus zresztą powiedział „To nie ja, tylko wiara cię twoja uzdrowiła.”, czyli  

właśnie silna wiara, że możesz być zdrowy. Ludzie myślę, że mają to, w co wierzą.  

Jeżeli wierzą, że nic im się nie uda, że są chorzy, to, to mają, jeżeli by uwierzyli, że  

są zdrowi i że jest wszystko w porządku, to też by to mieli. 

Inni określają omawiane zjawisko jako duża zdolność samoleczenia. Niektórzy uważają, że 

mechanizmy  pozwalające  na  uzdrowienie  tkwią  w  człowieku,  ale  silna  wiara  jest 

czynnikiem, który jest w stanie je uruchomić: 

• A w takim stanie uduchowienia, takiej otwartości na Boga, na tą siłę wyższą, są w 

stanie się włączyć takie mechanizmy... Inaczej – one są cały czas w człowieku, ale 

w takich momentach one są po prostu w stanie zadziałać, a my ich świadomie nie 

blokujemy. Ja wierzę, że  wiara człowieka w Boga daje taką siłę, że człowiek sam 

jest w stanie siebie uzdrowić.

Dwie osoby opisując swój stosunek do zdarzeń uznawanych za cudowne porównały 

się do niewiernego Tomasza, czyli człowieka, który nie uwierzy w coś, póki sam tego nie 

doświadczy.  Jedna z kobiet dodała, że sytuacje, których nie potrafi wyjaśnić, w pewien 

sposób ją obezwładniają i nie jest w stanie wydać jednoznacznego sądu na ich temat: 

• Nie  wiem.  Trochę  jestem  takim  Tomaszem,  że  jak  nie  wsadzę  palucha,  to  nie  

uwierzę. I czytam o tym z zainteresowaniem i się nad tym zastanawiam. Są pewne  

rzeczy, które trudno jest wytłumaczyć i rzeczywiście ludzie są wobec nich bezradni i  

można je ignorować albo przyjąć, że nie wiemy z czym mamy do czynienia. Jeżeli  

jest na jakiejś hostii tkanka żywego serca, która nie obumiera cały czas, nie jest w  

żaden sposób konserwowana i ma cały czas cechy serca w agonii...w Sokółce. I ono  
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sobie jest  i  oczywiście  można by powiedzieć,  że tam jest  regularnie popełniana  

zbrodnia za zbrodnią, komuś się wykrawa kawałek mięsa, wkłada, czy coś...ale to  

są  takie  bzdury,  bo  to  by  natychmiast  wyszło  na  jaw.  No  są  rzeczy,  które  są  

niewytłumaczalne i póki co, kompletnie ludzie nie wiedzą. I nie jest tak, że wtedy  

padam na kolana i stwierdzam, no jej, to chyba Bóg jest. Tylko mnie jakoś zatyka i  

nie jestem w stanie na ten temat nic powiedzieć.

Jedna z osób twierdzi, że cudowne uzdrowienia da się racjonalnie wytłumaczyć i że 

w  zrozumieniu  ich  mechanizmów  pomogły  jej  teksty  kultury  czytane  na  zajęciach  w 

Instytucie  Kultury  Polskiej.  Niektóre  z  tych  tekstów  były  dowodem  na  to,  że  do 

uzdrowienia  wystarczy  silna  wiara  chociażby  ze  strony  osoby  uzdrawianej,  a  nawet 

niekoniecznie uzdrawiającej: 

• No to na to też mam racjonalny argument, po prostu wiem, że tak jest i chociaż  

studia  w  IKPie  mnie  w  tym  utwierdziły.  Przecież  nawet  szaman  działa  na  tej  

zasadzie, prawda? Że jak się w coś mocno wierzy to, to się dzieje. (...) Chociaż to  

nie  jest  do  końca  wytłumaczone  pod  tym  względem,  bo  wiem,  że  często  są  

uzdrawianie  osoby,  które  wcale  w  to  nie  wierzą.   A  mimo  wszystko  to  im  się  

przytrafia. Więc może zasada jest taka, że któraś z tych stron, może uzdrowiciel  

albo  przynajmniej  jedna  musi  w  to  wierzyć.  Był  przecież  taki  

przypadek...Pamiętasz?  Czytaliśmy  o  tym  w  którejś  z  tych  wielkich  cegieł  

antropologicznych  o  kolesiu,  który  z  jakiegoś  tam  plemienia  się  wywodził  i  

wyjechał,  dostał  szansę od życia.  Bo wcześniej  był  w Afryce i  był  po studiach,  

wykształcony, itd.  A jego ojciec był szamanem.  I on wraca po wielu latach do  

swojej wioski i okazuje się, że jego ojciec właśnie zmarł, a on przez miejscową  

ludność został naznaczony do tego żeby on był jego następcą... A on już wówczas  

bardzo  krytycznie  się  do  tego  odnosił.  Sceptycznie  może  raczej  niż  krytycznie.  

Sceptycznie. Bo poznał inne sposoby myślenia, ale podjął się tego i odprawiał te  

wszystkie obrzędy, pomimo tego, że w nie nie wierzył, a i tak jego działania miały tę  

moc, że uzdrawiały ludzi.

Podsumowując,  zdecydowana  większość  respondentów  wierzy  w  możliwość 

cudownego uzdrowienia,  jednak raczej  widzi w niej  dowód na moc ludzkiego umysłu, 

która jest wystarczająca by uzdrowienie się dokonało. 
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• PYTANIE 5: MISTYCY I STYGMATYCY

Jeśli zaś chodzi o stosunek respondentów do mistyków i stygmatyków, ci, którzy 

wierzą w to, że faktycznie są to osoby święte o szczególnych zdolnościach, wynikających 

z otwarcia się na działanie siły boskiej, tak argumentują swoje stanowisko: 

• Myślę, że są świętymi, którzy dostali od Boga jakieś specjalne zadanie.; Wydaje mi  

się że Bóg spowodował, że takie tematy na przykład się pojawiały żeby... Skoro już  

jest taki człowiek i daję z siebie tyle, to żeby w pewien sposób był przykładem, czy  

żeby to nie szło na marne, tylko żeby oddziaływało, czy wzmacniało, to ubiera to w  

symbole.  Tak  to  bardziej  traktuje...czyli,  że  człowiek  może  się  pozbyć  tych  

ograniczeń i otworzyć się na kontakt z energią boską. A ona powoduje zmiany na  

poziomie czysto fizycznym.

Co więcej świadectwo ich życia umacnia wiarę osób wierzących, bądź wahających się: 

Coś niesamowitego, naprawdę. Prawdziwy znak, że coś z tą religią jest na rzeczy. Dwie 

osoby  argumentują  swoje  stanowisko  tym,  że  różne  komisje  kościelne  wielokrotnie  i 

bardzo szczegółowo badają takich ludzi, demaskując oszustów i choroby psychiczne, w 

związku z tym można uznać stanowisko lekarzy, duchownych i innych ekspertów, jako 

wiążące: 

• Myślę,  że  w  większości  przypadków  tak,  to  doświadczenie  życia  jest  takim  

argumentem, że Pan Bóg istnieje, uzdrawia i działa i jest obecny tu i teraz. Ale  

niewątpliwie jest dużo przypadków, które są bardzo ambiwalentne uczuciowo, na  

granicy choroby psychicznej i wiary, ale w wielu wypadkach chodzi o to w wierze  

żeby zaufać panu Bogu, ale też to racjonalne podejście jest istotne i na szczęście ja  

już trochę nie muszę o tym decydować, bo jest rzesza kapłanów, biskupów, którzy  

zajmują  się  osądzaniem...to  brzydkie  słowo...ale  badaniem  takich  sytuacji  i  

sprawdzaniem  czy  jakoś  wpisują  się  w  kanony  tych  naszych  przekonań,  czy  

stygmaty tudzież inne takie cudowne jakieś znaki, czy są to znaki pochodzące od  

Pana Boga, czy wręcz przeciwnie. Całe szczęście nie muszę się tym zajmować.

Z kolei inni sądzą, że tak jak w przypadku cudownych uzdrowień stygmatycy są w 

stanie wywołać siłą umysłu, silną wiarą, czy autosugestią zmiany w swoim ciele: 

• (...)  więc jeżeli ktoś ma mocną wiarę i ma zakorzenione w głowie wizerunki, że  

Jezus miał akurat na dłoniach ślady od gwoździ i tym podobne, to może wywołać u  

179



siebie taką reakcję.

Kilku respondentów zauważyło, że dowodem na to, że rany stygmatyków wynikają z ich 

wiary  jest  to,  że  naukowcy  udowodnili,  że  Jezus  w  trakcie  ukrzyżowania  nie  miał 

przebitych  dłoni,  ale  nadgarstki,  a  miejscem stygmatów,  np.  u  Ojca  Pio  były  właśnie 

dłonie: 

• Myślę, że są tacy, którzy siłą sugestii, woli, mogą wywołać w sobie, u siebie, różne  

takie miejsca, które są nazywane stygmatami, czyli gdzie naprawdę krew leci, ale  

myślę,  że to  jest  wszystko z psychiki,  w psychice i  to  jest  ta siła woli,  o której  

mówiliśmy, która drzemie w ludziach. (...) Tym bardziej, że były dowody na to, że te  

stygmaty  pojawiały  się  tam,  gdzie  ich  nie  powinno  być.  Jak  ktoś  nie  miał  

świadomości, gdzie tak naprawdę ten stygmat powinien się pojawić, a powinien się  

pojawić nie w dłoni, tylko nad nadgarstkiem, to tam się te stygmaty pojawiały. Bo  

jakby Jezus miał w dłoni, to by się nigdy ciało nie utrzymało. A jest taki włoski  

stygmatyk, którego wiele lat temu obserwowałem, do dzisiaj żyjący, nie pamiętam  

już teraz jak się nazywa, walczy w włoską mafią, no to on ma stygmaty w środku  

dłoni, a z medycznego punktu widzenia, wiadomo jest dziś, po badaniach wielu,  

chociażby samego Całunu Turyńskiego, że musiał być przebity ponad dłońmi, tutaj,  

Jezus, bo inaczej by się nie utrzymało ciało, by się wyszarpnęło, bo tu jest sama  

skóra.

 Te osoby, które  nie wiedzą za wiele o samych stygmatykach lub nie wiedzą jak 

ocenić ich życie, wypowiadają się w następujący sposób: 

• Albo tak bardzo uwierzył albo jest to jedna z tych niecodziennych sytuacji, które są  

ujściem dla tego wielkiego świata metafizyki, który jest nad nami i gdzieś tam się  

czai.

• Generalnie jako osoba wierząca, no to powinnam uważać, że to jest prawda i nie o  

każdym stygmatyku jestem coś powiedzieć, wydaje mi się, że Ojciec Pio jest osobą  

tak  gruntownie  przebadaną,  we  wszystkie  strony,  że  cóż  mi  i  innym  zwykłym  

ludziom...np. takie teksty typu „był schizofrenikiem”, to są śmieszne, bo go tylu  

znanych psychiatrów badało, którzy nie orzekli tego, że takie gadanie to jest taka  

bzdura. To jest coś tajemniczego. (...) No więc jest w tym coś niezwykłego. Schylam  

przed tym głowę i wydaje mi się, że mam do czynienia z czymś co mnie przerasta i  

nie potrafię tego w ogóle wytłumaczyć. 
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Natomiast  osoby,  które  są  sceptycznie  nastawione  do  ludzi  uznawanych  za 

mistyków,  czy  stygmatyków,  twierdzą,  że  być  może  rany tych  ostatnich  są  wynikiem 

jakichś chorób skóry:

• Natomiast dużo łatwiej o naturalne fenomeny typu specyficzne choroby skóry lub  

nietypowy wygląd, lub o oszustów, niż o działanie sił nadprzyrodzonych 

lub po prostu są tworzone na potrzeby ludu, który potrzebuje od czasu do czasu jakichś 

cudów, by umocnić swoją wiarę: 

• Sceptycznie  się  do  tych  opowieści  odnoszę.  Wydaje  mi  się,  że  to  jest  kolejna  

legenda, tak jak Medjugorie, tak jak Lourdes, tak jak te wszystkie widzenia... No że  

wiara ludowa się karmi cudami i stąd te cuda się od czasu do czasu pojawiają.

 Kilka osób opisuje mistyków i stygmatyków po prostu jako ludzi dobrych i bardzo 

uduchowionych. 

• PYTANIE 6: SNY PROROCZE

Pytanie to zostało zadane po to, by przekonać się na ile częstym zjawiskiem są sny, 

w  sposób  szczególny  związane  z  rzeczywistością,  np.  przestrzegające  przed  czymś, 

informujące  o  ważnym  wydarzeniu  lub  przedstawiające  zdarzenia,  które  potem  mają 

rzeczywiście miejsce. Znalazły się w tej części pracy ponieważ wiąże je ze sferą duchową, 

chociażby  dlatego,  że  często  są  związane  z  czyjąś  śmiercią  i  można  je  według  mnie 

zaliczyć do doświadczeń wyjątkowych i niewytłumaczalnych. 

Odpowiedzi  na  to  pytanie  rozłożyły  się  w  sposób  zbliżony  do  odpowiedzi 

dotyczących  bycia  świadkiem  jakiegoś  niewytłumaczalnego  zdarzenia,  tzn.  albo  ktoś 

odpowiadał  przecząco i  nie  śnił   w taki  sposób ani  nie  słyszał  o  tym,  żeby któraś  ze 

znanych mu osób miewała takowe sny, a jeśli ktoś odpowiadał twierdząco, to najczęściej 

miewał takie sny wielokrotnie, a także znał ludzi, którzy również tego doświadczali. 

Ci  badani,  którzy  nie  pamiętają  żeby  kiedykolwiek  mieli  sen  o  charakterze 

wyjątkowym, bądź proroczym, ale słyszeli od innych ludzi o ich niecodziennych snach, 

udzielili takich wypowiedzi: 

• Znam osoby, którym czasem śnią się kawałki dnia następnego.

• Ja nie. Mój tata i moja siostra tak mówią. (...) Ale ja w to nie wierzę, choć nie  

powiem, czasem tata albo siostra potrafią mnie przerazić.
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• Ale np. moja mama miała takie sny. Przyśniła jej się śmierć lekarza, którego od  

dawna nie widziała i on zmarł rzeczywiście. A to przyśniło się jej dokładnie w noc,  

kiedy on zmarł, że on przyszedł ją odwiedzić i coś jej powiedział w tym śnie. A  

potem się okazało, że rzeczywiście tamtego dnia zmarł. Wiem, że też mama miała  

taki sen...nagle jej siostra, o której 3 lata nic nie słyszała i nic nie wiedziała, też jej  

się śniła w jakimś tam śnie w samolocie, czy coś takiego. A potem się okazało, że  

właśnie w tym samym czasie  ona w Kambodży uczestniczyła w jakiejś  akcji,  w  

której strzelano do helikoptera, którym leciała. Ona przeżyła to. Był to taki sen,  

korespondujący z rzeczywistością, która się wydarzyła w innym miejscu, o którym  

moja mama nie miała pojęcia.

Natomiast prawie połowa przyznała, że miała takie sny. U jednej z osób, były to 

sny znaki, np. od osoby zmarłej:

• Raczej to były takie sny-znaki dla mnie. Które odebrałam jako jakieś konkretne  

znaki np. obecności osoby, która już zmarła i coś tam chce.

 Jeden mężczyzna określa je jako sny symboliczne, które bardzo mocno utkwiły mu w 

pamięci i jest pewien tego, że coś ważnego znaczą, ale do tej pory nie potrafi odczytać 

ukrytej w nich wiadomości, co jest powodem jego frustracji: 

• U mnie te sny bardziej, to były symboliczne przede wszystkim. Miałem kilka takich  

snów,  które  wywarły...  Jeden  nawet  do  dzisiaj  mnie  męczy  i  nawet  dzisiaj  są  

momenty,  w  których  mam  z  tym  problem  nawet  w  tej  chwili  jest  to  nasilenie.  

Przyśnił mi się taki sen, gdzie usłyszałem głos, który mówił mi: „Trzy na pięć, trzy  

na pięć.” i nic więcej. I prześladuje mnie liczba trzy na pięć z różnym nasileniem  

od wielu lat. I teraz też, jak spojrzę na zegarek, to przeważnie jest 35 albo w jakiejś  

reklamie  albo  gdzieś,  zawsze  jest  35.  Może  się  koncentruje  nazbyt,  ale  z  tym  

zegarkiem to faktycznie jest dziwne. Nawet przed chwilą jak spojrzałem na twój  

zegarek, to była 8:35. 

W przypadku innego mężczyzny sny te wyjaśniły coś, o czym nie mógł wiedzieć: 

• Miałem kilkakrotnie. Nie wiem jednak, czy były prorocze, czy też po prostu jakaś  

więź  emocjonalna  nie  spowodowała  wyśnienie  tego,  o  czym  teoretycznie  nie  

powinienem wiedzieć. 

Dwóm kobietom natomiast przyśnił się temat maturalny: 

• To, co to dobrze pamiętam, to przed samą maturą...2 czy 3 dni przed maturą z  
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biologii mi się przyśnił temat...w tamtych czasach...to ekologia to jeszcze dopiero  

wchodziła, to była nowa rzecz. I taki temat właśnie mi się przyśnił o ekologii...Więc  

pojechałam i kupiłam książkę, specjalnie ją przeczytałam. No i potem za te dwa,  

trzy dni  dostaję maturę z biologii i jeden z tematów to był właśnie ten. Napisałam  

to tak dobrze, na piątkę (...)

• A  na  przykład  miałam  typu  wyśnienie  sobie  tematu  na  maturę  albo  na  

kartkówkę....że rano mogłam stwierdzić, że będzie to i to i faktycznie to było i się  

np. uczyłam tylko i wyłącznie tego, co jest mi potrzebne. To była matura z języka  

niemieckiego. 

Jedna  osoba  została  ostrzeżona  przed  swoją  śmiercią  we  własnym  śnie,  po  czym  w 

odstępie jednego dnia dostała informację od swojej matki o tym, że i ona dostała we śnie 

ostrzeżenie dotyczące życia córki: 

• Innym  razem  przed  wyjazdem  z  koleżankami  na  narty  miałam  dwa  sny,  które  

przestrzegały mnie przed niebezpieczeństwem, w jednym z nich stałam nad swoim  

grobem. A kiedy zadzwoniłam do mojej mamy z pytaniem czy mogę wziąć nasze  

wspólne narty na wyjazd, ona się przeraziła i powiedziała, że miała okropny sen w  

którym widziała jak zginęłam i powiedziała, że ten sen był tak sugestywny, że robi  

to po raz pierwszy w życiu, ale musi mnie poprosić o to żebym odwołała wyjazd.  

Tak też zrobiłam. 

Kilka osób miało natomiast sny,  które przedstawiały zdarzenia,  które w krótkim czasie 

zdarzyły się w ich życiu: 

• Zdarza mi się  mieć  sny o przyszłości,  które potem się  spełniają albo nie.;  Raz  

miałam sen, który sprawdził się w 100% identycznie, na następny dzień. To było  

bardzo, bardzo dziwne i byłam w szoku parę dni.

Kilka osób we śnie zobaczyło również śmierć bliskiej im osoby. 

Dwie osoby zwróciły również uwagę na to, że często w swoim życiu miały uczucie 

déjà  vu,  które  wiązało  się  ze  świadomością  tego,  że  sytuacje,  których  doświadczały, 

zobaczyły uprzednio we śnie: 

• Tak.  Jak byłam młodsza,  to  miałem takie  sny...To  znaczy miałam bardzo często  

uczucie déjà vu,  miałam taką świadomość,  że jestem w jakiejś  sytuacji  i  sobie  

przypominałam, że to już mi się przyśniło. I miałam tak bardzo często. To było po  

prostu takie...Łał...
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• A ja kiedy mam déjà vu, to mi się od pewnego czasu przypomina, że właśnie to mi  

się śniło już kiedyś. To mnie zadziwia.

