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PSYCHOLOGICZNE PROBLEMY KSZTAŁTOWANIA SIĘ 
RELIGIJNOŚCI I JEJ DEWIACJE 

Wprowadzenie 

Niewiele jest psychologicznych opracowań problemu ateizmu 1, co 
wynika z szeregu przyczyn utrudniających podejmowanie badań w tej 
dziedzinie. Trudności te można podzielić na kilka grup: 1) Trudności me
todologiczne terminuje status naukowy psychologii w ogóle. Wiadomo 
przecież, że we współczesnej psychologii istnieje wiele zagadnień meto-· 
dologiczno-epistemologicznych dotychczas nie rozwiązanych zadowalają-· 
co 2• Sytuacja ta w dużym stopniu hamuje także rozwój psychologii ateiz
mu. Trudności wypływają też z m~etodologicznego statusu pojęcia ateiz
mu_ Z pojęciem tym wiąże się szereg mało sprecyzowanych określeń ta-
kich, jak np. „agnostyk", „bez religii", „bez Kościoła", „czysty humani
sta'', „niewierzący", „niezaangażowany religijnie", „nie praktykujący", 

1 Najnowsza 4-tomowa encyklopedia UAteismo contemporaneo wydana nakła

dem Societa Editrice Internationale w Turynie pod red. Giulio Girardiego w 1967 r. 
zawiera w T. 1 siedem pł'ac poświęconych różnym aspektom ateizmu psychołogicz:
nego. Omawiane są tam następujące zagadnienia: A. V erg ot e: Analisi psicologica 
del fenomena dell'ateismo; L. Be i r n ar et: La psicanalisi e l'ateismo; A. Go di n: 
Sviluppu psicologico e tentazione d'ateismo; G. Mil a n es i: L'ateismo giovanile; 
R. Johan n: L'ateismo dei credenti; G. Hour di n: „Conversioni" del cristianesi
mo ull'ateismo; A. V erg ot e: Interpretazioni psicologiche del fenomena religio:;o 
nell'ateismo contemporaneo. Do pr.ac empirycznych w tej dziedzinie należy zali
czyć: G. B. Vet ter and M. Green: Personality and group factors in the making 
of atheists. „J. Abn. Soc. Psychology" 1932 nr 27 s. 179-194; H. C. R i.im k e: Ka
rakter en aarcleg in verband met het ongeloof. Amsterdam 1949 (w tł. ang.) The 
Psychoilogy o.f Unbel1ef. London 1952; I. Lep p: Psychoanalyse de l'atheisme mo
derne. Paris 1961; S. Kuc z ko wski: Dyspozycja do reagowania poczuciem winy 
u katolików i ateistów. Lublin 1973 [Praca doktorska, maszynopis]. 

2 J. Reykowski: Metodologiczne problemy psychologii współczesnej. War
szawa 1964 s. 9 i nn. 
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,,zwolennik inarksizmu", „komunista", „socjalista", „bezbożny". Wielo
znaczność terminologiczna uniemożliwia w dużej mierze ilościową ocenę 
zjawiska ateizmu młodzieży. Przytaczane w literaturze przedmiotu pro
centy „niewierzących" dla poszczególnych krajów czy dla wybranych 
populacji młodzieży różnią się znacznie między sobą 3 . 3) Samo psychicz
ne zjawisko ateizmu - podobnie jak i religijności - jest bardzo złożo
ne, uwikłane w szereg relacji z innymi procesami wewnętrznymi jed
nostki, uwarunkowane wieloma czynnikami socjo-kulturowymi i subkul
turmvymi. Stąd trudno je jednoznacznie zdefiniować. 4) Trudności wy
rastają także -- i to przede wszystkim - z braku teoretycznych zasad 
interpretacji osiągniętych w badaniach wyników, a także z braku odpo
wiednich metod badawczych. A stanowi to przecież podstawowe i naj
bardziej skomplikowane zagadnienie każdej dziedziny naukowej. 5) Szcze
gólne trudności przy badaniu ateizmu młodzieży wynikają ze złożoności 
samego procesu rozwoju w okresie dorastania. Jak wiadomo, okres ten 
jest etapem najbardziej przełomowym w życiu każdego człowieka, zwła
szcza 'N dziedzinie kształtowania się jego postaw światopoglądowych. 

Uświadamiając sobie to wszystko musimy z góry założyć, że praca ni
niejsza będzie zaledwie próbą omówienia psychologicznych aspektów 
ateizmu młodzieży. W ich ramach będziemy zmierzać do szukania odpo
wiedzi na pytanie, co stanowi właściwy przedmiot psychologicznych ba
dań ateizmu oraz czym charakteryzuje się ateizm młodzieży ujmowany 
w aspekcie genetyczno-dynamicznym. Tak sformułowany problem omó
wimy w trzech zasadniczych częściach: w pierwszej zajmiemy się okre
śleniem ateizmu vv aspekcie psychologicznym; w drugiej - genezą ateiz
mu młodzieży, szukając jego korzeni w nieudanych przejściach od reli
gijności dziecięcej, heteronomicznej, do religijności dojrzałej {religii wol
nego i świadomego wyboru, stanowiącej wartość centralną w systemie 
wartości życiowych jednostki); w trzeciej - konfliktami i motywami, 
z powodu których dojrzewający człowiek odrzuca orientacje religijne. 

Ateizm jako przedmiot badań psychologicznych 

Żyjemy w dobie dużego światopoglądowego, który 
da się sprowadzić do dwóch kategorii przeciwstawnych: światopoglądu 

religijnego i ateistycznego. Zauważmy, że zawsze i wszędzie istniały 

jednostki ateistyczne, lecz gdy w przeszłości ateizm był zjawiskiem indy-

: Por. G. Mi 1 a n es i: Uateismo giovanile s. 239-249. 
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widualnym, to współcześnie zakres jego występowania uległ zasadniczej 
zmianie - mamy do czynienia z ogromną liczbą niewierzących 4• 

Fakt masowego występowania ateizmu nasuwa współczesnemu psy
chologowi szereg skomplikowanych pytań. Aby znaleźć na nie przybliżo
ne przynajmniej i częściowo zadowalające odpowiedzi, należy przeprowa
dzić wielokierunkowe poszukiwania. Badacze zajmujący się ateizmem 
młodzieży i dorosłych z pozycji różnych dyscyplin naukowych zgodnie 
stwierdzają, że fenomen ten jest 'uwarunkowany wieloma czynnikami, 
zwłaszcza natury psychosocjologicznej, i że jest związany wieloma nićmi 
z różnymi dziedzinami oraz wartościami kultury. Dlatego niełatwo psy
chologii znaleźć odpowiedni klucz pojęciowy do takiego gąszczu zagad
nień, klucz -- pozwalający wyizolować aspekty ściśle psychologiczne. 
„Zrozumieć ateistę - mówi G. Girardy - to znaczy odkryć najgłębszą 
intencję jego przeznaczenia, odkryć, co zamierza on stwierdzić wtedy, 
kiedy odrzuca Boga; znaczy to być może również - dotrzeć do „ wiary", 
z której wypływa jego niewiara" 5. 

Aby zbadać psychologiczne treści ateizmu, trzeba także uświadomić 
sobie, że psychologia naukowa nie zajmuje się ateizmem samym w so
bie) jego istotą. Nadto ateizm nie może być przedmiotem studium psy
chologii, gdy definiuje się go jako brak religii, gdyż nie można opraco
wać wiedzy o braku jakiegoś zjawiska 6. Tak więc studium psychologicz
ne ateizmu jest możliwe tylko w odniesieniu do jego elementów pozyty
wnych. Ale i tutaj napotykamy nowe trudności, wypływające choćby 

z tego, że wielu współczesnych ateistów nadaje sobie miano reprezen
tantów humanizmu. W takim zaś przypadku nie musieliby się oni różnić 
od ludzi wierzących, bo istotnie wiele osób wierzących afirmuje wartości 
humanistyczne. W momencie, gdy ateizm zamyka się w humanizmie 

wobec religii, przestaje być przed
miotem badań psychologicznych. Obojętność religijna może być nim tylko 
wtedy, gdy rozpatruje się ją w relacji do pozytywnej postawy religijnej 
i ukazuje się motywy zaprzeczenia. W takim przypadku ta „neutralność" 
jawi się jako czynna postawa negatywna o różnym stopniu nasilenia, jako 
antyteizm {antyreligijność). Ten drugi element, odróżniający ateizm od 
humanizmu ogólnego, stanowi specyficzny przedmiot badań psychologi
cznych. To właśnie, co jest „anty" wobec religii w ateizmie, wchodzi 
w zakres właściwego przedmoitu analizy psychologicznej. 

