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W co wierz¹ m³odzi?

Badania socjologiczne nad religijnoœci¹ m³odzie¿y

studiuj¹cej w Warszawie

Jaka jest religijnoœæ m³odych Polaków, którzy – wstêpuj¹c na studia
wy¿sze – zamierzaj¹ „zasiliæ” niebawem szeregi nowej klasy œredniej?

Jak ³¹czy siê ich wiara z innymi postawami ¿yciowymi i przekonaniami,
z polityk¹ i moralnoœci¹? Czy ci¹gle przewa¿a tu, jak przed rokiem 1989,
tradycyjny katolicyzm obrzêdowy, przyjmowany bezrefleksyjnie i auto-
matycznie od starszych pokoleñ? Czy katolicyzm ów uto¿samiany jest
nadal z polskoœci¹ i traktowany jako „wiara polityczna”? Czy te¿ mo¿e,
pod ciœnieniem nowych wolnoœci ekonomicznych, politycznych, spo³ecz-
nych  i  kultury  masowej,  dokona³y  siê  jakieœ  gwa³towne  zmiany?

Stara³am siê odpowiedzieæ na te i inne jeszcze pytania w badaniach,
które przeprowadzi³am w styczniu 2001 roku wœród studentów dwóch re-
nomowanych uczelni – Uniwersytetu Warszawskiego oraz, dzia³aj¹cej
tak¿e w Warszawie, Wy¿szej Szko³y Informatyki Stosowanej i Zarz¹dza-
nia (pod auspicjami PAN). A wyniki moich badañ ukazuj¹, i¿ w mentalnoœci
tej wielkomiejskiej i studiuj¹cej m³odzie¿y nast¹pi³ ju¿ szereg rozmaitych
przeobra¿eñ, niekiedy bardzo interesuj¹cych, ale trudno mówiæ tutaj o ja-
kimœ radykalizmie zmian, o jakiejœ „rewolucji” religijnej czy moralnej.
I znamienne jest raczej d¹¿enie do kompromisu – do godzenia tradycji,
ci¹gle ¿ywej i wa¿nej, z nowymi doœwiadczeniami, jakie niesie liberalna
demokracja,  kultura  masowa  czy  duchowoœæ  New  Age.

Ogólna charakterystyka badanej grupy m³odzie¿y

Na ankietê moj¹ odpowiadali studenci I roku trzech kierunków (kultu-
roznawstwa, informatyki i filologii polskiej) – w sumie 196 osób (67%
stanowili ch³opcy, 33% dziewczêta). Najm³odszy z badanych liczy³ wpraw-
dzie ledwie 17 wiosen, a najstarszy 27, jednak przewa¿ali tu ludzie w wie-



ku 19–21 lat (sporo by³o równie¿ osób maj¹cych 22–23 lata). Jest to
istotne o tyle, ¿e ci m³odzi ludzie znajduj¹ siê w okresie przejœciowym –
miêdzy szko³¹ œredni¹ a studiami – tote¿ ich pogl¹dy mog¹ byæ charakte-
rystyczne dla obu œrodowisk. W swej wiêkszoœci studenci pochodz¹
z Warszawy i jej okolic (w przypadku informatyków tak¿e z ca³ego Ma-
zowsza i Podlasia). Tworz¹ oni grupê w miarê jednorodn¹ pod wzglêdem
spo³ecznym – ojcowie zdecydowanej wiêkszoœci studentów maj¹ wy-
kszta³cenie wy¿sze lub œrednie. Zarazem jednak jest to grono m³odych
ludzi o rozmaitych – czêsto ró¿ni¹cych siê w doœæ du¿ym stopniu – prze-
konaniach  i  wyobra¿eniach.

Jeœli chodzi o przekonania polityczne, najbardziej popularne wœród
studentów s¹ pogl¹dy liberalno-demokratyczne, z którymi sympatyzuje
ponad po³owa badanych (53%). Prawdopodobnie ten liberalno-demokra-
tyczny wybór jest jednak deklaratywny i dokonuje siê pod presj¹ pa-
nuj¹cego idiomu publicznego. Druga co do wielkoœci grupa (12%) to
m³odzie¿ nastawiona apolitycznie. Najmniej popularne s¹ pogl¹dy kon-
serwatywne (4%) i komunistyczne (3%). Jednak¿e zarazem jedna trzecia
ankietowanych podziela niektóre idee komunizmu. Mniej wiêcej tyle
(27%) czêœciowo podziela postulaty polskich organizacji narodowych,
choæ ledwie 9% wyra¿a jawn¹ sympatiê dla takich politycznych po-
gl¹dów. A co dziesi¹ty student jest zwolennikiem idei socjalistycznych
(i tylko nieco mniej, bo 7%, przychyla siê do anarchizmu). Wiêkszoœæ
charakteryzuje przychylny lub obojêtny stosunek do komunizmu i neu-
tralne podejœcie do tzw. idei narodowych. Wskazywaæ to mo¿e, ¿e ani ra-
dykalny antykomunizm, ani te¿ nacjonalizm nie zdo³aj¹ siê szerzej
zakorzeniæ.