Na podstawie powyższych wypowiedzi, z których wynika, że praktycznie co druga 

osoba miała w swoim życiu sen, który można by nazwać proroczym lub pokrywającym się 

z rzeczywistością, zauważyć można, że jednak respondenci nie łączą go w żaden sposób z 

ingerencją sił boskich, raczej wielu z nich jest bardzo zdziwionych takimi snami i noszą je 

długo  w  pamięci,  ale  nie  potrafią  w  żaden  sposób  ich  wyjaśnić.  Niezauważalna  jest 

tendencja do doszukiwania się w nich związków ze sferą religijną. 

• PYTANIE 7: ZBIEGI OKOLICZNOŚCI A WOLNA WOLA

Ostatnie  pytanie  z  tej  grupy  dotyczy  koincydencji  zdarzeń  w  życiu  moich 

rozmówców, która mogłaby ich doprowadzić do wniosku, że być może jakaś siła wyższa w 

celowy sposób steruje ich życiem lub prowadzi ich w określonym kierunku. Interesowało 

mnie to na ile ludzie przypisują zaistniałe w ich życiu dziwne zbiegi okoliczności Bogu lub 

innej sile, a na ile są przekonani o tym, że w pełni sami kierują własnym losem. 

Z  osób,  które  odpowiedziały na  to  pytanie,  część  twierdzi,  że  w ich  życiu  nie 

zdarzają  się  zbiegi  okoliczności,  które  wiązałyby  z  myślą,  że  może  ktoś  inny  je 

zaplanował.  Chociaż  dwóch  mężczyzn  z  tej  grupy,  wskazało  na  zastanawiające  słowa, 

które w kontekście ich osoby wypowiedziały wróżki.

Natomiast  druga  część  uważa,  że  dane  było  im  doświadczać  zaskakujących 

zbiegów okoliczności: 

• Dochodzi czasem do dziwnych zbiegów okoliczności. Czasami wydaje się trudne do  

uwierzenia, że coś dzieje się wyłącznie przypadkiem.

• (...)  o  ile  nie  ma  czegoś  takiego  jak  przeznaczenie  i  nic  nie  jest  takie  z  góry  

zdeterminowane,  ja  sama kreślę  swoją  drogę na bieżąco,  to  uważam,  że  to  co  

spotykam na swojej drodze, nie jest przypadkowe i często tak się zdarza, że poznaję  

kogoś i ta osoba potem staje się bardzo znacząca dla mojego życia i nie wierzę, że  

to się stało tak przypadkiem.

Nie są one interpretowane jako forma sterowania życiem jednostki przez siłę wyższą, ale 

raczej jako wskazówki, podpowiedzi lub szanse, które dzieją się po prostu przypadkiem 

lub które zsyła nam Bóg, czuwający nad nami: 
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• (...) z tymże nikt mną nie kieruje, bo jestem wolnym człowiekiem, co najwyżej ktoś  

nade mną czuwa.; Więc wydaje mi się, że nie ma takich przypadków - przypadków,  

tylko los coś podsuwa, a wolna wola powoduje, że albo coś z tym zrobimy albo nie.  

W tym sensie dlatego nie wierzę, że to Bóg robi coś żeby cię ukarać albo coś...on ci  

daje możliwość doświadczenia.

Sporo osób zaznaczyło wyraźnie swoje przekonanie o tym, że człowiek ma wolną 

wolę. Ludzie ci przekonani są o tym, że sami decydują o własnym życiu: 

• Jasne,  że  zdarzały  się  jakieś  zbiegi  okoliczności.  Czasem tak  myślę  o ludziach,  

których poznaję,  że nie stanęli  na mojej drodze przez przypadek. Ale wierzę, że  

jestem wolny. To ja kieruję swoim życiem. Są też doświadczenia duchowe. Czasem  

na poziomie, nazwijmy to intuicji, się u mnie coś dzieje. Ale nie jest to żadna forma  

nakazu, a raczej podpowiedź, wskazówka. To ja decyduję. 

Jedna kobieta  z tej  grupy kilka zaskakujących zbiegów okoliczności  z  jej  życia 

traktuje jako odpowiedzi na swoje modlitwy. Podczas rozmowy podała kilka przykładów 

tego, jak chwilę po odmówionej przez nią Koronce do Bożego Miłosierdzia następowały 

korespondujące z nią wydarzenia:

• (...)  była  taka  historia  wtedy  kiedy  mój  mąż  nie  miał  pracy  tak  długo  i  (...)  

odmawiałam Koronkę w intencji pracy męża i żeby coś się wreszcie przełamało,  

itd. I dziesięć minut później dzwoni do mnie mąż, który mówi, że: „Słuchaj jakiś  

miałem  dziwny  telefon  z  pracy,  zadzwonił  do  mnie  koleś  i  powiedział,  żebym 

przyszedł  na  rozmowę  o  pracę  i  w  ogóle  jakoś  mnie  tak  wybraniał  i  sam  

powiedział, że nie wie dlaczego mnie wybrał.” A to był facet, który potem cały czas  

z mężem walczył i sam mówił, że nie wie dlaczego się za nim wstawił, żeby szef  

wybrał akurat go do roboty. To było takie dziwne, bo to było prawie w tym samym  

czasie. Kiedy ja skończyłam tą modlitwę, to mąż jadąc samochodem dostał telefon z  

tamtej pracy. A wcześniej się nikt nie odzywał stamtąd.  

Inna  kobieta  przytoczyła  zbieg  okoliczności,  który  również  może  być 

interpretowany jako wynik modlitw: 

• Jakiś czas temu bardzo pogniewałam się na moją przyjaciółkę, stwierdziłam, że na 

tyle się zmieniła, że już nie możemy się dalej przyjaźnić i zerwałam z nią kontakt 

na  przeszło  rok.  W  pewnym  momencie  wszystkie  złe  emocje  i  wspomnienia 

związane z jej osobą ode mnie odeszły i znów odnowiłyśmy przyjaźń, a okazało 
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się,  że zmiana mojego nastawienia pokryła się w czasie z tym jak zamówiła za 

mnie kilka mszy.

Przeważającym poglądem dotyczącym zbiegów okoliczności jest traktowanie ich 

jako  zastanawiających,  pomyślnych  i  przypadkowych  sytuacji,  które  w  dosyć  istotny 

sposób wpływają na życie jednostki, ale które rozumiane są jako zalecane opcje wyboru, 

podpowiedzi i szanse, być może zsyłane przez Boga, ale które równocześnie nie wpływają 

w  żaden  sposób   na  poczucie  utraty  kontroli  nad  własnym  życiem.  Respondenci 

relacjonujący  nawet  bardzo  znaczące  zbiegi  okoliczności  oraz  ci  bardzo  wierzący  w 

dogmaty  wiary  katolickiej  uważają,  że  mimo  wszystko  to  oni  sami  nadal  są  w  pełni 

odpowiedzialni  za  swoje  życie  i  mają  wolną  wolę,  której  nikt  nie  jest  w  stanie  ich 

pozbawić, a Bóg może im podpowiadać najpomyślniejszą drogę.

OMÓWIENIE CZĘŚCI SIÓDMEJ– SFERA DUCHOWA

Część siódma kwestionariusza składała się z ośmiu pytań, które miały mi posłużyć 

do  zrekonstruowania  wybranych  poglądów  moich  rozmówców  dotyczących  szeroko 

pojętej rzeczywistości duchowej. Pytałam o wiarę w reinkarnację, ingerencję duszy osoby 

zmarłej  w  rzeczywistość  materialną,  przeznaczenie,  możliwość  skontaktowania  się  z 

duchem osoby zmarłej, opętanie i ingerencję sił boskich w życie człowieka, oraz zdanie na 

temat  astrologii,  zabobonów,  amuletów,  a  także  osób  wróżących  z  kart  Tarota.  W 

odróżnieniu do wszystkich pozostałych pytań kwestionariusza, zależało mi na uzyskaniu 

zwięzłych jednoznacznych odpowiedzi, które można by jednoznacznie zaklasyfikować i 

porównać z pozostałymi. 

• reinkarnacja

Pierwszy temat, czyli wiara w reinkarnację, spotkał się z akceptacją, odrzuceniem i 

wahaniem: 

• Serio to zależy od humoru. Czasem się totalnie wkręcę w jakaś historię o dziecku,  

co pamięta swoje poprzednie wcielenie itd., a czasem mi się wydaje, że to bzdety. 

Żadna z osób, która deklaruje wiarę w reinkarnację nie jest praktykującym katolikiem, ale 

nie  znaczy to,  że pogląd ten przyjmowany jest  przez osoby niewierzące,  czy ateistów, 

bowiem niektórzy z nich nie wierzą w ogóle w istnienie duszy. Osoby te są w większości 

bardzo uduchowione, otwarte na wpływy różnych religii i kultur i doświadczyły różnych 
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niewytłumaczalnych zdarzeń w swoim życiu oraz miały sny prorocze. 

Osoby tłumaczące swój brak wiary w reinkarnację duszy podawały różne powody. 

Jedna kobieta powiedziała, że po prostu taka wizja jej się nie podoba i w nią nie wierzy, 

ponieważ jest nielogiczna i po prostu nie chciałaby żeby była prawdziwa: 

• Natomiast nie wierzę w reinkarnację dlatego, że nie chciałabym żeby coś takiego  

było.  Taki  jest  prosty  powód.  Nie  chciałabym  po  prostu  obudzić  się  jako  

dżdżownica, którą każdy może zdeptać i od której niewiele zależy. Bo jaka byłaby z  

tego  nauka  z  drugiej  strony?  Co  byłabyś  w  sobie  w  stanie  zmienić  będąc  

dżdżownicą  albo  wiewiórką?  Prędzej  cię  przyjedzie  meleks  w  Łazienkach,  niż  

zmienisz świat, więc ani dla człowieka ani dla świata nic dobrego by z tego nie  

wyszło. 

Podobnie wypowiedziało się kilku mężczyzn, dla których koncepcja reinkarnacji nie może 

być prawdziwa ponieważ jest zbyt irracjonalna: 

• Nie. Jest to pogląd irracjonalny – kolejne wcielenie ma być karą bądź nagrodą za  

poprzednie życie, którego się nie pamięta.

Choć  jeden  z  nich  nie  wyklucza  tego,  że  ludzka  dusza  przybiera  jakąś  nową  formę 

egzystencji, ale nie wierzy żeby to było kolejne ciało ludzkie. Jedna z moich rozmówczyń, 

przyznaje  się  do  momentu  zawahania,  kiedy  bliska  była  uznać  omawianą  ideę  za 

prawdziwą,  ale  odrzuciła  ją  ze  względu  na  świadomy  wybór  wiary  katolickiej,  ze 

wszystkimi  konsekwencjami  tego  wyboru,  czyli  m.in.  wiarą  w  dogmaty  Kościoła  i 

odrzucanie tego, co przez Kościół nie jest akceptowane:

• No nie,  bo to jest  sprzeczne z moją wiarą.  Aczkolwiek miałam taki moment w  

życiu, że się zastanawiałam czy to nie jest prawda, ale też wydaje mi się, że wiara  

polega na podejmowaniu decyzji. No i podjęłam decyzję i czuję, że to jest dobra  

decyzja, skoro czuję, że jestem katolikiem to ze wszystkimi konsekwencjami.

Jeden z  respondentów odrzuca z kolei  wiarę w reinkarnację ponieważ oznaczałaby dla 

niego uznanie istnienia duszy, w co mężczyzna nie wierzy:

• Tak, oczywiście. To znaczy w pewną formę reinkarnacji. W reinkarnacje taką przez  

swoje dzieci.  Nie,  w taką klasyczną to nie.  Nie,  bo to  by oznaczało,  że istnieje  

świadomość,  forma  zależna  świadomości,  która  może  się  przemieszczać,  

niezależnie od ciała.
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• ingerencja duszy osoby zmarłej w rzeczywistość materialną

Jeśli zaś chodzi o wiarę w możliwość ingerencji osoby zmarłej w rzeczywistość 

materialną, to np. praktykujący katolicy wierzą w świętych obcowanie: 

• Wierzę w świętych obcowanie,  tzn. w to, że może dokonywać się wymiana dóbr  

między  żyjącym  a  zbawionym  w  niebie,  bądź  oczyszczającymi  się  w  czyśćcu.  

Natomiast żadna dusza nie może zrobić „samowolnie” niczego bez Bożej woli.

Kilka  osób,  które  odpowiedziały  na  to  pytanie  twierdząco  uważa,  zresztą  na 

podstawie swoich doświadczeń związanych ze śmiercią bliskich im osób, że osoba zmarła 

może ingerować w materialną rzeczywistość jeszcze przez pewien okres po swojej śmierci 

jeśli ta osoba nie odeszła:

• Wierzę w to, że dusza po śmierci jeszcze przebywa blisko miejsc, osób, z którymi  

człowiek  był  związany  za  życia  i  te  moje  wszystkie  doświadczenia,  o  których  

mówiłam wcześniej, wydarzały się bardzo blisko śmierci albo w jakimś stosunkowo  

krótkim okresie, dwóch, trzech tygodni po śmieci, więc wierzę, że te zjawiska miały  

związek z tą pewną energią duszy osoby zmarłej.

Są też i osoby, które uwierzyły w możliwość ingerencji osób zmarłych w naszą 

rzeczywistość po tym jak były świadkiem wydarzeń, które zinterpretowały jako dowód na 

działanie istot nazywanych duchami: 

• Odkąd zegar po babci  zadzwonił,  choć był  chyba zepsuty,  akurat  w chwili  gdy  

skończyłam z dziadkiem rozmawiać o tym, że pójdziemy zaraz do niej na cmentarz,  

to kurczę tak.

• Tak. Pierwszym przykładem są manifestacje duchów, o których już wspominałam.

• Chyba tak,  ale  to  trudne pytanie.  Chyba tak,  ale  się  trochę tego boję.  Chociaż  

trochę nie wiem, musiałabym sprawdzić co mówi Pismo Święte o tym. Np. podczas  

opętań, podczas spotkania na stadionie, wierzy się, że to są szatany, bo to nie jest  

tak, że jest tylko jeden, tylko demony i że istnieją różne kategorie tych demonów. To  

jest straszne. Mistycy o tym pisali, często te demony mają imiona, ewidentne głosy  

swoje własne. Cała ta hierarchia stworzeń, bytów niebiańskich albo piekielnych  

jest dla mnie nieodkryta, niesamowita, niebywała.

Inne  osoby  uważają,  że  ingerencja  ta  może  polegać  na  przekazaniu  jakiejś 

informacji we śnie: 

• Wierzę, że taka osoba może przyjść we śnie i coś powiedzieć.;  Myślę, że tam jest  

188



taka delikatność, takie zrozumienie, że ta dusza na pewno by chciała dobrze i coś  

może nam sugerować, bo liczne sny...u mnie w rodzinie jest  bardzo dużo snów.  

Moja siostra cioteczna ma, gdzie nasz dziadek do niej przychodzi i ją ostrzega o  

różnych rzeczach. Ja takich snów nie mam, ona była mocno związana z dziadkiem,  

ona ma, często i jej mama też ma często, więc na ich podstawie wiem, że są takie  

sytuacja i że to się często zdarza.

• astrologia i horoskopy

Osoby, które przyznają, że „coś jest na rzeczy”, rozdzielają astrologię, która stała 

się poniekąd produktem kultury masowej, której przykłady widzimy w czasopismach dla 

kobiet, czy programach telewizyjnych, od prawdziwej astrologii, traktowanej jako nauka 

oraz ludzi, którzy rzeczywiście mają zdolności widzenia przeszłości lub przyszłości: 

• Myślę, że nie można jakoś tak ściśle wierzyć w te zalecenia, tym bardziej w takie  

udostępniane generalnie przez media, natomiast, że astrologia sama w sobie, czy  

numerologia...ma  to  w  sobie  jakąś  prawdę,  tylko  musi  to  być  odpowiednio  

przeprowadzone  i  zinterpretowane.  To  jest  narzędzie,  które  jest  źle  używane  i  

nadużywane, że tak powiem.; Jeśli mowa o prawdziwej nauce, jaką jest astrologia,  

to wierzę.

• W horoskopy w gazetach czy w tv oczywiście nie wierzę. Myślę, że astrologia może  

dostarczać prawdziwych informacji.

• Czuję, że są osoby, których możliwości poznawcze są dla większości niepojęte –  

znany  jasnowidz  Jackowski  ma  dar,  który  wielokrotnie  pozwalał  np.  policji  

rozwiązywać sprawy kryminalne. Z pewnością nie poszedłbym do niego po porady,  

jednak doceniam, że zdolności wykorzystuje w dobrym celu. Ale nigdy nie kieruję  

się takimi wskazówkami astrologii, czy horoskopów, bo nie wiem, czy są dobre.

I  właśnie  aspekt  dotyczący  wartościującej  oceny  źródeł  informacji  podawanych  przez 

astrologów  oraz  ich  oddziaływania  jest  poruszany przez  kilka  wierzących  osób,  które 

uważają  je  za  informacje  co  najmniej  nie  wiadomo czy dobre,  a  nawet  za  szkodliwe, 

niegodziwe oraz pochodzące od szatana: 

• Nie  korzystam,  choć  nie  odrzucam  też  możliwości,  że  -  choć  niegodziwie  i  

przeciwko Bożej Opatrzności - praktyki takie mogą dostarczać jakiejś wiedzy (np.  

za pośrednictwem demonów).
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• Nie wierzę w nie, choć wierzę, że są szkodliwe i pochodzą od szatana.

Jedna z kobiet, kiedyś korzystająca z usług wróżki także uważa jej działalność za 

szkodliwą, ale z innych powodów niż cytowani powyżej mężczyźni: 

• Wierzę. Może tak...mam do tego negatywny stosunek, bo to jest jedna z dróg zdjęcia  

z  siebie  odpowiedzialności.  Czyli  ktoś  z  miliona miliardów możliwości  wybiera  

jeden scenariusz, na tyle sugestywny i my potem poznając tylko jedną z możliwych  

możliwości, na tym się koncentrujemy, odrzucając wszystko inne. I w ten sposób  

poddajmy wolną wolę, pozbywamy się tej sprawczości, która wynika z wolnej woli.  

Dlatego uważam, że to jest niebezpieczne, kiedyś jak sama korzystałam z takich  

usług, to na jednym z pierwszych spotkań, pani mi powiedziała, że ze mną to nie ma  

sensu, bo ja i tak zbyt samodzielnie...tzn. mam swoją mądrość i i tak podejmę swoje  

decyzje.

Inna osoba, która również była kiedyś u wróżki, jest przekonana o jej efektywnych 

działaniach, nie uznaje ich za szkodliwe, ale nawet za pomocne: 

• Wierzę, że można dużo wyczytać, można dużo się dowiedzieć. Wiem nawet, że tak  

jest. Natomiast to są zjawiska najbardziej prawdopodobne, które mogą się zdarzyć  

w danym momencie, ale mamy silną wolę i możemy wszystko zmienić, to nie jest  

jeden  scenariusz,  więc  to  są  najbardziej  prawdopodobne  scenariusze,  obłożone  

najsilniejszą  energią,  ale  jeżeli  nawet  małą  rzecz  zmienisz,  wszystko  może  się  

potoczyć  zupełnie  innym  torem  i  najsilniejsza  przepowiednia  może  się  nie  

sprawdzić.  (...)  ale  nie  można  się  tym  sugerować,  bo  mówię,  wszystko  można  

zmienić,  a  to  może  nas  tylko  przestrzec  przed  jakimś  nawet  najbardziej  

nieprawdopodobnym scenariuszem, nie do końca nam sprzyjającym, więc w tym  

momencie, to może być nawet pomocne nawet żeby coś zmienić w swoim życiu.