1 Statystyki na ten temat można z:naleźć w aktach XI Międzynarodowej Kon
ferencji Socjologów Religii (CISR), odbytej w Opatija {Jugosławia] 20-24 IX 1971. 
Spotkanie poświęcone było zagadnieniu ateizmu w społeczeństwach uprzemysło

wionych i w dużych miastach. Dla Polski - zob. art. A. Pawełczyńskiej i A. Świę
cickiego. Tamże s. 89-106. 

Iii G. G i r ar d i: Filozofia rewolucji a ateizm. „Concilium" 196S s. 345. 
5 Por. V erg ot e: Analisi psicologica dei fenomena dell'ateismo s. 166. 
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: Por. G. Mi 1 a n es i: Uateismo giovanile s. 239-249. 

154 

widualnym, to współcześnie zakres jego występowania uległ zasadniczej 
zmianie - mamy do czynienia z ogromną liczbą niewierzących 4• 

Fakt masowego występowania ateizmu nasuwa współczesnemu psy
chologowi szereg skomplikowanych pytań. Aby znaleźć na nie przybliżo
ne przynajmniej i częściowo zadowalające odpowiedzi, należy przeprowa
dzić wielokierunkowe poszukiwania. Badacze zajmujący się ateizmem 
młodzieży i dorosłych z pozycji różnych dyscyplin naukowych zgodnie 
stwierdzają, że fenomen ten jest 'uwarunkowany wieloma czynnikami, 
zwłaszcza natury psychosocjologicznej, i że jest związany wieloma nićmi 
z różnymi dziedzinami oraz wartościami kultury. Dlatego niełatwo psy
chologii znaleźć odpowiedni klucz pojęciowy do takiego gąszczu zagad
nień, klucz -- pozwalający wyizolować aspekty ściśle psychologiczne. 
„Zrozumieć ateistę - mówi G. Girardy - to znaczy odkryć najgłębszą 
intencję jego przeznaczenia, odkryć, co zamierza on stwierdzić wtedy, 
kiedy odrzuca Boga; znaczy to być może również - dotrzeć do „ wiary", 
z której wypływa jego niewiara" 5. 

Aby zbadać psychologiczne treści ateizmu, trzeba także uświadomić 
sobie, że psychologia naukowa nie zajmuje się ateizmem samym w so
bie) jego istotą. Nadto ateizm nie może być przedmiotem studium psy
chologii, gdy definiuje się go jako brak religii, gdyż nie można opraco
wać wiedzy o braku jakiegoś zjawiska 6. Tak więc studium psychologicz
ne ateizmu jest możliwe tylko w odniesieniu do jego elementów pozyty
wnych. Ale i tutaj napotykamy nowe trudności, wypływające choćby 

z tego, że wielu współczesnych ateistów nadaje sobie miano reprezen
tantów humanizmu. W takim zaś przypadku nie musieliby się oni różnić 
od ludzi wierzących, bo istotnie wiele osób wierzących afirmuje wartości 
humanistyczne. W momencie, gdy ateizm zamyka się w humanizmie 

wobec religii, przestaje być przed
miotem badań psychologicznych. Obojętność religijna może być nim tylko 
wtedy, gdy rozpatruje się ją w relacji do pozytywnej postawy religijnej 
i ukazuje się motywy zaprzeczenia. W takim przypadku ta „neutralność" 
jawi się jako czynna postawa negatywna o różnym stopniu nasilenia, jako 
antyteizm {antyreligijność). Ten drugi element, odróżniający ateizm od 
humanizmu ogólnego, stanowi specyficzny przedmiot badań psychologi
cznych. To właśnie, co jest „anty" wobec religii w ateizmie, wchodzi 
w zakres właściwego przedmoitu analizy psychologicznej. 

1 Statystyki na ten temat można z:naleźć w aktach XI Międzynarodowej Kon
ferencji Socjologów Religii (CISR), odbytej w Opatija {Jugosławia] 20-24 IX 1971. 
Spotkanie poświęcone było zagadnieniu ateizmu w społeczeństwach uprzemysło

wionych i w dużych miastach. Dla Polski - zob. art. A. Pawełczyńskiej i A. Świę
cickiego. Tamże s. 89-106. 

Iii G. G i r ar d i: Filozofia rewolucji a ateizm. „Concilium" 196S s. 345. 
5 Por. V erg ot e: Analisi psicologica dei fenomena dell'ateismo s. 166. 

155 



Taką koncepcję przedmiotu psychologicznych badań ateizmu repre
niektórzy przedstawiciele psychosocjologii religii, m. in. A. Ver

gote i C. Campbell 1. W ich ujęciu ateizm rozumiany jest jako postawa 
życicwa jednostki, wyrażająca się we wrogości i odrzucaniu wartości re·
ligijnych z powodów ludzkich, indywidualnych i społecznych, a nie tylko 
z racji logiczno-metafizycznych 8 . Doświadczenie bowiem uczy, że nega
cjom czysto teoretycznym pojęcia Boga nie musi towarzyszyć egzysten
cjalna krytyka religii. W każdym razie - według Vergote'a - tylko 
egzystencjalne zakwestionowanie wartości religijnych można z punktu 
widzenia psychologii nazwać ateizmem. Jest to więc ujęcie ateizmu w ka
tegorii postaw, wyrażających się negatywnym stcsunkiem jednostki wo
bec przedmiotu religijnego 9. 

Skoro więc egzystencjalny ateizm wychodzi poza ramy czystego hu
manizmu, powstaje pytanie, z jakich ludzkich względów współczesny 
ateista odrzuca wartości religijne? Jak to się dzieje, że człowiek, który 
tworzy się poprzez realizowanie swoich możliwości indywidualnych vv 
oparciu o humanizm stanowczo ateistyczny, nie widzi możliwości vvłą

czenia do swojej egzystencji Boga? I że wręcz przeciwnie - nad
przyrodzoność (religia) jawi się mu jako czynnik pomniejszający jego 
autonomię? Tak więc pytanie o motywy wyjaśniające negatywną po
stawę ateisty wobec religi jest centralnym problemem psychologii ate
izmu. 

Zagadnienie motywów i motywacji w ogóle stanowi kluczowy temat 
psychologii. Przyjmuje się dwie kategorie motywów: świa

dome i nieświadome. Najprościej można powiedzieć, że termin „motyw'' 
jest pojęciem ogólnym, oznaczającym takie zjawisko, jak: intencja, za
miar, chęć, pragnienie, .życzenie, zaintetesowanie czymś, obawa przed 
czymś. Wszystkie one mają jedną wspólną cechę: oznaczają wystąpienie 
u człowieka „tendencji kierunkowej", czyli gotowości do działania dla 
określonych celów. Ta tendencja może być mniej lub bardziej uświado
miona, sprecyzowana jasno lub mgliście. Nazywać ją będziemy w dal
szym toku rozważań „motywem" („procesem motywacyjnym"), a ogół 

motywów określać będziemy terminem „motywacja" 10. 

Motywy świadome to te, które podl~ają kontroli jednostki i które, 
będąc siłami psychicznymi wyższego rzędu, uruchomiają w strumieniu 

7 Por. tamże s. 167 oraz C. Camp be 11: An Approach to the conceptualisations 
of irreligion arid irreligiosity. W: Acts of the 11th Conference (CISR) Opatija -
Yugoslavi}a. Sep. 20-24 1971 s. 485-503. 

11 V erg ot e, jw. s. 166 i C am p b e 11, jw. s. 490-493. 
s Na temat struktury postaw światopoglądowych por. pracę zbiorową: Teorie 

postaw pod red. Stefana Nowaka. Warszawa 1973, zwłaszcza s. 89-123. 
10 J. Reykowski: Z zagadnień psychologii motywacji. Warszawa 1970 s. 15-17. 
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ludzkiej aktywności dynamizmy niższego rzędu oraz kierują nimi. Do nich 
odwołują się przedstawiciele psychologii humanistycznej, kiedy wyja
śniają zachowanie się ludzi zdrowych psychicznie. W patologicznych for
mach zachowania się ludzi mogą przeważać motywy podświadome, nie
kontrolowane, które ich niepokoją i bez ich wolnego wyboru rządzą 
ich zachowaniem. A ponieważ przypadki patologiczne są przedmiotem 
badań psychologii klinicznej, dlatego nie będziemy się nimi tu szerzej 
zajmować. 

