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Ks. STANISŁAW KULP A CZYŃSKI 

UCZUCIA MŁODZIEŻY W CZASIE SPOWIEDZI 
W SWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH 
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1 Por. S. Mo y s a: Tendencje rozwojowe we współczesnej teologii pokuty 
„Collectanea Theologica" 1970 fasc. I s. 63-75; L. Kock er ols: I fianciulli e la 
penitenza (Riflessioni e proposte per educatori a genitori). Torino 1971 s. 130; 
J. S a 1 i j: Reforma Sakramentu Pokuty. „Znak" nr 180 1969 s. 739-746; tenże: 

Czego nie doceniamy w Sakramencie Pokuty. „Tygodnik Powszechny" nr 46 1970 
(1138) s. 5; A. ż y n e 1: Spowiedź i tajemnica przebaczenia. „Tygodnik Powszech
ny" 1971 nr 12 (1156) s. 3; A. M a ł e ck i: Trudności ze spowiedzią. „Kierunki" 
1971 n.r 14 (772) s. 4; I. Felska: Spowiedź. „Tygodnik Powszechny" 1973 nr 33 
(1282) s. 1 l 5; L. G i r i b a 1 d i, M. Ma n a, R. T o n e 11 i: Che ne pensano gli ado
lescenti italiani della confessione w: Adolescenti e penitenza. Torino 1972 s. 9-27. 

2 KL nr 72. Sobór Watykański Il. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 
1968 s. 57. 
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je oceniać w ich kontekście 3. Przedmiotem psychologii są zjawiska psy
chiczne {religijne również), warunki, od których one zależą i zachowa
nie się istot wykazujących życie psychiczne 4• Psychologia rozwojowa, po
znając prawa i właściwości rozwoju dzieci i młodzieży, może obejmować 
również życie religijne. W aspekcie psychologii rozwojowej spróbuję spoj
rzeć na zagadnienie uczuć młodzieży związanych ze spowiedzią. To praw
da, że spowiedź jest sakramentem świętym, jednak istota jego duchowości 
ukryta jest przed oczyma zwykłego obserwatora, który dostrzega tylko 
zewnętrznie uchwytny kontakt dwu osób. Dialog realizujący się w spo
wiedzi nie jest jednak zwyczajną rozmową. Chodzi bowiem o to, że jedna 
strona powierza drugiej coś, co nie jest przedmiotem zwyczajnej roz
mowy. Prawie każdy człowiek czuje potrzebę zwierzenia się przed kimś, 
do kogo ma zaufanie. Wtedy jednak chce on przedstawić się w świetle 

dodatnim, a tymczasem w spowiedzi na plan pierwszy wysuwa się pro
blem samooskarżenia, czego człowiek na ogół unika. Odbywanie spowie
dzi łączy się z charakterystycznymi uczuciami. 

Celem niniejszego artykułu będzie ukazanie uczuć towarzyszących 

dziewczętom i chłopcom klasy VIII i XI w czasie spowiedzi 5. W oparciu 
o wypowiedzi młodzieży dokonam klasyfikacji uczuć związanych ze spo-· 
wiedz1ą, określę stopień ich nasilenia i zróżnicowanie ze względu na płeć 
badanej grupy. Najpierw jednak, przynajmniej skrótowo, popatrzymy 
na uczucia młodzieży od strony psychologicznej. 

Katolicka myśl filozoficzno-psychologiczna traktuje przeżycia religij
ne jako coś nieodłącznego od działalności życiowej człowieka, lecz nie 
akcentuje specjalnie uczucia 6. Wiemy jednak, że różnego typu emocje 
są przeżywane podczas spowiedzi 7. N a przeżycia towarzyszące spowiedzi 
ma wpływ ogół cech osobowości penitenta, jego wiadomości teoretyczne, 
zdobyte głównie w katechezie, dotychczasowa praktyka i zwyczaje środo
wiska. 

3 J. Pastuszka: Psychologia w duszpasterstwie. „Roczniki Filozoficzne" r. XT 
z. 4 s. 5-15. 

1 M. Kr e ut z: Podstawy psychologii. Warszawa 1949 s. 7. 
3 Dane empiryczne pochodzą z pracy magisterskiej: S. Ku 1 pac z y ń ski: Prze

życia emocjonalne młodzieży związane ze spowiedzią [maszynopis Archiw. KUL 
1970 s. 154]. 