Natomiast inna respondentka przypomina, że informacje uzyskane od osób wróżących z 

kart mogą być niebezpieczne, jeśli człowiek uzna, że jest to jedyna możliwa droga. 

Kilka osób zauważa wpływ znaków zodiaku na jakość relacji z innymi osobami:

• Dostrzegam,  że  z  ludźmi,  którzy  są  spod  określonych  znaków  zodiaku,  często  

dogaduję się lepiej.  Ale mój rozum w to nie wierzy decyzyjnie. Myślę, że jeżeli  

Kościół  mówi,  że  to  nie  jest  dobre,  to  wierzę,  że  on zna się  na rzeczy,  ale  to  

prawda,  że  zdarzyło  mi  się,  że  dawno  temu zanim wiedziałam,  że  to  jest  coś  

nieodpowiedniego,  to  zdarzało  mi  się  czytać  i  wiele  z  tych  rzeczy  niestety  się  
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potwierdzało. Stety niestety. Też z tymi znakami zodiakalnymi. Na przykład z lwami  

się  bardzo dobrze dogaduję.  Sama jestem lwem i  widzę,  że  osoby urodzone w  

czerwcu  i  lipcu...dobrze  się  z  nimi  dogaduję.  Ale  nie  wiem  czy  to  jest  jakaś  

uniwersalna prawda, myślę, że często to może być przypadek.

• I owszem trudno byłoby nie zauważyć zbieżności ze znakami zodiaku...kiedy się ma  

przyjaciół,  z  których  wszyscy  najbliżsi  są  urodzeniu  w  czerwcu/lipcu  albo  

styczniu/lutym. Najzabawniejsze jest to, że czasem ważne osoby w moim życiu są  

urodzone  w  tym  samym  dniu.  Mam  troje  przyjaciół  z  28  czerwca,  najlepszą  

przyjaciółkę z 20 lipca, mój chłopak był z 17 lipca 1985 roku, po nim spotykałam  

się z kolegą z 18 lipca, a po nim z kolegą z 17 lipca też 1985 roku. Także z całą  

pewnością coś jest na rzeczy.

• Zabobony, amulety

Wydaje  mi  się,  że  część  respondentów,  słysząc  to  pytanie,  zrozumiała,  że  ma 

powiedzieć,  czy  wierzy  w  tzw.  działanie  magiczne  tych  przedmiotów  wynikające  z 

oddziaływania sił magicznych lub nadprzyrodzonych. Te osoby odpowiedziały przecząco, 

natomiast  druga  część  moich  rozmówców  odpowiedziała  na  to  pytanie  twierdząco, 

zastrzegając, że wierzą, że moc amuletów, szczęśliwych liczb, itp. wynika wyłącznie z siły 

umysłu ludzkiego i działa na zasadzie efektu placebo: 

• Wierzę w takie amulety...  na przykład, że znowu to jest takie przekonanie, które  

paradoksalnie, które pomaga. Że znowu to jest takie placebo, no bo nie znaczy, że  

ten kamień jest specjalny, ale wiara w to, że on nas przed czymś uchroni, daje nam  

siłę, że się pozbawiamy jakiegoś strachu, że ktoś coś nam zrobi i to powoduje, że  

mamy siłę lub chęć,  taką sprawczość. Czyli  znowu wydaje mi się,  że to są taki  

rzeczy,  które  sobie  ludzie  zrobili,  żeby  było  im  łatwiej,  że  to  nie  jest  

nadprzyrodzone, boskie, jakieś tam, tylko, że to jest taki jakiś pewien sposób...tak  

jak sama nie wiara, ale religijność, która poprzez obrzędy powoduje, że człowiek  

się  uspokaja,  daje  sobie  pewność  przez  takie  mikro  symbole,  jakiś  kamień  lub  

liczbę. Tak jak jak ja – lubię piątkę, bo miałam piąte nazwisko na liście w szkole,  

piątego dostawałam lepsze stopnie i kiedyś się na tym złapałam, że przez to, że ja  

sama uwierzyłam, na bazie kilku faktów, że ta piątka jest dla mnie szczęśliwa, to  

podświadomie miałam większą pewność, czy łatwość, że na pewno dzisiaj będzie  

dobrze, dawało mi to dużo lepsze nastawienie, myślę, że tak jest z tymi wszystkimi  
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kwestiami.

• Myślę, że one mają siłę, dopóki nasza wiara w nie jest silna, więc jeżeli wierzymy w  

amulety, że działają, to działają. Jeżeli wierzymy, że coś może się stać nam, bo ktoś  

nam to powiedział, to wtedy może mieć znaczenie druzgocące i niebezpieczne, ale  

jeżeli w to nie wierzymy i nie nadajemy temu energii własnej, to nie ma to żadnej  

siły i oddziaływania.

• Trudno  powiedzieć,  po  prostu  uważam,  że  takie  rzeczy  mogą  działać,  ale  nie  

wynika to z tego, że ktoś ma jakąś moc albo że ten znak tak działa, czyli, że to nie  

jest moc z zewnątrz, ale że my sami swoją wiarą możemy nadać czemuś działanie. 

Jedna osoba wierzy, że moc sprawcza amuletów, szczęśliwych liczb i uroków pochodzi od 

szatana. 

• Klątwy, opętanie

Część respondentów która wierzy w możliwość opętania to osoby blisko związane 

z  Kościołem katolickim,  sugerujące się jego opinią dotycząca klątw i  opętań,  podpartą 

nierzadko swoimi bezpośrednimi obserwacjami, np. mszy o uzdrowienie: 

• Wydaje mi się, że znak krzyża i pobłogosławienie chroni najlepiej na świecie, ale  

ojcowie dominikanie np. często mówią o niebezpieczeństwie tego wszystkiego co  

wymieniłaś. To ma pokrycie w rzeczywistości, np. taka klątwa to nie jest klątwa  

rzucona w przestrzeń, tylko skutkuje występowaniem i objawieniem się tego złego.  

Na pewno to ma pokrycie w rzeczywistości, (...) jestem pewna, bo widziałam, więc  

tak.

• Odwołując się do doświadczenia Kościoła przyjmuję, że zdarzają się opętania.

• Tak, głównie na podstawie lektur i filmów dokumentalnych, egzorcystów, którzy się  

wypowiadali, głównie watykańskich.

Inni respondenci traktują klątwy i opętanie podobnie jak parę innych omawianych 

kwestii, m.in. cudownych uzdrowień, czy amuletów, mianowicie uważają, że opętanie nie 

jest  zależne  od  złej  siły  zewnętrznej,  ale  od  własnej  silnej  wiary w to,  że  się  zostało 

opętanym, opartej na silnej sugestii:

• No to, to co powiedziałem – jeżeli ta osoba i inni, bo to ludzie najczęściej tak  

wmawiają...  jeżeli  ta  osoba  jest  sugestywna,  a  ludzie  są  niedelikatni,  a  wręcz  

szkodliwi i tej osobie będą wmawiać, że jest zła itd to ta osoba w to uwierzy i  

wtedy może być opętana, mogą się z nią dziać różne rzeczy.

192



• Zaś opętanie to coś co może człowieka spotkać, jeśli sam się na nie zgodzi.

U jednego z moich rozmówców, wiara w możliwość opętania wynika z wiary w 

istnienie osobowego zła: 

• Tak. Istnieje coś takiego jak osobowe zło i że istnieje coś takiego jak świat duchowy  

i że ten świat duchowy ma bardzo duży wpływ na ten świat, który postrzegamy, ale  

jednocześnie, że to są światy nierozerwalne. Więc tak, muszę zakładać, że tak jest.

Dla jednego z przepytanych mężczyzn rzucanie klątwy jest możliwe, ale nie jest 

związane z płaszczyzną duchową, czy religijną, ale z energetyczną: 

• Oczywiście można na kogoś rzucić klątwę, ale to nie poprzez mistyczną, religijną  

płaszczyznę, ale przez płaszczyznę energetyczną.

Inni uważają za prawdopodobne opętanie, ale rzucenie klątwy już nie: 

• Znaczy nie sądzę, żeby ktoś tak, sam z siebie mógł zaszkodzić i rzucić jakiś urok, bo  

to wszystko są jakieś sugestie, ale coś w rodzaju opętania jest, moim zdaniem.

• Ingerencja sił Boskich w życie człowieka

Respondenci,  którzy  odpowiedzieli  przecząco  są  osobami,  które  odcięły  się  od 

wiary katolickiej, część nie wierzy w istnienie Boga w żadnej postaci, a druga część choć 

wierzy w Boga jako w dobrą energię, po prostu nie widzi powodu dla którego Bóg miałby 

wtrącać się w życie człowieka: 

• Myślę,  że  Bóg  jest  raczej  deistą  niż  takim  kreatorem  naszego  życia,  czyli  nas  

stworzył, ale już nie ingeruje za bardzo w nasze życie, no bo stworzył siebie i w tym  

momencie On żyje dzięki nam, więc nie ingeruje, po prostu przygląda się, poznaje  

sam siebie dzięki naszemu życiu. Jaki to by miało sens żeby ingerował?

Jedna z osób, która odpowiedziała twierdząco uważa,  że siły Boskie,  gdyby nie  

mogły  ingerować,  nie  byłyby  Boskie. Dla  innej,  wystarczającym  dowodem  na 

zaangażowanie Boga w nasze życie, jest samo obdarowanie nas tym życiem: 

• No tak.  Myślę,  że  takie  fundamentalne....że  samo to,  że  dostajemy  życie  jest  w  

pewien sposób sprawczością  tej  mocy boskiej.  Wierzę,  że  to  jest  jednak pewna  

magia czy cud życia i narodzin, więc od samego początku, już przez sam fakt dania  

życia, to już jest udział czy sprawczość tej boskości w naszym życiu. 

Jedna z respondentek uważa, że powinnością człowieka wierzącego powinno być uznanie 

prawdziwości  współczesnych  cudów,  ale  przyznaje  również,  że  czasem duże  wrażenie 

193



robią na niej historie, które słyszy od innych ludzi: 

• Uważam, ze wierzący człowiek totalnie powinien przyjąć, że te wszystkie cuda, o  

których tak kocha czytać nie skończyły się w pierwszym wieku n.e. No i czasem ktoś  

mi tak serio opowiada o swoich sytuacjach, ze jakoś głupio nie wierzyć.

Inna kobieta uważa, że owszem kierują nami siły boskie, ale te, które są w nas i  

które możemy w pełni wykorzystać dzięki naszej wolnej woli. 

• OMÓWIENIE CZĘŚCI ÓSMEJ– SAKRAMENTY I OBRZĘDY

W  przedostatniej  części  kwestionariusza  umieściłam  pytania  dotyczące 

sakramentów i obrzędów, które choć są silnie związane z religią chrześcijańską, to mimo 

wszystko  są  wypełniane  przez  osoby  niewyznające  dogmatów  wiary  Kościoła 

katolickiego. Wynika to po części z tego, że tak mocno zakorzeniły się w naszej kulturze, 

że często wydają się po prostu elementem ważnej tradycji, a tracą swój duchowy wymiar, 

mowa tu  między innymi o  ślubach kościelnych,  chrztach  oraz  pogrzebach katolickich. 

Interesowało mnie na ile te praktyki są ważne dla współcześnie żyjących młodych ludzi. A 

jeśli są nadal ważne, to z jakich pobudek – czy zupełnie utraciły swój aspekt religijny i 

stały  się  powszechnie  akceptowanym elementem tradycji,  czy  może  w  ogóle  tracą  na 

znaczeniu, nawet jako praktyki wyjęte z kontekstu religijnego. 

Po  przeanalizowaniu  wypowiedzi  respondentów  uwidoczniła  się  oczywista 

korelacja  między  zaangażowaniem w wiarę  katolicką,  a  chęcią  do przystępowania  do 

sakramentów Kościoła katolickiego. Jednak, przynajmniej na pierwszy rzut oka wydaje 

się, że również i osoby, które nie identyfikują się z Kościołem, bardzo nie odżegnują się od 

tradycji  z  nim  związanych:  największe  znaczenie  dla  respondentów  ma  obchodzenie 

Bożego Narodzenia, a najmniejsze pogrzeb katolicki.

Biorąc pod uwagę jedynie dane liczbowe, wydaje się, że młode osoby wykazują 

sporą  akceptację  sakramentów  Kościoła  w  swoim  życiu,  jednak  po  przeanalizowaniu 

komentarzy  udzielonych  do  swoich  odpowiedzi,  można  odnieść  wrażenie,  że  rola 

sakramentów znacznie traci na znaczeniu. Szczególnie Święta, choć są obchodzone przez 

respondentów, to coraz częściej bardziej na sposób świecki. 

• Ślub kościelny
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Dla większości osób, które wzięły lub planują wziąć ślub kościelny jest on ważny 

ze względu na wymiar duchowy, fakt zawiązania małżeństwa przed Bogiem oraz dlatego, 

że jest jednym z sakramentów. Kilkukrotnie w wypowiedziach respondentów pojawiło się 

stwierdzenie podkreślające istotę sakramentów: 

• Chciałbym – przez tradycję w rodzinie,  przez wzgląd na związanie przez Boga,  

ponieważ jest to piękna i więcej znacząca wartość niż wyłącznie cywilny lub brak  

ślubu.

• Tak. Ze względu na uroczystość duchową.

• Chciałem i wziąłem, ponieważ wierzę w siłę sakramentów, a to jest sakrament.

• No bo  byłam  już  osobą  nawróconą,  więc  uważałam,  że  to  jest  ważne.  To  jest  

sakrament.

Jednak dla kilku innych osób, które chcą zawrzeć ten kościelny sakrament, wymiar 

religijny  nie jest  najważniejszy.  Po prostu ślub kościelny ma dla nich większą wagę i  

głębię: 

• Tak, bo w jakiś sposób wydaje mi się, że to łączy...no nie wiem to jest takie....to nie  

chodzi o to, że bym chciała ślubować przed Bogiem, tylko jakoś tak mi się wydaje,  

że  ta  przysięga  jest  głębsza  niż  powiedzenie  sobie  „no  dobra  spoko,  to  teraz  

będziemy sobie mieszkać razem, rozliczać podatki”. A cywilny to jest taki właśnie,  

że wiążemy się prawnie...a kościelny...a kościelny to jest właśnie wiesz, i tak i nie,  

ale to jest  trochę dla mnie tak,  że sięgasz trochę głębiej,  że jednak przysięgasz  

sobie i chcesz, żeby to był jakiś głębszy level.

• Tak, raczej ze względu na tradycję i że uważam, że ślub bez białej sukni i spotkania  

w kościele byłby niepełny, trochę taki oszukany i ograbiony z czegoś pięknego.

Natomiast część osób, która ma luźny stosunek do ślubu kościelnego, podkreśla, że 

uzależnia(-ło) swoją decyzję od woli swojego partnera, czy nacisków ze strony rodziny: 

• Uzależnię to od woli przyszłej Pani (nazwisko respondenta).

• Tak. No bo moja żona chciała. To był taki ślub jednostronny, protestanci jakoś tam 

luźniej  do  tego  podchodzą,  nie  miałem  żadnych  tam  nauk,  bierzmowań,  czy  

żadnych takich rzeczy, ani nie byłem u Komunii nawet nigdy. No ale moja żona jest  

bardziej religijna, zależy mi na tym żeby ona była zadowolona. No to nie widzę w  

tym niczego zdrożnego.

• Wziąłem, z uwagi na nalegania rodziny i po dłuuugich dyskusjach z prowadzącym  
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kapłanem, grając w otwarte karty.

• Trochę chcę, bo taka jest tradycja i sama zawsze myślałam, że bym chciała. Trochę  

nie, bo dla mojego narzeczonego to kosmos nie do przejścia, a ja sama też tak  

naprawdę nie wiem, czy nie byłabym hipokrytka mówiąc np. że wychowam dzieci  

„po katolicku”. Co to znaczy?? 

Osoby, które nie wzięły takiego ślubu lub go nie planują,  nie uważają żeby był 

istotny pod jakimkolwiek względem dla dobra ich związku: 

• Czy mi to  osobiście  jest  potrzebne? Ja jestem zwolennikiem na tym etapie,  czy  

nawet wcześniej, że niepotrzebne jest małżeństwo żeby być szczęśliwym, czy żeby  

się kochać i wspierać się nawzajem. Dla mnie jest to bardziej rytuał, wynikający z  

konwencji jakiejś takiej kulturowej społecznej, niż jakiś taki akt nadprzyrodzony.

• Nie. Nie uważam, że to ma jakiekolwiek znaczenie. Sama obecność księży i to co  

oni głoszą, mnie w sumie drażni, więc jakby jestem taka, przeciwna i niechętna  

jakimś takim działaniom kościelnym powiedzmy.

• Chrzest własnych dzieci

Na  podstawie  informacji  dostarczonych  przez  rozmówców  przy  udzielaniu 

odpowiedzi na inne pytania kwestionariusza zauważyłam, że niektórzy respondenci, nawet 

ci, którzy pochodzili z niereligijnych domów, zostali ochrzczeni w wyniku nacisków na ich 

rodziców  ze  strony  rodziny.  Dlatego  dużą  zmianą  w  podejściu  do  sakramentu  chrztu 

wydaje  mi  się  deklaracja  osób  przeze  mnie  przepytanych,  bowiem  część  nie  planuje 

ochrzcić swoich dzieci lub uzależnia to od decyzji partnera. Respondenci byli niemalże 

jednogłośni jeśli chodzi o wymieniane przyczyny braku woli ochrzczenia swoich dzieci. 

Głównym  powodem  jest  niechęć  do  narzucania  nieświadomej  istocie  religii  i 

przypisywanie jej bez jej zgody do Kościoła katolickiego. Przyszli rodzice chcą zapewnić 

swoim dzieciom możliwość podjęcia świadomego wyboru: 

• Nie. Dam im wybrać świadomie wiarę.; Jeżeli same mi powiedzą, że tego chcą to 

się zastanowię.; Jeśli dorobię się pociech, to poczekam do ich 18 urodzin i pozwolę 

zdecydować samodzielnie.

W niektórych wypowiedziach widać konflikt między wolą osoby, a wolą osób z 

rodziny, które już z założenia są określane jako te, które będą w przyszłości wywierały 

presję na to by dziecko zostało ochrzczone: 
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• Pewnie  tak,  bo  żona i  babcie  będą  chciały.  Zaproponuję,  żeby  poczekać  i  dać  

dziecku wybór, ale nie będę się upierał (tez dlatego, że zobowiązałem się poprzez  

ślub).;  Nie  planuję  mieć  dzieci,  więc  ciężko  mi  odpowiedzieć  na  to  pytanie.  

Podobnie, nie wierzę w to wszystko i nie odczuwam takiej potrzeby, nie wiem w jak  

dużym stopniu miałaby wpływ moja rodzina, pewnie dalsza, że tak należy zrobić.  

Teraz to nawet nie wydaje mi się to specjalnie możliwe.

Jedna osoba, która już ochrzciła swoje dzieci, choć nie czuła ku temu wewnętrznej 

potrzeby, bardziej zwraca uwagę na wpływ kultury i chęć asymilacji, niż na naciski osób z 

rodziny: 

• Ochrzciłam i to znowu była decyzja bardziej związana z tym żeby moje dzieci w tej 

kulturze, w której właśnie 90% czy więcej to katolicy, żeby nie miały poczucia, że 

są  odosobnione,  czy  będą  z  tego  powodu  dyskryminowane.  A wychodziłam  z 

założenia, że zarówno jedno, jak i drugie dziecko było ochrzczone w wieku, jedno 

pięciu,  drugie  siedmiu....to  wychodziłam,  że  potem  dzieci  zdecydują  same  co 

zrobią ze swoją wiarą, ale nie chciałam ich tego pozbawiać.