Przyjąwszy, że centralnym zagadnieniem psychologii ateizmu jest 
problem motywów świadomych, należy z kolei zwrócić uwagę na dyna
miczny aspekt tego zagadnienia. Współczesna psychologia przyjmuje, że 
osobowość tworzy się przez całe życie człowieka. Wszystko, co psychicz
ne w człowieku, jest nabyte w procesie wychowawczego rozwoju opar
tego na procesach dojrzewania i uczenia się. Oba procesy warunkuje 
wiele czynników, jak: dziedziczność, wpływy środowiskowe, oddziaływa
nie wychowawcze domu, szkoły i grup rówieśniczych, a także tak zwany 
„czynnik trzeci", który jest niejako oceniającą świadomością rozwijającej 
się osobowości, aktywnym kwalifikatorem jej własnych poczynań 11. 

W ujęciu psychologii dynamicznej człowiek w początkach swojego życia 
nie Jest ani religijny, ani antyreligijny, lecz arehgijny. Jednostka uczy 
się wszelkich form zachowania, także religijnych. 

Na każdym etapie rozwoju człowiek przeżywa religię jako element 
konfliktowy. Przeobrażenie się w ateistę jest rozumiane jako przezwy-· 
ciężenie konfliktu życiowego poprzez wyłączenie bieguna religijnego, uka
zującego się w momentach „kryzysów" jako nieprzyswajalny przez 
struktury psychiczne rozwijającej się jednostki. Dynamiczna koncepcja 
rozwoju religijności stawia w nowym świetle niewątpliwie trudny pre -
blem współistnienia w człowieku wiary i niedowiarstwa. Religijność do
chodząca do swej dojrzałości ujawnia się jako wyższa integracja elemen
tów konfliktowych, a kiedy rozpatrujemy proces jej formowania się 
(jak to ma miejsce w sytuacji młodzieży), trzeba przyjąć, że w jednostce 
równocześnie tkwią dwie możliwości:; opowiedzenie się za wiarą, jak i za 
jakąś formą ateizmu. W momentach przeżywania trudności egzysten
cjalnych, kryzysów światopoglądowych, podmiot może być definiowany 
zarówno jako wierzący i jako niewierzący, gdyż tylko jedna czy kilka 
sfer jego osobowości sprzeciwia się religii, podczas gdy inne skłonne są 
ją zaakceptować. 

Jeśli więc można powiedzieć, że granice między wiarą a ateizmem 
są często płynne, nie wynika to z powodu jakiegoś zamętu, który wkradł 

11 Por. K. Dąbrowski: O dezyntegracji pozytywnej. Warszawa 1964 s. 47-49. 
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Yugoslavi}a. Sep. 20-24 1971 s. 485-503. 

11 V erg ot e, jw. s. 166 i C am p b e 11, jw. s. 490-493. 
s Na temat struktury postaw światopoglądowych por. pracę zbiorową: Teorie 

postaw pod red. Stefana Nowaka. Warszawa 1973, zwłaszcza s. 89-123. 
10 J. Reykowski: Z zagadnień psychologii motywacji. Warszawa 1970 s. 15-17. 
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ludzkiej aktywności dynamizmy niższego rzędu oraz kierują nimi. Do nich 
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tego na procesach dojrzewania i uczenia się. Oba procesy warunkuje 
wiele czynników, jak: dziedziczność, wpływy środowiskowe, oddziaływa
nie wychowawcze domu, szkoły i grup rówieśniczych, a także tak zwany 
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się do analizy zachowania religijnego, lecz raczej obrazuje stan we
wn~trznego konfliktu, jaki dopuszcza koegzystencję dwu różnych posta\\' 

w pevmym okresie rozwoju osobowości. 

religijności a ateizm 

Szukając genezy ateizmu młodzieży przeanalizujemy kolejno te czyn
niki, które nie dopuszczają do powstawania religijności dojrzałej, tzn. 

proporcjonalnie do ogólnego rozwoju osobowości. Następnie 
wnikniemy głębiej w procesy prowadzące od pierwszych wahań religij-

nych do ateizmu radykalnego. 
Ateizm młodzieży jest genetycznie związany z dwoma rodzajami 

uwarunkowań. Może on być wynikiem areligijnego wychowania w śro
dowisku rodzinnym i wczesnoszkolnym, o czym świadczą np. badania 
S. Bahtijerevića {Jugosławia). Wynika z nich, że 7,8% uczniów klas 5-8 
ze szkoły podstawowej oraz 10,3% licealistów, którzy określili siebie jako 
„niew]erzący i wojujący z religią", pochodzi z rodzin niereligijnych, 
w których rodzice należeli do organizacji (areligijnych), nie utrzymywali 
żadnych kontaktów z Kościołem, a ich dzieci od początku były wycho
wyv.Tane w atmosferze areligijnej lub antyreligijnej {przy czym większy 
wpływ na postawy dzieci wywarły matki 12

). Utrwalenie się postawy 
ateistycznej u tych jednostek określa się w psychologi jako postawę 
światopoglądową „pierwotną", niezmienioną. W dalszych rozważaniach 
nie będziemy się nią szerzej zajmować. 

Ateizm psychologiczny jednak może być też wynikiem zmiany po-
stawy światopoglądowej, która została wywołana różnymi przyczynami 
w okresie dorastania. I chociaż w obu przypadkach poglądy teoretyczne 
mogą wydawać się jednakowe, zachowanie jednostek o zmienionym istot
nie światopoglądzie będzie różne od zachowania osób, które od początku 
ukształtowały w sobie postawę ateistyczną 13

. 

W dalszych rozważaniach pozostaniemy przy próbie wyjaśniania ge-
nezy ateizmu u tych jednostek, które w dzieciństwie otrzymały wycho
wanie religijne, a ich odejście od wiary nastąpiło znacznie później. Przy
czyn załamań religijnych będziemy szukać w samym procesie dojrzewa
nia postawy religijnej, który z takich czy innych względów nie został 
ukończony pomyślnie. Zwrócenie szczególnej uwagi w badaniu genezy 

12 Por. S. Baht i j ar e v i ć: Same characteristics of the religiosity of secondary 

school attendants. W: Acts of 11th Conference. s. 123-145. 
1a r. Lep p: Psychoanalyse de l'atheisme moderne. Paris 1961 s. 16. Autor zwra-

ca uwagę na fakt pierwotności czy wtórności niewiary. Zachowanie ateistów pier
wotny.eh różni się od zachowania ateistów wtórnych. Także E. S u j a k: Refleksje 

nad ictórną niewiarą. „Znak" 1975 nr 250-251 s. 547-552. 
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ate.izr:iu na ~kres do~rz~wania ~~a.sadnione jest tym, że wielu dorosłych 
ateistow. stwierd:a: ze ich ode3sc1e od religii i Kościoła nastąpiło 

wczesne] młodosci. Znamienne są tu wyniki badań G B v tt 
• 1\if G . . e era 
1 .l.V.L reena (patrz tab. 

Tab. l. Zerwanie z Kościołem i przejście na ateizm 350 Ame
rykanów -- z uwzględnieniem wieku życia 

\rViek życia 

przed 15 
15--19 
20--24 
25--29 
30---34 
35--39 
40---44 

po 45 

z 

~'o 

zenvanie 
Kościołem 

8,0 
46,0 
21,7 

6,7 
3,8 
2,2 
1,9 
3,2 

6,4% nigdy nie ucz~szczało do kościoła 
9,3°tl/u twierdziło, że nigdy nie wierzyło 

Ol 
IO 

przejście 

na ateizm 

6,7 
35,2 
24,0 
10,2 

4,2 
3,8 
2,6 
4,2 

Żród,;o: G. ~· Vet t er. i M. Gr e en. Personality and group factors i,r1 

tiie making of atheists. J. Abn. Soc. Psychology R. 27: 1932 s. 188. 

. V: p~wyższ_ej statystyce uderza fakt największego nasilenia procesu 
laicyzac3i pomiędzy 15-19 rokiem życia. Składać się na to może wiele 
~rz~cz~n zewnęt~z~ych, współwystępujących z wewnętrznymi przeobra
zema~1 osobo_wosci, ktorym podlega także religijność jednostki. 

DoJI'zewame religijności w latach adolescencji dokonuje się na dro
dze trz_~c~ po~s~aw~:'ych ?rocesów psychicznych: interioryzacji, abso
fot~zac_Ji i_ so~JahzacJ1 .14. Wią~ą się one z większymi lub mniejszymi za
bm zem~mi ro~nowagi psychicznej i cierpieniami jako koniecznymi wa
runrkam1 rozWOJU „ku autonomii" is. 

~eligijność zewnęt:zna {okresu dziesięcego) staje się religijnością 

wewnętrzn,ą (w okresie dorastania) w wyniku procesu i n ter i 0 r v
z_ a.~ J i, kt~ry obej~uj~ t~kże inne wartości, przy czym dla rozwoju r·~
hgi]nego Jest on ZJawiskiem wyjątkowo ważnym i trudnym zarazem. 