6 J. Pastuszka: Człowiek religijny jako problem psychologiczny. „Zeszyty 
Naukowe KUL" 1963 nr 1 s. 3-14. 

" Terminu „uczucia" i „emocje" używam tutaj zamiennie. Po:r. E. R. Hi 1 gard: 
Wpruwadzenie do psychologii. Warszawa 1967 s. 242. - „ ... stare rozróżnienie mię
dzy uczuciem a emocją traci swoją siłę". 
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Badaniom poddano dwie grupy młodzieży: klasy VIII i XI. O młodzie
w tym wieku mówi się, że przeżywa czas dojrzewania. Okres ten za

czyna się zwykle w 11-13 roku życia, a kończy pełnoletnością (ok. 18 
Większość badaczy uczuć młodzieży wyraża pogląd, że adolescencja 
okresem wzmożonej uczuciowości 8• Spośród czynników, które wy

wołują u młodzieży skłonność do wzmożonej emocjonalności, należy wy
mienić następujące: niekorzystne stosunki rodzinne, ograniczenia wyni-

z nadmiernej kontroli rodziców, przeszkody uniemożliwiające mło
dzieży zaspokojenie pragnień, sytuacje, w których jednostka czuje się 

niedobrze, społeczne wymogi bardziej dojrzałego zachowania się, przy
stosowanie się do nm,vych środowisk, społeczne przystosowanie się do płci 
odmjennej, niepowodzenia szkolne, konflikty z rodziną lub z kolegami, 
problemy zawodowe, wątpliwości religijne 9 . 

W życiu uczuciowym tej młodzieży obserwuje się niestałość, eksplo-· 
zywność, zmienność nastrojów. Reakcje młodocianych są często niepro
porcjonalne do vv-ywołujących je bodźców. Młodzież łatwo wpada w krań
cowe stany emocjonalne, jest skłonna do przesadnych zachwytów i po
tępień. Psychologia zwraca uwagę, że wcześniejszym fazom dorastania 
towarzyszą stany emocjonalnie negatywne. Dziewczęta często wybuchają 
płac:zem i są grymaśne, chłopcy zaś są bardziej agresywni 10. W chaosie 

uczuciowego powoli krystalizują się uczucia wyższe. Pojawiają się 
rÓ\Vnież próby kontroli uczuć i wyrażania ich w sposób społecznie akcep
towany. Zdolność do panowania nad uczuciami jest jednym ze wskaźni

dojrzałości emocjonalnej, co według niektórych teorii należy zali
do ważnych elementów ogólnej dojrzałości 11. Okres od 15-18 lat 

nazywa się również nawróceniem; bo dokonuje się wtedy przezwycięże-· 
nie dziecięcej pobożności. Jest to zarazem okres „burzy i namiętności". 
Rodzi się potrzeba zajęcia własnego stanowiska wobec religii. Rozwija 

odwaga, ryzyko, krytycyzm, kontrola wyobraźni, logika formalna, 
a obok nich występuje niezadowolenie, ukrywanie się przed n:ajbliższy-

wyzwolenie się spod kierownictwa zewnętrznego. Między 16 a IR 
rokiem życia mają miejsce przewartościowania i kryzysy teoriopoznaw
cze - „niebo staje w płomieniach". Jest to bolesne, ale zarazem natu
ralne zjawisko, któremu podlega większość młodzieży Zmiany te zależą 
od uwarunkowań społecznych, a także od cech osobowości młodego czło
vdeka. W tym okresie szczególne znaczenie dla pokierowania pracą nad 

mają wychowawcy, a zwłaszcza spowiednicy. Często jedna odpo
wiedź, jedna rozmowa udana lub nieudana, może przesądzić o kierunku 

3 E. B. Hur 1 o ck: Rozwój młodzieży. Warszawa 1965 s. 628. 
Tamże s. 97-102. 

1o Por. R. Łapińska: Psychologia wieku dorastania. Warszawa 1966 s. 15. 
11 S. Ger st ma n n: Problemy teorii emocji. Toruń 1963 s. 15. 
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rozwoju religijności młodego człowieka 12 . Mając w świadomości tę mo
żlhvość oddziaływania kapłana, warto zapoznać się z obrazem 
jakie występują u młodzieży podczas spowiedzi. 

Obraz uczuć młodzieży i ich nasilenie podczas spowiedzi 

Obraz emocjonalny zostanie przedstawiony na podstawie analizy 
wypowiedzi uzyskanych od 524 osób z klas VIII i XI za pomocą 17 pytań 
ankiety i wypracowania na temat: Moje przeżycia związane ze spowie
dzią i(opisz swoje przeżycia przed, w czasie i po spowiedzi). 

Badaną grupę można scharakteryzować z punktu widzenia częstości 
korzystania ze spowiedzi. Przedstawia to tabela 1. 

Tab. 1. Częstość spowiedzi* 

Jak często 
kl. VIII kl. XI Razern % 
dz. eh. dz. eh. 