Osoby, które nie są religijne i odcięły się od Kościoła katolickiego biorą pod uwagę 

ochrzczenie swoich dzieci i traktują chrzest jako nieszkodliwą praktykę: 

• Myślę, że tak. Też uważam, że to piękna tradycja, która z całą pewnością nikomu  

nie szkodzi.; Nie jestem tu jakoś pokłócony z religią, jeżeli ja ochrzczę dziecko nic  

się nie stanie, bo jak ono dorośnie i stwierdzi, że nie chce być wierzące, to nie  

będzie wierzyło.

Podczas rozmowy o sakramentach jeden z moich rozmówców, ojciec trzech synów 

wychowywanych zgodnie z życzeniem żony w wierze ewangelickiej, podkreślił, że dwaj 

jego starsi synowie (22 l. oraz 18 l.) zostali wychowani w wierze i uczestniczyli aktywnie 

w naukach Kościoła ewangelickiego, natomiast najmłodszy (13 l.) nie uczestniczy w życiu 

swojego  Kościoła  tak  jak  niegdyś  jego  starsi  bracia.  Mężczyzna  podsumowuje  to 

żartobliwym stwierdzeniem: 

• Moi  starsi  synowie  obaj  przeszli  całą  tę  edukację  ewangelicką,   czyli  do  

konfirmacji.           A Józef teraz troszkę się zapuścił. Bo teraz jest Facebook i  

troszkę go to rozprasza. 

Mimo,  że  problem  został  ujęty  w  formie  żartu,  to  podobne  stopniowe  słabnięcie 

religijności  i  częstotliwości  praktyk  religijnych  w  najbliższej  rodzinie  zostało 
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zasygnalizowane przez co najmniej dwóch innych rozmówców, przy okazji odpowiadania 

na inne pytania: 

• Wszyscy członkowie mojej rodziny, byli do pewnego etapu życia religijni, to znaczy  

wierzący i  praktykujący. Z tym, że nie było nigdy u mnie dewocji  i  tu mówię o  

rodzeństwie, rodzicach i dziadkach z obu stron. I nawet o rodzeństwie dziadków.  

Potem to już się trochę rozmyło, tzn. dziadkowie pozostali religijni, no bo dla nich  

kiedyś życie religijne było bardziej powiązane z życiem codziennym. U nas, w życiu  

rodziców już tak nie było.

• Muszę przyznać, że cała rodzina z roku na rok obchodzi coraz mniej „kościelnie”  

te święta.

Wypowiedzi te są bardzo symptomatyczne, gdyż wskazują nie tylko na to, że najmłodsze 

pokolenie  jest  tym,  które  odchodzi  od  praktyk  kościelnych,  ale  można  zauważyć 

rozluźnienie religijności też na przykładzie pokoleń starszych – dzisiejszych czterdziesto- 

czy pięćdziesięciolatków. Warto zwrócić uwagę na to, że w przytoczonych przykładach 

jest  mowa  nie  o  ludziach,  którzy  od  młodości  mieli  nastawienie  antykościelne,  ale  o 

rodzinach  religijnych,  których  religijność  z  upływem  czasu  po  prostu  się  rozmywa  i 

słabnie. 

• Bierzmowanie

Z tych respondentów, którzy przystąpili do tego sakramentu, część przyznała, że 

była to decyzja bezrefleksyjna, powodowana głównie tym, że większość kolegów również 

przystępowała do bierzmowania:

• Przystąpiłem. Bo wszyscy przystępowali.

• Tak, ale wtedy zrobiłem to dlatego, że tak robili wszyscy.

• Tak.  Wtedy,  byłem  młody  i  głupi,  więc  przystąpiłem  dlatego,  że  wszyscy  

przystępują.

• Tak, bo nie analizowałem ówczesnej mojej wiary;

lub wynikająca z działania zgodnie z harmonogramem kościelnym, zgodnie z którym, z 

biegiem czasu, człowiek dopuszczany jest do kolejnych sakramentów: 

• No to tak, jeszcze z siły rozpędu, kiedy byłem wychowywany w duchu katolickim, 

ultrakatolickim...no znaczy w katolickim powiedzmy. Wtedy jakby wszystko szło 

zgodnie z harmonogramem wszystkich sakramentów.; Tak. Myślę że to była jakaś 
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naturalna kolej rzeczy. Z tego co pamiętam, to starałam się jakoś do tego duchowo 

podchodzić, ale bardziej to była jakaś taka naturalna kolej rzeczy, że jestem osobą 

wierzącą, zostałam ochrzczona, miałam Komunię Świętą, no to bierzmowanie też. 

Inne osoby, przystąpiły do bierzmowania po to, by móc wziąć ślub kościelny: 

• Z tego samego powodu, żeby przyjąć wszystkie sakramenty, które tam się należą  

człowiekowi, ale w przypadku bierzmowania specjalnie jakiejś głębokiej refleksji  

jeszcze  wtedy  prawdę  mówiąc  nie  miałam,  raczej  wtedy.  Bo  bierzmowanie  

zaliczyłam tuż przed ślubem, kiedy okazało się, że jest potrzebne.

Podkreślono, że tak jak w przypadku ślubu, jest to jeden z sakramentów, które z 

samej istoty są bardzo ważne: 

• Tak. Bo każdy sakrament jest źródłem łaski. Sakrament bierzmowania jest źródłem  

darów Ducha Świętego.; Tak, uważam, że to istotny sakrament kształtujący wiarę.

Choć  są  także  osoby  podkreślające,  że  podeszły  do  tego  sakramentu  bardzo 

świadomie i chciały się na poważnie do niego przygotować, wtedy gdy czuły, że są na to 

gotowe.  Co  ciekawe  dwie  przełożyły  o  kilka  lat  przystąpienie  do  sakramentu 

bierzmowania, co biorąc pod uwagę liczne wypowiedzi respondentów, że przystępując do 

bierzmowania byli „młodzi i głupi” i zupełnie bezrefleksyjnie traktowali wiarę, wskazuje 

na to, że być może młodzież zbyt wcześnie jest dopuszczana do tego sakramentu, który 

powinien być potwierdzeniem dojrzałości chrześcijańskiej: 

• Tak. Przystąpiłam w ogóle 3 lata później niż powinnam, bo wtedy czułam, że jestem  

niedojrzała. Ale nie żałuję, bo przez te 3 lata się dużo nauczyłam i pozwoliło mi to z  

pełnym przekonaniem podejść do tego sakramentu. Wydaje mi się, że często takie  

decyzje są podejmowane pochopnie, na fali uniesienia ogólnoszkolnego lub innego,  

więc nie żałuję, bo nastąpiło to w pełni i świadomie.

• Tak.  Wtedy  byłam  na  100%  wierząca  (lub  tez  raczej:  podjarana  ludźmi  z  

duszpasterstwa  i  wszystkim  wokół).  Bardzo  się  wzruszałam  i  serio  

przygotowywałam, itd.

• Tak, ale nie z moimi rówieśnikami. W gimnazjum wypisałam się z kursu po kilku 

spotkaniach, ponieważ wydały mi się strasznie puste i robiły z religii karykaturę. 

Banda rozrechotanych, niewierzących w nic dzieciaków przychodziła do kościoła 

dla zabawy, dlatego, że ich koledzy przyszli. Bezrefleksyjność moich kolegów z 

klasy oraz sztuczność i bezsensowność całego procederu sprawiły, że brzydziłam 
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się w czymś takim uczestniczyć. Do bierzmowania przystąpiłam w wieku ok. 24 

lat, kiedy poczułam, że tego chcę, jestem na to gotowa i akurat przeżywałam w 

swoim życiu okres w którym byłam chyba najbliżej Boga i Kościoła.

Być  może  powyższe  refleksje  są  bliskie  również  wielu  innym  ludziom 

przygotowującym się do bierzmowania, ponieważ dla niektórych był to przełomowy etap, 

po którym postanowili odciąć się od Kościoła: 

• Tak. To też niestety było takie z automatu, że cały rocznik, wszyscy idą, no to ja też  

tak będę miała, bo tak w pewnym sensie wypada, bo tak się robi. Natomiast nie  

miałam do tego żadnego jakiegoś stosunku osobistego, czy głębszego i zarówno u  

mnie,  jak  i  u  mojego  brata,  ten  sakrament  dojrzałości  chrześcijańskiej  tylko  

spowodował to, że już na trwałe odwróciliśmy się od Kościoła, więc to było takie,  

w sumie, zakończenie.

• Obchodzenie Świąt

Chociaż wiele osób przyznało, że obchodzi tradycyjnie Boże Narodzenie, to część z 

nich dodała,  że nie  jest  to  celebracja religijna.  Respondenci  Ci  traktują  ten dzień jako 

pewną tradycję, świętowaną w gronie rodzinnym, ale oderwaną od praktyk kościelnych: 

• Tak. Raczej jako tradycję rodzinną i narodową niż święto kościelne.

• Jako okazję do spotkania się z rodziną i dzień wolny od pracy. Żadnych modłów czy  

obrzędów.

• Obchodzę  tradycyjnie  Boże  Narodzenie  z  rodziną,  ale  bez  praktyk  religijnych  

oprócz śpiewania kolęd. Wielkanocy nie obchodzę.

• No nie, nie tak bardzo tradycyjnie, bo tam się chodzi w nocy na różne te...Nie, nie  

obchodzę tego.

• Muszę przyznać, że cała rodzina z roku na rok obchodzi coraz mniej „kościelnie”  

te święta.

•  Tak, czasem chodzę, czasem nie. Ale w przyszłości raczej nie planuję chodzić na  

pasterkę.

•  Obchodzimy w taki  sposób rodzinny,  że  się  spotykamy i  mamy jakieś  wspólne  

posiłki. Nie śpiewamy kolęd, bo nikt nie umie śpiewać (śmiech), tzn. nikt nie ma  

takiej  potrzeby.  Ja  osobiście  lubię  kolędy,  ale  to  nie  jest  związane  jako  tako  z  

religią, w sumie jakby poza kościołem to wszystko się odbywa.
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• Tak, ale nie chodzę wtedy do kościoła.

Niektórzy w ogóle nie traktują pójścia do kościoła w czasie Bożego Narodzenia 

jako powinność,  ale raczej  chodzą tam dla pewnej  atmosfery.  Jeśli  jej  nie czują,  to po 

prostu nie idą tam:

• Tak, staram się. Lubię tradycję – to są piękne polskie tradycje, rdzennie polskie,  

które uzyskały dzięki naszej kulturze piękną oprawę i to lubię. Nie chodzę wtedy do  

kościoła...to znaczy to zależy tak naprawdę od kościoła, jeżeli jest atmosfera, tak  

jak  byłem  kiedyś  z  żoną  w  górach,  no  to  na  taką  pasterkę,  to  bym  chodził  

codziennie.  Natomiast  jeżeli  jest  kościół  napchany  ludźmi  i  wszyscy  tylko  

przebierają z nogi na nogę i nie mogą się tam zmieścić i jest atmosfera taka sobie,  

bez żadnej takiej uduchowionej... to nie, to mnie nie wciąga, wtedy nie chodzę, bo  

to jest męczarnia i nie czuję tam nic.

Powyższe  wypowiedzi  zdecydowanie  świadczą  o  tym,  że  święta  Bożego 

Narodzenia stają się (dla przepytanych przeze mnie osób) narodową tradycją, celebrowaną 

również przez niewierzących. Paradoksalnie, świętowanie narodzin Boga przestaje mieć 

wymiar  duchowy czy  religijny,  a  zostaje  zawłaszczone  przez  kulturę  świecką  i  coraz 

częściej staje się po prostu okazją do zjedzenia uroczystego obiadu w gronie rodzinnym i 

wręczania prezentów. Jeśli istnieje pogląd, że większość Polaków, to odświętni katolicy, to 

zebrane przeze mnie wypowiedzi świadczą o tym, że nawet ta teza nie jest prawdziwa, 

przynajmniej w odniesieniu do badanej przeze mnie grupy, z której co druga osoba nawet 

w święta Bożego Narodzenia nie chodzi do kościoła. 

• Pogrzeb katolicki 

Z  grupy  sakramentów,  które  zostały  wymienione  w  tej  sekcji  kwestionariusza, 

pogrzeb katolicki okazał się najmniej ważny dla moich rozmówców. Część respondentów 

potwierdziła, że chciałaby być pochowana w ten sposób, niektórzy nawet nie zdają sobie 

sprawy, że można być pochowanym bez udziału katolickiego księdza: A są inne opcje? Nie  

zastanawiałam się nigdy.   Natomiast dla innych nie jest  to istotne lub mają inną wizję 

swojego pochówku: 

• Nie, chciałbym zostać skremowany i rozsypany, najlepiej w nadmorskim wietrze.

• Ekologiczny  chciałbym mieć  przede  wszystkim.  (...)  No chciałbym być  spalony,  

znaczy najbardziej to bym chciał, nie wiem czy to katolicki obrządek na to pozwala,  
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no i przepisy sanepidu, ale chciałbym leżeć gdzieś na wzgórzu na Mazurach, tak  

jak  widziałem  taki  grobowiec  rodzinny,  gdzie  są  wielkie  głazy  obrośnięte,  na  

polu...są  obrośnięte  drzewami  i  tam  się  okazuje,  że  to  jest  miejsce,  gdzie  

spoczywają  wszyscy  właściciele  niedaleko  położonego  majątku,  to  byli  Niemcy.  

Takie  miejsce  mi  się  bardzo  spodobało,  przez  swój  monumentalizm,  przez  to  

miejsce właśnie nietypowe. Jeżeli  mógłbym sobie coś wymarzyć,  to by było coś  

takiego. A przez pogrzeb ekologiczny to rozumiem to, że moje ciało by było tak  

spreparowane, jak czytałem ostatnio, że są pomysły, że się użyźnia...że się uzyskuje  

jakąś żyzną glebę z tego, przez utylizację ciała i się sadzi sadzonkę drzewa i na tym  

rośnie nowe drzewo.

• Na pewno bym chciała żeby ktoś przekazał moje organy, jeśli się będą nadawały,  

żeby komuś pomóc i żeby mieć pewność, że się nie obudzę w grobie. Strach przed  

tym towarzyszy mi od dzieciństwa.; Chciałbym żeby po śmierci ktoś mnie spalił i na  

przykład rozsypał mnie na morzu albo w górach.

Część osób natomiast uważa, że nie interesuje ich co się stanie z ich ciałem po 

śmierci, ale rodzina może zadecydować o ich pochówku, wedle swojego uznania: 

• Nie interesuje mnie co się stanie z moim ciałem po śmierci, ale dla rodziny to może  

być ważne.

• Nie. To wszystko jedno. Pogrzeb będzie nie dla mnie uroczystością, tylko dla tych,  

którzy będą mnie chować, więc nie wiem jaki oni wybiorą. Nie jestem wierzący,  

więc bez sensu byłby katolicki pogrzeb.

Dla innych rodzaj pochówku jest nieważny: 

• Umówmy się – nie ma to dla nas żadnego znaczenia kompletnie, ludzie chcą zawsze  

coś zostawić po sobie oczywiście, natomiast po śmierci jakie to ma znaczenie?

• Też jest mi to obojętne i nie widzę w tym jakiegoś znaczenia;

lub przywiązują większą wagę do tego żeby wymodlić sobie dobrą śmierć: 

• Przede wszystkim modlę się o dobrą śmierć. Mam nadzieję, że jak już skonam, to 

pochowają mnie godnie.

Jedna osoba podkreśla,  że podobnie jak ślub kościelny,  pogrzeb nie ma dla niej 

duchowego  wymiaru,  ale  jest  pewnym  ważnym  rytuałem,  wartościową  tradycją  i 

zwieńczeniem obecności człowieka na ziemi: 

• Jak  chodzę  na  pogrzeby,  podoba  mi  się  ten  obrządek,  śpiewanie  piosenek  w  
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kościele i że to jest taki rytuał pewien. To daje taką uważność na tą śmierć. Ale czy  

w kategoriach takich czysto duchowych, bez tego pogrzebu, to znaczy, że po śmierci  

będę miała gorzej, czy coś? Raczej w to nie wierzę. Raczej znowu uznaję, że to jest  

taka...poprzez to, że to jest kościół, że to podkreśla taką ważność tej chwili i że to  

jest w tych ramach, takich duchowych, opartych na tej wierze, że idziemy tam w  

dobrej intencji i że to jest takie ukoronowanie. No chciałabym, tak, chciałabym. 

• OMÓWIENIE CZĘŚCI DZIEWIĄTEJ– BIOETYKA, MORALNOŚĆ

Ostatnia  część  zadawanych  przeze  mnie  pytań  dotyczy  bioetyki  –  problemu 

zapłodnienia in vitro, aborcji oraz eutanazji, a także takich kwestii jak wspólne mieszkanie 

partnerów bez ślubu, rozwodów oraz współżycia przed ślubem. Choć zdaję sobie sprawę, 

że  często  bardzo  trudno  jest  jednoznacznie  opowiedzieć  się  za,  którymś  ze  skrajnych 

stanowisk, szczególnie jeśli chodzi o sprawy wielkiej wagi, czyli takie gdzie stawką jest 

życie ludzkie, to mimo wszystko postanowiłam zapytać moich rozmówców o ich zdanie w 

sprawie wymienionych kwestii, po to by uzyskać jak najpełniejszy obraz ich poglądów.

Ze  wspomnianych  kwestii,  których  dotyczyły  moje  pytania,  z  największą 

akceptacją spotkało się mieszkanie z partnerem bez ślubu, a następnie na równi rozwody 

oraz  współżycie  przedmałżeńskie  i  aborcja,  a  najmniejsze  poparcie  ma  eutanazja  oraz 

zapłodnienie in vitro. 

• In vitro

Jeśli chodzi o to ostatnie zagadnienie, czyli zapłodnienie metodą in vitro, to myślę, 

że  bardzo  dużo  argumentów  na  ten  temat  padło  w  ostatnich  miesiącach  przy  okazji 

ogólnopolskiej  dyskusji,  marszach  i  protestach,  więc  mamy jako  taki  wgląd  w  opinie 

Polaków.  Wśród  moich  rozmówców można  oczywiście  zauważyć  związek  między ich 

wiarą,  a  zajmowanym  stanowiskiem.  Praktykujący  zaangażowani  w  wiarę  katolicy, 

przyjmują zdanie Kościoła: 

• Jest to metoda moralnie niegodziwa.

• Wierzę,  że  życie  ludzkie  jest  najważniejsze  i  np.  w przypadku  in  vitro,  aborcji,  

eutanazji nie powinniśmy w nie ingerować, bo nie mamy do tego prawa, bo nie  

jesteśmy Bogiem.

• No taki jaki ma Kościół na ten temat, że to nie jest moralnie obojętne. Może kiedyś  
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to wszystko będzie tak robione, że te wszystkie pułapki moralności, które są, czyli  

eugenika i jednocześnie niszczenie tych zarodków, zostaną ominięte i wtedy może  

Kościół zmieni zdanie. Póki co, jakby to nawet nie dlatego, że Kościół taki mówi,  

tylko to jest zgodne z tym co ja głęboko czuję, że to nie jest w porządku, że coś tam  

się wybiera, selekcjonuje, odrzuca, zarodki ludzkie, zamraża, wyrzuca. Dla mnie to  

już jest jakieś tam życie, bo uważam, że życie jest od poczęcia i to generuje potem  

podejście do in vitro.