14 G. Mi 1 a n es i: L'ateismo giovanil.e s. 255-269. 
15 M. ? r z Y w a k-K ac z y ń ska: Teoria dezintegracji pozytywnej Kazimierza 

Dąbrowskiego. „Zag. wychow. w as1p. zdr. psych." 1972 nr 2 s. 5-16. 
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Wiadomo zaś, że religia nie jest jakąś wyizolowaną częsc1ą życia psy
chicznego, ale przenika całą osobowość, jest aspektem globalnego zacho
wania si_ę_. jednostki. 

W literaturze przedmiotu używa się oprócz terminu „interioryzacja'ó 
jeszcze dwóch innych, a mianow1c1e „internalizacja" i „włączanie 

w ego" 16. Pojęcie pierwsze jest zakresowo szersze od dwóch pozostałych 
odnosi się do wszelkich procesów uwewnętrzniania, które zachodzą 

w trakcie rozwoju jednostki. W psychologH dynamicznej terminu tego 
używa się do wyjaśnienia genezy wszelkich procesów psychicznych i dzia
łań ludzkich, które z zewnętrznych senseoryczno-motorycznych, przymu
sowych (opartych na przymusie zewnętrznym) i nieuświadomionych sta
ją s]ę czynnościami wewnętrznymi„ wolnymi, rozumnymi i autonomicz
nymi. Natomiast dwa pozostałe terminy: „internalizacja" i „włączenie 

w ego" stosowane są najczęściej przez psychologów społecznych i od
noszą się tylko do niektórych aspektów interioryzacji. 
Pierwszy z nich wiąże się z uwewnętrŹnieniem postawy; polega on na 
prz:yjęciu za własne tego wszystkiego, co było narzucone z zewnątrz 

(np. przez rodziców, grupę społeczną) i początkowo respektowane, ale 
traktowane ja'ko obce. Drugi - „włączanie w ego" - oznacza proces 
wprowadzenia postaw do centrum osobowości, przy czym „ego" rozu
miane jest jako podsystem w psychice, składający się z powiązanych ze 
sobc.1 nabytych postaw, które odnoszą się do własnego ciała, do własnej 
osoby, rodziny, do innych osób, grup społecznych, instytucji i do war
tości życiowych. Podsystem ten reguluje i determinuje zachowanie jed
nostki vvobec przedmiotu tych postaw 17. W1dzimy więc, że pojęcie „inter
nalizacji" i „włączanie w ego" stanowią szczególne przypadki szeroko 
rozumianego procesu interioryzacji. Ponieważ przy omawianiu rozwoju 
religijności zależy nam na wprowadzeniu szerszego tła, dlatego też po
zostaniemy przy pojęciu interioryzacji, obejmując nim i te szczególne 
aspekty, które odnoszą się do dwu pozostałych pojęć. Należy też dodać, 
~~e termin interioryzacja ma dwojakie znaczenie -- odnosi się do samego 
procesu oraz do jego skutków. Vv niniejszych rozważaniach interesują 

nas obydwa jego aspekty. 
Bazą wyjsciową interioryzacji religijności jest jakaś forma postawy 

religijnej~ ukształtowana wcześniej na podstawie asymilacji rodziciel
skich standartów zachowania religijnego. Poziom życia religijnego jed
nostki i sposoby jego ekspresji w tym czasie, kiedy rozpoczyna się wła
ściwy proces interioryzacji, będzie w dużym stopniu rzutować na cały 
jego przebieg. Interioryzacja to przejście od religijności heteronomicznej 

16 M. S her i f i C. S her i f: An Outiine of Social Psychology. New York 1956. 
Powtórzone za S. Mik a: Uwagi o internalizacji postaw. W: Teorie postaw s. 218. 

17 M i k a, jw. s. 218. 
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przymusu 
świadomości. 

2. autonomii w 

18 R. Po mi a n owski: Próba W?JJasmenia genezy ateizmu młodzieży, „Spra
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sady szacunku jednostronnego. Są jednostki, które przez całe życie po
zostają na poziomie religijności i moralności heteronomicznej. Określa 
się je jako „z zewnątrz kierowane". 

3. Odpowiedni poziom sfery Emocjonalno-dążeniowej, wypracowane 
powściągi psychiczne, pewne doświadczenie w kierowaniu własnvm za
chowaniem i zdatność do współdziałania. Czynnik ten wiąże si~ ściśle 
z poprzednim. Okazuje się, że współczesne dzieci i młodzież wcześniej 
dojrzewają intelektualnie niż uczuciowo. Niestety, przyspieszonemu roz
wojowi fizycznemu i umysłowemu, z którym idzie w parze przyspieszo
ne dojrzewanie płciowe, nie zawsze towarzyszy proporcjonalny rozwój 
e~ocj.onalny, społeczny i moralny. Stąd zjawia się w pedagogice poję
cie. niedojrzałości charakterologicznej lub infantylizmu psychicznego, 
Zarnteresowania filQzoficzne oraz zafascynowanie wyrośniętej i dojrza
łej rn~odzieży cudami techniki idą często w parze z brakiem powściągów 
psyc:h1cznych, ze słabością woli. Rozbieżność między poziomem w sferze 
intelektualnej a doświadczeniem w opanowywaniu swoich popędów do
prowadza młodzież do różnego rodzaju konfliktów i do zatargów z do
rosłymi .. Kon~likty te w dużym stopniu utrudniają prawidłowy przebieg 
procesu mter10ryzacji w dziedzinie religijnej, o czym w dalszym ciągu 
pracy. 

w~~mienione. wyżej czynniki wewnętrzne procesu interioryzacji wy
stępuJą w powiązaniu z uwarunkowaniami zewnętrznymi. W badaniach 
psychosocjologicznych zwrócono szczególną uwagę jeszcze na takie 
czynniki, jak: 1) postawy rodziców i najbliższego otoczenia wobec dzie-

2) at~o~f~ra religijna domu, 3) oddziaływanie na jednostkę grupy 
przynaleznosc1, szkoły, 4) środków masowego przekazu i 5) nauczanie 
religijne. 

Ttrudno omówić wszystkie czynniki zewnętrzne przyspieszające lub 
hamujące . proces interioryzacji postawy religijnej. Zatrzymajmy się 
przez chwilę przy nauczaniu religijnym. Wpływ tego czynnika na kształ
towanie się autonomicznej postawy religijnej wiąże się ściśle z rolą in
~elektual~_Ych .P:~cesów w uwewnętrznianiu, już tu omówioną. Dopływ 
mf~r~aCJl rehg1Jnych spełnia trzy zasadnicze funkcje w rozwoju życia 
rehg1Jnego młodego człowieka: 

~·.Odpowiedni poziom . wiedzy. religijnej kształtuje postawę reli~ijrą 
w JeJ strukturze. formalnej. Wiedza o przedmiocie - komponent po-
z~awc~y - r Jednym z trzech składników każdej postawy 
g1czneJ i(oprocz komponentu uczuciowo-dążeniowego i behawioralnego). 
Bez poznania przedmiotu nie może nastąpić jego waler:cja w świado
mości jednostki. 

2. Nauczanie religijne ułatwia jednostce uporanie się z tru:inoścla:ni 
i wątpliwościami religijnymi wywołanymi okresem dojrzewania. 
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pliwości religijne były przedmiotem badań wielu psychologów {Star""
buck, Clark, Allport, Do Looz, Gessel, Vergote i inni) 20 . Z badań tych 
wynika, że około 75% w wieku 13-16 lat oraz 50% dziewcząt 
w \Vieku 12-15 lat przeżywa trudności w wierze, dotyczące różnych 

aspektów religii, norm moralnych i Kościoła. Według Allporta wątpli
wości religijne w pierwszym okresie adolescencji mają charakter raczej 
intelektualny. Ich rola w dojrzewaniu religijnym może być zarówno po
zytywna, jak i negatywna. W pierwszym przypadku jednostki, poszuku
jąc głębszych uzasadnień dla akceptacji prawd wiary, osiągają wyższą 

organizację elementów religijności. Nauczanie prawd wiary spełnia tu 
funkcje heurystyczne. W drugim - negatywnym - wątpliwości reli
gijne wiążą się z brakiem nauczania religijnego, a w po-vviązaniu z tru
dnościami rozwojowymi innych sfer osobowości prowadzą często do 
głęhszych .stanów kryzysowych, które mogą zahamować proces uwe
wnętrzniania i stać się początkiem indyferentyzmu, agnostycyzmu czy 
nawet ateizmu totalnego. 

