
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Title: Kolorowy partner czy mąż katolik? 

 

Author: Wojciech Świątkiewicz 

 

Citation style: Świątkiewicz Wojciech. (2009). Kolorowy partner czy mąż 
katolik? W: W. Świątkiewicz (red.), "Rodzina w sercu Europy : Rybnik - Nitra 
- Hradec Kralove – Szeged : socjologiczne studium rodziny współczesnej" (s. 
171-207). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 

 



Rozdział 7

Kolorowy partner czy mąż katolik?

Polacy są  religijni i masowo deklarują swoją przynależność do Ko
ścioła rzymskokatolickiego. Teza ta  znajduje potwierdzenie w licznych 
badaniach socjologicznych, w statystykach kościelnych czy też w opinii 
publicznej. Nie należy z niej jednak wyprowadzać równocześnie wnio
sków dotyczących charakteru  polskiej religijności czy też jej jakości. 
Bez względu na to, jak jest oceniana polska religijność i jakie kryte
ria oceny są  brane pod uwagę, nie można pominąć socjologicznego fak
tu, iż Polacy w większości (około 95%) uw ażają siebie za ludzi religij
nych i przynależących do Kościoła (grupy wyznaniowej). Dla przeważa
jącej większości mieszkańców kraju jest to Kościół rzymskokatolicki1. 
Ta głęboko osadzona w mentalności społecznej afiliacja eklezjalna jest 
zjawiskiem trwałym, chociaż oczywiście podlega ona pewnym przeobra
żeniom w kierunku sekularyzacji życia społecznego i laicyzacji men
talności, których radykalnym następstwem  jest pozostawanie poza Ko
ściołem czy grupą wyznaniową. Tak można interpretować odsetek osób 
(4,3%) deklarujących brak przynależności do grupy religijnej. Można 
wysunąć hipotezę, ugruntow aną w obserwowanym kierunku przeobra
żeń kulturowych współczesnej Europy, że wielkość ta  będzie w następ
nych latach wzrastała. Podkreślmy jeszcze raz, że nie chodzi tu  o p rak
tyki religijne, swoistego rodzaju kościelność doświadczeń religijnych 
ani o tzw. konsekwencyjny param etr deklarowanej religijności, który 
jest zwykle przedmiotem troski teologów czy dyskusji publicystycznych. 
Ludzie uw ażają siebie za religijnych i deklarują swój związek z gru
p ą  wyznaniową nawet wówczas, gdy równocześnie deklarują religijną 
obojętność (56,8%) oraz brak uczestnictwa w organizowanych przez Ko
ściół praktykach religijnych (55%); i „tylko tyle” lub „aż tyle” wynika

1 W. Ś w ią tk ie w ic z :  Kościelna tożsamość. W: Kościół katolicki na  początku  trzecie
go tysiąclecia w opinii Polaków. Red. W. Z d a n ie w ic z , S.H. Z a rę b a . W arszawa 2004.



z przytoczonych danych. Przejawem postaw wobec religii są  także 
deklaracje własnej religijności pozbawione autoafiliacji konfesyjnych. 
Określenie siebie jako człowieka „wierzącego” nie musi ipso facto im
plikować konfesyjnej afiliacji. W tym sensie w socjologii religii mówi 
się między innymi o religii niewidzialnej, pozakościelnej, o religijności 
płynnej. Uwzględniając te rozmaite konteksty przeobrażeń współcze
snej religijności, możemy powiedzieć, że polskie społeczeństwo jest re
ligijne, a inne społeczeństwa, np. czeskie2 czy francuskie3, charaktery
zują się licznymi grupami osób deklarujących się jako niereligijne i nie- 
przynależne do grup wyznaniowych. Uwagi te w całej rozciągłości odno
szą się również do społeczno-kulturowej specyfiki Górnego Śląska, gdzie 
religia jako wartość oraz religijność jako styl życia są  nie tylko elemen
tam i konstytutywnym tradycji, ale również są  mocno wpisane w rytm  
życia współczesności4.

7.1. Przynależność konfesyjna i praktyki religijne

Z danych prezentowanych w tabeli 7.1. wynika, że ponad 96% bada
nych respondentów deklaruje swoją przynależność do Kościoła rzymsko
katolickiego. Pozostali albo deklarują przynależność do innych konfesji 
wyznaniowych, albo definiują siebie jako niewierzący.

S truktura wyznaniowa rybnickich rodzin podkreśla specyfikę ku ltu
rową polskiego społeczeństwa, które w swoich deklaracjach przynależ
ności konfesyjnych jest w dominującym stopniu homogeniczne. Kościół 
rzymskokatolicki w zdecydowany sposób i z właściwą sobie konsekwen
cją propaguje model rodziny jako naturalnej grupy społecznej, założo
nej przez kobietę i mężczyznę połączonych sakram entem  małżeństwa,

2 Zob. T. F ity c h : Kościół m ilczenia dzisiaj, wypowiedzi księży biskupów Czech i M o
raw w pięć lat po odzyskaniu  niepodległości. P raga—Nowa R uda 1995; T. H a lik : Wyzwo
leni jeszcze nie wolni. Czeski katolicyzm  przed  i po 1989 roku. Poznań 1997.

3 Z najnowszych danych statystycznych wynika, że F rancja  je s t już tylko w połowie 
krajem  katolickim. W ostatn ich  la tach  bardzo szybko spadała  liczba osób uważających się 
za wyznawców tej religii. Tylko 51% Francuzów  mówi o sobie, że s ą  katolikam i. N a po
czątku la t 90. stanow ili oni aż 80% społeczeństwa, a w roku 2000 — 69%. N iecała jedna 
dziesiąta francuskich katolików chodzi do kościoła przynajm niej raz w tygodniu. Mniej 
niż połowa rodzących się we Francji dzieci je s t chrzczona. Jeśli zaś chodzi o śluby, to zale
dwie jedna  trzecia z nich je s t zaw ierana w kościele. Francja przesta ła  być krajem  katolic
k im ? Dostępne w Internecie: www.ekumenizm.pl [data dostępu: 13.01.2007].

4 Zob. np. W. Ś w ią tk ie w ic z :  Tradycja i wybór. Socjologiczne stud ium  religijności na  
Górnym Śląsku. Katowice—Wrocław 1997.

http://www.ekumenizm.pl


T a b e la  7.1

P rz y n a le żn o ść  k o n fe sy jn a  m ie szk a ń có w  R y b n ik a

Przynależność konfesyjna Liczba Procent
Rzym skokatolicka 481 96,2
L u te rańska 2 0,4
Praw osław na 1 0,2
Mojżeszowa 1 0,2
Świadkowie Jehowy 1 0,2
Inne w yznania chrześcijańskie 5 1,0
Niewierzący 6 1,2
B rak  odpowiedzi 3 0,6

Źródło: B a d a n ia  w łasne .

otwartych na zrodzenie dzieci, a w sferze stosunków małżeńskich i rodzi
cielskich zachowujących normy katolickiej moralności. Powszechna przy
należność do Kościoła rzymskokatolickiego oznacza równocześnie ipso facto 
wpływ katolickiej doktryny religijnej na postawy życiowe polskich katolików 
przez socjalizację religijną w rodzinach, kościele i instytucjach szkolnych, 
odzwierciedlającą się w deklarowanych i realizowanych modelach życia ro
dzinnego. Teza ta nie sugeruje, że polskie rodziny w swoich właściwościach 
kulturowych w pełnym zakresie zbliżają się do oczekiwań Kościoła. Można 
w sposób dobrze udokumentowany pokazać obszary daleko idącej rozbież
ności praktyk rodzinnych i nauczania Kościoła, co jest widoczne zwłaszcza 
w sferze tzw. moralności małżeńsko-rodzinnej, której statystycznymi wskaź
nikami są między innymi rozwody, akceptacja antykoncepcji czy skala prak
tyk aborcyjnych. W polskiej literaturze socjologicznej są formułowane nawet 
tezy że katolicy polscy mają dwie tożsamości: religijną, i moralną, w niektó
rych przypadkach całkowicie wobec siebie odrębne, a nawet przeciwstawne5. 
Wpływ religii i nauczania Kościoła należy widzieć jako kształtowanie men
talności, postaw prorodzinnych, akceptacji sakralnego charakteru związku 
małżeńskiego. W tym znaczeniu polska rodzina jest silnie związana z ka
tolickim modelem religijności i w świetle przyjętych w ramach projektu ba
dawczego tzw. wskaźników transformacji jest bardziej tradycyjna i nowocze
sna. Katolicy, chociaż żyją w niepewnym i niestabilnym pod względem war
tości świecie, nie są jednak całkowicie zdezorientowani. Ich świadomość ak
sjologiczna nie jest nihilistyczną pustynią, co wyraża skala aprobaty dla De
kalogu i wartości prospołecznych, ale też nie jest bezpieczną fortecą, jej pęk
nięcia bowiem widoczne są w praktykach moralności małżeńsko-rodzinnej6.

5 J. M a r ia ń s k i :  M oralność katolików w procesie przem ian. W: Religia. Kościół. Spo
łeczeństwo. Red. W. Z d a n ie w ic z , S.H. Z a rę b a . W arszawa 2006, s. 74.

6 Ibidem, s.75.



W modelu religijności właściwym dla Kościoła rzymskokatolickie
go istotne znaczenie m ają systematyczne praktyki religijne spełniane 
w kościele. Niektóre z nich, jak np. uczestnictwo w niedzielnej mszy 
świętej są  dla katolików obowiązkowe. Nieuczestniczenie lub niere
gularne uczestnictwo w tych praktykach jest traktow ane jako wyraz 
dystansu wobec wiary religijnej, której depozytariuszem jest Kościół. 
Uznawane jest za przejaw laicyzacji mentalności, a z punktu  widze
nia doktryny religijnej ma status „grzechu”, który podlega absolucji 
w wyniku przystąpienia do sakram entu pokuty7. Dlatego też postawie
nie w badaniach socjologicznych pytania o praktyki religijne ma isto t
n ą  wartość wskaźnikową, ukazuje ono bowiem postawy katolików wo
bec religii i Kościoła, do którego przynależą. W kontekście prowadzo
nych badań nad przem ianam i rodziny, gdy stawiamy pytanie o p rak 
tyki religijne, nie chodzi oczywiście wyłącznie o same formy praktyk 
religijnych i ich pobożnościowe aspekty, lecz przede wszystkim o uję
cie praktyk religijnych jako wyrazu ogólniejszych postaw wobec reli
gii i Kościoła także w takim  zakresie, który dotyczy rodziny i różnorod
nych przejawów jej społecznego życia. Badania socjologiczne na ogół 
w zdecydowany sposób podkreślają, że bardziej intensywne uczestnic
two w praktykach religijnych znajduje odzwierciedlenie w wielu innych 
aspektach życia społecznego, w tym także w regułach życia rodzinnego 
i przestrzeganych zasadach tradycji kulturowych i moralności rodzin- 
no-małżeńskiej8.

Specyfikę kulturową polskiego społeczeństwa ze względu na rolę 
przynależności konfesyjnej widać wyraźnie, gdy zestawimy dane z ba
dań prowadzonych w Rybniku z wynikami badań w Szeged, Nitrze i Hra- 
dec Kralove. Informacje takie zostały zamieszczone w tabeli 7.2.

Prezentowane w tabeli 7.2. wyniki badań są  oparte na autodekla- 
racjach respondentów, podkreślają zatem subiektywne znaczenie, jakie 
ludzie przypisują własnej religijności i deklarowanym przez siebie afi
liacjom konfesyjnym. Na szczególną uwagę zasługują dane wskazujące 
na silną pozycję konfesji katolickiej w środowisku Rybnika i Nitry oraz 
proporcjonalnie bardzo niski odsetek respondentów deklarujących przy
należność do Kościoła katolickiego wśród mieszkańców Hradec Kralove. 
Nasze badania nie odkrywają nieznanych dotąd faktów społeczno-religij- 
nych, lecz potwierdzają istniejące już tezy. W tym sensie polskie społe
czeństwo, a przynajmniej badane środowisko społeczno-kulturowe Ryb
nika, jest w zdecydowanym stopniu katolickie i pod tym względem po-

7 Z obowiązku uczestnictw a w niedzielnej mszy świętej s ą  zwolnione osoby chore 
i w podeszłym w ieku oraz m ałe dzieci.

8 Zob. np. Kondycja religijno-moralna m łodzieży i rodzin. W: E. B u d z y ń s k a ,  J. B u 
rz y ń s k i ,  A. N ie s p o re k ,  W. Ś w ią tk ie w ic z :  R odzina wobec wartości. Katowice 1999.



T a b e la  7.2

P rz y n a le ż n o ś ć  k o n fe sy jn a  (w  %)

Przynależność konfesyjna Rybnik Szeged Nitra Hradec
Kralove

Rzym skokatolicka 96,2 — 74,7 20,4
L uteranie 0,4 — — 0,6
Kalwini — — 0,6 —
Ewangelicy — — — 1,3
L uteran ie Słowaccy — — 4,1 —
Praw osław na 0,2 — — —
Mojżeszowa 0,2 — 0,4 —
Świadkowie Jehowy 0,2 — — —
Inne w yznania chrześcijańskie 1,0 — 1,0 —
Niewierzący 1,2 24,0 15,0 76,2
B rak  odpowiedzi 0,6 — 4,2 —

Ź ró d ło :  D a n e  zam ieszczo n e  w  ta b e li  p o ch o d z ą  ze w spó lnych  b a d a ń  socjologicznych, k tó ry c h  w y n i
ki, w  fo rm ie  w stęp n e j i sk ró tow ej, z o s ta ły  o p u b lik o w a n e  w  k s iążce: T ra d itio n  a n d  m o d e rn ity  in  the  
life s ty le  o f  the  fa m ilie s  o f  th e  V isegrad  co un tries . E d . Z. B e n k o .  S zeged  2007.

dobne jest do społeczności słowackiej Nitry, w której udział katolików 
szacuje się na blisko trzy czwarte ogółu badanych. W kontraście wobec 
Polaków i Słowaków pozostają Czesi, z których „tylko” jedna piąta de
klaruje przynależność do Kościoła rzymskokatolickiego, a ponad trzy 
czwarte badanych określa siebie jako „niewierzących” (nieprzynależą- 
cych do jakiejkolwiek konfesji). Autorka opracowania badań prowadzo
nych w Szeged przedstawia ich wyniki w formie syntetycznej, która nie 
daje podstaw do szczegółowej charakterystyki przynależności badanych 
do kościołów. Z opracowania tego jednak wynika, że blisko jedna czwar
ta  respondentów określa siebie jako „niewierzący” i nie wskazuje jakiej
kolwiek przynależności konfesyjnej. Pozostałe trzy czwarte badanych de
klaruje swoją przynależność do różnych grup wyznaniowych.

Można zatem sformułować kilka ogólnych wniosków:
1. Polacy (mieszkańcy Rybnika i okolic) są  w przeważającym stop

niu katolikami (96,2%) i „tylko” 1,2% badanych deklaruje brak związków 
z religią i Kościołem. Przynależność do innych konfesji religijnych jest 
słabo zauważalna. Można więc w sposób uzasadniony wnioskować o wy
sokiej homogeniczności religijnej mieszkańców Rybnika i okolic, a po
średnio całego polskiego społeczeństwa.