Jedna  z  osób  próbuje  znaleźć  sprawiedliwe  rozwiązanie  sporu  dotyczącego 

sztucznego zapłodnienia, zaznacza, że ani medycyna, ani Kościół nie mają w tej kwestii 

jednoznacznego stanowiska, w związku z tym można za wykładnię przyjąć zasadę, która 

nie uzurpuje sobie prawa do nieomylności, ale proponuje podejście zachowawcze: 

• (...) pytanie dosyć kluczowe....kiedy zaczyna się życie? I to jest dość ciekawe, bo jak  

się tak zgłębia pisma Kościoła, które powstają na ten temat, to Kościół wcale nie  

zakłada, tzn. nie mówi, że on wie, kiedy zaczyna się życie. Ale, że jednocześnie nie  

jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie,  bo jest niezliczona ilość teorii,  z  

biologicznego  punktu  widzenia,  czy  z  medycznego...medycyna  jest  w  stanie  

powiedzieć kiedy człowiek umiera, bo zakłada śmierć pnia mózgu. Ale nie jest w  

stanie odpowiedzieć na pytanie kiedy w takim razie zaczyna się życie. Tam są jakieś  

takie teorie, że skoro śmierć pnia mózgu, no to powstanie zalążka tego pnia mózgu  

w organizmie płodu, czy dziecka. I w związku z tym jest taka stara, bo rzymska,  

zasada prawna, która mówi in vire pro vitae...nie pamiętam czy to tak dokładnie  

brzmi. Czyli w razie wątpliwości życie. Czyli jeżeli mam wątpliwości, czy mam do  

czynienia z człowiekiem, czy nie, to jednak powinniśmy...to jest jednak najbardziej  

sprawiedliwe w tej sytuacji.

Pojawiły się również głosy przeciwne, ale bynajmniej nie z powodów moralnych, 

ale raczej z faktu, że to jest metoda jeszcze dosyć nowa, rozwijająca się, a zatem jeszcze 

niedoskonała: 

• Obawiam się,że medycyna jeszcze za mało wie, aby było bezpieczne. Z moralnego  

punktu widzenie, nie mam nic przeciwko temu. 

Jeden z  respondentów ma bardziej  pragmatyczny stosunek do sprawy: Przeciw,  mamy 

przeludnienie i pełne sierocińce.

Często odnosiłam wrażenie, że konflikt między Kościołem, a medycyną jest póki 
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co  niemożliwy  do  rozwiązania,  bo  żadna  ze  stron  nie  ma  wystarczająco  silnych, 

weryfikowalnych argumentów. W związku z tym ludzie, którzy są mniej wierzący i nie 

przyjmują automatycznie poglądów Kościoła za słuszne, mają problem z opowiedzeniem 

się po którejś ze stron: 

• Nie wiem jak to  jest  z  tymi zarodkami.  I  lekarze się  sprzeczają i  naukowcy się  

sprzeczają.

Kilka osób proponuje parom niemogącym mieć dzieci adopcję: 

• Ja bym proponowała takim ludziom adopcję. Chyba ja jestem taką osobą, która  

zbyt  dużo  miała  do  czynienia  z  tymi  dziećmi  z  rodziny  zastępczej  i  wiem,  że  

chciałabym w takim wypadku zaadoptować jakieś dziecko.

• (...) ale jest tyle dzieci, które są osamotnione, gdzieś w domach opieki, że przede  

wszystkim chyba te dzieci powinni obdarzyć miłością, ale ja mogę powiedzieć tylko  

to, co ja bym zrobił, natomiast każdy ma wybór. 

Jednocześnie od razu można przytoczyć głos przeciwny: 

• Wiem,  że  w wielu  ludziach jest  bardzo  silna  chęć  posiadania  swoich  własnych  

dzieci,  przynajmniej  jednego  i  nie  możemy im kazać  adoptować  dzieci  z  domu  

dziecka i je kochać, bo nie wszyscy są to w stanie uczynić.

Kilka  osób odwołuje  się  do  mądrości  drzemiącej  w naturze,  która  często  sama 

potrafi bronić się przed tym co dla niej szkodliwe oraz do mądrości ludzi, która powinna 

polegać właśnie na uszanowaniu tego, co podpowiada natura:

• Ale z drugiej strony, mam dylemat, gdzie leży granica ingerowania w człowieka, w  

to co jest  naturalne,  bo też mam świadomość,  czy taką wiedzę,  na temat kilku  

przypadków, czy o których słyszałam, czy osób, które mniej lub bardziej znałam, że  

to, że osoby nie mogą mieć dzieci, jest w pewien sposób naturalną barierą przed  

czymś. Gdzieś mądrość natury  jest taka, że wie, że np. byłaby ukryta wada albo  

jakieś  tam  schorzenie,  czy  cokolwiek  tam  innego  ci  ludzie  ze  sobą  niosą.  To  

powoduje,  że  skoro  omijamy  naturalną  barierę,  w  sposób  naukowy,  że  do  

populacji trafiają jednostki, często, które w normalnych warunkach albo by się nie  

poczęły albo by się nie urodziły.

• Bo jednak ingerujemy w naturę, a natura głupia nie jest i jeżeli są ludzie, którzy  

nie mogą mieć dzieci z jakichś przyczyn, no to może ich mieć nie powinni.

• Jeżeli młodzi ludzie mają problem, a chcą mieć własne dziecko i to jest ich wybór,  
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że  chcą  mieć  własne  dziecko,  to  jak  najbardziej  mają  prawo,  do  zrobienia  

wszystkiego, żeby to dziecko własne mieć, ale jeżeli przeciwwskazania medyczne  

są silne, genetyczne, że to dziecko będzie słabe, bo rodzice są słabi, mają jakieś  

choroby genetyczne, to uważam, że ich mądrość powinna polegać na tym, że nie  

powinni robić nic na siłę.  

Zwolennicy lub po prostu ci, nieprzeciwni tej metodzie, uważają, że po pierwsze 

każdy ma prawo do podejmowania swoich wyborów: 

• (...) ale to jest oczywiście ich wybór, jeszcze raz podkreślam.

• Uważam, że jakby sami powinniśmy o wszystkim podejmować decyzję i to jest tak  

naprawdę nasza decyzja, podług naszego sumienia i nie wiem...ktoś może chcieć  

sprawdzić, czy coś mu służy lub nie i to jest jego wybór. Nie powinno się odgórnie  

takich rzeczy szufladkować, zakazywać lub udostępniać. Po prostu jest taka opcja,  

na to pozwala nam nauka, więc w sumie ktoś chce, to czemu nie.  

Po  drugie,  że  jest  to  metoda,  która  jest  wybawieniem  dla  par  mających  trudności  z 

zajściem w ciążę: 

• Tak, to cudowny sposób dania możliwości życia w okolicznościach gdy inaczej jest  

to niemożliwe/trudne.

•  No dobrze, że zostało to wymyślone dla par, które chcą mieć dzieci, a nie mogą w  

sposób naturalny zrobić. Ratuje im to życie. I może nadaje im to jego sens. 

Jeden z rozmówców, którego siostra urodziła syna w wyniku zapłodnienia in vitro,  tak 

opisuje swoje stanowisko: 

• No mój  siostrzeniec  jest...  Urodził  się  po  in  vitro.  Jestem absolutnie  za.  Moja  

siostra  nie  mogła  zajść  w  ciążę.  I  to  był  dla  nich  bardzo  poważny  problem.  

BARDZO poważny problem. Przez wiele lat  byli  małżeństwem i nie mogli  mieć  

dzieci (...).Wiadomo, że w wielu przypadkach jest to jedyny sposób na to żeby mieć  

własne dzieci. Jest coś za coś. Nie jest to przyjemny proceder, z całą pewnością, ale  

jest  to niezbędny koszt tego, żeby tym ludziom pomóc, ale też nie uważam żeby  

zarodek trzydniowy miał świadomość.

Na koniec chcę zacytować katolika, który mimo znanego mu stanowiska Kościoła 

wykazuje się empatią w stosunku do par decydujących się na zabieg in vitro: 

• W głębi serca rozumiem ludzi, którzy z niego korzystają i nie potępiam.
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• Aborcja

Problem  aborcji  przysporzył  dużych  trudności  respondentom  w  wydaniu 

jednoznacznej  opinii  i  dla  wielu  wydaje  się  być  kwestią  niemal  nierozstrzygalną. 

Zauważalną tendencją jest podwójne stanowisko – pierwsze dotyczące tego, co respondent 

sam by zrobił  w sytuacji  gdyby począł dziecko w sposób nieplanowany lub gdyby się 

okazało,  że  jego  nienarodzone  dziecko  byłoby  chore,  drugie  zaś  dotyczy  bardziej 

abstrakcyjnej materii, czyli ogółu społeczeństwa oraz tego jak powinny być skonstruowane 

regulacje prawne: 

• Mój stosunek do aborcji jest zbieżny z aktualnym porządkiem prawnym w Polsce  

(kompromisowa  ustawa  pozwalająca  na  aborcję  tylko  w  szczególnych  

przypadkach).  Sam  myślę,  że  nigdy  nie  poparłbym  przerwania  ciąży  mojej  

partnerki. 

Jeden z mężczyzn, który jest wielkim przeciwnikiem aborcji i uważa ją za niedopuszczalną 

nawet  w  wyniku  ciąży  będącej  wynikiem  gwałtu,  to  mimo  wszystko  nie  pochwala 

mieszania  się  Kościoła  do  polityki  i  dopuszcza  istnienie  prawa  antyaborcyjnego, 

proponując utopijne rozwiązanie: 

• Tak...to jest ciężkie...bo takie bardzo emocjonalne, bo to jest tak, że ja rozumiem, że  

to jest gigantyczna trauma i rzecz straszna dla matki, ale w całym tym zamieszaniu  

największe koszty ponosi dziecko – ktoś, kto niczemu nie jest winien. Absolutnie  

niczemu...I w związku z tym, że mimo, że jakoś tak ciężko mi to przechodzi przez  

gardło, bo to jest w ogóle strasznie ciężka sytuacja, to jednak mówię nie. Tylko, że  

ja tak naprawdę to mogę mówić za siebie, bo to są jakby indywidualne decyzje  

konkretnych osób. No właśnie...prawo nie powinno być ściśle antyaborcyjne. (...)  

Dla  mnie  takim  najlepszym  rozwiązaniem,  idealnym,  to  byłoby  gdyby  prawo  

dopuszczało aborcję,  ale nikt,  ze względu na swoje przekonania,  by do niej  nie  

przystępował. I nie wykonywał.

Dla zdecydowanej większości moich rozmówców aborcja jest czymś co najmniej 

niedobrym,  złym lub  strasznym (Uważam że  jest  złem.  Że  to  jest  tragiczny  wybór.).  I 

prawie  wszyscy  odnoszą  się  bardzo  negatywnie  do  takiego  zabiegu,  jednak  już  w 

kontekście całego społeczeństwa, mają mniej restrykcyjne podejście i dopuszczają ją w 

skrajnych przypadkach.  Dlatego też głosów popierających aborcję  nie  należy rozumieć 

jako głosy osób, dla których uśmiercanie żyjących płodów jest  wskazane lub obojętne. 
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Duża część tych osób, które dopuszczają aborcję, nie chce widzieć jej jako powszechnie 

stosowanego  sposobu  rozwiązywania  niechcianej  ciąży,  ale  jako  wyjście  ostateczne  w 

bardzo skrajnych przypadkach. 

Jedna z osób, studentka medycyny, uważa, że nie można skazywać na cierpienie 

dzieci, z dużymi wadami wrodzonymi: 

• Naprawdę trudny temat, dlatego, że z tego mojego biologicznego punktu widzenia,  

pozwolenie na to, żeby rodziły się dzieci bez mózgu, bez rąk, bez nóg, bez oczu,  

które tylko i wyłącznie cierpią jest straszne i nie powinno się tego robić. 

Dla  niektórych  nawet  wady  letalne  płodu  nie  decydują  o  skategoryzowaniu 

przypadku jako skrajnego, ale gwałt już tak:

• Znaczy nie jestem za tym żeby rodziły się dzieci z gwałtu,  przemocy domowej i  

różnych takich historii, nie jestem za tym żeby zmusić kobietę w takich sytuacjach  

do urodzenia...tak jak są skrajni obrońcy życia.

Kilka osób nie przyznaje sobie prawa do tego by decydować za  kobietę, która musi podjąć 

tak ważną decyzję, dotyczącą jej własnego życia, ciała i dziecka (nie mam prawa wpływać  

na  to,  czy  ktoś  chce  jej  dokonać).  Trafnie  temat  podsumowuje  wypowiedź  jednego 

respondenta:

• Aborcja to jest temat, którego nie można sprowadzić do jednej odpowiedzi – jestem  

za  lub  jestem  przeciw.  Są  różne  przyczyny  tego,  że  kobiety  chcą  zastosować  

aborcję (...).

Jednak jest kilka głosów, bardzo kategorycznych, dla których wartość życia i jego 

ochrona są nadrzędne w stosunku do woli  kobiety,  która nosi  w sobie to  nowe życie. 

Osoby te są praktykującymi katolikami i jasno rozumieją przykazanie „Nie zabijaj.”– nie 

ma dla nich żadnego wyjątku od tej reguły: 

• Jest zabiciem człowieka, powinna być zakazana prawem.

• W wypadku gwałtu...to jest taki wybór zła i zła. W wypadku gwałtu....gwałt jest  

strasznym złem i teraz z tego powodu trzeba popełnić drugie zło, czyli zabić inne  

życie. No nie wiem, dla mnie to jest trudne. I wydaje mi się, że jak zacznie się  

rozmiękczać „nie zabijaj”, które jest bardzo proste i oczywiste, to dojdzie się do  

jakichś tam...(...) To jest straszne i każdy się z tym zgodzi, tylko dlaczego  powielać  

zło jeszcze bardziej, ciągnąć je jeszcze dalej. Kobieta zgwałcona, będzie kobietą  

zgwałconą. Nawet jeśli tą ciąże się usunie, to jej to z głowy niczego nie wymieni. Ja  

208



wiem,  że  to  jest  przedłużanie  jej  cierpienia  o  kolejne  9  miesięcy.  Tak  to  jest  

wymyślone, że człowiek przychodzi na świat przez kobietę i to jest drugi człowiek,  

tak czy inaczej. Niewinny. Są historie ludzi, którzy urodzili się w wyniku gwałtu i są  

ludźmi  po  prostu.  Są to  kobiety,  są  to  mężczyźni,  którzy  mają  swoje  życie  i  są  

szczęśliwi, mimo wszystko. To jest strasznie trudny temat i łatwo oceniać, że to są  

jacyś sadyści  katoliccy,  którzy każą rodzić  zgwałconym kobietom dzieci,  ale jak  

patrzysz, że to jest życie ludzkie, to jest zawsze życie ludzkie i to jest potem z tego  

człowiek normalny.

• Znaczy...Tak. No nie wiem czy kazać, ale robić wszystko by zachowały tą ciążę, to  

nie  jest  wina tego dziecka.  Lepsze marne,  niż  w ogóle brak życia,  nie? Jestem  

naprawdę za  świętością  życia.  I  że  my jako my –  ludzie  nie  powinniśmy w to  

ingerować, bo to może doprowadzić do bardzo wielu nadużyć. Bardzo ciężka jest  

granica.  Nie ośmieliłabym się  pewnie osobie,  która  np.  matce,  której  życie  jest  

zagrożone,  nie  ośmieliłabym się  mówić czegoś takiego,  bo to  jest  indywidualna  

sprawa, ale jakby sama, Boże chroń od takich sytuacji strasznych, no wydaje mi  

się, że raczej, bardzo chciałabym chronić takie dziecko.

Dwie  osoby  zwróciły  uwagę  na  to,  że  powinno  się  kłaść  większy  nacisk  na 

edukację seksualną: 

• Smutny,  bo aborcja to jest  ostateczność i wierzę,  że trzeba by zapobiegać, czyli  

dużo środków przez edukację i dostępność środków antykoncepcyjnych, czy jakiejś  

takiej metodologii...żeby tych aborcji było jak najmniej. (...) jestem zwolenniczką  

żeby maksymalnie zapobiegać niechcianym ciążom. 

Natomiast inny rozmówca, podaje przykład, świadczący o tym, że nie wszyscy, chociażby 

rodzice  nastolatków,  są  gotowi,  by  zaakceptować  fakt  poruszania  takich  tematów  ze 

swoimi dziećmi: 

• Za  to  z  całą  pewnością  powinno  się  stworzyć  wszelkie...na  wszelkie  sposoby  

powinno się ograniczyć to, czyli edukować dzieci...to co w Anglii robią po prostu.  

Cywilizować. Bo dzieciaki będą robić to co zawsze robiły i na to Kościół nie ma  

wpływu,  także  to  akurat  Kościół  pełni  zdecydowanie  negatywną  rolę.  Nie  tyle  

nawet jeśli chodzi o aborcję, ale odblokowanie edukacji seksualnej w szkole i też  

katoliccy rodzice...Też byłem świadkiem na wywiadówce kiedyś w szkole, jak taki  

radykał się wypowiadał na temat edukacji seksualnej w liceum u mojego syna. Bo  
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tam był jakiś taki projekt przez Unię finansowany. Po lekcjach było jakby takie  

spotkania dotyczące antykoncepcji...no i ten zaczął protestować na wywiadówce że  

jego 16-letnia córka nie będzie takich rzeczy wysłuchiwać. 

Inna rozmówczyni nawiązuje do stanowiska wyżej zacytowanych osób, twierdząc, że nie 

znosi:

• tego  dyskursu,  który  mówi  „moja  macica-mój  problem”,  bo  jest  jak  dla  mnie  

kompletnie  naiwny,  tj.  decyzja,  o  której  tak  wiele  się  mówi  nie  powinna  być  

podejmowana już po zajściu w ciążę. Jest takie milion sposobów na nie zajście, że  

bez przesady.

Jedna  kobieta  poddaje  w  wątpliwość  całą  obecną  debatę,  mówiąc,  że  jest  ona 

sztucznym zabiegiem mediów, a  tymczasem proponowana zmiana  w prawie  wcale nie 

narzuca matce, której życie jest zagrożone, donoszenia ciąży: 

• Nie ma ustawy, która w przypadku zagrożenia życia matki...to jest kłamstwo. Nie  

ma takiej ustawy. To jest kłamstwo, które te media lewackie, próbują teraz wcisnąć  

ludziom,  nie  ma  nawet  w  najostrzejszej  ustawie  antyaborcyjnej,  w  przypadku  

zagrożenia życia matki, nie ma obowiązku donoszenia ciąży. Czytałam to, co jest w  

prawie napisane. I w przypadku zagrożenia życia matki, matka może wybrać swoje  

życie  zawsze  w  Polsce.  Gdzieś  tam  na  Filipinach  czy  Salwadorze  chyba  jest  

inaczej, ale nie u nas. 

Inna kobieta, wierząca w reinkarnację, upatruje główne szkodliwe oddziaływanie 

aborcji  na  psychikę  osób  decydujących  się  na  taki  zabieg,  natomiast  o  usunięte 

zarodki/dzieci  wydaje  się  nie  martwić  upatrując  w reinkarnacji  zapewnienia  o  tym,  że 

prędzej, czy później i tak będzie im dane się narodzić: 

• Jest szkodliwa dla tych, którzy potem maja ogromne wyrzuty sumienia. A dusza,  

która chce się wcielić i tak się wcieli.

• Eutanazja

Osoby przeciwne eutanazji definiują ją jako pomoc w samobójstwie, w związku z 

czym sugerują, że prawo nie powinno dawać na nią przyzwolenia: 

• Ja jestem na nie, w tym sensie, że eutanazja...kurczę...że to jest tak, że eutanazja to  

jest medyczna nazwa na samobójstwo, dokonane cudzymi rękoma.

• Jest współodpowiedzialnością za samobójstwo (może być też okazją do namowy do  

210



samobójstwa), nie powinna być dozwolona prawnie.