Częściej niż raz -vv 1nie -

siącu 3 G 10 3 
Raz v.,r rniesiącn 55 40 32 19 146 36 

Co 2 miesiące 30 27 30 16 103 26 

Co 3, 4 xniesiące 11 19 28 29 87 22 

2 razy na rok 3 9 4 18 34 8 

l raz na rok l 10 11 3 
Przed 2 laty 5 5 1 

Przed 3, 4, 5 i więcej 3 4 l 

Ogółem 100 100 100 100 400 100 

* Cyfry oznaczające ilość osób, w kolmnnie 1--4 są zarazem 
procentowym wskaźnikiem dla dziev>Tcząt i chłopców danej 

grupy. 

Terenem badań było miasto ponad 60 tysięczne. Całość badail. prze
prowadziłem osobiście. Do analizy szczegółowej wybrano 400 osób i we
dług kryterium wieku, tzn. tylko 15 i 18-latki, z podziałem po 100 dziew
cząt i 100 chłopców z klas VIII i XI. · 

Celem ułatwienia cytowania wypowiedzi ustalono, że nie będzie ozna
czeń dz. dla dziewcząt i eh. dla chłopców, gdyż przyjęto, iż od 1-100 to 

i2 W. Pręży n a: Kształtowanie się życia religijnego w świetle psychologii roz
wojmoej. „Znak" 1971 nr 210 s. 1572-1586. 
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są dziewczęta z kl. od 100-200 chłopcy z kl. XI, od 200-300 dziew-
z kl. VIII, a od 300-400 chłopcy. Litera A oznacza wypowiedź 

litera z zaś po prze-
cinku - numer pytania. 

następnie 

występujących podczas spowiedzi przed
schematem czasowym. Zacznę od emocji 

rachunku sumienia i oczekiwania 
fazę środkową (początek spowiedzi, 

ewentualne zapytania) i 
materiał 

zdobyła się na wysiłek i przedstawiła swoje uczucia związane ze spowie-
językiem popularnym i ujawniła dużą różnorodność emocji. Patrząc 

najpierw na całościowy obraz emocji, ogólnie zorientujemy się, jaka jest 
dominanta uczuciowa w wybranych etapach spowiedzi. 

uczucia pozyty'Nne __ _ 

uczucia negaty\vne --------------

rachunek 
smnienia 

10 

po \Yyznanin 
spowiedzi 

uczucia pozytywne i negatywne 

pytania 

..... 

po spo
wiedzi 

' ' ' ...... 

Wystarczy spojrzeć na rysunek, aby zauwazyc, jak dominujące na 
początku uczucia negatywne w poszczególnych etapach zmniejszają się, 

by po spowiedzi ustąpić miejsca bardzo różnorodnym emocjom pozytyw-
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i2 W. Pręży n a: Kształtowanie się życia religijnego w świetle psychologii roz
wojmoej. „Znak" 1971 nr 210 s. 1572-1586. 
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są dziewczęta z kl. od 100-200 chłopcy z kl. XI, od 200-300 dziew-
z kl. VIII, a od 300-400 chłopcy. Litera A oznacza wypowiedź 

litera z zaś po prze-
cinku - numer pytania. 

następnie 

występujących podczas spowiedzi przed
schematem czasowym. Zacznę od emocji 

rachunku sumienia i oczekiwania 
fazę środkową (początek spowiedzi, 

ewentualne zapytania) i 
materiał 

zdobyła się na wysiłek i przedstawiła swoje uczucia związane ze spowie-
językiem popularnym i ujawniła dużą różnorodność emocji. Patrząc 

najpierw na całościowy obraz emocji, ogólnie zorientujemy się, jaka jest 
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uczucia pozyty'Nne __ _ 

uczucia negaty\vne --------------

rachunek 
smnienia 

10 

po \Yyznanin 
spowiedzi 

uczucia pozytywne i negatywne 

pytania 

..... 

po spo
wiedzi 

' ' ' ...... 

Wystarczy spojrzeć na rysunek, aby zauwazyc, jak dominujące na 
początku uczucia negatywne w poszczególnych etapach zmniejszają się, 

by po spowiedzi ustąpić miejsca bardzo różnorodnym emocjom pozytyw-
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nym 13. Ponieważ nie będzie m1eJsca na szersze uzasadnianie, szczegó
łową analizę i pełną egzemplifikację, dlatego od razu przechodzę do przed
stawienia uczuć młodzieży w poszczególnych wybranych etapach spo
wiedzi. 