Przedstawiona tu charakterystyka w pe³ni wiarygodnie wyra¿a na-
stawienia mentalne nie tylko badanych studentów, ale szerszych grup
ucz¹cej siê m³odzie¿y. Jednak nale¿y zauwa¿yæ, ¿e uczestnicz¹cy w mo-
ich badaniach nie s¹ grup¹ dobran¹ reprezentatywnie. Znaczy to, ¿e rezul-
taty owych badañ nie mog¹ zostaæ wykorzystane do opisu i analizy
wszystkich studentów Warszawy, a tym bardziej Polski. Zgodnie z tym
moje wywody o religijnoœci, wierze i ogólnym œwiatopogl¹dzie studen-
tów nie bêd¹ wychodzi³y poza obszar przekonañ ankietowanej grupy
m³odzie¿y.

Wa¿ne tak¿e jest to, ¿e w badaniach liczba ch³opaków dwukrotnie
przewy¿szy³a liczbê dziewczyn. Z wszystkich dotychczasowych badañ
religijnoœci w Polsce wynika, ¿e kobiety s¹ bardziej konsekwentnymi
i fundamentalnymi ludŸmi wiary ni¿ mê¿czyŸni i gorliwiej te¿ j¹ prakty-
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kuj¹. Moje badania tak¿e to potwierdzi³y: dziewczyny s¹ bardziej religijne
i bardziej tradycyjne w swojej wierze. Zatem a¿ 43% z nich nie waha siê
co do istnienia Boga, a tylko 3% w Boga nie wierzy. Tymczasem tylko
28% ch³opaków wierzy w Boga, a a¿ 11% odrzuca jego istnienie. Ponadto
te¿ 60% dziewcz¹t jest katoliczkami, co stanowi o 22% wiêcej ni¿ kato-
lików–ch³opców (38%). Oprócz tego dziewczêta czêœciej czytaj¹ Pismo
Œw., dwa razy regularniej modl¹ siê, czêœciej te¿ uczêszczaj¹ do ko-
œcio³a.

Katolicyzm w spadku?

Przyt³aczaj¹ca wiêkszoœæ studentów (91%) – z wahaniami lub bez –
wierzy albo w Boga, albo w jak¹œ wy¿sz¹ nieokreœlon¹ si³ê, a tylko 9% nie
wierzy  w  nic.

Zarazem te¿ wiêkszoœæ badanych (70%) twierdzi, ¿e zawsze wierzy³a
w Boga i wierzy weñ teraz. Wprawdzie u mniej wiêcej jednej trzeciej
w ci¹gu ostatnich 10 lat pojawi³y siê ró¿ne w¹tpliwoœci co do istnienia
Boga, ale ich wiara pozosta³a niezmienna. Jednak¿e 13% j¹ utraci³o (wiê-
ksz¹ czêœæ stanowi¹ tu ch³opcy z informatyki, których rodzice tak¿e nie
wierz¹). Ale jest tak¿e poœród studentów niewielka grupa (6%) tych, któ-
rzy nigdy nie wierzyli w Boga, przy czym wiêkszoœæ z nich pochodzi z ka-
tolickich  rodzin.

Wiêcej ni¿ po³owa wierz¹cych w Boga (53%) podkreœli³a jako zasad-
nicz¹ przyczynê zwrócenia siê ku Bogu tradycjê rodzinn¹. Niemal dwu-
krotnie mniejsza liczba studentów (23%) zwróci³a siê natomiast ku Bogu
w poszukiwaniu sensu ¿ycia, a jeszcze mniej – pod wp³ywem nieokreœlo-
nego wewnêtrznego impulsu (14%). Rodzinna tradycja wywar³a przy tym
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wp³yw nie tylko na tych, którzy w œlad za rodzicami stali siê cz³onkami
okreœlonego wyznania, ale i na tych, którzy nie wyznaj¹ ¿adnej konkretnej
religii (rodzice wychowali ich wprawdzie w wierze i swoim przyk³adem
umocnili przekonanie o istnieniu Boga, chocia¿ dziecko nie powtórzy³o
ich  wyznaniowej  przynale¿noœci).

Nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê na ma³¹ grupê kobiet i mê¿czyzn (3% ba-
danych), którzy zaznaczyli w ankiecie odpowiedŸ „wczeœniej nie wie-
rzy³em w Boga, lecz teraz wierzê”. Przyczyn¹ zwrócenia siê ku wierze
by³y w tym przypadku w³asne poszukiwania sensu ¿ycia lub nieokreœlony
impuls wewnêtrzny. Ponadto rodzice po³owy respondentów z tej grupy s¹
katolikami, zaœ drugiej po³owy – ateistami, co pozwala wnioskowaæ, i¿
nie zawsze tradycja rodzinna przes¹dza o wyborze religijnym dzieci.

Jednak¿e to w³aœnie wychowanie rodzinne najczêœciej decyduje o wy-
borze wyznania. Jak bowiem wykaza³a moja analiza, oko³o 60% m³odych
ludzi naœladuje religiê swoich rodziców. Tendencja taka jest szczególnie
zauwa¿alna w przypadku rodzin katolickich – 84% m³odych ludzi wyz-
naj¹cych katolicyzm stwierdza, ¿e przyczyn¹ wyboru ich wyznania by³a
tradycja rodzinna, a tylko 5% kierowa³o siê przy wyborze w³asnymi
poszukiwaniami prawdziwej wiary. Zatem mo¿na powiedzieæ, ¿e dla wiê-
kszoœci problem wyboru religii nie istnia³. Religijne wychowanie prze-
s¹dzi³o  o  punkcie  wyjœcia.

Zas³uguje na uwagê to, ¿e matki s¹ bardziej religijne ni¿ ojcowie (tylko
6% matek nie uznaje siebie za wierz¹ce wobec 15% ojców). I oczywiœcie
to one bardziej zajmuj¹ siê religijnym wychowaniem dzieci i prowadz¹
rozmowy na temat wiary. Poœwiadcza to przypuszczenie fakt, ¿e wiary
ojca respondenci s¹ œwiadomi dwukrotnie gorzej ni¿ wiary matki. Tak
wiêc tylko 12% nie mo¿e nic powiedzieæ o tym, czy ich matka jest
wierz¹ca, czy nie, a zarazem 24% respondentów nie wie, czy ich ojciec
wierzy  w  Boga.

Ponad po³owa badanych zaliczy³a siebie do wyznania katolickiego
(59%). 10% oznajmi³o zaœ o swojej przynale¿noœci do «chrzeœcijañstwa».
Niestety, trudno z pewnoœci¹ orzec, jakie znaczenie m³odzi ludzie wk³adali
w to pojêcie. Z pewnoœci¹ niektórzy mylnie pos³ugiwali siê tym s³owem,
rozumiej¹c pod mianem «chrzeœcijañstwa» wiarê katolick¹. Inni – prze-
ciwnie: pragn¹c odci¹æ siê od katolicyzmu, lecz wyznaj¹c wspólne warto-
œci chrzeœcijañskie i wierz¹c w Jezusa, najzupe³niej w³aœciwie umieœcili
siê wœród chrzeœcijan. Oprócz katolików i owych «chrzeœcijan» wœród
respondentów ujawnili siê pojedynczy przedstawiciele prawos³awia, lute-
ranizmu, staroobrzêdowców, grekokatolicyzmu i Œwiadków Jehowy
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(w sumie 2%). 13% studentów uwa¿a siê za wierz¹cych, lecz nie przyna-
le¿¹cych do ¿adnego wyznania, a 16% ma siebie za niewierz¹cych.

Nie wszyscy ci, którzy deklaruj¹ swoj¹ przynale¿noœæ do religii kato-
lickiej, s¹ wierz¹cymi – jedna pi¹ta z nich nie uwa¿a siebie za wierz¹cych.
Œwiadczy to o rzeczywiœcie silnym wp³ywie katolickiej tradycji, w które-
go rezultacie samorozpoznanie siê cz³owieka jako katolika zachodzi nie-
zale¿nie  od  tego,  czy  wierzy  on  w  Boga,  czy  te¿  nie.