Natomiast respondenci, którzy uważają, że powinna być dozwolona, argumentują 

to często tym, że każdy ma prawo decydować o swoim życiu (więc także i o śmierci) i nikt 

nie  ma  prawa   odbierać  człowiekowi  tej  decyzyjności,  także  dlatego,  że  cierpienie 

psychiczne,  może  być  tak  samo dotkliwe,  przeszywające  i  uniemożliwiające  normalne 

funkcjonowanie jak cierpienie fizyczne: 

• Uważam, że każdy powinien mieć wybór, nikogo nie można trzymać na siłę i są  

ludzie, którzy wręcz proszą, żebrzą o to żeby pozwolić im umrzeć, bo już nie mogą  

znieść tego bólu, a ludzie w imię jakichś chorych przekonań, takiego prawa do  

skończenia życia im odmawiają.  Przecież i  tak każde życie kończy się śmiercią,  

tylko jest czas inny. Więc jeżeli to życie nie ma żadnej wartości, jest cierpieniem i ta  

osoba nie chce cierpieć, to jak najbardziej powinna mieć prawo do decydowania o  

momencie odejścia z tego świata.

• Moim zdaniem kluczową rolę w szczęśliwym, bądź nieszczęśliwym życiu odgrywa  

psychika. Psychika może być tak samo zarażona jak każdy inny organ. Natomiast  

mimo tego, że ograny są zarażone, możesz być szczęśliwym człowiekiem, a z chorą  

psychiką człowiek nie ma możliwości bycia szczęśliwym i jeżeli ktoś traci sens do  

życia i sam się zdecyduje na eutanazję, nikt nie powinien mu w tym przeszkodzić.  

Natomiast wcześniej należałoby mu zapewnić leczenie lub diagnostykę psychologa  

lub psychiatry, czy on jest świadomy tego, czego chce. To tylko i wyłącznie zależy  

od ludzi, którzy chcą umrzeć. 

Jeden  z  respondentów,  którego  przyjaciel  niedawno  popełnił  samobójstwo  potwierdza 

powyższe słowa dotyczące „chorej psychiki”: 

• Miałem też takie doświadczenie, że mój przyjaciel po prostu został do takiego stanu  

doprowadzony,  że  nie  chciał  już  żyć  i  wydaje  mi  się,  że  wiele  osób,  które  są  

przewlekle chore, dla których choroba wiąże się z wielkim bólem...do takiego stanu  

może cię doprowadzić psychika. Depresja jest w głowie. To nie wynikało z choroby  

albo z bólu,  to był ból istnienia. Ból taki po prostu, że codzienne życie jest  tak  

bolesne, że już nie chcesz tego, że już nie masz siły tego znosić. W związku z tym  

uważam,  że  w  jakiś  tam  określonych  przypadkach  przy  chorobach...  Zakaz  

eutanazji jest tak właściwie hipokryzją, bo jeżeli ktoś chce ze sobą skończyć, to go  

nikt nie powstrzyma. Ja wolałbym nie decydować za takie osoby i nie wydaje mi się  
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żeby było właściwe podejmowanie takiej decyzji za tych ludzi.

Bardzo  wielu  rozmówców  podkreśliło,  że  eutanazja  jest  niezwykle  trudnym 

tematem, dwoje z nich zaproponowało swoje rozwiązanie problemu: 

• Jest  OK,  jeżeli  osoba  pomagająca  w  samobójstwie  nie  wyręcza  samobójcy  w  

zabiciu  się,  tylko  co  najwyżej  przygotowuje  np.  truciznę,  którą  samobójca  

samodzielnie przyjmuje.; Nie powinno się na siłę, wbrew woli podtrzymywać życia.  

Ogólnie, tak, ale temat dość skomplikowany. Mogliby wymyślić jakiś system auto-

eutanazji żeby nie mieszać w to innych.

Jednej osobie, wiara w reinkarnację utrudnia wydanie opinii o eutanazji, rozumiem, 

że  jest  to  związane  z  wiarą  również  w  to,  że  dusza  sama  sobie  wybiera  czego  chce 

doświadczyć w danym wcieleniu: 

• W skrajnych przypadkach człowiek powinien mieć możliwość, aby skrócić swoje  

cierpienie. Sam powinien o tym decydować. Ale nie mam pewności, może powinien  

cierpieć do końca...Nie wiem.

Kilka osób zwróciło uwagę na problem sztucznego podtrzymywania przy życiu, 

który przyczynia się do generowania większej ilości pacjentów, którzy jeszcze niedawno 

(kiedy  medycyna  nie  była  tak  rozwinięta)  zmarliby  śmiercią  naturalną,  tymczasem, 

obecnie często podtrzymujemy ich ciała za pomocą respiratorów i innych aparatur przy 

życiu, czy raczej wegetacji, czego nie może zaakceptować ich psychika, co prowadzi z 

kolei do próśb o dokonanie eutanazji: 

• Czy powinniśmy odmówić komuś prawa, w momencie w którym on nie jest w stanie  

funkcjonować i jest uzależniony od sztucznego podtrzymywania, w sensie rurek itd,  

bo z drugiej strony gdybyśmy odłączyli te wszystkie rurki i całą tą pomoc, to ta  

osoba by zmarła i w pewien sposób eutanazja...no niestety sami ją stworzyliśmy,  

przez  to,  że  ratujemy  życie,  które  naturalnie  by  się  skończyło.  Gdybyśmy  nie  

dostarczali tych wszystkich środków, a dostarczamy je, czyli podtrzymujemy kogoś,  

kto nie jest  w stanie funkcjonować, a równocześnie,  jak on mówi:  „ja tego nie  

chcę”, to się burzymy, że to jest nieetyczne.

• No też  uważam,  że  eutanazja  jest  bardzo  wątpliwa  moralnie.  Natomiast  należy  

umieć rozróżnić eutanazję od podtrzymywania życia na siłę i to są dwie odmienne  

rzeczy, bo na przykład Jan Paweł II zabronił podtrzymywania swojego życia na  
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siłę, ale to nie była eutanazja. I to jest różnica. To bardzo ładnie tłumaczy ksiądz  

Kaczkowski, który pracował w hospicjum (...). No ale tak się rozwinęła medycyna,  

że trudno twardo postawić kreskę pomiędzy eutanazją, a nie podtrzymywaniem na  

siłę życia,  czy czymś tam. A więc eutanazja jako świadome zabicie się,  nie jest  

niczym dobrym. Natomiast co innego jest ratowanie od bólu, itd.

• Mieszkanie bez ślubu

Wspólne  mieszkanie  partnerem bez  ślubu  nie  stanowi  dla  wielu  respondentów 

żadnego problemu, wręcz jest czymś zupełnie normalnym: 

• Musiałbym mieć poważne problemy z oceną rzeczywistości,  by stanowiło to dla  

mnie jakikolwiek problem.

•  Absolutnie,  nikomu  nic  do  tego  kto  z  kim  mieszka,  co  robi  i  dlaczego.;  No 

wiadomka, że tak!

Niektóre  osoby  podkreślają,  że  mieszkanie  przed  ślubem  jest  niezbędnym 

doświadczeniem,  które jest  dla  partnerów swojego rodzaju sprawdzianem tego,  czy do 

siebie pasują: 

• Jestem za. Uważam, że nie da się sprawdzić czy ludzie są wstanie razem wytrzymać  

bez tego elementu.

Dwie  osoby  przywołują  swoje  własne  doświadczenie  jako  przykład  tego,  że 

mieszkanie z partnerem bez ślubu nie jest problematyczne. Jedna zwraca uwagę na to, że 

sama się z tym dobrze czuje i nie ma w związku z tym moralnych wyrzutów sumienia:  No 

całkiem pozytywny, bo sobie mieszkam i nie czuję się gorszycielem ludzi. Drugi badany 

natomiast podkreśla, że nigdy nie czuł z tego powodu żadnej presji ze strony środowiska, 

ale  mimo wszystko przyznaje,  że  po kilku  latach  wspólnego wychowywania  dzieci  ze 

swoją żoną, postanowili wziąć ślub, między innymi dlatego, że żona odczuwała pewien 

dyskomfort, który według mnie jest dyskomfortem społecznym i jednak pewnego rodzaju 

presją społeczną: 

• To znaczy ja miałem dosyć liberalne życie, bo ja mieszkałem z moją żoną, mieliśmy  

dwójkę dzieci, ten dom postawiliśmy i nie byliśmy małżeństwem przecież. Mieliśmy  
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wspólny  dom,  wspólny  majątek  też,  bez  żadnych  cyrografów.  I  wzięliśmy  ślub  

dopiero w 2000 roku. Wzięliśmy ślub dlatego, że moja żona chciała mieć moje  

nazwisko. Bo mówiła, że się nieswojo czuje w szkole, jak przychodzi po dzieci, a ma  

inne  nazwisko  i  nie  wiadomo  o  co  chodzi.  Ale  ja  nigdy  nie  miałem  żadnych  

problemów  z  tego  powodu.  Nigdy  żadnej  presji  na  mnie  nikt  nie  wywierał.  I  

uważam, że jest to kwestia tylko i wyłącznie decyzji ludzi, którzy w tym uczestniczą.  

A społeczeństwo powinno się odpierdolić od nich.

Dwie  kobiety,  choć  mieszkają  ze  swoimi  partnerami,  nie  uważają,  że  jest  to 

sytuacja, która powinna trwać długo. Obydwie zresztą zgodnie potwierdzają, że traktują 

mieszkanie z partnerem jako etap przejściowy, który ma zakończyć się ślubem: 

• Nie  no  sama  mieszkam  z  Damianem  bez  ślubu  więc  siłą  rzeczy  to  akceptuję.  

Natomiast plany są takie że jednak ślub będzie. I raczej jeżeli osoba jest osobą  

wierzącą, to nie wyobrażam sobie, że całe życie ma partnerem bez ślubu i mają  

dzieci bez ślubu. Tego sobie nie wyobrażam.

• Mam mieszane uczucia co do tego, bo z tyłu głowy mam głosy bliskich mi księży,  

którzy nie są za tym rozwiązaniem. Ale chyba nie mam nic przeciwko, bo bardzo  

często mieszkanie razem jest tylko etapem przejściowym, po którym następuje ślub,  

a w międzyczasie partnerzy mogli się lepiej poznać i ocenić, czy na pewno druga  

osoba, to ta z którą chcą spędzić swoje życie.

Respondenci,  którzy  są  przeciwni  mieszkaniu  z  partnerem  bez  ślubu,  to 

praktykujący,  bardzo  zaangażowani  katolicy,  którzy  tłumaczą  swoje  stanowisko  swoją 

wiarą: 

• Negatywny mój stosunek jest, no i tyle. Ze względu na konsekwencje wiary.

• Wszystko nie. To wynika z mojej wiary.

• Słabe  to  jest.  No  bo  to  jest  takie...znaczy  dla  osoby  wierzącej,  to  jest  trochę  

niepoważne. (...) Np. dla mnie to jest nie do pomyślenia. Jestem w stanie to sobie  

wyobrazić, ale nie...nie chcę tego...nie chciałbym tego. 

Aczkolwiek jeden mężczyzna, tłumaczy swoje zdanie w inny sposób: 

• Po co mieszkać bez ślubu skoro można ze ślubem? Jeśli tylko na próbę, to znaczy,  

że się nie kocha. Jeśli się nie kocha, to po co mieszkać razem? 

Inny mężczyzna, chociaż jest przeciwny omawianemu zjawisku, uważa, że to jest raczej 
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kwestia osobistych wyborów  i nie powinna być w żaden sposób normowana zewnętrznie: 

• Przeciwny,  choć  to  sprawa  poszczególnych  ludzi  i  nie  powinny  jej  dotyczyć  

regulacje prawne.

• Rozwody

Spośród respondentów, którzy dają przyzwolenie na rozwody, część widzi to jako 

oczywiste rozwiązanie: 

• Jeśli się żyć z kimś nie da...

• Lepszy rozwód niż złe małżeństwo.

• Moim zdaniem rozwody są tak samo naturalne jak śluby i nie ma absolutnie w tym  

nic złego, że ktoś bierze rozwód dlatego, że życie jest długie, a każdy ma prawo do  

złego wyboru. Jeżeli ktoś się pomylił, osoby się nie dogadywały albo dogadywały  

się  na początku,  później  przestały  się  dogadywać,  myślę,  że nie  ma sensu żeby  

obydwie traciły przyjemność z życia, tylko powinny się rozwieść i poszukać sobie  

nowych  partnerów.  Nie  jest  to  absolutnie  nic  złego  i  rozwód  się  nie  powinien  

człowiekowi z  niczym złym kojarzyć,  przykrym tak,  nic  to  szczęśliwego nie jest,  

chociaż czasami, jak najbardziej, może to być ulga dla którejś ze stron. Ale nie jest  

to coś tragicznego. 

Część podkreśla zmiany zachodzące w małżonkach z biegiem czasu, które mogą 

doprowadzić  do  tak  newralgicznego  stanu  małżeństwa,  że  najrozsądniejszym 

rozwiązaniem wydaje się być rozstanie: 

• Wierzę, że człowiek się też zmienia i to co na początku wydawało się, że się uda....to  

okazuje  się  przez  doświadczenie,  że  takie  osoby  są  kompletnie  niespójne  na  

poziomie podstawowych wartości i celów...no i czy one muszą się teraz męczyć w  

imię tego, że mają ślub do końca życia? Nie, tutaj jestem dużo bardziej liberalna  

niż  w kontekście  aborcji,  czy eutanazji.;   Można się  starać o jakiś  tam rozwód  

kościelny,  bo może to była faktycznie sytuacja zupełnie nietrafiona. Jeżeli  jakaś  

choroba dopiero potem się uwidoczniła, jeżeli coś ktoś ukrył no to tak.

Z powyższych wypowiedzi można wywnioskować, że stosunek respondentów do 

kwestii rozwodu jest bardzo luźny i przychodzi im z dużą łatwością uznanie małżeństwa za 

nieudaną pomyłkę,  którą w łatwy sposób można naprawić.  Tę obserwację potwierdzają 

słowa respondentów, którzy ubolewają nad tym, iż nierozerwalność małżeństwa jest co raz 
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rzadziej szanowaną zasadą, a zbyt często, bez próby ratowania związku, partnerzy się po 

prostu z niego wycofują: 

• Wydaje mi się, że też doszliśmy do nadużywania funkcji rozwodów przez to, że nie  

podejmuje się prób walki, zmiany, tylko się od razu ucieka do rozwodu.

• W ogóle mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach małżeństwo straciło na wartości  

i  ludzie  traktują  je  i  rozwód  niemalże  jak  rozstanie  pomiędzy  chłopakiem,  a  

dziewczyną. Niektórzy rozwodzą się nawet kilkukrotnie przecież. Uważam, że zanim  

ludzie się rozwiodą powinni zrobić wszystko by uratować związek.

• Nie chciałabym się rozwieść, bo moi rodzice miło z sobą żyją i rodzice mojego  

narzeczonego też. Zdaje mi się, że za łatwo ludzie te rozwody biorą nie próbując w  

ogóle się dogadać/zastanowić (pewnie za łatwo tez decydują się na małżeństwo).  

Jednak nie jestem też jakimś hejterem rozwodników - często lepiej się rozstać i już  

niż pozabijać.  

Kolejnym  popularnym  stanowiskiem  jest  dopuszczanie  rozwodów,  nawet  przez 

bardzo  wierzących  katolików,  ale  w  skrajnych  sytuacjach,  jak  przemoc  i  zachowania 

patologiczne: 

• Są  tragedią,  zwłaszcza  dla  dzieci  i  osób  porzuconych.  Bywają  jednak  sytuacje  

skrajne, w których separacja lub - z prawnego punktu widzenia - rozwód, mogą być  

konieczne ze względu na ochronę osób przed przemocą. Dochowanie wierności w  

sytuacjach skrajnych  wydaje  mi  się  niezwykle  trudne,  jeśli  nie  niemożliwe,  bez  

wiary i pomocy łaski.

• Wydaje mi się, że czasami rozwód jest koniecznością. Na przykład w sytuacji kiedy  

okazuje się, że z z jakimś potworem się mieszka, który cię bije i jest zagrożeniem  

dla życia, twoim i twoich dzieci, to nikt nie zmusza takiej osoby, żeby trwała przy  

kimś takim.

• (...) jak już są problemy, to na pewno lepszy jest rozwód niż jakieś patologiczne  

małżeństwo, ukrywanie czegoś przed społeczeństwem albo jakieś zdrady na boku.

• Uważam, że są sytuacje, że rozwód jest najlepszym rozwiązaniem. Są sytuacje kiedy  

jedna osoba psychicznie lub fizycznie się znęca i się nie zmieni, wiadomo, że się nie  

zmieni.

Kilka osób podkreśla, że są przeciwne rozwodom w przypadku, gdy małżeństwo 

ma dzieci. Wówczas małżonkowie powinni próbować starać się ratować małżeństwo dla 
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dobra dzieci: 

• Też raczej nie. Raczej żeby dbać o to małżeństwo. Szczególnie jak są dzieci. Bo  

jeżeli jest rozwód bez dzieci, powiedzmy jakoś na początku, po ślubie, to jest trochę  

inna sytuacja.

• Jeżeli chodzi o rozwody, to są dwa aspekty tego. Jeden aspekt to jest rozstanie się  

dwóch osób, które już nie mogą ze sobą być z jakichś powodów, bo się znudziły,  

wypaliły, obraziły się na siebie, zdradziły, czy cokolwiek. I to jest decyzja dwóch  

osób.  Wtedy  spotykamy się,  rozstajemy się,  wyprowadzamy się  i  nie  mieszkamy  

razem. Wiesz na jakich zasadach to działa. Przez długi czas jest super świetnie, 

wydaje się, że tak będzie zawsze, a potem się okazuje, że już nie jest świetnie i weź  

coś tu wymyśl z tym. Doświadczenie uczy, że ludzie to robią bo 50% małżeństw się  

rozwodzi...czy tam jakoś tak. Duża ilość. Czyli to nie jest unikalne doświadczenie.  

Inaczej  jest  kiedy  są  dzieci...Bo  zawsze  dzieci  dostają.  Jakby  cierpią  na  tym  

najbardziej.  W związku z  tym,   jeżeli  się  da,  to  dla  dobra dzieci  należy  się  w  

szczególny sposób postarać żeby ten związek uratować. Ze względu na to żeby....  

ale też nie ma sensu się katować. 

Jeden z mężczyzn, który jest przeciwny rozwodom w przypadku posiadania dzieci, 

sam pochodzi z rozbitej rodziny. Ale wśród osób, które podzieliły się swoją opinią na ten 

temat znalazła się osoba, która doświadczyła wręcz przeciwnej sytuacji, czyli dorastała w 

rodzinie,  w  której  rodzice  się  nie  rozwiedli  w  trakcie  jej  młodości,  ale  swoimi 

niekończącymi  się  kłótniami  zniszczyli  jej  dzieciństwo.  Osoba  ta  odczuła  pozytywną 

różnicę po tymczasowym rozstaniu rodziców: 

• Jestem  za.  Sama  pochodzę  z  rodziny,  gdzie  rodzice  kłócili  się  non  stop,  czym  

zniszczyli  mi  dzieciństwo i  wszystkim było  lepiej  jak  podzieliliśmy się  na pół  –  

mama zamieszkała z bratem, ja z tatą.  Życie w nienawiści niszczy szczęście nie  

tylko małżonków, ale też bardzo negatywnie wpływa na ich dzieci. Czasem lepiej  

się rozstać, a potem najwyżej do siebie wrócić.