2. Katolikami są  również Słowacy, chociaż dotyczy to „tylko” 75% 
badanych mieszkańców Nitry. Zwraca uwagę odsetek 15% badanych 
deklarujących się jako „niewierzący”, a także relatywnie bardziej wi
doczna obecność innych konfesji, np. Słowackiego Kościoła Luterań-



skiego, do którego zgłaszało przynależność 4,1% badanych. Polacy i Sło
wacy są  katolikami, ale Słowaków silniej charakteryzuje konfesyjna 
różnorodność.

3. Czesi są  przede wszystkim niewierzący i deklarują brak jakiej
kolwiek afiliacji konfesyjnej (76,2%). Przestrzeń religii zagospodarowu
je przede wszystkim Kościół rzymskokatolicki, który skupia 20,4% bada
nych mieszkańców Hradec Kralove. Inne, nieliczne grupy badanych de
klarowały przynależność do konfesji tradycji protestanckiej: ewangeli
ków (1,3%) i luteran (0,6%).

4. Węgrzy w blisko trzech czwartych badanej populacji m ieszkań
ców Szeged uznają  siebie za wierzących i deklarują przynależność do 
kościołów chrześcijańskich, w tym  w znaczącym stopniu do Kościoła 
katolickiego. Jak  stwierdza K. Erdei, duchowe znaczenie wiary, emo
cjonalne i intelektualne doświadczenia religijne oraz praktyki religij
ne są  ściśle związane z okresem życia; intensywniejsze wśród młodzie
ży i ludzi starszych, a słabsze u ludzi w wieku średnim 9. Podobne zresz
tą  zależności w ystępują także w innych badanych przez nas społeczno
ściach. Będą one modyfikowane zmiennymi środowiskowymi, a przede 
wszystkim znaczeniem roli religii i kościołów w życiu badanych społe
czeństw.

5. Procesy laicyzacji mentalności wyrażające się nieobecnością w za
sobach wiedzy podręcznej pierwiastka religijnego (wierzeń religijnych, 
praktyk religijnych, autoafiliacji kościelnych), a zapewne także procesy 
sekularyzacji, polegające na marginalizacji religii i jej instytucjonalnego 
wymiaru, jaki stanowią kościoły w różnych segmentach życia społeczne
go, publicznego i prywatnego są najbardziej zaawansowane w Czechach, 
w dalszej kolejności na Słowacji i Węgrzech, a najmniej w Polsce.

Dla określenia roli i funkcji wyznawanej religii w życiu prywatnym 
i publicznym istotny jest udział w praktykach religijnych, czyli behawio
ralny aspekt postaw religijnych. Socjologowie religii skupiający swe ba
dania na społecznościach katolickich dysponują rozbudowanym zesta
wem pytań i wskaźników, pozwalających szczegółowo opisywać stan reli
gijności społeczeństw i jednostek, porównując go z oczekiwanym modelem 
kościelności. W projekcie badań międzynarodowych, zakładając zróżnico
wanie konfesyjne występujące w badanych krajach, zrezygnowano z py
tań  szczegółowych dotyczących form praktyk religijnych, ponieważ nie 
są  one jednolite w różnych kościołach. Skupiono się natom iast na ogól

9 „In summary, it can be concluded th a t  the sp iritua l n a tu re  of faith, its em otional and 
m ental experience, as well as its practice (i.e. church-going) are linked to the lifecycle, 
and are most in tense in youth and in  age of decline”. K. E rd e i:  Values. In: Tradition and  
m odernity in the lifestyle o f the fam ilies o f the Visegrad countries. Ed. Z. B e n k o . Szeged 
2007, s. 145.



nie sformułowanym pytaniu, którego celem była rekonstrukcja wzorów 
praktyk religijnych w ramach danego modelu kościelności. Praktyki re
ligijne są  jednocześnie wskaźnikiem aktualizacji wspólnoty religijnej we 
wzorach życia codziennego. Są też uznawane za mierniki identyfikacji 
z grupą wyznaniową. Uczestnictwo w praktykach religijnych ma bowiem, 
oprócz aspektu ściśle religijnego, także wymiar społeczny, jest kulturowo 
ukształtowane. Praktyki religijne są  kulturowym kostiumem, w jaki jest 
ubierana religia, jednocząc się poprzez język, historię, obyczaje z dziejami 
narodu, państwa, społeczności regionalnej czy grup kulturowych.

W tabeli 7.3. zaprezentowano wyniki odpowiedzi na pytanie o uczest
nictwo w praktykach religijnych z uwzględnieniem ich regularności, co, 
jak wskazano wcześniej, jest ważnym zobowiązaniem wpisanym w ko
ścielny model katolickiej religijności.

T a b e la  7.3

U d z ia ł m ie sz k a ń c ó w  R y b n ik a  w  p r a k ty k a c h  r e lig i jn y c h

Częstotliwość praktyk religijnych Liczba Procent
Chodzę do kościoła regularnie 349 69,8
Chodzę do kościoła od czasu do czasu 120 24,0
Nie praktykuję 28 5,6
B rak  odpowiedzi 3 0,6

Źródło: B a d a n ia  w łasn e .

Zdecydowanie ponad dwie trzecie badanych mieszkańców Rybni
ka (69,8%) deklaruje regularne uczestnictwo w praktykach religijnych, 
co oznacza de facto wypełnianie obowiązku udziału w niedzielnej mszy 
świętej. Blisko jedna czwarta określa to uczestnictwo jako nieregularne, 
czyli „od czasu do czasu”. Nie wnikając bliżej w możliwości rozróżnienia 
między regularnym a stopniami nieregularnego udziału w niedzielnych 
praktykach religijnych, można — przy pewnych zastrzeżeniach — wy
sunąć wniosek, że w badanej zbiorowości powszechnie jest akceptowa
ny zwyczaj zachowywania kościelnego przykazania niedzielnych p rak
tyk religijnych. Blisko 94% badanych uczęszcza regularnie lub „od czasu 
do czasu” w niedzielę do kościoła. Natomiast „tylko” niespełna 6% osób 
uczestniczących w badaniach deklaruje, że nie wypełnia praktyk religij
nych. Otrzymane wskaźniki podstawowych praktyk religijnych, nawet 
jak na warunki polskie, są bardzo wysokie i można je interpretować jako 
wyraz silnego zakorzenienia kościelnej formuły religijności w kulturze 
badanej zbiorowości regionalnej Górnego Śląska10.

10 W. Z d a n ie w ic z , T. Z e m b rz u s k i:  Postawy społeczno-religijne mieszkańców archi
diecezji katowickiej. Katowice 1999.

12 R odzina..



C harakterystyka „praktyk niedzielnych” zwykle jest sporządzana 
z dwóch perspektyw. Jed n ą  z nich stanow ią statystyki kościelne spo
rządzone na podstawie liczenia katolików obecnych na niedzielnym 
nabożeństwie. Są one dorocznie publikowane w postaci wskaźników 
dominicantes. Ich wielkości w ahają się w graniach 26—42%. W Pol
sce dla diecezji tarnowskiej dominicantes wynosi 75%, a dla diecezji 
łódzkiej i sosnowieckiej — poniżej 30% zobowiązanych. Dla archidie
cezji katowickiej, obejmującej te ren  subregionu rybnickiego, w którym 
zostały przeprowadzone badania, wskaźnik dominicantes wynosi b li
sko 50%11, co oznacza, że jest znacznie niższy od wskaźnika deklaracji 
udziału w praktykach niedzielnych, jaki uzyskaliśmy w naszych bada
niach.

Inną perspektywą charakteryzowania praktyk religijnych są  właśnie 
deklaracje respondentów zbierane w trakcie badań socjologicznych. Oby
dwa te sposoby analizy praktyk religijnych m ają swoje wady i zalety. 
Zwykle deklaracje praktyk religijnych są  nieco wyższe od danych „staty
stycznych”. W badaniach socjologicznych prowadzonych na Górnym Ślą
sku deklaracje uczestnictwa w niedzielnych praktykach religijnych są 
względnie wysokie, zwłaszcza biorąc pod uwagę skalę urbanizacji i in
dustrializacji regionu, co zwykle jest uznawane jako czynnik negatywnie 
korelujący z poziomem praktyk religijnych. Wynoszą one około 50% „zo
bowiązanych”. Subregion rybnicki, mimo intensywnego rozwoju przemy
słu, zwłaszcza wydobywczego, oraz związanych z tym procesów m igra
cyjnych, jest środowiskiem silnego oddziaływania górnośląskich tradycji 
kulturowych, co, jak już pokazano w poprzednim rozdziale, odzwiercie
dla się w deklarowanych i praktykowanych modelach rodziny. Znajduje 
to również swoje odbicie w podtrzymywaniu silnych więzi z kościelnym 
i katolickim modelem religijności.

Z punktu widzenia założeń teoretycznych przeprowadzonych badań, 
których celem jest ukazanie procesów przemian rodziny współczesnej, 
istotne znaczenie m ają nie tylko deklaracje przynależności konfesyjnej 
i praktyk religijnych, ale również wpisanie religijności we wzory życia ro
dzinnego. Znaczenie religii w życiu współczesnych rodzin wynika zarówno 
z uwarunkowań kulturowych i strukturalnych, jak i z faktu, że rodzina, 
kształtując obraz rzeczywistości społecznej, umieszcza w nim pierwiast
ki religijne, wyznaczając im rolę we własnym życiu. Rodzina jest bowiem 
pierwszym ośrodkiem kształtowania postaw religijnych. Pełni funkcje 
profetyczne w zakresie wychowania religijnego dzieci oraz wpisuje war
tości religijne w biografie swoich członków. Wiele badań zdaje się wska
zywać, że religijność indywidualna, osobista kształtuje się w bardzo wcze-

11 Religia. Kościół. Społeczeństwo..., s. 151.



snym okresie życia12. Wpływ rodziny jest wówczas najbardziej znaczący, 
a często jedyny. Jest zatem istotne, jak w ową „rzeczywistość podstawo
wą” są wpisane wartości religijne: czy pełnią one funkcje ornamentacyj- 
ne życia codziennego, tworząc mechanizmy obronne i eskapistyczne, czy 
też służą głębokim przeżyciom religijnym i leżąc u podstaw działań spo
łecznych w życiu codziennym, nadają im sens i aksjologiczne znaczenie. 
W świadomości ludzi dorosłych religijność i jej przemiany często odnoszą 
się do wspomnień dzieciństwa. Blisko 30% osób objętych ogólnopolskimi 
badaniami reprezentatywnymi stwierdziło większe zaangażowanie reli
gijne przed ukończeniem szkoły podstawowej niż w wieku dorosłym, a tyl
ko 4% uważało, że jest odwrotnie13. Ponad trzy czwarte młodzieży obję
tej socjologicznymi badaniami rodzin inteligenckich, mieszkającej w mia
stach na Górnym Śląsku, wskazywało na rodzinę jako na źródło swojej 
wiary lub niewiary14. Dla blisko połowy ich rodziców wychowanie religij
ne dzieci było uznawane za „sprawę bardzo ważną”. Jedynie 1,1% bada
nych rodziców deklarowało się jako przeciwnicy religijnego wychowania 
dzieci. Częściej podkreśla się także rolę matki w kształtowaniu ogólnej po
stawy życiowej, w tym postawy religijnej. Niekiedy rodzina jest postrzega
na jako źródło kształtujące postawy oddalania się od religijności. W spo
sób lapidarny, a jednocześnie bardzo realistyczny, omawiane kwestie ilu
stru ją wypowiedzi zanotowane we wspomnianych badaniach: „Wcześniej 
chodziliśmy razem, całą rodziną do Kościoła. Potem rodzice przestali cho
dzić, mnie przestali namawiać i wyszło mi to z nawyku” (uczennica li
ceum ogólnokształcącego, lat 18), „Rodzice wywarli duży wpływ na mnie, 
choćby przez to, że posłali mnie do I Komunii Świętej, uczyli modlić się, 
uważając to za potrzebne w życiu. Wysyłali do kościoła na msze święte. 
Nawet jeśli rodzice nie szli, ja byłam wysyłana” (uczennica liceum ogól
nokształcącego, lat 19, określająca siebie jako głęboko wierząca). Chłopak, 
16 lat, określający siebie jako wierzący przyznaje: „wierzę i praktykuję, bo 
tak mnie wychowano. Gdyby mnie tak  nie wychowano, to chyba bym nie 
wierzył. Myślę, że można żyć bez religii”. Jego rówieśnik deklarujący się,

12 Z. C h le w iń s k i:  Psychologia religii. Lublin 1982.
13 K. D a rc z e w s k a : R odzina  i postaw y religijne. W: R odzina  polska  lat osiem dziesią

tych. Red. M. J a ro s z .  W arszawa 1982.
14 Badania, których wyniki tu  przytoczono, były prowadzone w roku 1994 n a  podsta

wie przygotowanego przeze mnie projektu  zatytułowanego „Rola rodziny w międzypoko
leniowym przekazie w artości kulturowych. W artości religijne”. P rojekt badawczy był ad 
resow any do rodzin pełnych, zam ieszkujących wielkie m iasta  n a  Górnym Śląsku, m a
jących wykształcenie co najm niej średnie i co najm niej jedno dziecko w wieku szkoły 
średniej. Wywiad kwestionariuszowy, częściowo standaryzowany, przeprowadzono osob
no z ojcem i osobno z m atką. Do dziecka natom iast był skierow any wywiad swobodny, pro
wadzony przez tego samego ankietera . B adaniam i objęto 150 rodzin. Łącznie więc p rze
prowadzono 450 wywiadów.



jako niewierzący na pytanie o osobę lub grupę, która wywarła największy 
wpływ na jego obecne poglądy religijne, odpowiada: „Na pewno rodzice. 
Oni są  niewierzący i ja także. Nie zabraniają mi niczego, ale i nie nakazu
ją  mi być niewierzącym”.