UCZUCIA PODCZAS RACHUNKU SUMIENIA 

Wypowiedzi młodzieży zostały ułożone w pięć grup skupiających 

w sobie wyrażenia mówiące o podobnych uczuciach. Jest to próba przed
stawienia w sposób możliwie przejrzysty ogromnie skomplikowanych 
przeżyć emocjonalnych, jakie mają miejsce podczas rachunku sumienia. 

Tab. 2. U czucia młodzieży podczas rachunku sumienia 

Hodzaje uczuć 
kl. VIII kl. XI 

Razem. % 
dz. eh. dz. eh. 

30 24 27 30 lll 28 
Żal 24 18 21 32 95 23 
Lęk 27 27 21 13 88 22 

10 12 17 4 44 11 

Złość 3 3 9 7 22 6 
6 Hi 5 13 40 10 

100 100 100 100 400 100 

Dla zobrazowania wymienionych rodzajów uczuć, z braku 
przytaczam tylko po jednym przykładzie. 

czasie rachunku sumienia jestem strasznie niezadowolona z moich 
grzechów. Moje uczucia wewnętrzne są nie do opisania. Nie mogę 
się z tym pogodzić. Jestem bardzo niespokojna" 
„Przeżywam uczucie upokorzenia przed Bogiem, żałuję za grzechy, 
które i się nimi" 21, 4). 
„W miarę jak poznaję swoje coraz większe grzechy, ogarnia mnie 
przerażenie, jak bardzo obraziłem Boga" (A. 104, 4). 
„Wstyd mi jest. I to że zawsze 
grzechy, że zawsze żałuję, obiecuję sobie unikać 
się zapomni i rQlbi się to samo. Pan Bóg jest 
zawsze ffiOŻe u:n:rc.1·nr.•l'"'""7 "'"'' grz1eC.l:101N 
tern to się powtarza. 

1a J. Reykowski: Eksperymentalna psychologia emocji. Warszawa 1968 s. 260. 
(Lista Nowlisa pomogła w grupowaniu uczuć pozytywnych i negatywnych). 
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„„.ogarnia mnie złość na siebie. Myślę sobie zawsze: człowieku, za 
te grzechy powinien cię już dawno piorun zastrzelić, i nie wiem dla
czego tego nie zrobił jeszcze" (A 123, 4). 
O przeżyciach emocjonalnych przed spowiedzią można po~iedzieć, że 

większość młodzieży doznaje uczuć negatywnych. Choć w rachunku su
mienia wszyscy starają się przypomnieć sobie grzechy, to jednark czyn
ność ta nie odbywa się spokojnie, jakby to mogło mieć miejsce podczas 
przypominania sobie zdarzeń przyjemnych. Sposób przeprowadzania ra
chunku sumienia i rodzaje towarzyszących mu emocji są zapewne wy
nikiem katechizacji i praktycznych prżyzwyczajeń. Jedni koncentrują 
swoje negatywne uczucia wokół Boga, inni bardziej obawiają się reakcji 
kapłana. Porównując uczucia podczas rachunku sumienia u młodzieżv 
starszej i młodszej można powiedzieć, że w kl. VIII jest więcej lęk~ 
w czasie przypominania sobie grzechów. Można także przypuszczać, na 
podstawie ilości wypowiedzi nie ujawniających uczucia, że chłopcy prze
prowadzają rachunek sumienia z mniejszą dokładnością niż dziewczęta. 

EMOCJE PODCZAS ROZPOCZYNANIA SPOWIEDZI 

Następny etap ukazywania uczuć występujących podczas spowiedzi -
to czas jej rozpoczynania. Poprzednio zamieszczony wykres uwidocznił, 
że na tym etapie występuje najwyższy poziom emocji negatywnych. Ma
teriał uzyskany z odpowiedzi młodzieży na ten temat podzielono na 
sześć grup, które zawiera poniższa tabela. 

Tab. 3. U czucia młodzieży w cza•;ie spowiedzi 

Rodzaje uczuć kl. VIII kl. XI 
Hazem % dz. .eh. dz. eh. 