Zagadnienie braków w wykształceniu religijnym i ich wpływu na 
powstawanie wątpliwości w dziedzinie \Viary zostało dość wyczerpują

co opracowane na podstawie licznych badań empirycznych 21 • Wynika 
z nich, że wątpliwości religijne w okresie dojrzewania idą często w pa
rze z obniżaniem się ogólnego poziomu życia religijnego. Dotyczy to 
przede wszystkim zaniedbywania praktyk religijnych. Statystyki mię
dzynarodowe 22 wykazują, że odsetek młodych ludzi, nie spełniających 
wcale praktyk tygodniowych lub spełniających je bardzo rzadko, waha 

w granicach od 16 do dla Ameryki od 9 do dla 
Francji; około 10% dla Szwajcarii; od 10 do 20% dla Anglii; od 13 do 
66% dla NRF; około 19% dla Polski i 26% (studenci) dla Włoch. Najwię
ksze nasilenie spadku praktyk religijnych przypada na 15-16 r. życia. 

J'aka istnieje zależność między poziomem wykształcenia religijnego 
a notowanym spadkiem praktyk „cotygodniowych"? Zagadnienie to 
dość wyraźnie ilustrują badań wśród rnło-· 

20 Syntetyzujące omow1enie wątpliwości religijnych wraz z bogatą literaturą 

można znaleźć w pracach G. Mi 1 a n es i'e go: Ricerche di psico-sociologia reiigioscc 
Roma 1970 s. 7-59 oraz tenże: Psicologia deUa religione. Torino 1973 s. 193-209. 

21 H. C ar r ie r: Psycho-sociologie l'appartenance religieuse (wyd. 3). Roma 1966' 
s. 130-148; G. Mi 1 a n es i: Insegnamento della religione e dubbio religioso nella 
tarda adolescenza. „Orientamenti Pedagogici". XII: 1965 nr 4 s. 741-801; P. M. Ca
s te 11 v i: Il dubbio religioso nella tarda adolescenza „Orientamenti Pedagogici". 
XII: 1965 nr 1 s. 3-52; XII: 1965 nr 2 s. 227-258 (badania psychologiczne na prób
ce młodych robotników Rzymu). 

22 Dane statystyczne wzięto z pracy G. M i 1 a n es i: L'ateismo giovaniie 231--· 
--252. Przytoczone dane należy traktować jako orientacyjne, ponieważ pochodzą 

z badań o różnym walorze naukowym. Nadto dokonano tu dużych uproszczeń. 
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Szkoła katolicka 
8G 

s. 

kościele (w %) 

18 

33 

nigdy 

5 
8 
8 

23 Youth and religion: scientific inquiry into the religious attitudes, belief and 
practice of urban youth. „New Life" 1958 nr 14 s. 1-60 [London]. Mimo ich wy

mowy przytoczone dane należy interpretaować ostrożnie. Jak zwracają uwagę sami 
autorzy badań (s. wykształcenia :-eligijnego nie można traktować wyłącznie 

jako zmiennej niezależnej, tzn. nie powiązanej z re1i1gijnością samych rodziców 
i otoczenfa religijnego. 

164 

miern_e sobie 

24 G. Vv. A 11 port: The individual and his religion. New York 1950 s. 53, 79, 
92, 97; -oraz tenże: Pattern and growth in personality. New York 1961 s. 98-101. 

25 K. Rogers: Client centered therapy. New York 1951 s. 71 i nn. Podstawo
v1rym pojęciem w teorii Rogersa jest self. Autor opisał jego naturę i proces two
rzenia sit;; w 19 formach. Uważa on, le self formuje się dzięki interakcji z otocze
niem, szczególnie przez interakcję, która ma już charakter oceny. Self jest zatem 
czymś zorganizowanym, trwałym zespołem koncepcji, charakterystyk i kontatków 
z tym, co nazywa się „ja" lub „moje". Dołącza się tutaj element konieczny --
wartcśdowanie. Dobrze uformowana struktura własnego ja to ta, w której nie ma 
zaprzeczania ani nlszczenia własnych doświadczeń. Aktualny obraz samego siebie 
i koncepcja samego siebie mają zasadnicze znaczenie dla zachowania jednostki. 
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stają się wówcza-s świadomą i decydującą motywacją aktualnego zacho
wania jednostki. Od niej zależą oceny wszystkich rzeczy, które znajdują 
się v.- polu percepcJi, ona jest też podstawą psychicznego przystosowa
nia się jednostki do rzeczywistości. 

Podobne poglądy o centralizacji wartości religijnych głosi H. Tho-
mae. Wprowadza on pojęcie „ja prospektywnego". Jest to „wizja sie
bie", która tworzy się przez całe życie dzięki podejmowaniu cząstkowych 
decyzji zgodnych z wyborem podstawowym, jakiemu podporządkowana 
jest energia „ja napędowego". Religijność wprowadzona do „ja prospek
tywnego" staje się „psychologicznym absolutem" o ogromnym znaczeniu 
dla całego postępowania 26. W ten sposób pojęty proces absolutyzacji jest 
związany z wielkim wysiłkiem woli i możliwy do osiągnięcia na pewnym 
etapje ogólnej dojrzałości psychicznej. W „zabsolutyzowanej religijnoś

ci" człowiek odnajduje odpowiedź na pytanie o sens własnej egzysten
cji, który z kolei organizuje wszystkie wysiłki ku jego realizacji 27. 

Jeżeli natomiast proces abrnlutyzowania wartości religijnych z ta
kich czy innych przyczyn nie dokonuje się u młodzieży, wówczas ooia-
wia _się tendencja do spychania rnotywacji religijnych ~a peryferie" o~o
bowości przy równoczesnym wysuwaniu na czoło innych wartości, które 
zajmują centralną pozycję w systemie motywacyjnym człmvieka. 

W konsekwencji wyparte z centralnego miejsca wartośd religijne ule
gają deprecjacji i stabilizują się na pozycjach marginalnych, nie mając 
większego wpływu na zachowanie się jednostki. Utrwalanie się religij
ności „marginalnej" może z czasem doprowadzić do zupełnej areligij
ności, a nawet do ateizmu totalnego 2s. 

S o c j a 1 i z ac j a stanowi trzeci aspekt rozwoju religijnego mło

dzież:\T. Rozumienie procesu socjalizacji jest różne w zależności od dzie
dziny wiedzy oraz teorii, według .której definiuje się go i wyjaśnia. Na 
gruncie psychosocjologii ujmuje się go jako „trwający przez całe życie 
proces uczenia się kultury" polegający na przyswajaniu wartości, 

norm i wzorów zcichowania poprzez uczestniczenie w życiu społecznym. 

W wyniku procesu uspołecznienia tworzy się „osobowość społeczna", na-· 
kładająca się na osobowość indywidualną. Elementy obu podsystemóvv 
tworzą jedną zo_rganizowaną całość życia wewnętrznego jednostki, prze
jawiającą się we wszystkich jej zachowaniach 30_ Wrastanie jednostki 

26 H. Thom e: Der l\tlensch in der Entscheidung. Mlinchen 1960; A. Ro n co: 
Dinamica della decisione umana. Zurich 1964. Także Su j a k jw. s. 547-552. 

27 D ą b ro wski, jw. s. 42-54. Autor mówi tu o „ideale osobowości'', który 
jest inspirującym dynamizmem zachowania i rozwoju jednostki. 

28 Por. Mi 1 a n es i: L'ateismo giovanile s. 265. 
! 9 H. Ma 1 ew ska: Mechanizmy socjalizacji a postawy. W: Teorie postaw s. 236. 
30 J. Szczepański: Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa 1970 s. 121-

-138. 
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w środowisko społeczne rozpoczyna się we wcześniejszych okresach roz
wojowych, ale w wieku adolescencji następuje wyraźne jego nasileniP. 
Nie będziemy tutaj omawiać wszystkich mechanizmów psychicznych te
go procesu, ani jego zna2zenia dla przystosowania się jednostki do życia 

określonej grupie społecznej. Zwrócimy szczególną uwagę na jeden 
jego aspekt jako charakterystyczny i znaczący dla rozwoju religijnego. 