Przed wielu laty Krystyna Darczewska postawiła tezę, że „przecięt
na polska rodzina nie zabiega o umocnienie większej religijności, aniżeli 
występuje to w środowisku”15. Katolicy deklarujący się jako głęboko wie
rzący m ają często na uwadze tradycyjne i emocjonalne przywiązanie do 
wiary ojców. W. Piwowarski na podstawie swoich licznych badań sformu
łował wniosek, że „znakomita większość ludności Polski zachowuje pod
stawową orientację na sacrum, znajdując w nim poczucie sensu i iden
tyczności. Sacrum  traktuje ona jako wartość ostateczną, o ile ją  akcep
tuje, kieruje się n ią  w życiu i traktuje ją  jako wartość osobową. Nie jest 
to jednak całkowicie pewne, skoro w Polsce pewien odsetek ludzi wierzy 
w Boga, a jednocześnie odrzuca chrześcijańską nadzieję zbawienia wiecz
nego”16. Różne badania socjologiczne pozwalają wnioskować, że bardziej 
intensywnie swoją religijność przeżywają rodziny wielodzietne i niepeł
ne, zwłaszcza złożone z matek samotnie wychowujących dzieci. Jest ona 
większa w rodzinach chłopskich niż wielkomiejskich. Postawy laickie ro
dzą się raczej poza rodziną i częściej obejmują jednostki niż całe rodziny. 
W większym stopniu dotyczą też osób samotnych. Obserwowany w Polsce 
w latach 80. przyrost odsetka osób deklarujących swój związek z religią 
był związany z dedystancjacją (zmniejszaniem się różnic) w poziomach re
ligijności, jakimi do tej pory cechowały się rozmaite kategorie struktury 
społecznej. Większa była dynamika przyrostu aktywności religijnej wśród 
inteligencji, osób z wyższym wykształceniem, mężczyzn w średnim wie
ku, młodych kobiet oraz wśród mieszkańców miast. Są to kategorie o rela
tywnie niższych wskaźnikach religijności. W latach 90. i później ten  pro
ces przemian religijności nie był, jak się wydaje, kontynuowany. Na pod
stawie różnych badań socjologicznych można też wnioskować, że rodzina 
polska w swojej funkcji socjalizacji religijnej przyczynia się przede wszyst
kim do wykreowania postawy określanej mianem „wierzący”. Występuje 
ona w naszym społeczeństwie najczęściej i stanowi element przystosowa
nia członka rodziny do życia społecznego we własnym środowisku17.

15 K. D a rc z e w s k a : Katolicyzm  we współczesnym społeczeństwie polskim . W arszawa 
1989, s. 111.

16 W. P iw o w a rs k i:  Przem iany świadomości religijnej Polaków. „Znaki Czasu” 1987, 
n r 4.

17 K. D a rc z e w s k a : Katolicyzm  we współczesnym społeczeństwie..., s. 111; W. Ś w ią t-  
k ie w icz : Religijność w życiu współczesnych rodzin. W: Wartości a style życia rodzin. So
cjologiczne badania rodzin m iejskich na  Górnym Śląsku. Red. W. Ś w ią tk ie w ic z .  K ato
wice 1992.



Religijność rodziny bardziej manifestuje się w sferze praktyk religij
nych aniżeli na poziomie akceptacji religijnej, moralnej i społecznej dok
tryny Kościoła. Chociaż religia jako wartość jest wpisana w życie rodziny, 
zwłaszcza w aspekcie szeroko pojmowanych praktyk religijnych, to jed
nak — w skali masowej — nie jest wartością, która w zdecydowany spo
sób przyczynia się do organizowania i podporządkowania innych warto
ści. W czasoprzestrzeni życia rodzinnego znaczenie i funkcje sacrum  zda
ją  się być wyciszane. Życie rodzinne — zarówno codzienne, jak i odświęt
ne — płynie bardziej zgodnie z rytmem wyznaczanym przez programy 
telewizyjne, niż wyczulone jest na dźwięk sygnaturki wzywającej na 
Anioł Pański. Wiara i praktyki religijne w społecznej świadomości czę
sto są  postrzegane bardziej jako sprawa jednostkowa, indywidualna 
i prywatna niż rodzinna i publiczna. W przeważającej liczbie rodzin nie 
ma zwyczaju wspólnej modlitwy, odczuwalny jest brak wykształconego 
współczesnego języka religijnego, w którym można by komentować lekcje 
religii, wydarzenia z życia Kościoła, niedzielne kazania, mówić o Bogu. 
Rodzice są  skłonni darować dzieciom, zwłaszcza po Pierwszej Komunii 
Świętej, właściwie wszystko: katechizację, praktykowanie, a nawet wia
rę. Obojętność religijna połączona z religijnością pojmowaną jako tra 
dycja kulturowa najsilniej koresponduje z postawą „brak nam  czasu na 
wspólne życie religijne”. Badania socjologiczne przeprowadzone w wo
jewództwie katowickim, w których postawiono między innymi pytanie 
o różne formy aktywności rodzinnej wskazują, że najbardziej wspólnoto
wy charakter, to znaczy obejmujący rodziców i dzieci, m ają „uroczysto
ści rodzinne” (63,5%), na drugim miejscu są  „wizyty u krewnych” (53%), 
na trzecim — codzienne posiłki (44%), na czwartym — oglądanie telewi
zji (43%), a dopiero na piątym — wspólne praktyki religijne (34%). Są 
one częstsze tylko od wspólnych wyjazdów na wakacje (33%) i spacerów 
(29%). Szczegółowe dane odnoszące się do praktyk religijnych zawiera 
tabela 7.418.

W komentarzu do tabeli można wskazać, że dla przeszło 50% bada
nych udział w praktykach religijnych przyjmuje jakąś formę uczestnic
twa rodzinnego. Jest ono, jak wynika to z dodatkowych obliczeń, silniej 
widoczne w rodzinach śląskich. Rodzice łatwo jednak zwalniają się z od
powiedzialności za nauczanie i religijne wychowanie dzieci, uznając te 
dziedziny za domenę Kościoła. Mimo to rodzina nadal pozostaje niezastą
pionym ośrodkiem socjalizacji religijnej, nawet wówczas, gdy — w skraj-

18 Je s t to  fragm ent tabeli n r 13 zamieszczonej w pracy A. B a r to s z e k ,  L.A. G r u s z 
c z y ń sk i: Województwo katowickie ’96. Obraz życia i jego warunków w świadomości 
mieszkańców. Raport o rozwoju społecznym. Katowice 1996, s. 50. Ta problem atyka jest 
szerzej przeze mnie opracowana w książce R odzina w województwie katowickim . S tu d ia  
i raporty. Red. W. Ś w ią tk ie w ic z .  Katowice 1997.



T a b e la  7.4

U c z e s tn ic tw o  ro d z in y  w  p r a k t y k a c h  re lig i jn y c h  (w  %)

Najczęściej uczestniczą w praktykach religijnych

całą rodziną
jeden 

z rodziców 
i dzieci

sami
rodzice

same
dzieci

sam, 
bez rodziny

w ogóle 
nie 

uczestniczy
34 18 21,5 5 8 13,5

Ź ró d ło :  A. B a r t o s z e k ,  L.A. G r u s z c z y ń s k i :  W ojew ództw o ka to w ick ie  ’96. O b ra z  życ ia  i jego  w a 
ru n k ó w  w  św ia d o m o śc i m ieszka ń có w . R a p o r t o ro zw oju  spo łec znym . K atow ice  1996.

nych przypadkach — polega ona jedynie na nieudolnej próbie kontroli 
„ukościelnienia”, stosowanej bardziej pod adresem kościelności dzieci niż 
dorosłych członków rodziny.

Dane prezentowane w tabeli 7.5. ukazują strukturę udziału w p rak
tykach religijnych w powiązaniu z rolami rodzinnymi w środowisku ro
dzin rybnickich.

T a b e la  7.5

R o d z in a  a  u c z e s tn ic tw o  m ie sz k a ń c ó w  R y b n ik a  
w  p r a k ty k a c h  re lig i jn y c h

Rodzina a uczestnictwo w praktykach religijnych Liczba Procent
P rak tykuję regularn ie z m ężem /partnerem 253 50,6
P rak tykuję z m ężem /partnerem , ale nieregularnie 76 15,2
P rak tykuję regularnie z dziećmi 214 42,8
P rak tykuję z dziećmi, ale nieregularnie 100 20,0
P rak tykuję sam a 88 17,6
Inne formy uczestnictw a 23 4,6

Ź ró d ło :  B a d a n ia  w łasne .

Podobnie jak we wcześniejszych badaniach, ponad połowa rodzin pod
trzymuje zwyczaj wspólnego i regularnego udziału w praktykach religij
nych małżonków (50,6%) oraz — w nieco mniejszym stopniu — regular
nego uczestnictwa w praktykach religijnych razem z dziećmi (42,8%). Je 
śli pominiemy kwestie regularności praktyk religijnych i skupimy się na 
rozpatrzeniu ich pod kątem indywidualnego czy wspólnotowego udziału 
w praktykach religijnych, to okazuje się, że dla blisko dwóch trzecich ba
danych rodzin wypełnianie praktyk religijnych ma charakter wspólnoto
wy, czyli rodzinny. Blisko 18% badanych deklaruje indywidualny udział 
w praktykach religijnych, a 4,6% wskazuje na inne sposoby realizacji swo
ich potrzeb dotyczących praktykowania religijności. Rodzinny charakter 
praktyk religijnych ma na Górnym Śląsku bardzo silne ugruntowanie 
w tradycji kulturowej i wiąże się z jej bogatą obrzędowością, która towa



rzyszy człowiekowi przez całe jego życie: od narodzin przez uroczyste ob
chodzenie w kościele roczku dziecka, świętowanie Pierwszej Komunii czy 
konfirmacji w kościołach protestanckich, kościelne śluby aż po obrzędy po
grzebu.

Uzupełnieniem tych wniosków mogą być wyniki badań przeprowa
dzonych na obszarze całego województwa śląskiego w 2003 roku na pró
bie reprezentatywnej 1 030 rodzin. Uczestniczyło w nich 95% katolików, 
2,3% protestantów, 1% świadków Jehowy oraz 1% przedstawicieli innych 
wyznań. 15,5% zadeklarowało się jako „głęboko wierzący”, 79% — jako 
„wierzący”, 4,2% — to „obojętni religijnie”, 0,6% — to niewierzący a prze
ciwnicy religii stanowili 0,3% próby badawczej.

Praktykujący w każdą niedzielę i święto, a czasami w dni powsze
dnie stanowili 31,1%, praktykujący w każdą niedzielę i święto — 25,2%, 
praktykujący 2—3 razy w miesiącu — 12,9%. Raz w miesiącu w p rak 
tykach uczestniczy 4%, a „kilka razy w roku” — 13% badanych. W ogó
le nie uczestniczy w praktykach religijnych — 2,9%. Zgodnie z deklara
cjami respondentów praktykuje przynajmniej w każdą niedzielę i świę
to 66,5% badanych. Praktykuje nieregularnie, sporadycznie albo w ogó
le — 32,8%. Wysokie odsetki deklarujących systematyczne praktyki re 
ligijne w skazują na żywotność religijną jako właściwość kulturow ą re- 
gionu19. Konsekwencją zaangażowania religijnego rodziców jest ich tro 
ska o religijne wychowanie swoich dzieci. Postawę ta k ą  deklaruje b li
sko 67% badanych rodziców, którzy odpowiedzieli, że „bardzo im zale
ży” na religijnym wychowaniu swoich dzieci. Pozostałe 30% rodziców 
troszczy się o wychowanie religijne dzieci, ale „nie jest to dla nich b a r
dzo ważne”. Gdyby pominąć aspekt „jakości troski” o wychowanie reli
gijne dzieci, to okazuje się, że dla większości uczestniczących w bada
niach rodziców (97%) wychowanie religijne ich dzieci jest objęte progra
mem wychowania rodzinnego. Blisko 60% rodziców uważa, że ich dzie
ci są, podobnie jak oni, religijne, co można rozumieć jako wyraz mię
dzypokoleniowego przekazu wartości religijnych. Jako mniej religijne 
określiło swoje dzieci 22,3%, zaś bardziej religijne — 14,3% badanych. 
W pierwszym przypadku chodzi niewątpliwie o stwierdzane przez ro
dziców procesy laicyzacji postaw religijnych swoich dzieci. Ciekawa jest 
jednak sytuacja, kiedy rodzice uznają, że ich dzieci są  bardziej religijne 
od nich samych. W kontekście prowadzonych dyskusji nad procesami 
sekularyzacji i laicyzacji współczesnej kultury akcentowanie wzmożo
nej żywotności religijnej dzieci należałoby wiązać z efektywnością pro
cesów socjalizacji religijnej prowadzonej przez instytucje kościelne. J e 

19 W. Ś w ią tk ie w ic z :  Religijność w specyfice regionalnej kultury. W: Postawy społecz
no-religijne mieszkańców archidiecezji katowickiej. Red. W. Z d a n ie w ic z , T. Z e m b rz u -  
s k i. Katowice 1999.



dynie 0,2% badanych stwierdziło, że ich dzieci są  niewierzące. N ajbar
dziej na religijnym wychowaniu dzieci zależy rodzicom z zachodniego 
obszaru województwa śląskiego (80,8% wskazań), zaś najmniej odpo
wiedzi typu „tak, bardzo zależy mi na tym” pochodziło z obszaru cen
tralnego (60,2%)20.

Porównując wyniki badań  prowadzonych w Rybniku z badaniam i 
w Szeged, N itrze i Hradec Kralove (co prezentuje tabela 7.6), zauw a
żyć można, że konsekwencje zdecydowanie silniejszych autoafiliacji 
religijnych i kościelnych w yrażają się także we wzorach praktyk  reli- 
gijnych21.

T a b e la  7.6

U d z ia ł  w  p r a k t y k a c h  re lig i jn y c h  (w  %)

Częstotliwość praktyk religijnych Rybnik Szeged Nitra Hradec
Kralove

Chodzę do kościoła regularnie 69,8 11,1 17,8 2,5
Chodzę do kościoła od czasu do czasu 24,0 49,1 22,3 2,7
W św ięta — — 17,4 3,8
Rzadko — — 6,1 —

Nie prak tykuję 5,6 39,8 19,4 89,3
Inne odpowiedzi — — — 1,7
B rak  odpowiedzi 0,6 — 17,0 —

Ź ró d ło :  B a d a n ia  w łasne .

Blisko 90% badanych mieszkańców Hradec Kralove nie uczestniczy 
w praktykach religijnych22. Dla tej grupy badanych religia nie jest do

20 W. Ś w ią tk ie w ic z :  Kondycja rodziny śląskiej. W: Górny Śląsk: zm ieniające się ob
licze regionu. Red. A. K la s ik , W. J a c h e r .  Katowice 2007.

21 Dane przedstaw ione w tabeli pochodzą z opracowań autorskich  zamieszczo
nych w przywoływanej już książce Tradition and  m odernity in  the lifestyle o f the fam i- 
lies o f the Visegard countries. A oto autorzy i ich artykuły: K. E rd e i:  Values, s. 144; 
W. Ś w ią tk ie w ic z :  Values and  religion, s. 240; B. K ra u s ,  I. J e d l ic k o v a :  N ational re
port from  the Czech Republic, s. 301; P. O n d re jk o v ic : Basic characteristics, form s of 
cohabitation and  socio-professional sta tus o f fam ilies , s. 322.