Niepokój 23 38 27 41 129 32 
Nastrój 21 23 21 18 83 21 
Lęk 29 17 21 17 84 21 
Nastrój 11 12 9 IO 42 10 

6 3 IO 15 24 6 
Po śpioch 6 4 6 7 23 6 
Nie uja:wniono 4 3 6 2 15 4 

100 IOO IOO 100 400 100 

Znów ograniczam przykłady do pojedynczych wypowiedzi, ilustru
jąc nimi uczucia w takiej kolejności, jaką uwidocznia powyższa tabela. 
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momencie następuje punkt kulminacyjny mojego zdenerwo
J estem bardzo niespokojny. Najczęściej przez gardło nie chcą 

.,,.,,r>„0·1c0 pierwsze słowa ... " (A. 105, 6). 
„Ulegam nastrojowi modlitewnemu, niezwykle uroczystemu, bo wte-

w konfesjonale zaczynam widzieć Pana Boga, a nie księdza" 

(A. 1 O, 6). 
,;Gdy zaczynam się spowiadać, odczuwam lęk i bojaźń przed kapła
nem" (A. 9, 
„Lękam się bardzo. Najpierw występuje silne bicie serca, lecz później 
uspokajam się" 186, 
„Najpierw przejmuje mnie uczucie lęku, które potem przetwarza się 
w miły nastrój, jakiemu ulegam, gdy kończę mówić" (A. 80, 6). 
„Początkowo jestem bardzo speszony i zawstydzony, ale potem to 
jakoś przechodzi" 168, 6). 
„Chciałbym to jak najszybciej skończyć, żeby już ksiądz dał mi roz
grzeszenie" (A. 122, 6). 
„Chcę jak najszylbciej wyrzucić z siebie wszystkie grzechy,. które 
mnie obciążają" 14, 6). 
Sumując wszystkie przeżycia typu niepokoju, lęku i wstydu widzimy. 

że ok. 65% osób mówi o negatywnych przeżyciach emocjonalnych. Rze
czywiście, dla wielu osób moment rozpoczynania spowiedzi staje się 

punktem kulminacyjnym napięcia uczuciowego. Pierwsze zetknięcie się 

z kapłanem przy kratkach rkonfesjonału, jego odpowiedź na pozdrowie
nie, zachowanie mniej lub bardziej spokojne, jego sposób słuchania itp. 
stwarza w cała spowiedź. 

co dzieje się dalej z uczuciami młodzieży. 

PRZEŻYCIA EMOCJONALNE PO WYZNANIU GRZECHÓW 

Analizując wypowiedzi młodzieży dotyczące tego zagadnienia, od razu 
zauważamy zmianę dominanty emocjonalnej z negatywnej na pozytyw
ną. Przyjrzyjmy się bliżej wy.1:3owiedziom, ujętym w cztery zasadnicze 
grupy tabeli. · 

Tab. 4. po wyznaniu grzechów 

Rodzaje przeżyć kl. VIII kl. XI Razem % 
dz. eh. dz. eh. 

Radość 63 59 59 56 237 59 
Religijne szczęście 13 13 21 8 55 14 

5 16 9 12 42 11 
Nastrój modlitewny 12 6 8 8 34 8 
Nie ujawniono 7 6 3 16 32 8 

Ogółem 100 100 100 100 400 100 
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py: 

Oto przykłady wypowiedzi osób reprezentujących poszczególne gru-

,,Po wyznaniu grzechów jest mi bardzo radośnie i lekko na sercu" 

(A. 3, 8). 
„„.czuję ulgę, zadowolenie i radość" (A. 281, 8). 
„J est em jak nowo narodzona. Wszystko najgorsze przec1ez poza mną. 
Jestem wesoła i szczęśliwa z powrotu do Boga" (A. 11, 8). 
„Uczucie, jakiemu podlegam po wyznaniu grzechów, trudno opisać. 
Jest to przede wszystkmi szczególna radość. Człowiek, jak nie ma 
nic na sumeiniu, to czuje się wesoły" (A. 107, 8). 
„Wydaje mi się, że może nie wszystkie grzechy powiedziałem, czuję 
się jakoś niepewnie" (A. 102, 8). 
,.Po wyznaniu grzechów ciekawa jestem, co na to wszystko powie 
ksiądz i to mnie niepokoi" (A. 19, 8). 
„Po wyznaniu grzechów zwracam myśl do Boga ... " (A. 295, 8). 

Z dotychczasowych obserwacji uczuć można wyciągnąć wniosek, że 
po wyznaniu grzechóv,r u zdecydowanej większości osób badanych ustę
pują uczucia negatywne, nasilają się natomiast pozytywne. Teraz już 
ok. 80% młodzieży stwierdza, że doznaje radości, religijnego szczęścia, 
a tylko 11 % trwa w stanie obawy przed reakcją księdza lub ma wątpli
wości, czy wyznała wszystkie grzechy. Spowiedź nie jest jeszcze zakoń
czon.a. Teraz głos zabierze kapłan i choć dla większości młodzieży bada
nej nie będzie to groźne, może on ponownie rozbudzić wygasające uczu
cia negatywne. 