Mocne oddzia³ywanie polskiej tradycji religijnej wyra¿a siê tak¿e po-
przez to, ¿e dla 85% badanych ma ona «doœæ du¿e znaczenie». Przede
wszystkim zaœ oczywiœcie to katolicyzm jest przez wielu studentów przyj-
mowany jako nieod³¹czna czêœæ nie tylko tradycji rodzinnej, lecz tak¿e
polskiej historii i kultury. Jednoczeœnie jednak wœród m³odych ludzi za-
znaczy³o siê odejœcie od uto¿samiania wartoœci narodowych i religijnych.

Zaledwie bowiem 13% ankietowanych uzna³o, ¿e aby byæ Polakiem,
wa¿ne jest równie¿ wyznawanie katolicyzmu. Dla porównania, za wa¿no-
œci¹ lojalnego odnoszenia siê do pañstwa opowiedzia³o siê w tym samym
pytaniu 87%, przestrzegania polskiego prawa – 82%, przestrzegania za-
sad demokracji – 79%, zaœ du¿e znaczenie narodowoœci polskiej podkre-
œli³o 76%. Wzrostowi znaczenia obowi¹zków obywatelskich towarzyszy
tu wiêc gwa³towne zmniejszenie siê roli czynnika wyznaniowego. Czy za-
tem – stwierdzaj¹c du¿y wp³yw polskiej tradycji religijnej – mo¿emy jed-
noczeœnie mówiæ o oznakach odrzucenia poszczególnych jej sk³adników
przez wspó³czesn¹ m³odzie¿ (bo, poczynaj¹c od Stefana Czarnowskiego
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i jego koncepcji «nacjonalizmu wyznaniowego», w³aœnie to¿samoœæ pol-
skoœci i katolicyzmu przez wielu socjologów uwa¿ana by³a za jedn¹
z g³ównych cech polskiej tradycji religijnej)? W œwietle wyników mojego
badania muszê nie tylko udzieliæ pozytywnej odpowiedzi na to pytanie,
lecz tak¿e podkreœliæ, i¿ negacja niektórych utartych w przesz³oœci wzo-
rów uczestnictwa w ¿yciu religijnym ujawnia siê wœród m³odych ludzi na
kilka  co  najmniej  sposobów.

Zbêdnoœæ obrzêdów

Dla zrozumienia religijnoœci badanych wa¿ne znaczenie ma to, ¿e
z jednej strony 91% z nich oœwiadcza, ¿e wierzy w Boga lub jak¹œ si³ê
wy¿sz¹, a z drugiej strony tylko 70% pytanych uznaje siebie za wie-
rz¹cych. Innymi s³owy, 21% – nie bacz¹c na to, ¿e wierzy w Boga lub nie-
okreœlon¹ si³ê wy¿sz¹ – nie uwa¿a siebie za ludzi wierz¹cych. W sk³ad tej
grupy wchodz¹ po czêœci ci, którzy wierz¹ w Boga, ale maj¹ w¹tpliwoœci,
oraz czêœæ tych, którzy dopuszczaj¹ istnienie jakiejœ wy¿szej si³y. Z pew-
noœci¹ w œwiadomoœci tej pojêcie cz³owieka wiary jest zwi¹zane z trady-
cyjnym obrazem praktykuj¹cego chrzeœcijanina. W ten sposób dla owej
grupy warunkami niezbêdnymi do tego, aby uwa¿aæ siê za wierz¹cego,
okazuje siê pozbawiona w¹tpliwoœci wiara w Boga (a nie w jak¹œ wy¿sz¹
si³ê) i uczestnictwo w praktykach religijnych. Potwierdza to tak¿e fakt, i¿
najwiêksza grupa studentów (37%) twierdzi, ¿e prawdziwie wierz¹cy to
ten, kto wierzy w Boga (dla 12% oznacza to wy³¹cznie wiarê w Chrystu-

104 Julia Tarnawskaja SP 1 ’04

Czy twoim zdaniem, aby byæ Polakiem wa¿ne jest:

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
L

oj
al

ne
od

no
sz

en
ie

si
ê

do
pa

ñs
tw

a

Pr
ze

st
rz

eg
an

ie
po

ls
ki

eg
o

pr
aw

a

Pr
ze

st
rz

eg
an

ie
za

sa
d

de
m

ok
ra

cj
i

N
ar

od
ow

oœ
æ

Po
ls

ka

M
ie

sz
ka

ni
e

w
Po

ls
ce

P³
ac

en
ie

po
da

tk
ów

W
yz

na
w

an
ie

ka
to

lic
yz

m
u

Wa¿ne



sa), zna g³ówne prawdy swojego Koœcio³a, wype³nia nakazy religijne oraz
bierze  udzia³  w  obrzêdach.