22 D obrą ilu s trac ją  sytuacji religijnej je s t fragm ent wywiadu z katolickim  księdzem  
pracującym  w diecezji H radec Kralove. „Od ośm iu la t spraw uje Ksiądz posługę w Cze
chach. Proszę powiedzieć, jak  tam  je s t odbierany Ja n  Paw eł II? — Pracuję w diecezji H ra 
dec Kralove, w parafii Holice — m iasteczku liczącym około 7,5 tys. mieszkańców. To do
brzy, p raw i i wrażliw i ludzie, ale skomplikowane uw arunkow ania historyczne i czasy po
stępującego ateizm u pozostawiły n a  nich swoje piętno. To wszystko spraw ia, że w mojej 
parafii tylko sto osób uczęszcza do kościoła. Z pozostałych wielu je s t ochrzczonych, ale 
niewielu praktykujących. Do 2006 roku uczyłem w szkole, gdzie n a  lekcje religii spośród 
500 dzieci uczęszczało 9. Teraz je st ich tylko 3 i zajęcia z konieczności odbyw ają się n a  ple
banii. To wskazuje, że w arunki w tym  kraju  s ą  zgoła odm ienne niż w Polsce. Po śmierci



świadczana jako sprawa społeczna, sprzyjająca budowaniu wspólnoty 
opartej na podobnych przekonaniach religijnych. Deklarowana przez 
23% badanych postawa „człowieka wierzącego” w większości więc jest 
wyrazem religijności pozakościelnej, niekościelnej, sprywatyzowanej 
i zindywidualizowanej, określanej kategorią beliving, not belonging. 
Blisko 80% spośród tej nielicznej grupy osób, które deklaru ją udział 
w praktykach religijnych, realizuje je indywidualnie, czynności te nie 
m ają więc rodzinnego charak teru23. Na przeciwległym biegunie znaj
duje się społeczność mieszkańców Rybnika, spośród której blisko 70% 
badanych deklaruje regularne uczestnictwo w praktykach religijnych 
organizowanych przez Kościół. Jeśli dołączymy do grupy tych, któ
rzy do kościoła chodzą nieregularnie, wówczas otrzymamy blisko 94% 
mieszkańców Rybnika deklarujących swój związek z religijnością ko
ścielną, w yrażającą się uczestnictwem w praktykach religijnych. Dwa 
biegunowo różne światy: rybnicki i hradecki; w pierwszym religia po
łączona z k u ltu rą  stanow ią nierozerw alną tkankę praktyk  życia spo
łecznego, wzajemnie się przenikających w kształtow aniu stylów życia, 
rytmicznie odmierzających czas święty i dni powszednie, sfery sacrum  
i profanum. Święta i niedzielny czas wolny od pracy są  naznaczone 
dźwiękiem dzwonów, wnikającym we wszystkie zaułki miasta, otw ar
tymi kościołami, z których dochodzą słowa liturgii, śpiewem wiernych, 
m uzyką organów, a przede wszystkim odświętnie ubranym i ludźmi, 
których obecność w przestrzeni m iasta jednoznacznie wskazuje na 
ich udział w kościelnym nabożeństwie. Niedzielne i świąteczne p rak 
tyki kościelne tw orzą klim at i atmosferę m iasta. Tu religijność ma 
wymiar społeczny, jest publiczna i widoczna, nabiera rodzinnego cha
rakteru.

Między Rybnikiem a Hradec Kralove uplasowały się Szeged i Nitra. 
W Nitrze nie uczestniczy w praktykach religijnych jedna piąta  bada
nych, a w Szeged odsetek ten  sięga 40%. Socjologicznie interesujące 
jest jednak to, że w Nitrze, chociaż zdecydowanie więcej jest osób de
klarujących swoją religijność i przynależność do Kościoła katolickiego, 
udział w praktykach religijnych jest na podobnym poziomie jak  w Sze

Papieża w Holicach, a  także w czterech innych kościołach filialnych przygotowałem o łta
rze ku Jego czci. Przypom niałem  też w hom iliach historię życia i główne myśli papieskiej 
nauki. W śród ludzi, którzy w ierzą i prak tykują, odejście Papieża wywołało poruszenie. 
Również dzisiaj ludzie ci p am ię ta ją  i m odlą się o Jego w yniesienie n a  ołtarze. S ą  przeko
nan i o świętości Sługi Bożego i przez Jego pośrednictwo zanoszą prośby do Boga. Chętnie 
też b io rą  udział w katechezach, które odbyw ają się po mszach wieczornych, gdzie często 
pojawia się tem at życia i nauczan ia papieskiego”. Z ks. dr. Krzysztofem Tomkiewiczem, 
adm inistra torem  parafii Holice, diec. H radec Kralove w Czechach, rozm awiał M ariusz 
Kamieniecki. „Nasz D ziennik” z 14.04.2008.

23 B. K ra u s , I. J e d l ic k o v a :  Values and  religion..., s. 301.



ged i — bez wnikania w problematykę regularności praktyk religijnych 
— sięga około 50% ogółu badanych24.

Praktyki religijne, ze względu na swój społeczny kontekst tworzą kul
turow ą panoramę miasta. Są zwierciadłem kultury, w którym przegląda
ją  się jej wartości i symbole, dostojne tradycje i teraźniejsze tendencje, 
sztuka i obyczaje, moralność i polityka. Praktyki religijne to nie tylko ko
ścioły i kaplice, przydrożne krzyże i figury, kalwarie i cmentarze, brac
twa i religijne stowarzyszenia, chóry i muzyka. To przede wszystkim lu
dzie, mieszkańcy tych miast, którzy w swoich indywidualnych i zbioro
wych zachowaniach przedstawiają lokalne zwyczaje kulturowe wpisa
ne w uniwersalne przesłanie wyznawanej religii. Niekiedy praktyki reli
gijne ulegają owej profanacji i stają  się, jak w wielu krajach Europy Za
chodniej, głównie kolorowym folklorem, wprzęgniętym w meandry biz
nesowych mechanizmów napędzających turystyczną koniunkturę. S ta
ją  się „symbolem opuszczonym”, który utracił moc przemiany umysłów 
i serc tych, którzy go „na niby” doświadczają i bez zobowiązań prakty
kują. Kraje wyszehradzkie, będące przez dziesięciolecia zniewolone ko
munistyczną ideologią, m ającą za cel wyeliminowanie religii z życia 
publicznego i wyrugowanie jej z mentalności jednostek, w różny sposób 
radzą sobie z odkrywaniem historycznie ukształtowanej kulturowej toż
samości. Ramy konceptualne przeprowadzonych badań nie dają bezpo
średnich podstaw empirycznych do szerszej i bardziej pogłębionej in
terpretacji fenomenu religijności, stopnia jej obecności w kulturze k ra
jów Europy Środkowej objętych projektem badań. Pod rozwagę zapew
ne warto wziąć tezę niemieckiego socjologa religii Franza-Xawera Kauf- 
manna, który pisał: „[...] można więc powiedzieć, że religia stała się spra
w ą prywatną. Kościół natom iast sprawą publiczną albo formułując to 
w sposób bardziej socjologiczny: Kościół coraz bardziej usamodzielnia się 
jako system wtórny, podczas gdy świat codziennych doświadczeń, który 
od zawsze stanowił sferę doświadczeń religijnych, odłącza się od niego”25.

24 Blisko 42% Słowaków katolików uczestniczy w coniedzielnej mszy św., a 36% przy
stępuje przynajm niej raz w m iesiącu do kom unii św., natom iast do sak ram en tu  spowie
dzi k ilka razy w roku przystępuje 25%. Takie wyniki badań  socjologicznych z 2007 roku 
przedstaw iono 22 kw ietn ia n a  sympozjum naukow ym  przygotowanym  przez Wydział 
Teologiczny U niw ersytetu  w Trnawie oraz Sekcje Teologii P astoralnej W ydziału Teolo
gicznego U niw ersytetu  K ardynała S tefana Wyszyńskiego w W arszawie. Rozbudzeniu au 
tentycznej w iary n a  Słowacji m a służyć pięcioletni p lan  pracy duszpasterskiej n a  Słowa
cji n a  la ta  2007—2013. Przedstaw ił go bp Tomasz Galis, ordynariusz diecezji żilińskiej. 
P lan  pow stawał dzięki wizytom Ojca Świętego n a  Słowacji. J a n  Paweł II dopominał się 
o s ta łą  formację księży i laików. P lan  je s t również przygotowaniem  do 1150. rocznicy 
przybycia Cyryla i Metodego n a  tereny  obecnej Słowacji. (KAI) BI BP KEP, 23.04.2008.

25 F-X K a u fm a n n : Kirche und  S taa t im  A usgang der Moderne. In: Kirche sein. Nach- 
konziliare Theologie im  Dienst Kirchenreform. Hrsg. W. G e e r l in g s ,  M. S e c k le r . Frei-



W omawianym projekcie badań międzynarodowych zostało posta
wione pytanie o przypisywane religii funkcje w życiu osobistym. Z wielu 
badań socjologicznych można wysnuć wniosek, że w obszarze religijno
ści dostrzega się wolniejsze tempo przeobrażeń, niż następuje to w sfe
rze mentalności moralnej. „Religia nadal jest postrzegana jako wartość 
potrzebna człowiekowi, która — jeśli nie kształtuje jego życia wprost 
— to oddziałuje na jego życie w różnych wymiarach. Najbardziej egzem
plifikuje się to w sytuacji zagrożenia i braku poczucia sensu życia. Nawet 
człowiek indyferentny religijnie lub deklarujący niewiarę często pod
daje się jej wpływom i ulega jej prawom. Nieco inaczej jest, gdy reli
gia sugeruje lub narzuca wprost sposoby myślenia i postępowania. Wów
czas dostrzega się, że istnieje pewien rozziew pomiędzy nauczaniem 
Kościoła, który pozostaje instytucją dającą wskazania moralne, a fak
tycznym postępowaniem”26. Religia w swojej funkcji emocjonalno-po- 
znawczej jest ważnym, a dla wielu najważniejszym, źródłem odpowie
dzi na pytania o sens życia w obliczu doświadczania choroby, śmierci, 
sytuacji traum atycznych w życiu osobistym. „Chodzi o takie wyjaśnie
nie ludzkich zdarzeń, które nadaje sens doświadczaniu przez człowie
ka cierpienia i zła. Religia dostarczała takiej »teodycei«. W ten lub inny 
sposób nadawała sens nawet najbardziej bolesnym doświadczeniom 
ludzkiej kondycji, wynikłym z działań przyrody lub społeczeństwa. No
woczesne społeczeństwo powoduje, że teodycea przestaje być możliwa 
do przyjęcia, chociaż nie usuwa równocześnie cierpienia. Różne świec
kie ideologie nie zastępują teodycei”27. Dla wielu jednak „wiara czyni 
cuda, pozwala człowiekowi przywrócić i odbudować sens życia oraz w ar
tość zdrowia, zmniejszyć ciężar i dokuczliwość piętna choroby”28, styg- 
maty nieudacznika życiowego czy traum y z powodu utraconej pracy, roz
padu rodziny, problemów wychowawczych z dziećmi itp. Przede wszyst
kim w iara jest kontekstem dla wyznawców religii, swoistym eschatolo
gicznym ubezpieczeniem, w jakim  człowiek rozpatruje graniczny sens 
własnej egzystencji i antycypuje w łasną śmierć. F-X Kaufmann stawia 
tezę, że w odniesieniu do współczesnych społeczeństw Europy Zachod
niej: „[...] religia jest przywoływana coraz częściej tylko w przełomo
wych czy szczególnie trudnych momentach, a Kościół jest traktowany

burg 1994, s. 423, cyt. za: A. Z d u n ia k : Franza-Xawera K au fm anna  koncepcja socjologii 
religii. K raków 2006, s. 199.

26 S.H. Z a rę b a : Postawy Polaków wobec zasad m oralnych religii katolickiej. W: Ko
ściół katolicki na  początku  trzeciego tysiąclecia w opinii Polaków. Red. W. Z d a n ie w ic z , 
S.H. Z a rę b a . W arszawa 2004, s. 86.

27 P.L. B e rg e r , B. B e rg e r , H. K e lln e r :  Bezdom ny umysł. W: Zjawisko wspólnoty 
(wybór tekstów). Red. B. M ik o ła je w s k a . W arszawa 1989, s. 518.

28 W. Ś w ią tk ie w ic z ,  M. Ś w ią tk ie w ic z -M o ś n y : Piętno choroby. „Zeszyty Karmeli- 
tańsk ie” 2006, n r 4(37), s. 40.



jako rodzaj praktyki terapeutycznej czy też zakładu usługowego, któ
rego oferta służy do uprzyjemnienia ważnych wydarzeń życiowych”29. 
Sens życia w perspektywie religijnej nie jest odrębnym, samoistnym 
bytem — stwierdza słusznie J. M ariański: „[...] jeżeli zmienia się czło
wiek, zmieniają się i sensotwórcze funkcje religii w świadomości ludzi 
wierzących”. Podsumowując swoje refleksje na tem at religii i sensu ży
cia, J. M ariański stawia tezę, że „w w arunkach radykalnego pluralizm u 
łatwo o bezradność wobec niebezpieczeństw i nieszczęść, o powiększanie 
się obszarów niepewności, mimo że otwierają się nieograniczone możli
wości wyboru spośród różnorodnych opcji, w tym także moralnych i re
ligijnych”30.

Informacje zamieszczone w tabeli 7.7. dotyczą takich terapeutycz
nych funkcji religii, które wskazują na rolę religii jako czynnika pomaga
jącego człowiekowi w rozwiązywaniu jego osobistych problemów w tru d 
nych sytuacjach życiowych.

T a b e la  7.7

R e lig ia  ja k o  ź ró d ło  życ io w e g o  p o c ie sz e n ia

Czy znalazła P. w religii pocieszenie 
w ciągu swego życia? Liczba

Rybnik Szeged Hradec
Kralove

Procent Procent Procent
Tak, dotyczyło to zdrowia i choroby 89 17,8 — —
Tak, dotyczyło innych sytuacji życiowych 76 15,2 — —
Tak, dotyczyło to śmierci bliskiej osoby 74 14,8 — —
Tak, dotyczyło trudnych  chwil w życiu 65 13,0 — —
Tak, dotyczyło to tragedii rodzinnej 8 1,6 — —
Tak, dotyczyło tragedii osobistej 8 1,6 — —
Nie 158 31,6 43,7 91,9
B rak  odpowiedzi 22 4,4 — —

Ź ró d ło :  O p raco w an ie  w łasn e .

Uwagę zwraca przede wszystkim fakt, że blisko jedna trzecia bada
nych mieszkańców Rybnika odpowiedziała przecząco na pytanie ankie
ty: „czy P. znalazła w swojej religii pocieszenie w ciągu swego życia?”. 
Wśród mieszkańców Hradec Kralove odsetek ten  sięga 92%, a w Szeged 
blisko 44% ogółu badanych. Religia nie pełni w tym przypadku funk
cji terapeutycznych, nie jest traktow ana jako źródło ukojenia, odtworze
nia i legitymizacji sensu życia. Być może jest przede wszystkim kulturo
wym zwyczajem, ornam entacją zbiorowych czy indywidualnych uroczy

29 A. Z d u n ia k : Franza-Xavera K au fm anna  koncepcja socjologii religii..., s. 187.
30 J. M a r ia ń s k i :  M iędzy nadzieją  a zwątpieniem . Lublin 1998, s. 312.



stości, rytualnym  zachowaniem skupionym na celebracji tradycyjnych 
reguł, które zagubiły religijny sens swego przeznaczenia i stały się sym
bolem opuszczonym, niezdolnym do przemiany tych, którzy go używają 
i doświadczają.