REAKCJE UCZUCIOWE MŁODZIEŻY NA PYTANIA KSIĘDZA 

Niejednokrotnie zdarza się, że kapłan zanim rozpocznie pouczenie, 
zadaje penitentowi pytania, ponieważ jest to potrzebne, by spowiedź 
była skuteczna i pożyteczna. Pytanie może dotyczyć dokładneijszego 
określenia popełnionego grzechu, jego częstości lub okoliczności - co 
z pewnością nie jest przyjemne. Zdarza się, że pytanie bywa postawione 
niezręcznie, wtedy zawstydza i staje się nieprzyjemne dla penitentów. 
U czucia tego etapu spowiedzi przedstawia tab. 5. 

Oto przykłady wypowiedzi dotyczących reakcji młodzieży na pyta
nia księdza: „„.słucham ich uważnie i staram się odpowiedzieć możliwie 
wyczerpująco" c(A. 102, 11); „Niezmiernie boję się wszelkich pytań" 
(A. 1, 11); „Uważam, że tak powinno być, aby kapłan zadawał pytania; 
nieraz pomagają one bardzo. Cieszę się, gdy kapłan zadaje pytania" 
(A. 8, 11). 
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Tab. 5. Reakcje uczuciowe na pytania 

kl. VIII kl. XI 
dz. eh. dz. eh. 

Razem O;'. 
10 

Skoncentro1„~anie 50 55 57 43 205 52 
28 25 24 28 105 26 
14 15 13 18 60 15 ~ie njavn1iono 8 5 6 11 30 7 

Zauważamy, że co czwarty penitent d + , 
niepokój nie lubi i·ch od . d po czas py1.an kapłana przeżywa 

' ' powia a ze wstydem z b i praktyki odb · · . . · e sposo u katechizacii 
ywama spow1edz1 w badan , d · . V 

zachęca się zbytnio młodzieży d ·, . . y~ sro ow1sku wymka, że nie 
+ , o rnicJowania rozmowy k · d 
lU aodać, że młodzież w 87% ozna ·miła . . . . z się zem. Mogę 
podczas spowiedzi. J ' iz me zadaJe kapłanowi pytań 

PRZEŻYCIA EMOCJONALNE MŁODZIEŻY PO SPOWIEDZI 

~go~~ie z ~c~ekiwaniami prawie wszystka badana młodzież 
o ro.dosc1, szczęscm, optymizmie, 'akie da. . . pisze 
jaźn~ z Bogiem Całość ba d , ~ d Je ponowne naw1ązame przy-

. . r zo roznoro nych wypowi d . t 
ujmuje w pięciu grupach tabela 6. . e z1 na en temat 

Tab. 6. Uczucia młodzie7,y po spowiedzi 

Hodzaje uczuć kl. VIII kl. XI 
dz. eh. dz. eh. 

Razem % 

Radość 26 25 26 18 95 24 
21 24 19 21 85 21 Nastrój religijny 18 23 18 19 78 20 
20 10 14 25 69 17 Nastrój modlitewny 6 8 17 11 42 10 Nie ujawniono 9 10 6 6 31 8 

Ogółem 100 100 100 100 400 100 

Młodzież poprz d b . ez o rze odprow10n · d, . 
radości. Przed spowiedzią w t k . ą spow1e z zaspokaJa potrzebę 

. ' ra cie rachunku sum· · , . . 
b1e własne błędy i to d , . ienia, uswiadam1a so-

wprowa za nastrOJ smutk d kt, 
często obawa związana . · u, 0 orego dołącza się 

z wyznawamem grzechów i niepewnością co do 
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reakcji księdza. Kiedy jednak wszystko się udało, grzechy zostały od
puszczone, wpływa, rzec można, w młodego penitenta odpowiednia do 
wieku żywiołowa radość. „Czuję radość„. 

~,Odohodzę wesoła optymistycznie nastawiona do wszystkiego" 
- takie same za siebie. Wypowiedzi przed-

stawiają bardzo różnorodne uczucia, mówią np. „ ... znowu jestem w Łasce 
uświęcającej, należę znowu do wielkiej Rodziny Bożej„." (A 9, 1 
,,Czuję się lżej, jestem zmienoina i lepsza" 25, lub „swoje kro
ki kieruję ołtarz, aby Panu Bogu podziękować za odpuszczenie 
grzechów i prosić Go, aby dopomógł moim rodzicom w pracy, rodzinie, 
kolegom i przełożonym oraz mnie w życiu codziennym" 213, 16). 