• Współżycie przed ślubem

Ostatnie  pytanie  z  tej  sekcji,  a  także  z  całego kwestionariusza  dotyczyło  opinii 

respondentów na temat współżycia przed ślubem. Argumentem często powtarzanym przez 

zwolenników omawianego zagadnienia, była potrzeba poznania swojej drugiej połowy i 
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dopasowania się partnerów, także pod względem sfery seksualnej. Dla kilku osób właśnie 

to  sprawdzenie,  czy partnerzy odpowiadają  sobie  także  jako kochankowie,  jest  bardzo 

istotne i niesprawdzenie tego, według nich, może doprowadzić do nieudanego małżeństwa. 

Z wypowiedzi badanych wynika, że sfera seksualna jest dla nich bardzo ważna (Myślę, że  

sfera seksualna jest bardzo ważna i jeśli DOROŚLI ludzie są na nie gotowi, to jestem za.) i 

trudno sobie im wyobrazić związek, szczególnie na całe życie,  z osobą, z którą nie są 

dograni pod tym względem: 

• No to  tu  w  ogóle  nie  ma  dla  mnie  problemu.  Bo  sam  ślub  nie  jest  dla  mnie  

konieczny  żeby  funkcjonować  w  społeczeństwie,  więc  to  w  ogóle...to  nie  tylko  

kwestia  mieszkania,  ale  też  uprawiania  seksu  przed  ślubem,  to  też  uważam,  że  

powinniśmy mieć możliwość doświadczenia, bo potem też okaże się, że nie...i co? W 

imię tego, że mają ślub, to muszą być ze sobą?

• Dla mnie niewspółżycie  przed ślubem, to  jak kupienie butów na całe życie  bez  

mierzenia.  Oczywiście,  ani  współżycie,  ani  niewspółżycie  przed  ślubem  nie  

gwarantuje szczęścia.

• Jestem jak najbardziej za, dlatego, że ludzie muszą się poznać przed ślubem. Nie  

kupuje się kota w worku.

• Ja uważam, że wręcz się powinno. W sensie, że wręcz jestem zdania, że nie jest się  

w stanie...że aby  w rozsądny sposób podjąć decyzję, że mamy razem jakieś większe  

zobowiązania, typu ślub, mieszkanie, dzieci, to trzeba się naprawdę dobrze poznać,  

a żeby się naprawdę dobrze poznać to trzeba się w pełni otworzyć i również w pełni  

tak fizycznie, wiec jakby wydaje mi się, że jak najbardziej, wręcz należy.

Niektórzy respondenci twierdzą,  że  mamy do tego prawo,  jeśli  wszystkie strony 

biorące w tym udział robią to z własnej, nieprzymuszonej woli i nie krzywdzą nikogo, przy  

wzięciu  na  siebie  odpowiedzialności  za  to,  że  może  się  to  wiązać  z  pojawieniem  się  

dziecka. 

Jedna z przepytanych kobiet, podkreśla, że w dzisiejszych czasach, kiedy granica 

wieku, w którym bierze się ślub przesuwa się w stronę trzydziestego roku życia, zasada 

zachowania  dziewictwa jest  trudniejsza  i  mniej  zasadna do wprowadzenia  w życie,  w 

porównaniu np. do czasów, kiedy 16-letnie dziewczęta wydawane były za mąż: 

• Parafrazując pewną polityk - TAKIE MAMY CZASY. Zdaje mi się, że w czasach  

gdy wychodziło się za mąż w wieku lat 16 czy 18 była to całkiem fajna zasada z tym  
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zachowaniem dziewictwa, którą dziewczyny nawet lubiły. Ale jest jak jest i skoro  

bierze się ślub w wieku lat 30 to dość niezasadne zdaje się czekanie i czekanie i  

zmarnowanie najmilszych lat  życia i  tłumienie zwykłej  biologii  (w ogóle jestem  

zwolennikiem biologii - bardzo mi np. żal że jeszcze nie mam dzieciaka, bo zdaje mi  

się  że  już  dawno  powinnam  z  czysto  przyrodniczych  względów).  Czysto  

pragmatyczne  względy  też  są  spoko:  np.  nie  wydaje  mi  się  zbyt  mądre  do  

trzydziestki nie mieć usg przez pochwę i nie wykryć tych wszystkich dzisiejszych  

chorób tylko dlatego, że się trzyma tam kawałek ciałka.

Przeciwnicy współżycia przed ślubem, to wśród moich rozmówców praktykujący 

katolicy, którzy traktują je jako czyn ewidentnie zły i szkodzący związkowi: 

• Jest złe, bo rozbija integralność aktu seksualnego, którego celowością jest poczęcie  

dziecka,  które  ma  prawo  (jeśli  zostanie  poczęte)  urodzić  się  z  gwarancją  

posiadania dwojga kochających rodziców.  Zapobieganie poczęciu dziecka jest  z  

kolei  zafałszowaniem  „mowy  ciała”  i  oddawaniem  swojego  ciała  bez  pełnego  

oddania siebie.

• Negatywny mój stosunek jest, no i tyle. Ze względu na konsekwencje wiary.

• No też, jako osoba wierząca zakładam, że to nie jest  dobre dla mnie. Że to też  

niszczy miłość trochę. No, tak myślę.

Jedna  z  osób  była  w  kilkuletniej  relacji  z  katolikiem,  żyjącym w czystości,  w 

związku z czym nauczyła się respektować tę zasadę i widzieć jej dobre strony: 

• Tu też trudno mi się jednoznacznie wypowiedzieć,  bo w tej  kwestii  duży wpływ  

miały słowa księży oraz zasady mojego chłopaka, z którym byłam 5 lat, a który był  

bardzo wierzącą osobą. Wiem, że można być w bardzo trwałej i pięknej relacji bez  

tego. (...) Jestem zdania, że na pewno jest jakaś mądrość w tym co mówi na ten  

temat  Kościół,  bo  wstrzemięźliwość  seksualna  może  uchronić  przed  wieloma  

tragediami,  jak np. zajście w ciążę z kimś z kim się nie chce żyć lub po prostu  

prowadzenie rozwiązłego życia, którego potem można bardzo żałować. Uważam, że  

bardzo  dobrze  jak  ludzie  jak  najdłużej  się  wstrzymują  z  tym,  ponieważ  wtedy  

budują związek na mocnych fundamentach. A ci, którzy zaczynają budować relację  

na seksie, budują dom na piasku i po paru miesiącach może się okazać, że ich nic  

więcej nie łączy, ale na przykład jest już za późno by się rozstać, bo dziewczyna jest  

w ciąży. Wydaje mi się, że lepiej faktycznie jest poczekać z tym do ślubu, ale nie  
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potępiam nikogo,  kto  się  nie  stosuje  do  nakazów Kościoła  pod  tym względem.  

Uważam,  że  po  prostu  mądrzejsze  jest  jak  najdłuższe  zwlekanie  z  decyzją  o  

podjęciu współżycia. Ale wiadomo, że ludzie mają różne wartości i raczej tylko  

jeśli  w związku jest  dwoje wierzących katolików,  to może się  to udać,  w innym  

przypadku jest  to  raczej  niemożliwe,  bo  niewierząca osoba nie  zrozumie  zasad  

wierzącej. 
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ZAKOŃCZENIE

Przeanalizowanie  wszystkich  odpowiedzi  z  dziewięciu  części  kwestionariusza, 

pozwoliło na dostrzeżenie znaczących podobieństw między niektórymi respondentami i 

stworzenie  pewnej  typologii.  Przepytanych  zostało  25  osób,  w  różnym  wieku, 

pochodzących z różnych środowisk. Z pozoru łączyło ich jedynie to, że pochodzą z dużych 

miast, mają więcej niż 23 i mniej niż 49 lat  oraz zdobyli wyższe wykształcenie. Wydawać 

by się mogło, że każdy człowiek to indywidualna, wyjątkowa jednostka, której przeżycia, 

osobiste doświadczenia,  wychowanie,  edukacja i grono najbliższych osób, odciskają na 

niej  niepowtarzalne piętno.  Ślad ten,  w połączeniu z  biologicznymi uwarunkowaniami, 

różnicami  w charakterze,  temperamencie i  inteligencji  powinien dawać kombinację  tak 

rzadką i  indywidualną,  że  z  powodzeniem można stwierdzić,  że  nie  ma dwóch takich 

samych  osób.  Jednak  analizując  wypowiedzi  przedstawione  w  niniejszej  pracy,  można 

również dojść do wniosku, że choć nie ma dwóch takich samych osób, to są takie same lub 

w  bardzo  wielkim  stopniu  zbliżone  stanowiska,  poglądy,  wyznawane  wartości  i 

paradygmaty. Choć jesteśmy zupełnie inni, żyjemy w tej samej kulturze, która zaznajamia 

nas  z  podobnymi  zjawiskami  i  proponuje  kilka  popularnych  stanowisk  jakie  możemy 

przyjąć w kontekście tych określonych zjawisk. W związku z tym, poglądy respondentów, 

choć często stoją do siebie w opozycji, to jednak jak przyjrzymy się obydwu biegunom, 

okaże  się,  że  ci,  którzy  opowiadają  się  za  opcją  „tak”  podają  niemalże  takie  same 

argumenty, tak samo jak ci, będący na nie – przeważnie powielają swoje poglądy. Toteż na 

podstawie uzyskanych odpowiedzi,  dosyć łatwo wyodrębnić zbiory tych samych typów 

religijności i duchowości. 

Wśród przepytanych przeze mnie respondentów, można wyodrębnić grupę, którą 

stanowią ci, którzy odcinają się od praktyk religijnych Kościoła katolickiego, ale którzy 

wierzą w swojego Boga, najczęściej charakteryzowanego jako dobra, wszechogarniająca 

energia.  Jeśli  chodzą do kościoła,  to  nie  z  obowiązku,  ale  z  własnej  potrzeby i  raczej 

bardzo  rzadko,  kiedy  poczują  taką  chęć.  Są  to  osoby,  które  wypracowały  swój 

światopogląd na podstawie swoich przemyśleń i różnych nurtów duchowości. Oczywiście 

widać w nim dużo wpływów katolickich, ale jest to raczej wybiórcza selekcja niektórych 

dogmatów i połączenie ich z innymi poglądami, np. wiarą w reinkarnację. W większości 

osoby z tej grupy są w dużym stopniu uduchowione i gdy proszone są o autoewaluację w 
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kontekście religii, wolą nazywać się właśnie uduchowionymi, niż religijnymi. Nie przeczą, 

że  ich  moralność  jest  ukształtowana  przez  wartości  chrześcijańskie  wpajane  im  przez 

rodziców i  szkołę,  a  ich  definicja  Boga,  często  zawiera  cechy o  których  usłyszały na 

lekcjach  religii  i  w  Kościele  –  np.  Bóg  często  bardziej  kojarzy  im  się  z  mężczyzną. 

Niektóre  z  osób  podkreślają,  że  nie  zastanawiają  się  jak  Bóg  wygląda,  ale  raczej 

koncentrują się na jego przymiotach. Jezus w tej grupie traktowany jest jako nieprzeciętny, 

oświecony filozof.  Jeśli  przypisywana jest  mu boskość,  to na takiej  samej zasadzie jak 

innym ludziom. Osoby z tej grupy nie mają bardzo sprecyzowanego poglądu na temat tego 

czy coś się dzieje z duszą po śmierci lub wierzą, że dusza się nie kończy, ale np. wciela 

powtórnie. Raczej niepopularna jest tu wiara w osobowego szatana i obiektywnie istniejące 

piekło, tak samo jak modlitwa. Jeśli już następuje bezpośredni zwrot do Boga, to własnymi 

słowami w formie rozmowy, zamiast powtarzania formuł wyuczonych modlitw. Na pewno 

nie można odmówić tej grupie refleksyjności, ponieważ częsta refleksja, np. rozmyślanie o 

sensie ludzkiego istnienia jest bardzo powszechna i traktowana jako realizowanie swojej 

duchowej  sfery.  Jeśli  chodzi  o  wychowanie,  osoby  te  pochodzą  z  różnych  rodzin,  z 

przewagą  takich  w których  przynajmniej  jeden z  rodziców nie  jest  blisko  związany z 

Kościołem lub z rodzin, w których rodzice byli bardzo religijni i zmuszali swoje dzieci do 

praktyk kościelnych, czym skutecznie zniechęcili je do trwania przy wierze katolickiej w 

dorosłym życiu. Istotną różnicą między tymi ludźmi, a katolikami jest to, że ci pierwsi 

jednogłośnie nie  dopuszczają  myśli,  że  za wydarzeniami  określanymi za cudowne,  np. 

cudownymi uzdrowieniami, stoi Bóg, ale przypisują je możliwościom ludzkiego umysłu. 

Osoby uduchowione, ale niereligijne nie przywiązują tak dużej wagi do ślubu kościelnego, 

tak naprawdę tylko nieliczne są przekonane o tym, że by chciały mieć taki ślub. Podobnie 

w przypadku ochrzczenia swoich dzieci,  większość z nich nie  jest  zdecydowana by to 

zrobić gdy dzieci będą małe – wolą dać im świadomy wybór lub zaznaczają, że chcą dzieci 

ochrzcić, uważając to za nieszkodliwą praktykę, której nie traktują jako zmuszanie dziecka 

do określonej wiary. Co ważne, żadna z tych osób nie obchodzi świąt Bożego Narodzenia 

jako tradycji religijnej. Ani jedna nie idzie wówczas do kościoła, traktując to święto jako 

tradycję narodową, okazję do spotkania z rodziną. Dla osób zaliczanych do tej grupy, nie 

jest istotne również by mieć pogrzeb katolicki. Jeśli chodzi o kwestie bioetyczne głosy w 

sprawie zapłodnienia in vitro są podzielone, ale żadna z osób nie jest przeciwna aborcji i 

eutanazji w skrajnych przypadkach. Tak samo jednogłośnie cała grupa jest za mieszkaniem 
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z partnerem bez ślubu, rozwodem i współżyciem przedmałżeńskim.

Drugą grupą,  którą  można wyodrębnić  na  podstawie  zebranych  wypowiedzi,  są 

zaangażowani religijnie katolicy, których wiara, wartości, działania i poglądy są w pełni 

spójne z doktryną Kościoła katolickiego. Jednak warto zauważyć, że wiara respondentów z 

tej grupy nie jest wolna od wahania i wątpliwości. Kilka osób podkreśliło, że zrozumienie i 

zaakceptowanie  określonych  dogmatów,  m.in.  o  Trójcy Św.,  sprawiło  im trudność.  Na 

podstawie zebranych wypowiedzi, widać, że wiara katolicka jest świadomym wyborem, 

przyjmowanym  ze  wszystkimi  jej  zasadami  i  konsekwencjami.  Katolicy,  na  niektóre 

pytania odpowiadali niejako automatycznie, przy innych, kiedy się wahali, zasłaniali się 

stanowiskiem Kościoła. Zauważyć można, że wiara katolicka jest systemem całościowym, 

dającym jednoznaczne odpowiedzi praktycznie na każdą poruszoną przeze mnie kwestię. 

Jeśli chodzi o wychowanie jakie przyjęły osoby z tej grupy, to większość doświadczyła w 

swoim życiu długotrwałego oddziaływania ze strony ludzi bardzo religijnych, przeważnie 

byli to rodzice, ale nie zawsze - czasem ludzie z jakiejś wspólnoty religijnej, nauczyciele w 

szkole  katolickiej  lub  partner.  Zauważalne  jest,  że  wiara  rodziców  w  niektórych 

przypadkach,  jeśli  jest  bardzo  jasno  określona,  prowadzi  do  tego,  że  dzieci  w  życiu 

dorosłym  wybierają  opcję  przeciwną,  działa  to  zarówno  w  przypadku  rodziców 

wierzących,  mających  niewierzące  dzieci,  ale  także  rodziców  nastawionych 

antyklerykalnie,  których dzieci stają się pobożnymi katolikami.  Ta ostatnia sytuacja ma 

miejsce zazwyczaj, gdy osoby dostaną się pod skrzydła jakiejś wspólnoty religijnej. Na 

uwagę zasługuje fakt, że przyjęcie wiary katolickiej w okresie licealnym lub późniejszym 

zazwyczaj jest bardzo dojrzałą i przemyślaną decyzją. Takie osoby, traktują swoją wiarę 

często o wiele  poważniej  i  podchodzą do niej  z  większym zaangażowaniem niż wielu 

przeciętnych katolików. Znaczącą różnicą między katolikami, a pierwszą z omawianych 

grup  –  uduchowionymi  i  poszukującymi.  jest  dostrzeganie  przez  tych  pierwszych 

przejawów działalności  Boga w życiu  ludzkim i  interpretowanie  wyjątkowych zdarzeń 

jako wywołanych przez Boga, mowa tu nie tylko o tzw. „cudach”, ale także wydarzeniach 

z życia respondentów. Zaangażowani katolicy są również bardzo kategoryczni w swoich 

poglądach,  rozumieją  nakazy  i  zakazy  Kościoła  dosłownie  i  nie  godzą  się  na  ich 

„rozmiękczanie”, dlatego większość osób z tej grupy przeciwna jest zapłodnieniu in vitro, 

aborcji,  eutanazji,  mieszkaniu  z  partnerem  bez  ślubu,  rozwodom  i  współżyciu  przed 

ślubem. 
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Trzecią  grupą  są  katolicy,  których  nazwałabym  letnimi  lub  tkwiącymi  w 

zawieszeniu  pomiędzy  Kościołem  katolickim,  a  odejściem  od  niego.  Są  to  osoby 

lawirujące między dogmatami wiary katolickiej, a innymi opcjami. Trudno o zebranie w tej 

grupie osób bardzo podobnych do siebie, ponieważ jedni chodzą do kościoła co niedzielę, 

inni od święta. Każdy przyjmuje wybiórczo dogmaty, które są dla niego wygodne i często 

poszerza o własne poglądy, np. o wiarę w reinkarnację lub wiarę w Boga nieosobowego. 

Osoby te wychowane były w większości w domach katolickich, gdzie wiara jednak nie 

stanowiła istotnej  kwestii  – z osób, które zaliczam do  tej  grupy,  większość nigdy nie 

rozmawiało na temat wiary ze swoimi rodzicami! Osoby te raczej traktują uczestnictwo w 

takich sakramentach jak ślub, chrzest, czy bierzmowanie jako pewnego rodzaju tradycję, w 

której warto wziąć udział.  Święta spędzają w sposób tradycyjny. Jeśli chodzi o kwestie 

bioetyczne i moralne widać w ich przypadku dużo większą tolerancję na poglądy inne niż 

Kościoła. Często zresztą te inne opcje są przez nich wybierane, szczególnie w kwestii in 

vitro,  aborcji,  czy  eutanazji.  Widać  też  duże  rozluźnienie  pod  względem  dawania 

przyzwolenia  na  takie  zachowania  jak  mieszkanie  z  partnerem  bez  ślubu,  rozwody  i 

współżycie przed ślubem. Postanowiłam zaliczyć omawiane osoby do oddzielnej kategorii, 

ponieważ  nie  pasują  ani  do  grupy  ludzi  uduchowionych  i  poszukujących,  ani  do 

zaangażowanych  katolików.  Nie  trafili  do  pierwszej  z  tych  grup,  ponieważ  za  bardzo 

podkreślają swoje związki z Kościołem katolickim, są w wielu kwestiach zgodni z jego 

doktryną i ważne są dla nich sakramenty i święta kościelne. Równocześnie daleko im do 

zaangażowanych religijnie  katolików, którzy chodzą do kościoła bardzo regularnie i   z 

dużą  częstotliwością,  a  ich  światopogląd  religijny  w  pełni  pokrywa  się  z  doktryną 

Kościoła. 