Dla blisko 18% badanych wyznawana religia stanowiła źródło po
cieszenia w sytuacji choroby lub zagrożenia zdrowia osobistego. Ponad 
15% wskazuje na poszukiwanie w wierze pomocy w trudnych wyda
rzeniach życiowych, a blisko 15% badanych pocieszenie w religii zna
lazło w obliczu śmierci bliskich osób. Także inne „trudne chwile w ży
ciu” są  okazją do zwrócenia się ku wartościom religijnym w poszuki
w aniu w nich pocieszenia. Zdrowie, choroba i śmierć oraz trudne sy
tuacje życiowe to najważniejsze aspekty życia osobistego, religia po
zwala nadać im sens, znaleźć pocieszenie i uzdrowienie. Wśród bada
nych mieszkańców Szeged 56,3% przypisuje wyznawanej religii waż
n ą  rolę terapeutyczną w sytuacjach życiowych wymagających wspar- 
cia31. Socjologiczne badania potw ierdzają obecność w mentalności lu 
dzi zasady wyrażonej w formie ludowego przysłowia: jak  trwoga to do 
Boga. W iara religijna jest p rzestrzenią sacrum , w której można odna
leźć ład egzystencjalny zburzony nieoczekiwanymi, niezrozumiałymi 
i trudnym i do zaakceptowania wydarzeniam i z życia osobistego, a n a 
wet zbiorowego. Religijność, zwłaszcza katolicka, stw arza wiele moż
liwości poszukiwania w religii wsparcia w sytuacjach beznadziejnych. 
Kościół instytucjonalnie inicjuje i wspiera działania religijne i społecz
ne nakierowane na pomoc ludziom potrzebującym w chorobie, w ob
liczu śmierci, w zagrożeniach stabilności warunków życia. Zwłaszcza 
bogata jest obrzędowość religijności ludowej oferująca bogactwo „in
strum entów ” i środków wsparcia ludziom znajdującym się w trudnych 
sytuacjach32.

We współczesnej kulturze europejskiej poszukiwanie w religii sensu 
życia jest zjawiskiem występującym nie tylko w kręgach społecznych zwy
czajowo z religią związanych, ale także wśród bohaterów sukcesu późno- 
nowoczesnej kultury. Media informują o swoistym „oblężeniu” katolickich 
zakonów kontemplacyjnych, których wewnętrzne struktury życia, koncen
tracja na kontemplacji, dobrowolne podporządkowanie się przełożonym, 
ubóstwo i czystość, odizolowanie od świata są radykalnym przeciwień
stwem stylów życia i wartości, wokół których jest skupione „życie świata”. 
Klasztory przeżywają oblężenie, We Francji przybywa kleryków, W USA ko
biety sukcesu wstępują do zgromadzeń zakonnych — to przykładowe ty tu

31 Opracowanie badań  prowadzonych w N itrze pom ija ten  aspekt tem atu .
32 K. T u re k : Pieśń religijna w obrzędach przedpogrzebowych na Śląsku. W: Pieśń re

ligijna na Ś ląsku. S ta n  zachowania i funkcje w kulturze. Red. K. T u re k , B. M ik a . K a
towice 2004.



ły międzynarodowych agencji informacyjnych. „Człowiek może wiele, ale 
bez poczucia sensu nie może nic” — zgadza się religioznawca i psycholog 
ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie Halina Grzyma- 
ła-Moszczyńska33. Jest „moda na religię” i jej deprywatyzację. Współcze-

33 Klasztory przeżyw ają oblężenie. „Dziennik”: „Najsurowsze kobiece zakony kontem 
placyjne przeżyw ają w Polsce istne oblężenie. Do zakonnych fu rt p u k a ją  adwokatki, le
karki, śpiewaczki operowe, m alark i czy tłum aczki. W klasztorach kontem placyjnych p a 
n u ją  surowe reguły. K arm elitanki m ogą rozmawiać tylko godzinę dziennie, a poszczą 
przez pół roku. K laryski k lasztoru  nie opuszczają naw et n a  pogrzeb członka rodziny. Je d 
nak  do tych zakonów w stępuje coraz więcej pięknych, wykształconych i zaradnych ży
ciowo Polek. Czego szukają  za zakonnym i m uram i? »Często sam a się zastanaw iam , jak  
te  św iatłe kobiety w ytrzym ują nasz wojskowy reżim, a przede w szystkim  dlaczego do
browolnie podporządkow ują się przełożonym — siostrom, które nie zawsze naw et m ają 
m atu rę i nie zawsze dorów nują im  intelektualnie« — mówi otwarcie Alicja Kusowska, 
przeorysza k larysek w Krakowie. Zdaniem  socjologa religii z U niw ersytetu  Jagiellońskie
go Ireny Borowik, »surowy klasztorny reżim  przyciąga głównie in te lek tualistk i, kobiety, 
które osiągnąwszy m ateria ln ie  w życiu wszystko, nagle poczuły duchow ą pustkę  i b rak  
celu w życiu«. »Człowiek może wiele, ale bez poczucia sensu nie może nic« — zgadza się 
religioznawca i psycholog ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w W arszawie H ali
n a  Grzymała-M oszczyńska”. A rtykuł je s t dostępny w Internecie: www.onet.pl [data do
stępu: 9.02.2007].

Przybywa kleryków we Francji. Radio W atykańskie: „Z danych przytoczonych przez 
»Rocznik Kościoła Katolickiego we Francji« wynika, że w roku 2005 w stąpiło do sem i
nariów  142 kandydatów, a w sum ie do kap łaństw a przygotowywało się 784 alumnów. 
Je s t ich niem al o 30 więcej niż w najtrudniejszym  pod tym  względem roku akadem ic
kim  2002—2003. Bez zm iany pozostaje natom iast liczba święceń kapłańskich. W roku 
2005 wyświęcono ich 125, przy czym nieco wzrosła liczba neoprezbiterów  w diecezjach, 
a  zm niejszyła się w zakonach. We Francji nadal ubywa księży. W roku 2005 było tam  21 
tys. kapłanów, w tym  16 tys. diecezjalnych. W porów naniu z rokiem  2004 ubyło ich 600. 
Przybywa natom iast diakonów stałych. Obecnie je s t ich niem al 1 958, tzn. dw ukrotnie 
więcej niż w roku 1995”. A rtykuł je s t dostępny w Internecie: www.wiara.pl [data dostę
pu: 8.02.2007].

USA: kobiety sukcesu wstępują do zgrom adzeń zakonnych. „Jedna była adwokatem , 
druga biznesm enem  jeżdżącym mercedesem, trzecia oficerem m arynark i ścigającym 
przem ytników  narkotyków  u wybrzeży Ameryki Południowej. Dziś s ą  siostram i zakon
nymi i m ieszkają w nowojorskim Bronxie, pom agając kobietom w ciąży i cierpiącym z po
wodu aborcji. Coraz więcej kobiet w w ieku 20—30 la t porzuca w S tanach  Zjednoczonych 
obiecującą karierę zawodową i narzeczonych, aby w stąpić do klasztoru. Zjawisko to jest 
obserwowane już od 10 lat. Diecezjalne zgrom adzenie Sisters o f L ife  (Siostry Życia) po
wstało w 1991 roku. Liczyło wówczas zaledwie siedem członkiń. Obecnie je s t ich 52 w sze
ściu domach w Nowym Jo rku  i okolicy, siódmy pow stanie za dwa lata. — Myślę, że młode 
kobiety szukają  czegoś, czego nie daje im nasza ku ltu ra , dlatego zw racają się ku  Bogu — 
w yjaśnia s. M ary Karen. Ta 33-letnia zakonnica kieruje ośrodkiem  formacyjnym Sisters 
o f L ife  w dzielnicy Bronx. Życia w ubóstwie, czystości i posłuszeństw ie uczy się tam  ko
lejnych 18 młodych kobiet. Je s t wśród nich absolw entka prestiżowego uniw ersy te tu  Yale, 
śpiewaczka operowa i au to rka stron internetow ych. W szystkie skończyły studia, wiele 
podróżowały, korzystały ze zdobyczy techniki. Teraz zrezygnowały z telefonów komórko
wych i iPodów, aby zam ieszkać w zbiorowym dorm itorium  lub w celi, a  za jedyną  gardero-

http://www.onet.pl
http://www.wiara.pl


sny socjolog religii Jose Casanova ujmuje deprywatyzację religii jako zja
wisko powszechne i występujące równocześnie w wielkich tradycjach re
ligijnych, do których zalicza: judaizm, islam, katolicyzm, protestantyzm, 
hinduizm i buddyzm. Religie te na nowo stawiają pytanie o relacje między 
pryw atną i publiczną moralnością, „[...] kwestionując żądania [...] zwłasz
cza państw i rynków, aby wyzwolić je od zewnętrznych normatywnych 
zobowiązań”34. Towarzyszy temu powstawanie ruchów społecznych, któ
re „albo same m ają charakter religijnych, albo w imię religii kwestionują 
podstawy funkcjonowania i autonomię sfer zasadniczo świeckich; państwa 
i gospodarki rynkowej”. Deprywatyzacja religii to „obustronnie warunku
jący się proces repolityzacji prywatnej sfery religijnej i moralnej oraz po
wtórnej normatywizacji publicznej sfery gospodarczej i politycznej”35.

Teza o deprywatyzacji religii i o osłabieniu procesów desekularyza- 
cyjnych stawia również na nowo pytanie o rolę religii i religijności w pro
cesach legitymizacji społecznego świata w całkiem nowej rzeczywisto
ści, której ramy opisuje kategoria kulturowej globalizacji. Deprywaty- 
zacja to „przemieszczanie się religii z przednowoczesnej formy życia pu 
blicznego do publicznej sfery społeczeństwa obywatelskiego”36. Prywaty
zacja, której sygnaturą jest sekularyzacja, i deprywatyzacja, wyrażająca

bę mieć zakonny habit. — Przez 10 la t byłam  oficerem m arynarki, ponieważ chciałam  ro
bić coś wielkiego w życiu, ale zorientowałam  się, że b rakuje mi pasji — zwierza się 28-let- 
n ia  A ngela K aralekas, k tó ra  w stąp iła  do k lasztoru  we w rześniu 2006 roku, a  w czerwcu 
br. otrzym a imię zakonne. Przyznaje, że choć pochodzi z rodziny katolickiej, to jej decy
zja była tru d n a  dla ojca i braci. Z woli swego założyciela, kard. Johna  O’Connora, oprócz 
ubóstwa, czystości i posłuszeństw a Sisters o f L ife  ś lubu ją  także, iż b ęd ą  bronić świętości 
ludzkiego życia. Zgrom adzenie m a charak te r kontemplacyjno-czynny. Zakonnice w sta ją  
o piątej rano, tylko w w eekend m ogą pospać godzinę dłużej. Większość poranka spędza
j ą  n a  modlitwie i w ciszy. Potem  p racu ją  wśród kobiet spodziewających się dziecka, a  ta k 
że cierpiących z powodu dokonanej aborcji. Po południu m ają  czas n a  rekreację. W hab i
tach  g ra ją  w koszykówkę, jeżdżą n a  rowerze i n a  rolkach, co n ieraz dziwi przechodniów. 
Według waszyngtońskiego C entrum  B adań Stosowanych nad  Apostolstwem, w S tanach 
Zjednoczonych je st obecnie 66,6 tys. sióstr zakonnych. Czterdzieści la t tem u było ich n ie
m al 180 tys. Mimo tego wyraźnego spadku, wiele zgromadzeń, szczególnie nowych, po
w stałych za pontyfikatu  J a n a  P aw ła II, w minionym dziesięcioleciu zanotowało wzrost 
powołań. Może to mieć związek z In ternetem . Większość zgrom adzeń posiada swoje stro 
ny www, a dwadzieścia am erykańskich  zakonnic prowadzi także w łasne blogi. — Kościół 
potrzebuje dziś obecności w Internecie, bo w łaśnie tam  je st młodzież — uw aża br. Paul 
Bednarczyk, kierujący K rajow ą K onferencją Powołań Zakonnych. Istnieje naw et stro 
n a  in ternetow a pom agająca kobietom zainteresow anym  życiem zakonnym  w znalezie
n iu  zgrom adzenia najbardziej dla nich odpowiedniego. Br. Bednarczyk nie ukrywa, że jej 
twórcy wzorowali się n a  m etodach b iu r m atrym onialnych”. A rtykuł je s t dostępny w In 
ternecie: www.kai.pl [data dostępu: 2.02.2007].

34 J. C a s a n o v a : Religie publiczne w nowoczesnym świecie. K raków 2005, s. 25.
35 Ibidem.
36 Ibidem, s. 366.

http://www.kai.pl


się powrotem religii w sfery życia publicznego, są  procesami cyklicznymi 
w dziejach kultury. Trafnie sens tych procesów ujął J. Casanova, nawią
zując do doświadczeń brazylijskiej transformacji: deprywatyzacja „sta
nowi fazę przejściową, która jest warunkowana przez powodzenie same
go przemieszczenia. Paradoksalnie, kiedy ruch się powiódł, wraz z kon
solidacją systemu demokratycznego, ujawnia się wbudowany weń nacisk 
na prywatyzację religii”37.

We współczesnej Europie zauważalny jest trend nie tyle ku bezreligij- 
ności, ile raczej zróżnicowanej, pluralistycznej i barwnej religijności. Nie
którzy socjologowie stawiają tezę, że kraje katolickie, w których moder
nizacja społeczna jest bardziej zaawansowana, są  bardziej „odkościelnio- 
ne”. Przykładem tego mogą być Słowenia i Węgry, bardziej rozwinięte go
spodarczo niż Polska i Słowacja, gdzie więź z Kościołem jest silniejsza38. 
Inni podkreślają znaczenie struktury konfesyjnej w państwach tzw. bloku 
wschodniego. W Polsce, Chorwacji i na Litwie, gdzie większość mieszkań
ców należała do Kościoła katolickiego, wierzący skuteczniej przeciwsta
wiali się represyjnej polityce państwa wobec Kościoła niż w krajach o prze
wadze protestantyzmu (np. w byłej NRD czy w Estonii). Zdaniem niemiec
kiego socjologa Detlefa Pollacka, „ [...] bliskość (więź) z państwem delegity- 
mizuje działania kościelne”39, co dotyczy także wzajemnych relacji między 
Kościołem i państwem, religią i społeczeństwem po upadku komunizmu. 
Wschodnioeuropejska pobożność ludowa stanowi w jednoczącej się Euro
pie przeciwwagę dla zachodnieuropejskiego laicyzmu40. Jednak wymuszo
na i sterowana sekularyzacja w okresie komunizmu w niektórych krajach, 
jak np. Czechy czy NRD, spowodowała na tyle głębokie przemiany w po
stawach i zachowaniach, że upadek komunizmu nie wpłynął na sponta
niczny powrót ani do wiary, ani do Kościoła. Brak przynależności religijnej 
jest tu  zjawiskiem normalnym, kulturową oczywistością41.

Można zgodzić się z tezą Janusza Mariańskiego, że „[...] Kryzys re
ligijności tradycyjnej nie oznacza, że społeczeństwa współczesne są  po-

37 Ibidem.
38 Ciekawe stud ia  religijności współczesnej w kontekście uw arunkow ań okresu kom u

nizm u i roli kościoła podziemnego n a  Węgrzech, w Słowenii, a także n a  Słowacji i w Cze
chach p rzedstaw ia P. B o ry sz e w sk i: Katolicyzm, jego instytucjonalizacja i sekularyzacja  
w Europie Środkowej. W arszawa 2006.