Widać, że nadzieje młodzieży pokładane w sakramencie pokuty są te
go rodzaju, iż praktyka spowiedzi pozwala na ich spełnienie. Dlatego 
młodzi penitenci po spowiedzi są przeważnie radośni i zadowoleni. Moż
na też powiedzieć, że prawie zawsze przeżywanie radości, ulgi czy zado
wolenia będzie występowało na tle modlitewnym. Po spowiedzi modlitwa 
stanowi zwykle część pokuty. Najczęściej jest odmawiana z książeczki, 
lecz szczególnie w starszych klasach pojawiają się próby samodzielnej 
rozmowy z Bogiem. Motywy religijne wyższe wystąpiły w wypowie
dziach około 20% młodzieży, Zapewne u większej liczby osób można by 
je znaleźć, ale nie są one dostatecznie silne i żywe, przeważnie kryją się 
pod osłoną ogólnej radości czy ulgi. Może to osłabić właściwe korzysta
nie z sakramentu pokuty, gdyż sprowadza go w tym wypadku do stere
otypowego nawyku, wynikającego na przykład z potrzeby zwierzenia 
się, Zauważa się również, że potrzeba samowychowania nurtująca mło
dzież znajduje pomoc w sakramentalnym spotkaniu z Bogiem za po
średnictwem kapłana, co rodzi zapał do nowych wysiłków w pracy. 

Wypowiedzi młodzieży wykazują, że początek spowiedzi obfituje 
w uczucia negatywne. Po wyznaniu grzechów wyraźną przewagę zyskują 
uczucia przyjemne. W czasie gdy kapłan zadaje pytania, penitentów po
nownie ogarniają emocje przykre, choć już w słabszym natężeniu. Po 
spowiedzi młodym penitentom towarzyszą: radość, ulga, zadowolenie. N a 
wykresie (Rys. 1) przedstawiono dwie tendencje uczuć. W momentach, 
gdy poziom radości albo przykrości nie jest wysoki, przewagę zdobywa
ją przeżycia emocjonalnej koncentracji. Ma to miejsce w czasie oczeki
wania na spowiedź, słuchania nauki i pytań kapłana. W pierwszym wy
padku przeżycia te umożliwiają ponowną analizę swych grzechów, w na
stępnych ułatwiają dobre zapamiętanie nauki, zrozumienie pytań i udzie-
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lenia właściwych odpowiedzi. Punktem kulminacyjnym uczuć negatyw
nych jest rozpoczęcie wyznawania grzechów. Warto więc pamiętać, że 

właśnie w tym momencie sposób zachowania się i sposób mówienia spo
wiednika stwarza klimat, w którym będzie się odbywała cała spowiedź. 
Po wyznaniu grzechów ok. 80% młodzieży zaczyna przeżywać uczucia 
pozytywne, a tylko niewielka ilość osób (11 % ) trwa w stanie obawy, 
najczęściej przed reakcją księdza. Nauka kapłana bywa przyjmowana 
przez większość młodzieży z uwagą, z chęcią zrozumienia i zapamięta
nia. Tylko 14% respondentów wstydzi się lub nie lubi nauki. Zdaniem 
młodzieży, powodem tego może być stereotypowe, nieodpowiednie po
uczenie dawane przez spowiednika. Młodzież nie jest zdziwiona stawia
niem pytań przez kapłana. Co trzecia osoba zaznacza, że chce na nie od
powiadać szczerze, lecz co czwarta twierdzi, iż boi się pytań, lub odpo
wiada na nie ze wstydem. 

Iinicjatywa dialogu ze strony młodzieży jest bardzo mała, bo 87% 

penitentów oznajmiło, że nie zadaje kapłanowi pytań podczas spowie
dzi. 

Młodzież w dobrze odprawionej spowiedzi zaspokaja potrzebę radości 
i dlatego po jej odbyciu jest przepełniona różnorodnymi uczuciami przy
jemnymi. Należy jednak rozwijać bardziej motywy religijne wyższe, by 
spO\viedź nie stała się tylko zwyczajem wykształconym m. in. z potrzeby 
zwierzenia się. 

Z analizy wypowiedzi wynikły również pewne różnice charaktery
styczne dla określonego wieku i płci. W czasie rachunku sumienia wię-

lęku przejawiają klasy VIII. Można także przypuszczać, że chłopcy 

przeprowadzają rachunek sumienia z mniejszą niż dziewczęta dokład

nością. Dziewczęta klas XI częściej mówią o uczuciach modlitewnych 
w przygotowaniu do spowiedzi, a po wyznaniu grzechów mocniej pod
kreślają powrót do łaski Bożej, o czym najmniej wspominają chłopcy. 
Na tle tego obrazu uczuć młodzieży wysuwam następujące propozycje. 