Nie wszyscy jednak studenci podzielaj¹ taki punkt widzenia. Co trzeci
z nich uzna³ bowiem, ¿e prawdziwie wierz¹cym cz³owiekiem jest ten,
«kto wierzy w istnienie jakiejœ wy¿szej si³y, która w istotnym stopniu
okreœla jego ¿yciowe cele, normy moralne i wp³ywa na jego dzia³ania».
Znaczy to, ¿e dla nich wiara w³aœnie w Boga i uczestnictwo w obrzêdach
nie okazuje siê czymœ zasadniczym. Nadto 24% nie przypisuje tak¿e zna-
czenia do spe³niania religijnych praktyk, chocia¿ wiarê w Boga uwa¿a za
niezbêdny  warunek.

42% badanych uwa¿a, ¿e religijne obrzêdy zosta³y ustanowione przez
Boga i stanowi¹ obowi¹zkowy przejaw wiary, jednak¿e a¿ po³owa z nich
(22%) s¹dzi, ¿e regularne uczestnictwo w praktykach religijnych nie jest
obowi¹zkowe. Jeszcze wiêksza czeœæ m³odych ludzi (46%) przekonana
jest o tym, ¿e obrzêdy zosta³y wymyœlone przez ludzi i dlatego w ogóle
mo¿na ich nie przestrzegaæ. W ten sposób w swoich s¹dach o uczestnic-
twie w religijnych praktykach studenci mocno odeszli od tradycyjnego,
obrzêdowego  stosunku  do  religii.

W stronê religijnoœci niewidzialnej

M³odzi ludzie nie nadaj¹ wiêkszego znaczenia obrzêdom koœcielnym
tak¿e wtedy, gdy chodzi o praktyczny wymiar ¿ycia codziennego. Tylko
co czwarty z nich zatem, stosuj¹c siê do zaleceñ religijnych, uczêszcza do
koœcio³a raz w tygodniu lub czêœciej. 17% odwiedza œwi¹tyniê raz lub kil-
ka w miesi¹cu, zaœ prawie po³owa (46%) – kilka razy do roku – z okazji
wielkich œwi¹t lub bior¹c udzia³ w nabo¿eñstwach okolicznoœciowych.
Doœæ liczna grupa (13%) nie by³a w koœciele ani razu w ci¹gu ostatnich
12 miesiêcy, natomiast co trzeci ze studentów nigdy nie przystêpuje do
komunii.

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e wierz¹cy m³odzi katolicy, szczególnie zaœ
kobiety, bardziej rygorystycznie podchodz¹ do nakazów religijnych. Nie
zmienia to jednak faktu, i¿ tak¿e spoœród nich na mszê niedzieln¹ regular-
nie uczêszcza 67% kobiet i zaledwie 31% mê¿czyzn. Awiêc kolejne ozna-
ki odejœcia od tradycyjnych relacji pomiêdzy wiernymi a Koœcio³em
mo¿na tak¿e zauwa¿yæ wœród wierz¹cych katolików. Wed³ug moich obli-
czeñ tylko 18% z nich uwa¿a, ¿e „uczêszczanie do œwi¹tyni jest koniecz-
ne, aby obcowaæ z Bogiem”, niewielka zaœ liczba osób (4%) twierdzi
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wrêcz, i¿ jest to „absolutnie niepotrzebne”. Natomiast grupa najliczniej-
sza chodzeniu do Koœcio³a nie nadaje wiêkszego znaczenia lub nie ma na
ten  temat  okreœlonej  opinii.

Kolejny sposób obcowania z Bogiem to modlitwa indywidualna. Bez
wzglêdu jednak na to, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ pytanych (79%) zna
teksty katolickich modlitw, studenci siê modl¹ jeszcze rzadziej, ni¿ uczê-
szczaj¹ do koœcio³a. Co czwarty z nich nie modli siê wrêcz nigdy, zaœ 30%
robi to bardzo rzadko. 24% studentów modli siê kilka razy na miesi¹c lub
kilka razy na tydzieñ oraz 21% – codziennie. To wiêc, ¿e nawet wiêkszoœæ
(58%) nie uwa¿aj¹cych siê za katolików i nie wierz¹cych w Boga zna mo-
dlitwy katolickie, œwiadczy – po raz kolejny – wy³¹cznie o silnym od-
dzia³ywaniu polskiej tradycji religijnej, w której ramach dokona³a siê
transmisja  wiedzy  religijnej.