Rozpatrzyć chcemy zjawisko przekształcenia religijności z indywidu
alnej w społeczną, dokonujące się przez zderzenie motywacji egocen
trycznych z alterocentrycznymi. Terenem, na którym intensyfikuje się 

zderzenie obu typów motywacji są grupy rówieśnicze. Dzisiaj wiemy 
już wiele o ich wpływie i znaczeniu w procesie kształtowania się posta\v 
jedn0stki :n. Uczestnictwo młodzieży w grupach rówieśniczych jest 
w tym okresie koniecznością i opiera się na psychicznej potrzebie kon
taktoYvania się c:.~złowieka z innymi ludźmi. Przynależność do różnego ro
dzaj1..; grup (formalnych i nieformalnych) n nie tylko stanowi warunek 
pełnego rozwoJU człowieka, ale także jego dobrego samopoczucia, stąd 

angażowanie się jednostki w życie grupy. Rezultatem włączenia jest 
m. in. to, że jednostka przyjmuje wartości i określone wzorce za
chovvania typow{2 dla danej społeczności. To podporządkov/anie się je-
dnostki wzorcon1 kulturowym i podkulturowym grup przynależności 

mie'vY'a często charakter nieuświadomiony, dokonuje się na zasadzie 
przyz\Nyczajenia i pod.świadomego naśladownictwa, czemu szczególnie 
podlegają jednostki mniej samodzielne, bierne. Jednocześnie grupa ko
leżefo:ka wywiera presję na swoich członków przez atrakcyjności we
\vnątrzgrupowe, płynące z wartości celów, norm, zadań i osc·bmvości sa
mego przywódcy. Ten nacisk grupy wyrasta nie tylko z solidarności 

wewnętrznej, z dążenia do osiągnięcia wspólnych celów, ale bywa też 

autorytatywnie narzucony przez przywódcę. Presja wewnętrzna g:t1Jp.f 
wyraża się w społecznej aprobacie (nagrody) w przypadkach solidary
zowania się jednostki z grupą lub w dezaprobacie, łącznie z sankcjami, 
wówczas, kiedy jednostka wyłamuje się z grupowej solidarności. W od
działywaniu grupy na jednostkę występuje pewna prawidłowość psy
chologiczna: im bardziej zależy jednostce na pozostaniu ·w grupie ze 
vnględu na atrakcyjność tej ostatniej, tym grupa przynależności silnie] 
oddziaływuje na danego członka, wyzwalając w nim proces identyfi
kacji z wartościami grupotwórczymi. 

31 H. Car r ie r: Rola grup odniesienia w integracji postaw religijnych. W: So
cjologia religii. Wprowadzenie. Biblioteka „Więzi". T. 6 Kraków 1962 s. 123-145; 
także T. M ę dr z y ck i: Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw. 
Warszawa 1970. , 

32 Por. Szczepański, jw. s. 294-415; oraz Psychologia społeczna. Pod red. 
T. M. Newcomb (tł. z ang.). Warszawa 1970 s. 310-483. 
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ności:} wiejską 

u zwłaszcza u 
która przenosi się ze wsi do miasta, idą w dwóch kierunkach. Pewna 
grupo młodzieży (stosunkowo do pogłębiania 
reli,gijności, druga bąd?: już odeszła od „wiary ojców" (niewierzący i re
ligijnie obojętni), bądź znajduje się na drodze do odejścia od religii 
i Kościoła. Odchodzenie to zaś \V pierwszym rzędzie dokonuje się na 
odcinku moralności. Prezentowane wzorce zachowania u wielu młodych 
ludzt wskazują na tendencję do odrywania od 

33 Na ten temat czytelnik znajdzie wiele rzeczowych informacji w 16 tomie 
BibliotE-ki „Więzi": Ludzie - Wiara - Kościół. Warszawa 1966. 

34 G. Mi 1 a n es i: Valori sociali e motivazioni laiche n::;l giudizio morale rii 
giovani studenti italiani. „Orientamenti Pedagogici". XVII: 1970 s. 562-594. 

35 Biblioteka „Więzi" T. 33. Warszawa 1971. 
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zachci\vania :36. 

2. 

w ich życiu psychicznym. W 
rozmaite emocjonalne. Ich 
ne jednostki jest wyJątkowo znaczą0cy 37. 

spo-

za cudz(· 

w rozumowaniu, 
zwłaszcza ludzi 

kosztem roli 

:5. Utrwalanie się religijności „fragmentarycznej" i niepogłębionej 

mcże prowadzić z czasem do ateizmu totalnego. Obserwuje się w pe
'.Ąmych okresach życia młodzieży charakterystyczny stan równowagi psy
cl1icznej, opartej o ko-

31 Szerokie omówienie dojrzałej postawy religijnej podaje w swojej pracy 
G. A 11 port: The indivźdual and his religion, jw. rozdz. III oraz w H. Clark: The 
Psychology of Religion. London 1969. 

n W. Pręży n a: Intensywność postawy religijnej a osobowość. Lublin 1973 
s. 39. 
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egzystencja psychiczna wartości religijnych „marginalnych'' z warto
ściami „świeckimi" centralnymi). Aby nastąpiło przejście od stadium 
„dualizmu światopoglądowego" do bardziej radykalnych form ateizmu 
psychologicznego, muszą wystąpić dodatkowe przyczyny. Z zasady są to 
te same czynniki, któr,2 zablokowały rozwój religijności, tylko bardziej 
nasilone i długotrwałe. Droga do ateizmu prowadziłaby, według niektó
rych autorów, od wątpliwości religijnych poprzez zaniedbywanie prak
tyk religijnych do głębszych kryzysów wiary i zupełnego zerwania przy
należności religijnej 38 . Trudno byłoby obecnie podać do'kładniejszą ana
lizę mechanizmów psychicznych sprzyjających nieukształtowaniu się 

\Viaściwej postawy religijnej na poszczególnych etapach rozwoju. Nie
mniej jednak wiadomo, że okres dojrzewania dla wielu ateistów był 

tym etapem życia, \V którym nastąpiło odejście od religii i od Kościoła. 
Wspomniane już ba darda G. V ettera i M. Greena oraz nowsze R. V. 
Me Canna 39 wskazują, że około 36% zdeklarowanych ateistów stało si(~ 

nimi u progu dojrzałości (15-19 lat). Także w badaniach polskich H. 
Kubjaka - na 237 osób dorosłych, które określiły siebie jako niewie
rzące, 75% stwierdza, że o ich obecnej postawie przesądził okres mło
dości 40 . 

Z dotychczasowej analizy wynika, .że zjawisko ateizmu młodzieży nie 
da się wyjaśnić przy pomocy jednego z wyżej wymienionych procesów 
psychicznych, ale należy mvz1ględnić wszystkie, łącznie z uwarunkowa
niami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Mimo że genezy ateizmu wtórne
go należy dopatrywać się w stadium religijności „marginalnej", nie 
umiemy jednak wyjaśnić pobudek, z powodu których religijność nie
zintE'growana przechodzi w stadium atei'zmu, a nie w kierunku dojrzałej 
religijności. Być mo.że, że głębsze motywacje związane są z konfliktami 
psychicznymi, którym z kolei poświęcimy nieco uwagi. 

Konflikty życiowe a ateizm 

Konflikty są zjawiskami towarzyszącymi każdemu człowiekowi na 
wszystkich etapach jego rozwoju i tworzenia się osobowości dojrzałej. 

Wyróżnić można jednak pewne okresy, charakteryzujące się nasileniem 
przeżyć konfliktowych. Jednym z takich okresów jest wiek młodzieńczy, 
który współczesna psychologia umieszcza między 15 a 25 r. życia. 

38 Taką opinię utrzymują wspomniani wyżej G. Vetter, M. Green, H. Carrier, 
G. Milanesi i inni 

3 f> Por. tab. 1 oraz R. V. Me Ca n n: Development factors in the growth of ma
ture faith. „Rel. Educ". 1955 nr 50 s. 147-155. 

40 Przyczynek do poznania struktury światopoglądu polskich ateistów. "Euhe
mer·'. (Przegląd Religioznawczy) R. 3: 1959 nr 1-2 s. 161. 
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Przez konflikt rozumie się zarówno tzw. konflikt wewnętrzny, jak 
konfl]kt zewnętrzny, sytuacyjny. Pierwszy jest stanem psychicznym 

towarzyszącym walce motywów wypływających z chęci zaspokojenia 
różnych potrzeb psychicznych. Konflikt zewnętrzny jest natomiast wy-· 
nikiem interakcji jec_r:ostki z drugim człowiekiem czy z grupą spc
łeczną. 

Wydaje się, że odejście od wiary młodego człowieka może wiązać 

z przeżywaniem konfliktu świętości i magii, konfliktu między nauką 
a wiarą oraz między wiarą w Opatrzność a przeżywaniem własnego nie
szczęścia i cierpienia. Zajmijmy się dokładniej wymienionymi rodzaja
mi konfliktów. 