39 D. P o lla c k : Religion und  Politik in den postkom m unistischen S taaten  Ostmittel- 
und Osteuropas. „Aus Politik  und  Zeitgeshichte” 2002, Bd. 42—43, s. 18—22.

40 M. T om ka: Das postkom m unistische Europa und  das Fortbestehen des A theism us. 
„Concilium. In ternationale  Zeitschrift fur Theologie” 2004, (40), n r  2, s. 212—218.

41 M. W o h lra b -S a h r :  Konfessionslos gleich religionslos? — Uberlegungen zu r  Lage 
in Ostdeuchland. In: Konfessionslos und religios. Gemeindpedagogische Perspektiven. 
E ckart Schwerin zum 65. G eburtstag. H rsg von G. D oye, H. K e ss le r .  Leipzig 2002, 
s. 11—27.



zbawione wartości religijnych”42. W świetle współczesnych teorii socjo
logicznych i wyników badań empirycznych nie można bronić tezy, że se
kularyzacja jest wskaźnikiem nowoczesności, a trwanie przy religijnych 
wartościach stanowi wskaźnik konserwatyzmu kulturowego i tym sa
mym wpływa na wpisanie refleksji socjologicznych w delikatny kontekst 
apriorycznego wartościowania kierunków rozwoju społecznego. J. Casa- 
nowa podkreśla, że dominujące do niedawna w literaturze socjologicz
nej wersje sekularyzacji w nowoczesnym świecie „odtwarzają w istocie 
mit, który każe postrzegać historię jako stopniową ewolucję ludzkości 
od władzy przesądów do rządów rozumu, od wiary do niewiary, od reli
gii do nauki. To mityczne ujęcie procesu sekularyzacji zasługuje istot
nie na desakralizację. [...] Socjologia religii musi zastąpić owo mitycz
ne ujęcie powszechnego procesu sekularyzacji porównawczymi analiza
mi socjologicznymi historycznych procesów sekularyzacji, odnoszącymi 
się do przypadków ich występowania”43. Podobnie z badaniam i nad kie
runkam i przem ian współczesnej rodziny w kontekście ich religijnych od
niesień. Socjologię trzeba uwolnić od tworzenia i legitymizacji artefak
tów, ale też nie można jej angażować w podtrzymywanie ideologicznie 
programowanych iluzji. Rzeczywistość społeczna ma wiele warstw zna
czeniowych. Odkrycie każdej nowej warstwy zmienia postrzeganie cało
ści — jak zauważa Peter Berger, a „pierwsza mądrość socjologii brzmi: 
rzeczy nie są  takimi, jakimi się wydają”44.

7.2. Uprzedzenia

Społeczeństwo jest całością zróżnicowaną w rozmaity sposób. W kla
sycznej myśli socjologicznej za najważniejsze kryteria zróżnicowania 
społecznego przyjmuje się usytuowanie ekonomiczne, dysponowanie 
środkami produkcji, dostęp do władzy i prestiżu. Współcześnie w ska
zuje się także na znaczenie różnic wynikających z płci, dostępu do wie
dzy oraz opieki medycznej. Najogólniej kryteria zróżnicowania społecz
nego można rozpatrywać w płaszczyźnie wskaźników obiektywnych, 
np. partycypacja poszczególnych grup społecznych w dochodzie narodo
wym, oraz w płaszczyźnie wskaźników odnoszących się do subiektyw

42 J. M a r ia ń s k i :  Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie. Lublin 
2006, s. 76.

43 J. C a s a n o v a : Religiepubiczne..., s. 42—43.
44 P. B e rg e r : Zaproszenie do socjologii. W arszawa 1988, s. 30.
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nych kryteriów podziałów społecznych. Jednym  z najbardziej znaczą
cych w swoich społecznych konsekwencjach kryteriów podziałów spo
łecznych są  uprzedzenia (prejudices) . „Uprzedzenia to posiadanie goto
wych przekonań niezmiennych nawet w obliczu nowych informacji na 
tem at określonej jednostki lub grupy społecznej. Uprzedzenia mogą być 
negatywne lub pozytywne”45. Znaczenie i funkcje społeczne uprzedzeń, 
jako kryteriów zróżnicowania społecznego są  konsekwencją procesów 
socjalizacji pierwotnej, która przebiega w grupach pierwotnych, najczę
ściej w środowisku rodzinnym. Treści tych uprzedzeń są  między innymi 
uwarunkowane usytuowaniem środowisk socjalizacji, w tym szczegól
nie rodziny, w segmentach struktury  społecznej i kręgach kulturowych, 
które poprzez międzypokoleniowy przekaz uprzedzeń są  reprodukowa
ne i utrwalane. Oceny dotyczące grup społecznych, a nawet jednostek 
jako ich reprezentantów, są  oparte na rzeczywistych lub wyimaginowa
nych przesłankach odwołujących się do myślenia kategoriam i stereo
typów. Stereotypy są  silnie emocjonalnie zabarwionymi przedrozumo- 
wymi sądami o rzeczywistości społecznej. Pełnią funkcje ideologiotwór- 
cze, integracyjne i obronne. Są generalizacjami (jako takie często błędne 
z powodu zbytnich uproszczeń), opierającymi się nie tyle na faktach spo
łecznych, ile na apriorycznych założeniach, niedoinformowaniu, bagate
lizowaniu doświadczeń empirycznych. Są również skutecznym in stru 
mentem podtrzymywania niesnasek, niepokojów, wywoływania konflik
tów, a nawet wojen. Stereotypy nie biorą pod uwagę wielkiej różnorod
ności ludzi należących do danej grupy. Jako efekt socjalizacji pierwot
nej są  tak  głęboko zakorzenione, że ludzie zaczynają je przyjmować za 
oczywiste, naturalne, niebudzące wątpliwości sądy o faktach. Stereoty
py czynią ludzi ślepymi na różnice między poszczególnymi jednostkami 
i grupami społecznymi, co prowadzi do ignorowania ich niepowtarzalno
ści i wyjątkowości. Prowadzą często do dyskryminacji, czyli traktow a
nia pewnych osób lub społeczności w inny sposób, zwykle mniej sprawie
dliwy, marginalizujący, wykluczający, a nawet dążący do ich eksterm i
nacji. Stereotypy są  ważnym instrum entem  typizacji porządku społecz
nego i ułatw iają podział świata społecznego na „my” i „oni” oraz „swoi” 
i „obcy”.

Uprzedzenia, stereotypy i formy dyskryminacji m ają wyraźny kon
tekst kulturowy i są zrelatywizowane względem systemów aksjologicz
nych właściwych kręgom kulturowym. Jedne z nich są  specyficzne tyl
ko dla wąskich kręgów kulturowych, np. uprzedzenia grupowe w obrę
bie kultury regionalnej46, a inne m ają znacznie szerszy zasięg kulturowy

45 A. G id d e n s : Socjologia. W arszawa 2004, s. 737.
46 W środowisku społeczno-kulturowym, w którym  przeprowadzono om awiane b ad a

n ia  socjologiczne, tak im  przykładem  lokalnych stereotypów i uprzedzeń, a naw et p rze



i występują w tej samej lub podobnej postaci w zróżnicowanych pod 
względem kulturowym środowiskach. Przykładem może być stosunek 
wobec Żydów jako grupy społecznej, religijnej, narodowej oraz do poje
dynczych przedstawicieli, który w rozmaitych środowiskach wyraża się 
niekiedy w podobnych postawach antysemickich.

Źródła uprzedzeń mogą wyrastać z przesłanek historycznych oraz 
współczesnych. Ważną rolę odgrywają tu  styczności bezpośrednie z gru
pami społecznymi, których dotyczą uprzedzenia. Doświadczane jako rze
czywiste lub wyobrażone nierówności, dyskryminacje, antagonizmy czy 
konflikty interesów z jednej strony podtrzymują uprzedzenia, a z drugiej 
— są przez nie legitymizowane, czyli jest im nadawany sens, znaczenie 
i wartość. Uprzedzenia „usprawiedliwiają” dyskryminujące postawy i za
chowania wobec grup i jednostek objętych stygmatyzacją, wprowadzając 
złudzenia wyrównania rzekomych czy rzeczywistych strat, porażek czy 
klęsk. Stabilność i siłę uprzedzeń jako kategorii mentalnych można do
strzec zwłaszcza w tych sytuacjach, kiedy empiryczne przesłanki ewen
tualnie dyskryminujących relacji społecznych ustały, np. wskutek m igra
cji terytorialnej grupy „obcej”. Uprzedzenia są pamięcią o wyobrażonych 
krzywdach, nierównościach, złych czynach doświadczanych w relacjach 
z grupą obcą. Trwają one w dziedzictwie pokoleń, utrw alane są  w rodzi
nie, sąsiedztwie, szkole, mediach itp.

W badaniach socjologicznych, prowadzonych w czterech krajach Eu
ropy Środkowej, podjęto problem uprzedzeń, które można wpisać w czte
ry szersze kategorie: równości klasowych, politycznych akceptacji, po
staw etnicznych i pokoleniowych oraz postaw etniczno-religijnych. Pro
ponowana lista ilustracji uprzedzeń funkcjonujących w naszych społe
czeństwach obejmuje 16 przykładów. Założyliśmy, że obszarem, w któ
rym uprzedzenia wobec obcych odgrywają najżywotniejszą rolę, jest ro
dzina. W rodzinie jak w soczewce skupiają się bowiem i odzwierciedla
ją  wielkie problemy makrospołeczeństwa. Kryteria podziału na swoich 
i obcych, bliskich i dalekich, dobrych i złych są  widoczne zwłaszcza w sfe
rze normatywnej, regulującej najbardziej intymne, a zarazem podstawo
we relacje międzyludzkie, leżące u podstaw życia rodzinnego, a tym sa
mym życia makrospołeczeństwa. Wyrażają one norm atywną akceptację 
lub wykluczenie relacji małżeńskich własnych dzieci z osobami repre
zentującymi grupy społeczne, które hipotetycznie są  naznaczone styg- 
matem  marginalizacji i wykluczenia.

W tabeli 7.8. zamieszczony został rozkład odpowiedzi na pytania 
o norm atywną akceptację lub odrzucenie możliwości małżeństwa dzie

konania o dyskryminacji, je s t funkcjonujący w świadomości społecznej i podtrzym ywany 
przez przekaz socjalizacyjny w rodzinach podział n a  ludność miejscową i napływow ą opi
sywany m etaforą „hanysy” (miejscowi) i „gorole” (napływowi).



ci respondentów z przedstawicielami grup społecznych, wobec których 
w badanych społeczeństwach są  obecne w świadomości życia codzienne
go uprzedzenia o podłożu etnicznym, religijnym, klasowym, etycznym.

T a b e la  7.8

S p o łe czn e  k a te g o rie  u p rz e d z e ń

Czy zaakceptowałaby P., 
gdyby P. dziecko 

znalazło partnera życiowego 
(męża/żonę) będącego:

Tak Nie Brak
odpowiedzi

liczba procent liczba procent procent

Serbem 270 54,0 218 43,6 2,4
Rum unem 240 48,0 209 41,8 10,2
M ieszkańcem  byłego ZSRR (Ro
sjaninem , B iałorusinem , U k ra 
ińcem)

317 63,4 174 34,8 1,8

Arabem 179 35,8 309 61,8 2,4
Chińczykiem 238 47,6 251 50,2 2,2
Żydem 250 50,0 242 48,4 1,6
P artnerem  tej samej płci 81 16,2 405 81,0 2,8
Kimś, kto m a niższe kw alifika
cje niż P. dziecko

457 91,4 35 7,0 1,6

Pracow nikiem  fizycznym 464 92,8 30 6,0 1,2
Pracow nikiem  umysłowym 483 96,6 12 2,4 1,0
Lewicowcem 397 79,4 93 18,6 2,0
Prawicowcem 439 87,8 53 10,6 1,6
Kimś, kto je st dużo starszy 283 56,6 205 41,0 2,4
Kimś, kto je st dużo młodszy 293 58,6 198 39,6 1,8
M urzynem 273 54,6 218 43,6 1,8
P rosty tu tką/su tenerem 33 6,6 450 90,0 3,4

Ź ró d ło :  B a d a n ia  w łasne .

Jak  wynika z danych zamieszczonych w tabeli 7.8., największą ak
ceptację zyskały osoby postrzegane przez posiadane kwalifikacje zawo
dowe i związany z nimi status pracowniczy (pracownik umysłowy, fizycz
ny, o określonych kwalifikacjach), a z największym odrzuceniem respon
dentów spotkali się ludzie o podejrzanej reputacji moralnej (prostytut
ka, sutener).

Warto też spojrzeć na kolumnę „brak odpowiedzi”. Można ją  interpre
tować jako brak zdecydowania, jasności w sprawie, wiedzy. Relatywnie 
najsilniejsze jest to „niezdecydowanie” w odniesieniu do określenia swego 
stosunku wobec Rumuna. Ponad 10% uczestniczących w badaniach kobiet 
nie wyraziło jasno swej postawy wobec tej grupy etnicznej. Określenie „ Ru
mun” w zasobie wiedzy podręcznej współczesnego Polaka niekoniecznie



jednoznacznie odsyła do wspólnoty etnicznej Rumunów. Po rozpadzie 
państw komunistycznych i rewolucji w Rumunii, w wyniku której zo
stał zastrzelony przywódca państwa Nicolae Ceausescu, do wielu krajów, 
w tym także do Polski, wyjechała grupa obywateli rumuńskich, szukając 
lepszych warunków życia (w pewnej części była to ludność romska). Często 
ich obecność w życiu społeczności tymczasowego osiedlenia przejawiała się 
w formie uprawianego żebractwa — dość dokuczliwej w codzienności. Nie 
jest celem tych krótkich uwag ani precyzyjne ustalenie przynależności 
etnicznej tej grupy emigrantów, ani ustalenie ich statusu formalnego czy 
rodzaju aktywności zarobkowych. Jest natomiast faktem społecznie zako
rzenionym w mentalności utożsamianie osoby żebrzącej, o ciemnej karna
cji właśnie z „Rumunem”. Wytworzył się taki właśnie negatywny stereo
typ, który w znikomym stopniu rzeczywiście odnosił się do Rumuna jako 
reprezentanta rumuńskiego narodu. Podtrzymywaniu takiego stereotypu 
sprzyja zapewne także fakt, że niegdyś ożywione kontakty polsko-rumuń
skie, chociażby ze względów turystycznych, praktycznie wygasły i brakuje 
alternatywnego doświadczenia społecznego, które czerpałoby z bogactwa 
kultury rumuńskiej i osobowości mieszkańców tego kraju.

Mimo że zjawisko „żebrzących Rumunów” w skali społecznej także 
zdecydowanie osłabło i rzadko już spotyka się ich na ulicy, negatywny 
stereotyp pozostał i zapewne on jest przyczyną wyrażanej przez respon
dentów niechęci do nawiązania z Rumunami bardzo bliskich styczno
ści społecznych, nasyconych treściami emocjonalnymi, włączającymi ich 
w sferę prywatności i intymności wspólnoty rodzinnej.