Mniej jeszcze potrzebna wydaje siê pytanym lektura Pisma Œw., które-
go 31% nigdy nie czyta³o, a co czwarty od dawna nie mia³ w rêku. 39%
rzadko  korzysta  z  Pisma,  zaœ  zaledwie  6%  czyta  go  regularnie.

Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e wœród badanych dosyæ wyraŸnie siê za-
rysowuje zniechêcenie do – niejednokrotnie nawet podstawowych – prak-
tyk religijnych. Ten proces ponadto mo¿emy obserwowaæ nie tylko
w przypadku tych, którzy wahaj¹ siê, gdy chodzi o uznanie siê za osobê
wierz¹c¹ lub nie nale¿¹cych do jakiegoœ wyznania, lecz tak¿e wœród ka-
tolików pewnych istnienia Boga. Tendencjê tak¹ nie mo¿na uznaæ za
masow¹, lecz jednoczeœnie nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ obrzêdy trac¹ na
wa¿noœci i jednoczeœnie s¹ przez m³odzie¿ rozpatrywane raczej jako czêœæ
kulturowej tradycji kraju ni¿eli jako niezbêdna oznaka wiary. Mamy tu za-
tem do czynienia z postulowanym przez socjologa Thomasa Luckmanna
zjawiskiem «niewidzialnej religii». Polega ono w³aœnie na odejœciu od
religii w jej tradycyjnym rozumieniu. Koœció³ jako instytucja spo³eczna
traci – podobnie jak obrzêdy oraz wartoœci i normy tworzone przez œrodo-
wisko koœcielne – istotn¹ rolê w ¿yciu cz³owieka wspó³czesnego. Wiara
zaœ przy tym, chocia¿ nie zanika, zmienia swój charakter, przesuwaj¹c siê
ze  sfery  publicznej  do  sfery  indywidualnej.

Bóg, diabe³ i UFO

Takiemu dosyæ pasywnemu podejœciu do obrzêdów religijnych towa-
rzyszy kszta³towanie siê religijnoœci synkretycznej, która ³¹czy nie tylko
chrzeœcijañsk¹ postawê ze œwiatopogl¹dem œwieckim, lecz zawiera tak¿e
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niektóre elementy okultystyczne i magiczne. Wystarczy bowiem powie-
dzieæ, i¿ stosunkowo du¿a czêœæ badanych wierzy w – bêd¹c¹ odbiciem
oddzia³ywania religii orientalnych i duchowoœci New Age – wêdrówkê
dusz (39%), tyle samo w dobre i z³e znaki (tu z kolei doœæ czêsto s¹ wi-
doczne wp³ywy ludowych wyobra¿eñ magicznych oraz licznych zabobo-
nów), UFO (35%), telepatiê (41%) i telekinezê (31%). Nie znaczy to,
oczywiœcie, ¿e wszyscy bez wyj¹tku studenci wierz¹ magom i wró¿kom
oraz korzystaj¹ z ich us³ug. Wizytê u wró¿ki ma za sob¹ 7% badanych, zaœ
tylko 3% kiedykolwiek zwraca³o siê do medium lub astrologa. W œwiado-
moœci religijnej badanych nauki chrzeœcijañskie przewa¿aj¹ jednak nad
wiar¹  w  magiê  lub  astrologiê.

Zaznaczyæ jednak nale¿y, ¿e wiara w prawdy chrzeœcijañstwa ma ra-
czej sceptyczno-selektywny ni¿eli polegaj¹cy na bezkrytycznym ich
przyjêciu charakter. Sceptyczny stosunek do niektórych aspektów nauki
Koœcio³a stanowi tak¿e cechê studentów zaliczaj¹cych siê do wierz¹cych
katolików. Wystarczy powiedzieæ, ¿e 45% z nich ma du¿e w¹tpliwoœci do-
tycz¹ce mo¿liwoœci nadejœcia Antychrysta. Ponadto 14% nie wierzy, ¿e
nast¹pi koniec œwiata oraz 28% – w powszechne zmartwychwstanie. Dla
porównania: 22% wierzy w przepowiednie astrologów, 14% we wró¿by,
zaœ  9%  –  w  skutecznoœæ  rzucenia  z³ych  uroków.