Ostatnią grupą są osoby niewierzące. Jeśli chodzi o przyczynę braku wiary u osób, 

które znalazły się w tej grupie, to jest nią przede wszystkim wychowanie przez zupełnie 

niereligijnych rodziców, których poglądy po prostu zostały przejęte przez dzieci. Oprócz 

wychowania,  za czynnik prowadzący do porzucenia wierzeń religijnych zostały podane 

własne przemyślenia oraz wpływ poglądów innych ateistów. Osoby te nie wierzą ani w 

Boga, ani w duszę. Ich zasady moralne są sprzeczne z zasadami Kościoła, a jeśli zdarzy 

się, że w którymś punkcie się zbiegają, to z zupełnie innych powodów. 

Pamiętając o tym, że wypowiedzi przeze mnie zebrane w żadnym wypadku nie 

stanowią próby odpowiedniej do tego, by rzutować wnioski na całe społeczeństwo polskie, 
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można  spróbować  skonfrontować  spostrzeżenia  z  części  praktycznej  pracy  z  tezami  o 

których była mowa w części teoretycznej. Mówiąc wyłącznie o przepytanej przeze mnie 

grupie  Polaków,  ewidentnie  na  pierwszy plan  wysuwa  się  grupa  osób,  które  powyżej 

scharakteryzowałam jako uduchowione-poszukujące i odcinające się od Kościoła prawie 

na  wszystkich  możliwych  płaszczyznach.  Są  to  osoby,  które  choć  wyrosły  na  gruncie 

religii  katolickiej,  stworzyły swój własny światopogląd, a religię katolicką odsunęły od 

siebie,  często  identyfikując  ją  z  Kościołem,  a  szczególnie  jego  ciemną  stroną  – 

przestępstwami,  niekonsekwencjami,  nadużyciami  i  hipokryzją.  Ludzie  ci  faktycznie  w 

sposób  wybiórczy podchodzą  do  otaczających  ich,  konkurencyjnych  światopoglądów i 

czerpią  z  każdego,  to  co  uważają  za  stosowne.  Sądząc  po  ich  wypowiedziach,  mało 

prawdopodobne by wrócili ono na łono Kościoła. 

Natomiast grupa katolików, podzieliła się na dwa odłamy – po pierwsze na tych, 

którzy wiarę traktują jako stały, mile widziany element tradycji, spełniającą raczej funkcję 

wsparcia w trudnych chwilach lub podkreślenia uroczystości sytuacji,  np. w przypadku 

ślubów  i  pogrzebów.  Choć  wiara  tych  osób  jest  dosyć  nieugruntowana  i  rzadko 

praktykowana,  to  jednak jest  stałym punktem odniesienia  chociażby dla  wyznawanych 

wartości. Nie chcę przesądzać, w którą stronę wyewoluuje religijność tych osób, czy może 

zatrzyma się w miejscu, ale sądząc po tym, że chcą oni wiązać przyszłe wydarzenia ze 

swojego życia jak swój ślub i chrzest dzieci z Kościołem (co nie jest oczywiste dla wielu  

respondentów) i jednak ważne jest dla nich uczestnictwo w życiu Kościoła chociaż kilka 

razy w roku, można domyślać się, że nie zmienią diametralnie swoich dotychczasowych 

poglądów. Jednak to w jakiej  wierze będą wychowywać swoje dzieci nie jest dla mnie 

oczywiste,  ponieważ  łatwo  odchodzą  od  zasad  kościelnych,  wymagających  większego 

zaangażowania i zdają się być konformistami, łatwo podporządkowującymi się normom 

wyznawanym przez innych ludzi,  nie  żyjącymi według zasad Kościoła.  Wydaje się,  że 

osoby z  tej  grupy nie  mają  silnego kręgosłupa  moralnego i  gdy przyjdzie  im tworzyć 

związek z osobą niereligijną, mogą dostosować się do jej światopoglądu. Grupa głęboko 

wierzących katolików, którzy podporządkowują swoje życie wierze, to ludzie, którzy są na 

tyle zaangażowani w wiarę i tak silnie splatają ją ze swoim życiem, że nie wyobrażają 

sobie tworzenia niereligijnej rodziny. Ich partnerzy są również bardzo wierzący i wspólnie 

przestrzegają  zasad  Kościoła,  zgodnie  z  którymi  również  wychowują  lub  planują 

wychowywać swoje dzieci.
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Biorąc pod uwagę powyższe spostrzeżenia, można stwierdzić, że w badanej grupie 

faktycznie widać procesy sekularyzacji (w rozumieniu odejścia od instytucji Kościoła) i 

prywatyzacji  wiary  –  dla  wszystkich,  oprócz  wspomnianych  gorliwie  wierzących 

katolików,  przestrzeganie  zasad  wiary  katolickiej  staje  się  coraz  mniej  atrakcyjne, 

potrzebne i uważane za słuszne. Coraz więcej osób własne przemyślenia i poszukiwania 

stawia na pierwszym miejscu. Wiara w Boga charakteryzowanego przez Kościół, ustępuje 

wierze indywidualnej. Praktyki kościelne są odbierane jako nic niewnoszące, nieżywe, czy 

wręcz  absurdalne  i  są  zastępowane  własną  refleksją,  czy  lekturą  książek  na  tematy 

związane z religią lub duchowością. Dużo osób woli porozmawiać z Bogiem w zaciszu 

domowym niż w kościele. Z całą pewnością można mówić o prywatyzacji wiary. Warto 

również  uwzględnić  obserwacje  moich  rozmówców  w  tym  temacie,  z  których  część 

uważa,  że  zdecydowanie podążamy w kierunku sekularyzacji,  chociażby „przez  dalszy 

spadek  liczby osób  identyfikujących  się  z  religią”,  choć  zwrócono  również  uwagę  na 

mniejsze tempo tego procesu, niż to ma miejsce w przypadku krajów zachodnich. Kilka 

osób  dostrzega  także  polaryzację  społeczeństwa  polskiego,  radykalizację  postaw  ludzi 

opowiadających się  za  przeciwnymi  opcjami  i  umocnienie  wiary osób wierzących.  Na 

podstawie  zebranych  wypowiedzi  jestem w stanie  potwierdzić  to,  że  faktycznie  grupa 

głęboko  wierzących  katolików,  o  których  pisałam,  ma  bardzo  radykalne  poglądy  i 

reprezentuje postawę bezkompromisową, część z tych osób, jest z całą pewnością o wiele 

bardziej religijna od swoich rodziców. Stanowi to potwierdzenie tezy o pewnego rodzaju 

odrodzeniu religijnym i umocnieniu wiary u wierzących. Nie zauważa się jednak dużego 

wzrostu  osób przeciwnych  wierze  katolickiej  lub  ateistów.  Jak  wspomniałam powyżej, 

wśród moich respondentów, tylko jedna z osób niewierzących, w swoim dorosłym życiu 

wybrała świadomie taki światopogląd, na przekór katolickiemu wychowaniu. W przypadku 

dwóch pozostałych nie można mówić o świadomym wystąpieniu z Kościoła lub utracie 

wiary,  gdyż  swoją  postawę  religijną  ukształtowały  one  na  antyklerykalnych  wzorcach 

rodzinnych,  co  równocześnie  wskazuje  na  to,  że  proces  odchodzenia  od  Kościoła  w 

przypadku niektórych rodzin jest długofalowy i zaczął się już w poprzednich pokoleniach. 

Podsumowując,  praca  ta  powstała  po  to,  by  przyjrzeć  się  dokładnie  poglądom 

wybranych Polaków, dotyczącym ich religijności i duchowości. Pytania kwestionariusza 

zostały skonstruowane w ten sposób, żeby mieć dostęp zarówno do informacji o tym jak 

respondent  sam określa  swoją  duchowość,  czy religijność,  w co  dokładnie  wierzy,  jak 
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rozwija  swoją  sferę  duchową,  czy  praktykuje,  jak  definiuje  cel  życia  ludzkiego  i  jak 

określa własną relację z Kościołem katolickim. Pytania z innych sekcji zostały zadane po 

to, by dowiedzieć się co, w największym stopniu, wpłynęło w przeszłości na określone 

poglądy  respondentów.  Inne  pytania  pozwoliły  poznać  wartości  respondentów,  ich 

moralność  i  stosunek  do  kwestii  bioetycznych.  Równie  ważne  odpowiedzi  padły  w 

kontekście tego jak badani postrzegają otaczającą ich rzeczywistość duchową i religijną i 

jak oceniają postępujące zmiany w religijności Polaków. Udzielone odpowiedzi dały wgląd 

w osobiste doświadczenia respondentów, historię ich życia i historię kształtowania się ich 

światopoglądów. Pokazały jak bardzo może być  złożona religijna,  bądź duchowa sfera 

człowieka  i  które  z  ludzkich  potrzeb  zaspokaja.  Zebrane  wypowiedzi  pozwoliły  na 

zestawienie  ze  sobą  różnych  opinii  i  stworzenie  typologii  światopoglądów religijnych, 

która została podsumowana powyżej. Natomiast typologia ta oraz wypowiedzi badanych 

cytowane w części praktycznej, skonfrontowane z tezami opisanymi w części teoretycznej 

pracy, potwierdzają, że uzasadnione jest mówienie o dużej dynamice przemian religii w 

świecie  nowoczesności.  Reorganizacja  religii  historycznej,  nie  oznacza  jej  zaniku,  ale 

przemianę,  zmianę  formy.  Religia  staje  się  częściowo  niewidzialna,  bo  zaczyna  być 

kwestią  osobistą,  rozpatrywaną w zgodzie z własną wolą i  sumieniem. Zebrane przeze 

mnie wypowiedzi, nie świadczą o zaniku religijności, czy duchowości, a jeśli już to raczej 

o „odkościelnieniu” (w rozumieniu zerwania więzów z instytucją Kościoła) i przeniesieniu 

pierwiastka religijnego z pola społecznego, na pole prywatne. Można odnieść wrażenie, że 

ludziom  przestały  wystarczyć  zwykłe  rytuały  wspólnotowe.  Górę  wzięła  potrzeba 

emocjonalnego i  spersonalizowanego przeżywania duchowości,  którą można realizować 

zarówno w osobistych poszukiwaniach duchowych, jak też na łonie Kościoła. Warto mieć 

na uwadze, że nauka Kościoła katolickiego przyciąga nadal wielu młodych ludzi, kusząc 

ich  kompleksowym  światopoglądem,  który  jest  w  stanie  zaoferować  odpowiedzi  na 

pytania,  których  w  dynamicznym  i  nieuporządkowanym  ponowoczesnym  świecie 

zagubiony człowiek ma nieproporcjonalnie dużo, w stosunku do liczby godnych zaufania 

odpowiedzi. Kościół jako generator sensów i gotowych odpowiedzi, tym bardziej może 

być, moim zdaniem, spokojny o swoją przyszłość, ponieważ jest w stanie wychodzić na 

przeciw  również  bardzo  aktualnej  potrzebie  –  czyli  emocjonalnemu,  osobistemu 

przeżywaniu  duchowości.  Grupy charyzmatyczne,  proroctwa,  spoczynki  w Duchu Św., 

glosolalia, uzdrowienia, czy zachowania interpretowane jako manifestacje złych duchów 
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są udziałem coraz większej  ilości osób – nie  tylko w murach kościołów, ale nawet  na 

stadionach. Wymienione zjawiska dostarczają na tyle intensywnych przeżyć, że trudno o 

bardziej żywe i dojmujące doświadczenia duchowe, a przy tym podparte wielowiekową 

tradycją i autorytetem Kościoła. Biorąc pod uwagę, że Polacy nie są narodem, który sięga 

na szeroką skalę po inne formy religii i duchowości, gdyż są one wciąż mało popularne, 

główną alternatywą są poszukiwania duchowe realizowane na własną rękę, głównie przez 

dobór odpowiedniej lektury, czy to naukowej, czy filozoficznej. Zrozumiała wydaje mi się 

polaryzacja  religijna,  chociażby w odniesieniu do Kościoła  katolickiego,  gdyż z jednej 

strony ci,  którzy się  do niego zbliżą,  mogą znaleźć  w jego obrębie  wszelkie  czynniki 

potrzebne  do  realizowania  głębokiej,  ale  zarazem zindywidualizowanej  duchowości.  Z 

drugiej  strony,  ci,  którzy  nie  wiedzą  lub  nie  wierzą  w  przejawy  charyzmatycznego 

ożywienia Kościoła, a nadal podążają mocno zindywidualizowaną ścieżką duchową, mogą 

nie  znaleźć  dla  siebie  nic  atrakcyjnego  na  niedzielnej  mszy i  zaczynają  odchodzić  od 

Kościoła. Jednak nawet odejście od Kościoła, bardzo często, nie oznacza porzucenia wiary 

w Boga, a na przykład skutkuje wytworzeniem własnej, eklektycznej wiary. Sekularyzm 

nie  przetrwał  w  zderzeniu  z  poszukiwaniami  religijnymi  i  ustępuje  wszechobecnej 

refleksyjności, utożsamianej z duchowością. I choć zebrane przeze mnie wypowiedzi, nie 

są  głosem  narodu  i  na  ich  podstawie  nie  mogą  być  wyprowadzane  żadne  wnioski 

dotyczące większości Polaków, to myślę, że stanowią interesujący wgląd w światopogląd 

wybranych osób, który pomaga zrozumieć czym jest religijność i duchowość i jak trudno 

jest jednoznacznie kategoryzować ludzi pod tym względem. Szczególnie jeśli nie ma się 

do pomocy badań jakościowych, które odsłaniają przed badaczem dużo szczegółów, często 

zasłoniętych w badaniach ilościowych. Nie dziwi fakt, że niektórzy socjologowie religii 

najpierw stawiają pewne tezy, po czym się z nich wycofują lub wolą przyjąć umiarkowane 

stanowisko, bowiem problem wiary i duchowości jest tak wielopłaszczyznowy i złożony, 

że nie sposób o jednoznaczne tezy, które w pełni obejmą religijność milionów ludzi. 
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ANEKS

Załączniki:

1. Kwestionariusz wywiadu służący jako scenariusz do wywiadów...............................II
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Pytania ogólne dotyczące religii

a) Czy religia jako taka jest dla ludzi czymś dobrym czy złym? (chodzi o dowolną religię)

b) Jaka jest Twoim zdaniem główna funkcja religii w życiu człowieka?

c) Według badań 90%-95% Polaków nazywa się katolikami, czy według Ciebie taki wynik 

odzwierciedla rzeczywisty stan?

d) Co myślisz  o ludziach którzy wierzą/nie  wierzą* w Boga? Jak Ci się wydaje,  skąd 

czerpią podstawy swojej wiary/niewiary*? (*Jeśli  jesteś osobą wierzącą wypowiedz się 

tylko  na  temat  niewierzących,  a  jeśli  niewierzącą  to  odpowiedz  odnosząc  się  do 

wierzących)

e) Większość Twoich znajomych to ....katolicy/ateiści/osoby poszukujące?

f) Jaki jest Twój stosunek do symboli religijnych w miejscach publicznych, np. krzyża w 

Sejmie lub w szkołach?

g) Jak Ci się wydaje, w którą stronę zmierza polska religijność, w stronę sekularyzacji czy 

odrodzenia religijnego?

Autodeklaracja

a) Czy jesteś osoba wierzącą? Co to wg Ciebie znaczy?

b) Czy jesteś osobą uduchowioną? Co to wg Ciebie znaczy?

c) Jaką rolę odgrywa religia lub duchowość w Twoim życiu?

d) Czy twoje decyzje moralne są w jakiś sposób związane z chrześcijańską etyką?

e) Czy w Twoim życiu występuje coś takiego jak sfera duchowa?

f) Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad sensem swojego życia lub życia ludzkiego jako 

takiego?

g) Do jakich wniosków doszedłeś? Jaki jest cel Twojego życia?

h) Powstanie gatunku ludzkiego – ewolucjonizm czy kreacjonizm?

i) Które z określeń najlepiej opisywałoby Twoją religijność:

-Wierzący,  praktykujący  –  Wierzący,  niepraktykujący  –  Niewierzący,  praktykujący  – 

Niewierzący,  niepraktykujący  –  Ateista  –  Agnostyk  –  Poszukujący  –  Twoje  własne 

określenie: ............................

Dogmaty wiary katolickiej

W co dokładnie wierzysz? Jeśli wierzysz w Boga, to kim jest Twój Bóg? Czy jest to Bóg 
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osobowy? Jakie ma cechy?

Skąd  czerpałeś  elementy  tworzące  Twoją  wiarę/niewiarę  –  od  rodziców,  z  rozmów,  z 

książek, itp?

Kim dla Ciebie jest Jezus – Bogiem, postacią historyczną, postacią wymyśloną?

Jak myślisz, co dzieje się z ludzką duszą po śmierci?

Czy wierzysz w istnienie szatana, demonów oraz piekła?

Praktyki religijne

Czy chodzisz do kościoła? Jeśli tak – jak często? Jeśli nie – dlaczego?

Czy w jakiś inny sposób praktykujesz (modlitwa, pielgrzymki, itp)?

Czy próbujesz w jakiś inny sposób poznać świat duchowy?

Wzorce rodzinne

Jakie wzorce religijne zostały Ci przekazane w domu?

Czy wiara i stosunek do religii Twojej mamy i Twojego taty były do siebie podobne?

Czy zmuszali Cię do praktyk religijnych?

Rozmawiali z Tobą o Bogu? Czyją inicjatywą były te rozmowy?

Przeżycia/doświadczenia religijne

Czy  kiedykolwiek  w  Twoim  życiu  miało  miejsce  jakieś  doświadczenie  graniczne  lub 

wyjątkowe, które ugruntowało Twoją wiarę lub Cię od wiary odwiodło?

Czy  byłeś  kiedyś  świadkiem  jakiegoś  niewytłumaczalnego  zdarzenia  (niekoniecznie 

związanego z religią)?

Czy odczuwasz strach przed duchami lub innymi siłami nadprzyrodzonymi?

Co sądzisz o zdarzeniach, nazywanych cudami, np. cudownych uzdrowieniach?

Co sądzisz o mistykach i stygmatykach, np. o Ojcu Pio? 

Czy  kiedykolwiek  miałeś  sny  prorocze,  coś  wyjaśniające  lub  z  jakiegoś  powodu 

wyjątkowe? Czy znasz kogoś, kto miał takie sny?

Czy w Twoim życiu doszło do dziwnych zbiegów okoliczności, które wskazywałyby na to, 

że być może ktoś kieruje Twoim życiem lub w nie ingeruje?

239



Sfera duchowa

Czy wierzysz...

− w reinkarnację?

− w możliwość ingerencji duszy osoby zmarłej w naszą rzeczywistość?

− w informacje,  których dostarcza  astrologia,  czy horoskopy?  Czy zauważasz,  że 

masz lepszy kontakt z ludźmi spod tego samego znaku zodiaku lub widzisz,  że 

osoby spod tych samych znaków są do siebie w jakiś sposób podobne?

− w przeznaczenie?

− W możliwość skontaktowania się z duchem osoby zmarłej?

− W zabobony, szczęśliwe liczby, amulety, rzucanie uroków, itp?

− W możliwość rzucenia na kogoś klątwy? W opętanie?

− W prawdziwość informacji przekazywanych przez osoby wróżące z kart tarota?

− W możliwą ingerencję sił boskich w życie człowieka?

Sakramenty i obrzędy

Czy chcesz wziąć ślub kościelny/Czy wziąłeś ślub kościelny? Dlaczego?

Czy ochrzcisz/ochrzciłeś swoje dzieci?

Czy przystąpiłeś do sakramentu bierzmowania? Dlaczego?

Czy  obchodzisz  tradycyjnie  Boże  Narodzenie  i  Wielkanoc  –  chodzisz  wówczas  do 

kościoła?

Czy chciałbyś mieć pogrzeb katolicki?

Etyka

Jaki jest Twój stosunek do:

− in vitro

− aborcji

− eutanazji

− mieszkania z partnerem bez ślubu

− rozwodów

− współżycia przed ślubem
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