::-CONF'LTKTY MORALNE MŁODZIEZY 

Przyczyną we\vnętrzną kryzysów moralnych w życiu młodzieży jest 
obudzenie się nowych potrzeb psychicznych i chęć wypracowania no
wego sposobu ich zaspokajania. Młody człowiek nie dysponuje jeszcze 
\\7ystarczającym doświadczeniem życiowym, by mógł dostatecznie głę

boko przemyśleć skutki podejmowanych decyzji w zakresie zaspokajania 
obudzonych potrzeb. Zachowanie dojrzewających jednostek jest pełne 

nielmnsekwencji, kiedy np. domagają się oni wzorowego zachowania od 
dorosłych, podczas gdy same popełniają rażące błędy, czy kiedy kon
struują wzniosłe plany przyszłościowe, ale niewiele robią, aby je syste
matycznie realizować. Rozbudzony idealizm ukazuje młodemu człowie
kowi świat nie takim, jakim on jest, ale takim, jakim chciałoby się go 
widzieć. Impulsywność, pochopność, brak doświadczenia, a często prze
korr" vvcbec dorosłych lub chęć podobania się rówieśnikom sprawiają, 

ze młodzież w wielu przypadkach podejmuje nieprzemyślane decyzje 
w zakresie sposobóvv zaspokajania potrzeb cząstkowych, zwłaszcza 

w dziedzinie życia erotycznego, co w konsekwencji doprowadza ją do 
konfliktów sumienia. Szczególnie przykre przeżycia powstają wówczas, 
gdy jeden z biegunów konfliktu ma źródło w religijności. Jednakże sa
rno zaistnienie konfliktu nie jest najważniejsze - znacznie większą 

\vagę ma to, co potem nastąpi: sposób jego rozwiązania. W przypadku 
rozwiązania opartego na refleksji nad własnym niemoralnym postępo

waniem, na realnym przeżyciu winy, na określonej formie ekspiacji 
na zmianie zachowania, dochodzi do świadomej akceptacji norm mo

:ralnych, które odtąd mogą stać się zinterioryzowanym systemem ocen 
t~tycznych, „wewnętrzną zasadą postępowania". Allport uważa to zja
-.,,visko za jeden ze sposobów kształtowania się dojrzałego sumienia. Na
ton1iast w przypadkach niedojrzałego rozwiązania konfliktu jednostki 
dla odzyskania utraconej równowagi psychicznej uruchamia mechanizmy 
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38 Taką opinię utrzymują wspomniani wyżej G. Vetter, M. Green, H. Carrier, 
G. Milanesi i inni 

3 f> Por. tab. 1 oraz R. V. Me Ca n n: Development factors in the growth of ma
ture faith. „Rel. Educ". 1955 nr 50 s. 147-155. 

40 Przyczynek do poznania struktury światopoglądu polskich ateistów. "Euhe
mer·'. (Przegląd Religioznawczy) R. 3: 1959 nr 1-2 s. 161. 
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Przez konflikt rozumie się zarówno tzw. konflikt wewnętrzny, jak 
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tłumienia czy pro-

razem z 
Kieruje ona normalnie na 

l\foże także na obiekt 
neutralny, nie będący przyczyną, lub na samego siebie (samoagresja). 

Agresja w konfliktach o charakterze moralnym często prze-
niesiona na zasady religijno-moralne jako na domniemaną przyczync;: 
własnych niepowodzeń. lub przeszkodę do wolności (swobody) i szczę

ścia. Ludzie zmieniający światopogląd stają w wielu przypadkach 
bardzo agresywni. Można by się spodziewać, że jeśli sami nie wierzą: 
to nie powinna ich obchodzić wiara innych. Często jednak bywa tak. że 

41 z. płużek: Wpływ podświadomości na życie świadome. „Znak" 1971 nr 

210 s. 1598. 
4;: Tamże s. 1599. 
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J. Rodzice i dziadkowie traktu Ją wc1ąz Jeszcze młode pokolenie tak 
jak oni byli niegdyś traktowani przez swoich rodziców, a ~a.wet d~ia.d~ 
kóvv, nie zdając sobie sprawy z tego, że współczesna młodz1ez wczesmeJ 
dojrzewa, i że trudno postępować z chłopcem czy dziewczyną w wieku 
13-14 lat, wyglądającymi nieraz na 17-18 lat, jak z dzieckiem - z po~ 
zycji siły i rozkazu. Wzbudza to bowiem gwałtowną reakcję, opozycję 

i chęć wyzwolenia się z narzucanych pęt. 
2. Młodzież czujnie obserwuje życie i łatwo dostrzega niekonsekwen

c:je między głoszonymi zasadami a ich realizacją, podchwytuje też wszel
kie zasłyszane krytyczne opinie czy oznaki niezadowolenia. Rodzice zbyt 
często zapominają o tym, że wychowuje się nie słowami i napomnienia
mi, lecz przykładem i „klimatem domu", który towarzyszy potem czło
wiekowi przez całe życie, pomagaJąc mu przetrwać najcięższe chwile. 

2. K. Jankowski. w pracy Hipisi w poszukiwaniu ziemi obiecanej sta-
wia hipotezę, że hipizm w krajach zachodnich wywołuje między innyn1_i 
frustracja, zrodzona na tle rozbeiżności między oczekiwaniami ro::lziców 
a planami dorastających dzieci, co do ich przyszłości. Nie zawsze syn 
czy córka chce iść drogą wytyczoną przez rodziców, nawet jeśli są to 
rodzice kochający 45. 

Postawmy sobie teraz pytanie: jaki związek mogą mieć konflikty 
między młodzieżą a rodzicami czy pokoleniem dorosłych z ateizmem 
młodych ludzi? Odpowiedź nie jest prosta ze względu na złożoność 
wiska. z jednej strony kryzysy religijne mogą być przyczyną konflik
tów z rodzicami i odwrotnie - nasilone i długotrwałe konflikty domovve 
mogą lub pogłębiać trudności w dziedzinie wiary. W wielu 
przypadkach może tu działać zjawisko sprzężenia zwrotnego. Z reguły 

wzmożonej tendencji do usamodzielnienia w okresie dojrzewania tuwa
rzyszą kryzysy teoriopoznawcze. Nierzadkie są przypadki, że dojrzew~
jące jednostki przestają wierzyć nie tylko w to, co im dotychczas mo
wiono., czego ich nauczono, ale także w to, co same spostrzegają. Wywo-· 
łane rozwojem krvzysy wiary mogą mieć różne rozwiązania. Tam, gdz]e 
weryfikacja przekvonań religijno-moralnych wiąże się/ z samym procesem 
dojrzewania, a towarzyszy jej atmosfera zaufania i prawidłowe więzy 
emocjonalne z rodzicami, dokonuje się normalny proces interioryzacji, 
kończący się wtórną akceptacją wartości religijnych, otrzymanych 
w dzieciństwie od rodziców. Natomiast w przypadkach połączenia się 

kryzysów rozwojowych z konfliktami rodzinnymi czy z innymi stanami 
frustracji, spowodowanymi przez dorosłych, może nastąpić bezkrytycz
ne i w znacznej części nieuświadomione odrzucenie wartości religijnych, 
identyfikowanych słusznie lub błędnie z wartościami świata dorosłych, 

45 K. Ja n k 0 ws ki: Hipisi w poszukiwaniu ziemi obiecanej. Warszawa 197!?: 
s. 296-330. 
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który młody człowiek chce przezwyc1ęzyc. Takie czy inne rozwiązanie 
kryzysów rozwojowych wiary łączy się jednak zawsze z działaniem 
szeregu innych czynników, a nie tylko z konfliktami domowymi mło
dzieży. Zmiana postawy światopoglądowej uwarunkowana jest w dużym 
stopniu cechami osobowości i wyuczonym systemem me<ZhanizmóYv 
obronnych, stosowanych przez jednostkę w sytuacjach trudnych. 

KONJi'LIKT SWIĘTOSCI I MAGII 

Pewna grupa psychoanalityków sądzi, że postawy ateistyczne mło
dzieży mogą być motywowane lękiem i ucieczką przed magią 46. Świat 
magii charakteryzuje się niepokojącą obcością w odczuciu młodych lu-
dzi. Dorastający człowiek tworzy własny realny obraz siebie i świata 
w wyniku pokonywania wyobrażeń magicznych z okresu dzieciństwa. 
Natomiast wszystko to, co przypomina osobnikowi magiczną rzeczywi
stośc\ złączone jest w okresie dojrzewania z lękiem przed utratą „real
ności". WiElu młodym ludziom, niedokształconym religijnie, nadprzyro
dzoność może ukazywać się jako zespół sił o charakterze magicznym. 
Wydaje się im, że sacrum, jako cudowna siła, zakłóca prawa wszech
świata, historii i psychiki ludzkiej. Zdumiewające są przypadki klinicz
ne, w których pacjenci spontanicznie utożsamiają nadprzyrodzoność z si
łami magicznymi, motywującymi ich patologiczne poczucie winy. 