Tolerancja i kara œmierci

Chcia³abym w koñcu zwróciæ uwagê na ogóln¹ tolerancyjnoœæ bada-
nych. Chocia¿ – jak zosta³o to powiedziane – m³odzi ludzie maj¹ czêsto-
kroæ odmienne, miêdzy innymi tylko dotycz¹ce kwestii wiary, pogl¹dy,
otwartoœæ na ró¿nego rodzaju nowe zjawiska i postawy ujawnia siê wœród
wiêkszoœci studentów. Szczególnie warte uwagi s¹ tutaj, moim zdaniem,
dwa g³ówne w¹tki: wyrozumia³e podejœcie do ró¿norodnych religii oraz
sceptyczne ustosunkowanie siê m³odzie¿y do niektórych zakazów ko-
œcielnych.

Stosunek studentów do g³ównych religii œwiatowych, ogólnie rzecz
bior¹c, mo¿na okreœliæ jako pozytywnie-neutralny. Najwiêksz¹ przychyl-
noœæ oczywiœcie zyska³ katolicyzm (65% badanych ma do niego pozytywny
stosunek i 17% – neutralny). W przypadku buddyzmu stosunek procento-
wy wyniós³ z kolei 47 i 39, prawos³awia 42 i 40, zaœ protestantyzmu 39
i 40. Nieco mniejsza sympatia istnieje w stosunku do judaizmu (32%
i 43%) oraz islamu (24% i 42%). Na mniej pozytywnym stosunku do isla-
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mu zawa¿y³o przy tym obiegowe jego uto¿samianie, obecne czêsto w me-
diach, z fundamentalizmem i terroryzmem arabskim, zaœ w przypadku
judaizmu u czêœci studentów pokutuj¹ jeszcze – jak przypuszczam – stare
stereotypy anty¿ydowskie. Takie, w sumie pozytywne, jak mo¿na s¹dziæ,
podejœcie do religii wykszta³ci³o siê wœród m³odych ludzi nie za spraw¹
ignorancji, lecz raczej jest przejawem œwiadomego wyboru. Wiêkszoœæ
badanych ma bowiem przynajmniej podstawow¹ wiedzê co do g³ównych
ró¿nic pomiêdzy wymienionymi wyznaniami, zaœ tylko 4% nie zna nauk
i  zasad  ró¿ni¹cych  religie.

O braku nastrojów fundamentalistycznych wœród badanych wymow-
nie œwiadczy tak¿e przekonanie po³owy z nich – w przypadku zaœ wie-
rz¹cych katolików nawet wiêkszoœci – o tym, ¿e wszystkie religie
odwo³uj¹ siê do jednego Boga (27% ogó³u badanych nie zgadza siê z tym
twierdzeniem, 23% nie ma zdania na ten temat). Dodajmy równie¿, ¿e
w omawianym ju¿ po czêœci punkcie ankiety, w którym studenci mieli do
wyboru kilka definicji prawdziwie wierz¹cego cz³owieka, najmniej li-
czebna grupa badanych (11%) wybra³a najbardziej tradycyjne i zak³a-
daj¹ce  wy³¹cznoœæ  prawd  chrzeœcijañskich  okreœlenie.

Z ogóln¹ tolerancj¹ m³odzie¿y nie jest sprzeczny tak¿e ich stosunek do
nowych ruchów religijnych. Chocia¿ zdecydowana wiêkszoœæ pytanych
(72%) uwa¿a, ¿e dzia³alnoœæ niektórych sekt i kultów powinna byæ zaka-
zana, wynika to raczej z pragmatycznych – na pierwszym miejscu sta-
wiaj¹cych wzglêdy bezpieczeñstwa neofitów – pobudek, ni¿ za spraw¹
rozmyœlañ na temat prawdziwoœci wiary. Zatem ju¿ zakaz dzia³alnoœci
wszystkich sekt i kultów jest po¿¹dany zdaniem 7% studentów. Badania
moje tym samym dowodz¹, ¿e dla m³odych ludzi nimi objêtych satanizm
nie jest paradygmatem sekty (¿e do sekt trafiaj¹ czêœciej ni¿ inni sataniœci
s¹dzi  mniej  ni¿  3%).