Tabele 7.9. i 7.10. pokazują skalę normatywnej akceptacji lub odrzu
cenia ewentualnego partnera do małżeństwa własnych dzieci responden- 
tek. Zwracano już uwagę, że najwyższy poziom akceptacji uzyskują cechy 
partnera, które odnoszą się do poziomu jego zawodowych kwalifikacji. Naj
wyższą akceptację uzyskał partner, który jest pracownikiem umysłowym 
(96,6%). W polskich opisach struktury społeczno-zawodowej i hierarchii 
prestiżu zawodowego „pracownik umysłowy” to synonim wyższego pozio
mu kwalifikacji zawodowych, niekiedy jest utożsamiany z kategorią inteli
gencji. Jest egzemplifikacją kariery zawodowej, awansu społecznego i seg
mentem struktury klasowej, będącym obiektem aspiracji. Pracownik umy
słowy jest najbardziej akceptowanym i oczekiwanym partnerem  do mał
żeństwa dla dzieci respondentów. Jednak tylko kilka punktów procento
wych mniej uzyskał pracownik fizyczny (92,8%) oraz osoba o niższych kwa
lifikacjach niż te, które posiada (posiadałoby) własne dziecko. Można wy
prowadzić ogólniejszy wniosek wskazujący na to, że usytuowanie w struk
turze społeczno-zawodowej nie jest przedmiotem negatywnych uprzedzeń 
społecznych, a posiadanie statusu pracownika umysłowego jest kluczem 
zapewniającym pozytywną akceptację właściwie wszystkich badanych.



T a b e la  7.9

P o z io m y  sp o łe c z n y c h  a k c e p ta c ji  (w  %)

Kategoria
Czy zaakceptowałaby P., 

gdyby P. dziecko znalazło partnera życiowego 
(męża/żonę) będącego:

Tak

Klasowa
pracownikiem  umysłowym 96,6
pracownikiem  fizycznym 92,8
kim ś o niższych kwalifikacjach 91,4

Polityczna
prawicowcem 87,8
lewicowcem 79,4
Rosjaninem, B iałorusinem , U kraińcem 63,4

E tniczna 
i pokoleniowa

kim ś dużo młodszym 58,6
kim ś dużo starszym 56,6
M urzynem 54,6
Serbem 54,0
Żydem 50,0
Rum unem 48,0
Chińczykiem 47,6

Etniczno-religijna
Arabem 35,8
partne rem  tej samej płci 16,2

M oralna prosty tu tką /su tenerem 6,6
Ź ró d ło :  B a d a n ia  w łasne .

Z naszych badań wynika także, że wysoką akceptację uzyskują spe
cyficzne własności partnera do małżeństwa związane z jego poglądami 
politycznymi. Większą aprobatą cieszą się poglądy prawicowe (87,8%), 
a słabszą poglądy lewicowe (79,4%). W badaniach nie postawiono pyta
nia o własne poglądy polityczne reprezentowane przez respondenta. Na 
podstawie prezentowanych danych można jednak wnioskować, że wśród 
respondentów przeważa akceptacja dla poglądów prawicowych. Ważniej
szy jednak wydaje się wniosek, że skala akceptacji zarówno poglądów 
prawicowych, jak i lewicowych jest na tyle wysoka, iż można przyjąć, że 
nie są  one źródłem uprzedzeń, a ich różnorodność nie przeszkadza w za
łożeniu i trw aniu szczęśliwego małżeństwa oraz rodziny. Do tej katego
rii zostali zaliczeni także przedstawiciele grup narodowych: Rosjanin, 
Białorusin, Ukrainiec, traktow ani jako obywatele byłego Związku Ra
dzieckiego. Argumentem przemawiającym za tak ą  kwalifikacją jest u j
mowanie roli byłego ZSRR jako struktury  ideologicznej o zdecydowanie 
lewicowym charakterze oraz definiowanie przedstawicieli tego państwa 
nie tyle przez ich odniesienia narodowe, ile ideologiczne konteksty. Wy
niki badań wskazują na mniejszy stopień akceptacji tych kategorii osób 
i wzrastający poziom uprzedzeń być może mających swoje źródła nie tyl



ko w ideologicznych odniesieniach, ale także w doświadczeniach z naj
nowszej historii naszych krajów (Czech, Polski, Słowacji i Węgier), w któ
rych rola ZSRR zapisała się zdecydowanie negatywnie.

Kolejną rozpatryw aną kategorią są  grupy etniczne i pokoleniowe. 
Kulturowy model zaw ierania m ałżeństw  uwzględnia również kwestie 
dotyczące wieku partnerów  zakładających rodzinę. W Polsce w związ
ki m ałżeńskie wchodzą zwykle osoby w jednakowym lub zbliżonym 
wieku. Akceptowanym zwyczajem kulturowym  jest fakt, że w m ałżeń
stwie mężczyzna jest „nieco” starszy niż kobieta. W pytan iu  zadanym  
respondentom  chodziło natom iast o rekonstrukcję ich postaw wobec 
„dużej” różnicy wieku między partneram i do m ałżeństwa. Otrzym ane 
wyniki badań  wskazują, że ponad połowa badanych kobiet jest goto
wa zaakceptować ta k ą  sytuację zarówno wówczas, gdyby dziecko zna
lazło p a rtn e ra  „dużo od siebie młodszego” (58,6%), jak  i „dużo od sie
bie starszego” (56,6%). Niestety, nieuwzględnienie w redakcji p y ta 
nia płci dziecka nie pozwala na wyciągnięcie istotnych wniosków co 
do ew entualnych kierunków przem ian m entalności pokolenia doro
słych dotyczących planów m ałżeńskich ich dzieci. Hipotetycznie moż
na przyjąć, że podtrzymywany i akceptowany jest tradycyjny model 
małżeństwa, w którym  mężczyzna jest starszy od swojej partnerki, 
ze w skazyw aną aprobatą  dla ew entualnie większej różnicy wiekowej 
między nimi.

Do kategorii postaw etnicznych zaliczono wybrane przykłady repre
zentantów różnych narodowości: Serb, Żyd, Rumun, Chińczyk. Tu tak 
że został włączony reprezentant krajów afrykańskich, który oczywiście 
nie spełnia kryterium  „reprezentacji narodowej”, jednak w doświadcze
niu potocznym jest często tak  właśnie traktowany. W podobnej złożoności 
kryteriów klasyfikacji postaw została wyodrębniona „etniczo-religijna” 
kategoria „Arab”. Można hipotetycznie przyjąć, że w tym pojęciu łącznie 
występują zarówno afiliacje etniczne, narodowe i państwowe, jak i reli
gijne, powiązane z przynależnością do kręgu kultury islamskiej. Poprzez 
afiliacje religijne jest kategoria „Arab” nawet silniej identyfikowana niż 
przez inne wymienione właściwości.

O statnia z wymienionych kategorii akcentuje sylwetki moralne po
staci, które są  w niej reprezentowane. Niewątpliwie dotyczy to postrze
gania „prostytutki i sutenera”. Bardziej dyskusyjne jest włączenie w ob
ręb tej kategorii „partnera tej samej płci”. Podobnie jednak, jak to wy
żej uzasadniono, problem związków homoseksualnych w świadomości 
społecznej polskiego społeczeństwa jest przede wszystkim postrzegany 
przez pryzmat ocen moralnych, zwłaszcza jeśli włączyć w krąg dyskusji 
prawo adopcji dzieci. Ilustrację takich problemów mogą stanowić wyniki 
badań MARECO z końca 2006 roku.



T a b e la  7.10

P o sta w y  w o b ec a d o p c ji d z ie c i p rz e z  p a ry  h o m o se k su a ln e

Czy pary homoseksualne powinny mieć prawo 
do adopcji dzieci? Liczba Procent

Zdecydowanie tak 20 1,9
Raczej ta k 34 3,3
Ani tak, ani nie 98 9,4
Raczej nie 180 17,3
Zdecydowanie nie 619 59,5
B rak  odpowiedzi 36 3,5
Trudno powiedzieć 53 5,1

Ź ró d ło :  M A R E C O  P o lsk a . P a ź d z ie rn ik  2006, N =1 040.

Skala polaryzacji stanowisk, jak widać z danych zamieszczonych 
w tabeli, jednoznacznie wskazuje na kontrowersyjność postaw wobec 
związków homoseksualnych, które m ają swoje konsekwencje w niejed
noznaczności ocen moralnych i pojawiających się uprzedzeniach. Silne 
są  w Europie tendencje do legalizacji związków homoseksualnych oraz 
przyznawania im praw a do adopcji dzieci, bez względu na kryterium  
pokrewieństwa w stosunku do osób dorosłych tworzących związek ho
moseksualny.

Tabela 7.11. prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w Rybni
ku, ujętych z perspektywy uprzedzeń negatywnych, które można utoż
samiać z wykluczaniem, marginalizacją, stygm atyzacją piętnem  inności 
oraz obcości. W świetle danych zaprezentowanych w tabeli 7.11. można 
postawić tezę, że czynnikami, które wywołują najsilniejsze uprzedzenia 
są  odmienne przekonania moralne oraz religijne, a w dalszej kolejno
ści etniczne. Z dużym prawdopodobieństwem można też przyjąć wyróż
nione czynniki wywołujące uprzedzenia, tylko w celach analitycznych 
można traktow ać je oddzielnie. W praktyce życia społecznego wzajem
nie się one przenikają i stanow ią silne źródło stereotypów. Wyniki na 
szych badań potw ierdzają występujące w Europie, niekiedy w skraj
nych przypadkach, konflikty między grupam i narodowościowymi i re
ligijnymi. Postawy najsilniejszego uprzedzenia negatywnego są  kiero
wane pod adresem prostytutek oraz sutenerów. To kategorie społeczne 
powszechnie odrzucane i nieakceptowane w perspektywie życia rodzin
nego (90%), stanowiące jego zaprzeczenie. I chociaż należą do „najstar
szych zawodów” świata, zawsze wzbudzają emocje i normatywne odrzu
cenie. Interesującym, a zarazem niepokojącym zjawiskiem socjologicz
nym występującym w naszych społeczeństwach jest nachalna ekspan
sja prostytucji i związanego z n ią  sutenerstwa. Gwałtowny wzrost liczby 
tzw. agencji towarzyskich, pojawienie się w sposób nieskrępowany pro-



T a b e la  7.11

P o z io m y  u p rz e d z e ń  sp o łe c z n y c h  (w  %)

Kategoria
Czy zaakceptowałaby P., gdyby 

P. dziecko znalazło partnera życiowego 
(męża/żonę) będącego:

Nie

M oralna
prosty tu tką /su tenerem 90,0
partne rem  tej samej płci 81,0

Etniczno-religijna Arabem 61,8

Etniczno-pokoleniowa

Chińczykiem 50,2
Żydem 48,4
M urzynem 43,6
Serbem 43,6
Rum unem 18,0
kim ś dużo starszym 41,0
kim ś dużo młodszym 39,6
Rosjaninem, B iałorusinem , U k ra
ińcem

34,8

Polityczna
lewicowcem 18,6
prawicowcem 10,6

Klasowa
kim ś o niższych kw alifikacjach 7,0
pracownikiem  fizycznym 6,0
pracownikiem  umysłowym 2,4

Ź ró d ło :  B a d a n ia  w łasne .

stytucji ulicznej w miastach oraz przy szlakach komunikacji drogowej 
to nieoczekiwane znaki przem ian kulturowych, zachodzących w społe
czeństwach uwalniających się spod wpływu systemu komunistyczne
go. Wjeżdżając do Czech od południowej granicy z A ustrią przez przej
ście graniczne Znojmo, trzeba przejechać przez „dzielnicę” agencji towa
rzyskich z rzucającymi się w oczy reklamami zaczerpniętymi z targowi
ska owoców, mięsa czy nabiału, kierowanymi do ewentualnych klien
tów posługujących się językiem niemieckim: „Taeglich neue maedchen” 
(„codziennie nowe/świeże dziewczyny”), podobnie jak „świeże owoce, jaja 
czy wędliny”. Drastyczność tych ofert i reklam nie jest wyłącznie specy
fiką wskazanego miejsca czy kraju. Jest natom iast jakąś specyfiką kul
turow ą społeczeństw Europy Środkowej, nieposiadającą odpowiedników 
w krajach Europy Zachodniej.

Silne uprzedzenia związane są  także z homoseksualistami. Stąd po
nad 80% badanych uznaje, że nie zaakceptowałoby homoseksualisty jako 
partnera życiowego własnego dziecka. Pośrednio jest to również wskaź
nik postaw wobec legalizacji związków partnerskich opartych właśnie 
na związkach homoseksualnych. Uprzedzenia wobec związków tego typu



m ają swoje źródła głównie w postawach moralnych znajdujących legi
tymizacje w doktrynie religijnej, najwyraźniej czytelnej i jednoznacznej 
w europejskiej przestrzeni kulturowej, w tradycjach katolickich oraz or
todoksyjnych.

Nieco niższy poziom uprzedzeń łączy aspekty religijne z przynależ
nością etniczną. Blisko 62% badanych nie zaakceptowałoby Araba jako 
partnera dla swojego dziecka. W Polsce, zwłaszcza w górnośląskim śro
dowisku kulturowym objętym badaniami, możliwość realnego kontak
tu  z przedstawicielami tej kategorii etniczno-religijnej jest bardzo mała. 
Stąd opinie na tem at Arabów są  głównie pochodną uczestnictwa w ku ltu
rze masowej, bardzo często operującej właśnie stereotypowymi m atryca
mi w przedstawianiu sylwetek osobowościowych przedstawicieli różnych 
narodowości. Podobne uwagi odnieść można do pozostałych wymienio
nych w pytaniu przedstawicieli grup narodowościowych. Najmniej nega
tywnych uprzedzeń dotyczy Rumuna — 41,8%, następnie Serba i Murzy
na — 43,6%, Żyda — 48,4% oraz Chińczyka — 50,2%.

Respondenci praktycznie nie wykazują uprzedzeń wobec pracownika 
umysłowego — tylko 2,4% ankietowanych wyraziło dezaprobatę, rozpa
trując jego kandydaturę na ewentualnego przyszłego partnera życiowego 
własnego dziecka. W pozostałych przypadkach odsetek osób deklarują
cych uprzedzenia wzrasta do ponad jednej trzeciej w odniesieniu do osób 
reprezentujących duże różnice wiekowe i nie przekracza 7% w stosun
ku do osób spełniających kryterium  niższych kwalifikacji zawodowych. 
Ponad jedna dziesiąta respondentów miałaby trudności w zaakceptowa
niu osoby o prawicowych poglądach, a blisko jedna piąta  — podobne oba
wy kieruje wobec osób deklarujących poglądy lewicowe. W polskiej rze
czywistości społeczno-politycznej nie jest łatwo ustalić, jakie poglądy są 
lewicowe, a jakie prawicowe. Zapewne mamy więc tu  do czynienia z re
miniscencją domniemanej bądź rzeczywistej sympatii do określonej p ar
tii politycznej. Na tej podstawie można by wnioskować, że badane przez 
nas środowisko rodzinne jest politycznie bardziej prawicowe niż lewico
we, co inaczej można określić jako bardziej konserwatywne, czyli silniej 
zorientowane na kontynuację tradycji. Hipotezę tak ą  uzupełniają dobrze 
formułowane wcześniej wnioski o postawach wobec rodziny i religijności.