W czasie rachunku sumienia młodzież powinna umieć krytycznie 
spojrzeć na swoje postępowanie i wzbudzić żal, który często pociąga za 
sobą uczucia przykre. U czucia te nie powinny być jednak tak silne, by 
zakłócały prawidłowe myślenie. Kapłan powinien zdawać sobie sprawę 
z tego, że szczególnie młodzi penitenci zwracają pilną uwagę na jego 
zachowanie się, ton głosu, pierwszą reakcję na powitanie i wstępne re
lacje. Jest rzeczą jasną, że poczucie winy nie zawsze pozwala ze spoko
jem dokonywać samooskarżenia. Należy jednak wprowadzić do spowie
dzi możliwie najwięcej spokoju i uczyć rozumnej, a nie uczuciowej oce
ny siebie. Podczas poszczególnych etapów spowiedzi można by zwracać 
więcej uwagi na różne wymagania wieku i płci. Spowiednicy i katecheci 
powinni częściej wskazywać młodzieży konieczność planowania pracy 
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nad sobą. Uczyć i zachęcać młodzież do stawiania pyt.a~,. wiadomo bo
wiem że ma ona szansę lepszej pracy nad sobą, gdy m1cJatywa 
nie t~lko do kapłana, lecz do niej samej. Pomijam świadomie postulaty 
młod~ieży odnośnie do stylu nauki podczas spowiedzi i rodzaju zadawa
nej pokuty, gdyż wykraczałoby to poza zakreślone ,ramy ~rtyku~u. 

Przeżycia emocjonalne młodzieży w badanym srodow1sku me muszą 
być typowe dla innych ośrodków o odmiennym stylu p~acy du~z~aster
skiej. Aby wysunąć wnioski dotyczące większej popula~Jl młodz1ez.y, po~ 
trzeba szerokich, wszechstronnych i zespołowych badan. Zawsze Jedna~ 
w praktyce duszpasterskiej pożyteczne jest poznawanie subtelnych uczuc 

młodzieży związanych ze spowiedzią. 
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Ernpfindungen der Jugend bei der Beichte im Lichte 
der empirischen Forschungen 

ZUSAMMENF ASSUNG 

Der vorliegende Artikel prasentiert die Forschungen liber die 
empfindlichen Erlebnisse der Jugend bei der Beichte. Man umfasst mit 
diesen Forschungen 400 Personen der Lyzealjugend, die an dem Reli
gionsunterricht teilnimmt (200 Personen aus der 8. Klasse und 200 Per
sonen aus der 11. Klasse, je 100 Madchen und Junnge aus jeder Gruppe). 
:Die ganze Jugend stammt aus der Stadt, die 60 OOO Einwohner zahlt. 
Man sammelte mit der Hilfe zweier Technik: des 
freien Aufsatzes und der Umfrage offenen Fragen). 

In Beziehung auf Frequenz der Benutzung aus dem Busssakrament 
prasentieTten sich die Geforschten felgenderweise: einmal im Monat oder 
ofter zum Busssakrament angetreten 39%, einmal in zwei Monaten -
26%, einmal in 3,4. Monaten - 22%, seltener - 13% {Tafel 1). 

Das Bild der emotionellen Erlebnisse wurde auf filnf aufeinander
folgenden Beichtetappen durchanalysiert: 1) Gewissenforschung, 2) Stin
denbekenntnis, 3) nach dem Stindenbekenntnis, 4) Lehre und Fragen 
des Beichtvaters und 5) nach der Beichte. Man hat festgestellt, dass das 
Bild der- emotionellen Erlebnisse auf fUnf aufeinadnerfolgenden Etappen 
von der Dominante der negativen Geftihle (Erlebnisse der Unruhe, -der 
Reue, -der Furcht, -des Schams, -des -des Schuldgefohls) beginnt, 
die sich aufeinandemolgenden Beichtetappen in Hinsicht auf Intensitat 
andern und geben den Platz den positiven Geftihlen. Besonders grosse 
Unruhe tritt bei der Gewissenforsdmng hervorv, und dann erreicht 
den Hohepunkt im Moment des Stindenbelkenntnisses. Nach dem Stinden
bekenntnis sinkt es; es steirgt wieder unbedeutend bei der Frageste11ung, 
und zum Schluss der Beichte verschwindet es vollig. Die Krumme der 
positiven Geftihle verlauft umgekeihrt. Die Hoffnungserlebnisse der 
Gebetsstimmung, der Freude und des Gltickes erscheinen nach dem 
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Stindenbekenntnis und erreichen den Hohepunkt nach dem Abtreten vom 

Beichtstuhl. 
Das Bild der emotionellen Erlebnisse der Jugend bei der BeichtP 

verandert sich in der Abhangigkeit vom Alter und Geschlecht der Ju
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