Mówi¹c o otwartoœci i braku krytycyzmu wobec rozmaitych religii
(z wyj¹tkiem islamu), muszê zwróciæ jednoczeœnie uwagê, ¿e o wiele licz-
niejsza, ni¿ w przypadku innych religii, grupa studentów (17%) ma ne-
gatywny stosunek do Koœcio³a katolickiego jako instytucji publicznej.
Powodem takiego stanowiska doœæ wielu m³odych ludzi wobec Koœcio³a
jest m.in. to, ¿e ponad 40% nie ma do niego zaufania. Na pierwszy plan
wysuwa siê tu dokonywana przez 70% studentów krytyka zbyt aktywnego
mieszania siê Koœcio³a do ¿ycia spo³eczno-politycznego oraz tego, ¿e
Koœció³  i  organizacje  katolickie  maj¹  za  du¿o  w³adzy.

Negatywny stosunek wobec d¹¿eñ niektórych œrodowisk koœcielnych
do rozpowszechnienia swych wp³ywów na sferê ¿ycia œwieckiego jest
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tak¿e jedn¹ z przyczyn odrzucenia wielu zakazów religijnych. Ponad
po³owa bowiem studentów, nie zgadzaj¹c siê tym samym z naukami ka-
tolicyzmu, uwa¿a za dopuszczalne w ¿yciu spo³ecznym m.in. przed-
ma³¿eñskie stosunki seksualne (89%), rozwód (78%), aborcjê (55%),
homoseksualizm (52%) oraz karê œmierci (58%). W tym ostatnim przy-
padku szczególnie wyraziœcie zaznacza siê wiêc dychotomia pomiêdzy
religijn¹ a œwieck¹ przestrzeni¹ w œwiadomoœci badanych. WyraŸnie tole-
rancyjnemu odnoszeniu siê do spraw zwi¹zanych z wiar¹ niejednokrotnie
towarzyszy bowiem granicz¹cy wrêcz z represywizmem wymagaj¹cy sto-
sunek  w  sferze  obywatelskich  obowi¹zków.

Wymienione zjawiska ciesz¹ siê doœæ du¿ym przyzwoleniem tak¿e
wœród tych, którzy uwa¿aj¹ siê za katolików i wierz¹cych. 37% poœród
nich dopuszcza wiêc aborcjê, 70% – rozwód, a 89% – przedma³¿eñskie
stosunki seksualne. A wiêc tak¿e w tym przypadku – co wskazuje na sto-
sunkow¹ powszechnoœæ zjawiska w badanej grupie – mamy do czynienia
z przesuniêciem siê punktu ciê¿koœci, zdominowaniem podejœcia religij-
nego  przez  pogl¹dy  laickie.

Tote¿ niew¹tpliwie po¿¹dane jest ustalenie kolejnych – obok krytyki
œwieckich inicjatyw Koœcio³a – przyczyn takiego stosunku. Wymaga to
kolejnych badañ zarówno religijnoœci, jak i ca³oœci postaw œwiatopo-
gl¹dowych polskiej m³odzie¿y. Wyniki przeprowadzonej przeze mnie an-
kiety wskazuj¹ tylko na niektóre – zasadnicze, w moim przekonaniu –
przekszta³cenia na tym polu. W obrêbie tej nawet analizy stwierdziæ jed-
nak¿e mo¿na, i¿ g³ównych przyczyn przemiany w podejœciu do Koœcio³a
nale¿y doszukiwaæ siê w sferze obejmuj¹cej wszystkie – po czêœci tylko
przeze mnie zarysowane – wyobra¿enia religijne m³odych Polaków. Zna-
czenie zaœ zasadnicze bêd¹ tu mia³y, zachodz¹ce w tle tradycyjnej wiary,
zmiany  samej  religijnoœci  m³odzie¿y.

Summary

The paper attempts to address a number of queries on religiousness of the Polish
students, who are likely to constitute the new middle class soon. The author tries to
present how their faith is related to other attitudes, beliefs, politics and morality. Is it
still predominated by a traditional Catholic ritual, automatically inherited after older
generations without any reflection, as it was before 1989? Is this Catholic faith still
identified with being Polish and approached as a „political faith”? Or maybe some tur-
bulent changes have taken place, enforced by new economic, political and social free-
dom  or  mass  culture?
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The findings and conclusions presented in the paper are based on a survey con-
ducted by the author in January 2001 among the students of the Warsaw University and
the Warsaw School of Information Technology. They prove that mentality of the youth,
who live in a large city and study, has already undergone a series of various transforma-
tions, some highly interesting, yet it is rather difficult to identify some radical changes
or a religious and moral „revolution”. A common attempt at a compromise is also
symptomatic here, the desire to harmonize the tradition, which is still lively and signifi-
cant, with new experience provided by liberal democracy, mass culture or the spiritu-
alism  of  New  Age.
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