Omawiane postawy charakteryzujące uprzedzenia nie wykraczają 
poza sferę deklaracji. Wzory życia codziennego wcale nie muszą w cało
ści odpowiadać werbalnie zgłaszanym deklaracjom. W sferze normatywnej 
śląskiej kultury regionalnej funkcjonuje przekonanie, że najlepszy partner 
do małżeństwa to osoba pochodząca z kręgu swoich, czyli Ślązak. Obcym 
jest osoba reprezentująca ludność napływową. Wiedza podręczna jest peł
na ilustracji ukazujących kłopoty, trudności, niepowodzenia towarzyszą
ce małżeństwu zawartemu z przedstawicielem ludności napływowej, któ



rego w potocznym języku stygmatyzuje się określeniem „gorol”. Praktyka 
życia społecznego pokazuje dobitnie, że deklarowane i wyznawane normy 
są odległe od ich aplikacji we wzorach życia małżeńskiego oraz rodzinnego.

Na zakończenie prowadzonych analiz przytoczmy zestawienie da
nych pozwalających na dokonanie pewnych porównań w zakresie postaw 
tolerancji i odrzucenia reprezentowanych w środowiskach społeczno-kul
turowych krajów, w których były przeprowadzone badania47.

T a b e la  7.12

P o z io m y  a k c e p ta c ji  sp o łe c z n y c h  (w  %)

Czy zaakceptowałaby P, gdyby P. dziecko 
znalazło partnera życiowego (męża/żonę) będącego:

Tak

Rybnik Szeged Nitra Hradec
Kralove

Kimś, kto m a niższe kwalifikacje niż P. dziecko 91,4 82,5 73,1 85,6
Pracow nikiem  fizycznym 92,8 83,1 77,5 86,7
Pracow nikiem  umysłowym 96,6 93,2 67,4 84,6
Lewicowcem 79,4 59,5 47,2 59,7
Prawicowcem 87,8 61,3 5,7 61,7
Kimś, kto je st dużo starszy 56,6 47,7 32,0 58,5
Kimś, kto je st dużo młodszy 58,6 49,2 31,1 58,5
Rum unem/Romem 48,0 30,8 17,6 18,6
Serbem 54,0 43,2 34,2 35,9
Arabem 35,8 28,2 25,1 23,6
Chińczykiem 47,6 31,6 29,1 28,8
M ieszkańcem  byłego ZSRR (Rosjaninem, Biało
rusinem , Ukraińcem )

63,4 44,4 40,1 38,6

Żydem 50,0 50,8 39,1 53,6
P artnerem  tej samej płci 16,2 17,4 19,4 37,7
P rosty tu tką/su tenerem 6,6 9,8 5,3 7,9
W yznawcą innej religii — — 57,1 66,7
Niewierzącym — — 57,5 74,8
M urzynem 54,6 — — —

Ź ró d ło :  O p raco w an ie  w łasn e .

Czechy, Polska, Słowacja i Węgry to kraje, w których przez kilka dzie
sięcioleci po zakończeniu II wojny światowej był implementowany siło

47 Dane w tabeli pochodzą z opracowań autorskich zamieszczonych w przywoły
wanej już książce pod red. Z. B e n k o : Tradition and  m odernity in the lifestyle o f the 
fam ilies o f the Visegard countries. Oto artykuły  i ich autorzy: K. E rd e i:  Values, s. 144; 
W. Ś w ią tk ie w ic z :  Values and  religion, s. 244; B. K ra u s ,  I. J e d l ic k o v a :  N ational re
port from  the Czech Republic, s. 301; A. K r iz a n o v a , M. P e se k o v a : Tradition and  mo
dernity in the lifestyle o f fam ilies, s. 375.



wymi metodami, ustrój socjalistyczny, zbudowany na marksistowsko-le
ninowskiej ideologii zmierzającej do radykalnej restrukturyzacji społe
czeństwa. Walka klas była uznawana za „motor dziejów”, a ideałem, ku 
któremu zmierzano, było społeczeństwo bezklasowe. Zbudowany na ta 
kich założeniach państwowy system edukacji i wychowania kształto
wał postawy społeczne i formował osobowość „nowego człowieka” społe
czeństwa bezklasowego. Reminiscencje dawnych podziałów klasowych 
to właśnie kategorie „pracownik umysłowy” i „pracownik fizyczny”, któ
re znalazły swoje zadomowienie w realności struk tu r społecznych so
cjalistycznego państwa. W Polsce przybrało to w latach stanu wojenne
go paradoksalne formy przejawiające się w przyznawaniu przez system 
odpowiednich bonów uprawniających do nabywania kilku kilogramów 
w skali miesiąca „mięsa z kością”, którego więcej mógł kupić (czyli „do
stać”, jak się wówczas mówiło) pracownik fizyczny. Uprawnienia do na
bywania żywności na tzw. kartk i były mechanizmem bardzo skompliko
wanym, wywołującym różnorodne, interesujące socjologicznie i nieocze
kiwane skutki, a trzeba pamiętać, że nie wszystkie kategorie obywate
li państw a takie uprawnienia posiadały (pozbawieni ich byli np. rolni
cy). Jak  pokazują badania socjologiczne zrealizowane w połowie pierw
szego dziesięciolecia XXI wieku, gdy ustrój socjalistyczny przestał już 
być realnym doświadczeniem naszych społeczeństw, kategorie „pracow
nik fizyczny” i „pracownik umysłowy” nadal stanowią ważne segmen
ty mentalności społecznej. Zgodnie z regułą political correctness socjali
stycznych zaklęć podział na pracowników fizycznych i umysłowych nie 
może mieć wpływu na społeczne uprzedzenia. Zgodnym więc chórem ba
dani Czesi, Słowacy, Węgrzy i Polacy deklarują, że nie ma dla nich naj
mniejszego znaczenia, czy partnerem  w małżeństwie ich dziecka będzie 
pracownik fizyczny czy umysłowy. Pewne różnice są  wprawdzie widocz
ne. Polakom przede wszystkim (96,6%), ale także Węgrom (93,2%) bar
dziej zależy, aby partnerem  ich dziecka był „pracownik umysłowy”, pod
czas gdy Czesi (87,7%), a za nimi Słowacy (77,5%), staw iają raczej na 
„pracownika fizycznego”. Struktury, hierarchie i dystanse społeczne jak 
by przestały mieć znaczenie. W obrazie społeczeństwa zbudowanym na 
wyobrażeniach o tym, co przystoi akceptować, uznawać, a co odrzucać, 
dawne i nowe podziały klasowe — przynajmniej na poziomie normatyw
nym — nie są  przeźroczyście obecne. Nawet jeśli (tak jak w Polsce) re
alnie zakładane małżeństwa cechuje względnie wysoka homogeniczność 
statusu  społecznego partnerów, to odnotowany fakt z zakresu deklaro
wanych norm i wartości społecznych trzeba uznać za ciekawy konstrukt 
społecznej mentalności.

Zdecydowane odrzucenie, czy nawet uprzedzenie kierowane jest nato
miast pod adresem członków tych kategorii społeczno-zawodowych, któ



re zajmują się świadczeniem usług erotycznych i czerpaniem dochodu 
z uprawiania nierządu lub zarządzania nim. Odrzucamy podziały klaso
we i respektujemy czytelne kryteria moralne — tak  można scharakteryzo
wać deklarowane postawy akceptacji bądź jej braku. Mimo wyraźnie de
klarowanych uprzedzeń wobec prostytutki i sutenera, i tak  prawie 9,8% 
mieszkańców Szeged, prawie 8% z Hradec Kralove, blisko 7% z Rybnika 
i ponad 5% z Nitry jest gotowych zaakceptować ludzi o tym statusie spo
łecznym jako partnerów w małżeństwie swoich dzieci i członków własnej 
rodziny. W takim  szerokim kontekście można więc usytuować i uogólnić 
komentarz jednego z autorów międzynarodowego projektu, który pisał, że 
badana przez niego społeczność jest very or at least rather broad-minded.

Między akceptacją klasowych zróżnicowań a odrzuceniem katego
rii statusowych związanych z uprawianiem nierządu znajdują się posta
wy akceptacji, tolerancji i uprzedzeń wobec rozmaitych, wymienianych 
w pytaniu grup społecznych. Nie wzbudzają silnych kontrowersji poglą
dy polityczne, poza przypadkiem Nitry, gdzie prawdopodobnie występu
ją  jeszcze inne okoliczności wpływające na otrzymany wynik badań. Oka
zuje się, że najbardziej tolerancyjni wobec postaw politycznych prawico
wych bądź lewicowych są Polacy, a najmniej — Słowacy. Mieszkańcy Ni
try  w mniejszym stopniu również niż przedstawiciele Czechów, Polaków 
i Węgrów gotowi są akceptować duże różnice wieku partnerów do m ał
żeństwa. Czechów i Słowaków cechuje również wyraźnie niższa wzglę
dem Polaków i Węgrów gotowość do akceptacji wieloetniczności. Widać 
to zdecydowanie w postawach wobec Romów — skala akceptacji dla m ał
żeństwa własnego dziecka z przedstawicielem ludności romskiej waha się 
w granicach 17,6% (Nitra) i 18,6% (Hradec Kralove), podczas gdy w Ryb
niku wynosi ona 48%, a w Szeged — 30,8%. Wśród wymienionych grup 
narodowościowych najniższy poziom akceptacji zyskują przedstawiciele 
ludności romskiej, a tuż za nimi Arabowie, co, jak wcześniej zauważono, 
należy raczej interpretować w kategoriach przynależności religijnej niż 
etnicznej. Jeszcze niższy poziom akceptacji charakteryzuje postawy wo
bec modnych współcześnie postaci homofilii. Akceptacja związków homo
seksualnych jest relatywnie najsilniejsza wśród Czechów (37,7%), co po
twierdzają też obowiązujące w tym państwie regulacje prawne, dopusz
czające legalizację związków homoseksualnych. Nieco niższy jest odsetek 
badanych akceptujących związki homoseksualne wśród mieszkańców Ni
try  (17,4%), Szeged (17,4%), a najniższy wśród respondentów z Rybnika 
(16,2%). Jak  wynika z danych zamieszczonych w tabeli 7.11., postawy od
rzucenia wobec związków homoseksualnych zadeklarowało ponad 80% 
ogółu badanych mieszkańców Rybnika, silniejsze są tylko uprzedzenia 
wobec sutenerów i prostytutek jako kandydatów na partnerów w małżeń
stwie własnych dzieci (90%).



Czesi, Słowacy, Polacy i Węgrzy deklarują postawy względnie du
żej akceptacji wobec przedstawicieli odmiennych grup klasowych, reli
gijnych, etnicznych, kulturowych, obyczajowych. Żywią jednak również 
uprzedzenia. Rodzina jako przestrzeń codzienności, w której jest grany 
najważniejszy spektakl w życiu człowieka, jest nasycona różnymi emo
cjami społecznymi, kulturowymi, religijnymi, narodowymi. Jak  w so
czewce odzwierciedlają się w niej makrospołeczne procesy nadające ro
dzinnym emocjom kulturowe, polityczne, religijne i etniczne znaczenie. 
Są one w rodzinie interpretowane, podtrzymywane lub marginalizowa
ne, a przez procesy socjalizacji oraz wychowania wpisują się w procedu
ry reprodukcji kultury i struktury społecznej.

Deklarowane i wyznawane wartości, chociaż nie zawsze w pisują się 
we wzory zachowań, czyli społeczne kulturowe regularności praktyk 
życiowych, ukazując orientacje aksjologiczne danej społeczności, m ają 
istotne znaczenie. Wartości stanow ią ośrodek skupienia życia grupowe
go, pozwalają na czytelną allokację własnej społeczności w zróżnicowa
nej przestrzeni kulturowej. Są niewyczerpanym źródłem legitymizacji 
porządku społecznego, nadającym podejmowanym działaniom sens, po
zwalającym doświadczać tożsamości w planie życia zbiorowego oraz in 
dywidualnej biografii. Uprzedzenia są  powszechnie dostępnym in s tru 
m entem porządkowania doświadczenia społecznego, dostarczają pozor
nie uzasadnionych, a na pewno łatwych, niewymagających osobistego 
wysiłku intelektualnego kryteriów podziału społecznego mikrokosmo- 
su na swoich i obcych, dobrych i złych, przyjaznych i wrogich. Uprze
dzenia, podobnie jak  stereotypy, są  trwałym  i niezbywalnym składni
kiem życia codziennego, stanowiącym fundam ent wiedzy podręcznej, 
która pozwala na sprawne i efektywne funkcjonowanie w społeczności. 
Nie można ich wyeliminować. Można natom iast — i zapewne warto — 
ukazywać obszary uproszczenia, zakłamania, nierzetelności, uwolnie
nia od osobistej refleksji i odpowiedzialności, które w uprzedzeniach 
znajdują usprawiedliwienie, uzasadnienie, sens oraz aksjologiczne 
znaczenie.

Nawiązując do prowokacyjnego aspektu tytułu rozdziału, w podsu
mowaniu można zapewne uznać, że w orientacjach na wartości deklaro
wane w badanym środowisku rodzin silnie jest zakorzeniona obecność 
pierwiastków religijnych, tak  w płaszczyźnie deklaracji konfesyjnej, 
jak i praktyk religijnych, zaznaczających swój rodzinny charakter. Reli
gię wskazuje się też jako źródło poszukiwania sensu życia w sytuacjach 
traumatycznych. Dominująca przynależność do Kościoła rzymskokato
lickiego, co w przypadku badanego środowiska społeczno-kulturowego 
jest kulturową oczywistością, podpowiada, że różne sfery życia rodzin
nego pozostają w odniesieniach bardziej czy mniej wiążących wobec ka



tolickiego modelu małżeństwa i rodziny. Ta reguła aksjologiczna dotyczy 
zapewne również normatywnych legitymizacji deklarowanych uprze
dzeń, zwłaszcza w tych ich postaciach, które mogą pozostawać w jakiejś 
konfrontacji z religijno-moralnymi podstawami życia społecznego. Odpo
wiadając więc na pytanie postawione w tytule rozdziału — zdecydowanie 
„mąż katolik” niż „kolorowy partner”.

Współczesne społeczeństwo jest często określane jako społeczeństwo 
wyboru, w odróżnieniu od jego postaci tradycyjnych i konserwatywnych 
znanych z przeszłości. Wybór nie oznacza po prostu zerwania z tradycją, 
lecz jest współczesną próbą jej interpretacji. Nie można mówić — w od
niesieniu do polskich realiów — o odrzuceniu rodzinności i religijności, 
ale o zmieniającym się zasięgu oddziaływania tych wartości. Dla znacz
nej części społeczeństwa religijne tradycje przekazywane w rodzinnym 
wychowaniu są  właśnie „tradycją samą”, odkurzaną na okoliczność świąt 
i innych uroczystości, traktow aną jako świąteczny, czyli nie powszedni 
depozyt.

Wojciech Świątkiewicz
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