W naszych czasach, twierdzi V ergote, lęk przed religią jako magią 
jest bardziej intensywny, ponieważ cała kultura popiera realizm pozna
nia. Tworzy się swoistego rodzaju kult poznania naukowego jako jedy
nej drogi do prawdy 47

. W tej atmosferze „naukowości" młodzież może 
przeżywać- religię jako zagrożenie dla rozumu. Nie możemy przytoczyć 
badań empirycznych na temat postawy obronnej, lecz wiele spostrzeżer\ 
z życja pozwal& przypuszczać, że młody człowiek, który z natury rzeczy 
dąży do obiektywizacji i dyskursywnego poznania świata, odczuwa lęk 
przed tym wszystkim, co w religii wykracza poza granice racjonalizmu, 
a więc przed cudami, działaniem łaski, Zmartwychwstaniem, 
nością, Wcieleniem Chrystusa itp. Jeżeli jakaś słuszna krytyka i do
kształcenie religijne nie potrafią wyeliminować zamętu, który może 
powstać w rozumieniu przez jednostkę religii i magii, to zrozumiały 
staje się fakt, że w niejednym przypadku młodzi ludzie uzasadniają 
swoje odrzucenie religii motywami a.ri::1·nn.iz 

46 Por. V erg ot e: Analisi psicologica s. 165-195. 
47 Tamże s. 172. 
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46 Por. V erg ot e: Analisi psicologica s. 165-195. 
47 Tamże s. 172. 
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vvielkkh prądów współczesnej cywilizacji. Mają na to rzeczowe argu
menty, bo rzeczywiście wielkie odkrycia w astronomii, medycynie, psy
chologii itp., były w chwili pojawiania się przyjmowane przez wielu 
przedstawicieli Kościoła co. najmniej z nieufnością. Funkcjonujące ste
reotypy religii antynaukowej i antyhumanistycznej w mniejszym czy 
większym stopniu oddziaływują na ludzi młodych i w niejednym wy

jako przeszkoda w osiągnięciu wolności 

lub jako dla autonomii poznania naukowego. Przy-
puszczenia te znajdują potwierdzenie w wywiadach z niewierzącymi. 

Wielokrotnie powtarza się w nich opinia, którą na przełomie XVIII 
XIX w. wyraził Taine: „Rozum objawia się we mnie jako światło ( ... ). 

Tym, co przede wszystkim miało być zbadane, była moja wiara religij
na. Miałem zbyt wielki szacunek dla mego umysłu, by wierzyć w auto-

inny od niego i chciałem mieć tylko od siebie samego regułę swo
ich obyczajów i przewodnika swego myślenia. Duma i miłość wolności 
Os\vobodziły mnie ( ... )" 52 . Tekst ten mówi o sile motywu psychicznego, 
który ożywiał racjonalistów osiemnastowiecznych i który pojawia się 

także współcześnie w wypowiedziach młodych ateistów. Uważają oni, 
że całkowita wolność myślenia jest możliwa wyłącznie przy uprzednim 
zaprzeczeniu wszelkiej uległości prawdom religijnym. Mechanizm kon
fliktu między nauką a wiarą jest bardzo złożony. W jego interpretacji 
D.alE:ży unikać ja.kichkoJwiek uproszczeń i sądów demaskujących z góry 

dumę czy nieautentyczną postawę. 
Konflikt nauka - wiara dotyka samego aktu wiary i 

przede wszystkim w trzech zarzutach, które duch wolnego badania sta
\Via wierze religijnej. 

L Wierzący jest przekonany, że przyjęcie tajemnicy wiary objawia--
pozwoli mu w Bogu głębiej zrozumieć własną egzystencję. Ateisty

czny racjonalista --· przeciwnie: przyjęcie tajemnicy Bożej osądza jako 
kapitulację rozumu wobec prawd „a priori" i równocześnie widzi w 
ograniczenie swojej wolności, która w dziedzinie poznawczej nie powin
na być niczym krępowana. 

2. Prawdy religijne, przedstawione jako prawdy wieczne i niepod
·ważalne, wydają się ateistom niemożliwe do przyjęcia. 

3. Dogmaty chrześcijańskie sprzeciwiają się wrodzonej tendencji ro
zumu do realizmvania się poprzez odkrywanie świata, do którego ten 

Z uwag powyższych wynika, że omawiany konflikt opiera się na su
biektywnym lęku, że religia - gdyby została przez niewierzącego za.
akceptowana - przytłumiłaby ducha badań. Lęk ten jest tym bardzie:; 
usprawiedliwiony, iż w kulturze ateistycznej religia jest utożsamiana 

52 Trtść wypowiedzi Taine'a za V e r g ot e, jw. s. 182. 
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rnłodzież 

z 

taka musi 

WIARĄ W OPATRZNOSć 
WŁASNEGO NIESZCZĘSCIA I CIERPIENIA 

nieszczęściem. 

Doś,,vaidczenie nie dało mi 
nie pozwoliłby na takie cierpienia". 

mod1itwa może odrzucenie w 
jednak dopatrywanie się w takiej 

Da

mnie 
lub 

albo koncepcji religii. Ate-
izm młodzieży spowodowany rozczarowaniami odpowiada specyficznej 
wierze w Opatrzność wytworzonej już w dzieciństwie i mającej 
charakterystyczną strukturę psychologiczną. Psychoanaliza tłumaczy to 
w następujący sposób. Jednostka wytwarza sobie w dzieciństwie obraz 
ojca-protektora, który zaspokaja wszystkie pragnienia dziecka. Następ-

nie wyobrażenie to zostaje przeniesione na Boga. Bóg zajmuje miejsce 
ojca naturalnego. W nieszczęściu jednostka odwołuje się do Niego, jak 
dawniej odwoły,vała się do rodzonego ojca. Jest to religijność oparta 
na mentalności magicznej. Na poziomie takiej wiary dany człowiek ocze
kuje, że Bóg-Opatrzność wysłucha jego prośby i zawsze przybędzie z po
mocą. Osoba o takim poziomie religijności znajdując na ulicy banknot 
100-złotowy może uważać ten szczęśliwy przypadek za czyn Boga-Pro
tektora. Ale w ten sam sposób będzie ona tłumaczyć i spontanicznie in
terpretować cierpienia w swoim życiu. Uzna je za skutek złej siły nad
przyrodzonej, która chce człowieka zasmucać. Bogu przypisuje się wów
czas własne nieszczęścia i cierpienia. Ale w takiej sytuacji odczucie zło-

53 A. V erg ot e: Psychologie religieuse. Bruxelles 1966 s. 107-132. 
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światła na zagadnienia interesujące psy-
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by religijności jako podstawę wtórnego ateizmu. 
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Psychological problems religious development and its deviations 

SUMMARY 

Atheism which emerged as a form of counter-culture in Europe and 
America in the XVIII and XIX centuries, has become a mass pheno
menon in modern times. N owadays we can observe a great number of 
unreligious adults, youth and children. Atheism has become the subject 
of research in many branches of science: theology, philosophy, antropo
logy, history and, particularly, in sociology and psychology. 

From a psychological point of view atheism is defined as an outlook 
on life characterised by rejection o[ and hospitality towards any forms 
of religion, and based not only on theoretical reasons but also on human, 
jndividual or social motives. One can distinguish between primary atheism 
(a primary outlook on life) and secondary atheism {an attitude changed 
from religious to atheistic). Although the theoretical views of the atheists 
may seem identical in both cases, yet the behaviour of those who have 
changed their attitudes is different from that of the people vvho formed 
their atheistic attitudes at the very beginning. 

The main aim of the present paper is the analysis of psychological 
mechanisms of the development of secondary atheism among young 
people at the age of adolescence. The main interest of the author is 
focused on the three basie processes of religious development: interiori
zation (internalization), absolutization and socialization. In the analysis 
of those processes the author concentrates mainly on the conflicts in the 
lives of young people - maral conflicts, conflicts between young people 
and adults, the conflic of holiness and magie, of science and faith, and 
also between belief in Providence and experiencing one's own misfortu
nes and suff erings. The author considers also the circumstances which 
condition those conflicts, as factors which disturb or hamper the regular 
course of religious development. Disturbances or inhibitions in the 
processes of interiorization, absolutization and socialization, caused by 
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numerous factors, are conductive to the formation of marginal, immature7 
superficial, infantile and primitive religiousness with elements of magie 
and no significant influence on the person's conduct in general. The 
fixation of primitive (non-interiorised) religion may, in time, lead to 
total atheism. Thus, from the psychological point of view, the way 
towards secondary atheism starts in young people with crises of deve
lopment leading towards religious doubts which often occur together 
with conflicts of life; the neglect of religious practices leads then to 
deeper crises of faith, extinction of religious need, and a complete bre
aking off of religious ties. One should remember, however, that the 
process of religious development, as well as its collapse '(a change of 
attitude) have their specific character, reasons and course in each indi
vidual case. 
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